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 مقدمه 

. برای این منظور نظر باشندهمما معموال درصدد آن هستیم که اطرافیان خود را مجاب کنیم که با ما 

ها این است که بر اصولی که هر دو طرف متفاوتی متوسل شویم، اما یکی از موثرترین راههای ممکن است به روش

، آنان را در پذیرفتن عقاید کتوانیم بر اساس آن عقاید مشترکنیم. بدین ترتیب میتوافق دارند بر آنها اتفاق نظر 

کند. او این رساله را به استفاده میها از این روش دیگر مجاب کنیم. نویسندة کتاب عبرانیان در بسیاری از جنبه

آن زمان شدند دوباره به تعلیم یهودیت که توسط یهودیان نویسد که به خاطر فرار از جفاها، وسوسه میکلیسایی می

های بر آموزه توافقگرفت برگردند. بنابراین نویسندة عبرانیان سعی بر آن دارد که به وسیلة مورد اجرا قرار می

در ایمان به مسیح ترغیب ایستادگی او و گیرندگان این نامه وجود دارد، آنان را در جهت استقامت و  مشترکی که بین

 کند. 

. در این ایمنامیدهساختار و محتوا دروس رساله به عبرانیان است که آن را  مجموعهاین دومین درس از 

کند تا ایمان و سرسپردگی شنوندگان استفاده میکننده مجابراهبرد درس، خواهیم دید که نویسندة عبرانیان از این 

خود را در مسیح تجدید و احیا کند. این درس شامل دو بخش است. در بخش اول، به محتوایی که در هر یک از 

در دومین بخش، محتوای معانی و فن بیان را مورد بررسی های اصلی کتاب، تکرار شده است خواهیم پرداخت. بخش

بیایید ابتدا به محتوای دهد. کننده ارائه میه در آن نویسنده این عناصر تکراری را به صورتی مجابقرار خواهیم داد ک

 تکرارشوندة عبرانیان نگاه کنیم.

 

 محتوای تکرارشونده

 در درس قبلی دیدیم که هدف اصلی کتاب عبرانیان به صورت خالصه این بود:

 

مخاطبین خود را در رد تعالیم یهودی آن زمان و وفاداری در ایمان نویسندة کتاب عبرانیان، این رساله را نوشت تا 

  مسیحی ترغیب کند.
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عناصر مشابه سعی دارد