
  قوت قيامت مسيح
  روبرت آسيريان

،  عنوان رخدادي منحصربفرد در نقطه اوج عملكرد مقتدر خدا در تاريخ نجات رستاخيز مسيح به
، تشريح و تبيين ابعاد  شهادت رسوالن بر آن. هاي گوناگوني براي الهيات مسيحي دارد معاني و داللت

،  از اين رخداد كه براساس تأمالتگوناگون آن در عهدجديد، و درك مسيحيان ازمنه گوناگون 
، ما را در برابر تصويري با شكوه و در عين  شان استوار بوده كاويها و نيز تجربه روحاني شخصي ژرف

دهد كه زندگي روحاني ما را در همه ابعادش يكسره  اي قرار مي حال اسرارآميز و ديرياب از واقعه
در اين نوشتار نيز .  توان نگريست د و وجوه گوناگون ميبه اين رخداد، از ابعا. تواند دگرگون سازد مي

 . تأمالتي در معاني آشكار و نهان اين رخداد خواهيم داشت

   صليب و قيام

   ، اوج خالي شدن مسيح صليب

صليب مسيح و رستاخيز وي رابطة تنگاتنگي با هم دارند و درك يكي از آنها جدا از ديگري به شكل 
عنوان پسر مجسم خدا، كه از بدو ورودش به اين جهان خويشتن را  همسيح ب.  كامل ممكن نيست

يا . خود گرفته بود، اين فرآيند را در صليب خود به اوج خود رساند خالي كرده و صورت غالم به
، در صليب او  ، بيش از هر زمان ديگري در زندگي مسيح ، مفهوم خالي شدن از جالل الهي عبارتي به

، خسته و مضروب و دردمند، در حالي كه خون از سر و روي و دستها و  د جاللخداون. يابد نمود مي
، در شرايطي قرار گرفته است  ، تنها در ميان كاهنان يهودي و سربازان رومي پايهاي وي جاري است

شود و قادر به رهانيدن خود از  كه از چشم انساني هيچ اثري از جالل و قدرت الهي در او ديده نمي
نه تنها براي دشمنان او بلكه براي پيروان او نيز پذيرش اين كه او .  بار نيست ط مصيبتاين شراي

  . مانست آلود مي ، در چنين شرايطي به ياوه و ادعايي هذيان مسيح موعود و پسر خداي تعالي است

   ارزش صليب در پرتو جالل قيام

خويشتن را فروتن ساخت و تا به چون در شكل انسان يافت شد، «:  خوانيم در رساله فيليپيان مي
هنگامي كه مسيح از مردگان قيام كرد، ). 8 :2 فيليپيان(» موت بلكه تا به موت صليب مطيع گرديد

رسوالن و كتاب  هاي بعدي شاگردان با وي و روايت ظاهر شدنهاي بعدي وي در اناجيل و اعمال مالقات
كننده داشت و دگرباره جالل آسماني خود را  ، حاكي از اين است كه او جالل و شكوهي خيره مكاشفه
، در  كرده و جالل يافته داشت اي كه با مسيحِ قيام پولس رسول با درنظر داشتن تجربه.  باز يافت
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گويد؛ پس از رويارويي با جاللِ  عنوان خداوند جالل و صورت خداي ناديده سخن مي رساالتش از او به
ورد خالي شدن او از جالل الهي سخن بگويد زيرا نه پولس و تواند در م مسيح قيام كرده است كه مي

نه ديگر شاگردان تصوري از جالل مسيح پيش از ورود وي به اين جهان نداشتند؛ اما رويارويي آنان با 
  .، تصويري هرچند مبهم در اين مورد بديشان داد اين جالل پس از قيام

 پولس در مقايسه اين جالل با زندگي مسيح بر كننده بود كه در پرتو رويارويي با اين جالل خيره
درواقع تجربه پولس از . گويد ، از خالي شدن او از جالل الهي و مستور شدن اين جالل سخن مي زمين

مالقات با مسيحِ قيام كرده عظمت رخداد صليب را براي او صد چندان كرده بود زيرا اكنون 
 به خاطر او و ديگر انسانهاي گناهكار جالل توانست درك كند كه اين خداوند جالل چگونه مي

پولس با درك .  ، و به موت صليب تسليم شده است ، صورت غالم پذيرفته اش را ترك كرده الهي
، پي به ابعادي از  الوهيت مسيح و شكوه و جالل سماوي پسر خدا، كه در مالقات با مسيح قيام كرده

كاري مسيح و آنچه كه وي در صليب خود انجام داده آن برده بود، بيش از پيش به ارزش واقعي فدا
، به  خواري و فروتني و خالي شدن وي درواقع تقابل بين جالل الهي مسيح و خويشتن. برد بود، پي مي

  .شود ترين شكل در دو رخداد صليب و رستاخيز وي از مردگان آشكار مي كامل

،  گناهكاران چه كرد و چگونه بر صليب رفتبنابراين براي درك اين كه مسيح حقيقتاً براي نجات ما 
شود ضرورت دارد و توجه بدين امر  درك رخداد رستاخيز كه در آن جالل پسر يگانه خدا آشكار مي

عنوان خداي جالل در فرآيند تجسم و  تر محبت مسيح و رنج و مشقتي كه وي به ما را در درك عميق
  .دهد صليب متحمل شد، ياري مي

  بشرقيام و عادل شدن 

در شريعت الهي نيز .  بر صليب شخصي مصلوب شده بود كه گناهان تمامي جهان بر او قرار داشت
اما خدا ). 14 :3 ، غالطيان23 :21 تثنيه(»  آن كه بردار آويخته شود ملعون خدا است«مكتوب بود كه 

ا شخصي را يكي از معاني قيام مسيح از مردگان اين است كه خد. چنين شخصي را از مرگ برخيزاند
كه نيابتاً گناهان همه انسانها را بر خود گرفت و بخاطر آنها گناه شد و از نظر شريعت الهي نيز ملعون 

، با برخيزانيدنش از  محسوب گرديد، در عملِ فيض خود و در تجلي نويني از محبت و رحمت الهي
 به دار صليب آويخته عنوان شخصي عاصي و شورشي و فردي كفرگو مسيح به. مردگان عادل گردانيد

شد يعني شخصي كه با كالم و ادعاهايش هم باورهاي سنتي مذهب يهود را زير سؤال برده بود و هم 
مسيح هم از نظر .  گشت تبعات سخنانش بالقوه خطري جدي براي نظم تحميلي روميان محسوب مي

بر روي صليب نيز .  مذهبي زمان خود فردي خطرناك و مضر بود و هم از نظر حاكمان روميروحانيون 
هنگامي كه از سوي نزديكان و پيروانش نيز طرد شده بود، در لحظة اوج رنج و آالم خود، فرياد 

  :برآورد



 زيرا در اين ؟ و در اين زمان حتي خداي پدر نيز از او روي برگرداند»، چرا مرا ترك كردي ، الهي الهي«
، رستاخيز مسيح براساس معيارهاي  با اين اوصاف.  لحظات گناهان تمامي جهان بر وي قرار داشت

گناه بل رستاخيز فردي كه گناهان تمامي جهان بر او قرار  شريعت يهود، نه رستاخيز فردي عادل و بي
اهان تمامي انسانها را اي كه مسيح نيابتاً گن شد؛ يعني به يك معني در آن لحظه داشت محسوب مي

اما خدا همين .  گشت برخود گرفته بود، از نظر خدا هيچ انساني به اندازه او گناهكار محسوب نمي
رستاخيز مسيح همچنين . عيساي مصلوب را از مردگان برخيزانيد و با اين عمل وي را عادل گردانيد

، خطرناك و عصيانگر محسوب  يعادل گردانيدن كسي بود كه از نظر اجتماعي و سياسي فردي شورش
، عيسي از  بنابراين. شد و خطري جدي براي سردمداران رومي و دست نشاندگان يهودي آنان بود مي

  .شد نظر اجتماعي فردي مطرود و از نظر سياسي عنصري نامطلوب ارزيابي مي

 به اين توجه. درواقع رخداد رستاخيز به معناي عادل شمرده شدن چنين شخصي از سوي خدا بود
سازد كه حتي گناهكارترين و مطرودترين  ، ما را متوجه اين امر مي ويژگيهاي عيسي بر صليب

، با نگريستن به صليب و رستاخيز  انسانهاي زمين نيز كه از نظر ديگران هيچ نيكويي در آنها نيست
 برخيزانيد، آنان را توانند اين يقين را داشته باشند كه همانگونه كه خدا مسيح را از مردگان مسيح مي

درواقع . تواند از وضعيت اسفبارشان رهايي دهد و عادل گرداند و حياتي جديد بديشان بخشد نيز مي
شرايط مسيح بر صليب چنان هولناك و وخيم بود كه گناهكارترين و مطرودترين انسانها نيز 

قيد و شرط   فيض مجاني و بيتوانند وضعيت خود را با او يكسان ببينند و اطمينان داشته باشند كه مي
خدا همانگونه كه مسيح را از مردگان زنده كرد و با اين عمل وي عادل شدن او را اعالن كرد، آنان نيز 

بار خود به عمل  قيد و شرط برخوردار شوند؛ اگر در شرايط مصيبت توانند از اين فيض مجاني و بي مي
پيام رستاخيز . وين در قدرت قيامت مسيح بيابندتوانند حيات ن سان مي خدا ايمان آورند، به همان

گناهان جهان بر او قرار گرفته بود، پس براي  مسيح عادل گردانيده شدن آن كسي بود كه بار تمامي
، هر چقدر هم كه گناهكار باشد و از نظر اجتماع و ديگر انسانها، نامقبول و مطرود و  هر انساني

د پذيرفته شدن از سوي خدا و عادل شدن از سوي او و انگيز و خطرناك محسوب شود، امي نفرت
  .يي جديد، وجود دارد شروع زندگي

  !هايي دائمي زخم

، هنگامي كه مسيح پس از رستاخيزش بر شاگردان ظاهر شد، در عين  در انجيل يوحنا باب بيستم
ر آن جمع شده حال كه بدني جالل يافته داشت و قادر به عبور از ديوارهاي اطاقي بود كه شاگردان د

بودند، درضمن در گفتگو با شاگردان از زخمهايي كه بر اثر مصلوب شدن بر بدنش برجاي مانده سخن 
توانيم تصور كنيم كه پس از رستاخيز چه  ما دقيقاً نمي. گفت و آنها را به توماي شكاك نشان داد

د كه براي مثال دو شاگرد در راه اي بو گونه ، اما اين تغييرات به وقوع پيوست تغييراتي در بدن مسيح به



عموآس و يا مريم مجدليه به سرعت قادر به شناختن او نبودند و اقدامي از سوي مسيح ضرورت 
اما او عليرغم همه تغييراتي كه در بدنش رخ داده بود، يك ويژگي . داشت تا آنان او را باز شناسند

اش به يادگار داشت و احتماالً اين  ل يافتهمشخصي را از زندگي قبل از رستاخيزش با خود در بدن جال
اين ويژگي همانا زخمهاي او بر صليب .ترين عوامل بازشناسي او از سوي شاگردان بود  ويژگي از مهم

  .بود

درواقع رنج و مشقتي كه وي براي نجات و رهايش انسانها در حيات قبل از رستاخيزش متحمل شده 
عنوان   كه بصورت زخمهاي صليب بر بدن او باقي مانده بود، بهبود و نمود و نشانگان عيان اين رنجها

اش زخمهايي را  او در بدن جالل يافته. ناپذير از جالل مسيح قيام كرده باقي مانده بود بخشي جدايي
كه نشانه محبت الهي او به انسانها بود حفظ كرده و وجود اين زخمها در بدن قيام كردة وي بخشي از 

مقدس خدايي است كه بخاطر انسان متحمل هر رنج و  ، خداي كتاب آري. ودجالل خداي محبت ب
شود و تجسم اين محبت در عيسي ناصري و زخمهايي كه بر صليب بر بدن او پديد آمد، و  زحمتي مي

شوند، بيانگر اين است كه براي خداي  پس از رستاخيز او از مردگان نيز همواره در بدن او ديده مي
اش در مسيح متحمل  مهايي كه بخاطر محبت بيكرانش به انسانها در بدن بشري، داشتن زخ محبت
  .شوند ناپذير از جالل الهي او محسوب مي ، بخشي جدايي شده

مقدس خدايي انتزاعي و تأثرناپذير نيست كه او را كاري با رنجهاي انساني نباشد، بلكه  خداي كتاب
آميز انسانهاي  ت هستي دردآلود و گناهخدايي است كه در وجود عيساي ناصري قدم به ساح

شود و در نهايت نيز در بدن قيام كرده و  گذارد، هر رنجي را بخاطر ايشان متحمل مي مخلوقش مي
اش تا  عنوان بخشي از جالل الهي ، به پرجالل او، زخمهايي را كه بخاطر محبتش به انسانها متحمل شده

  . زخمهاي صليب تاابداالباد بخشي از جالل آسماني او باشددهد تا ، او اجازه مي آري. كند ابد حفظ مي

 


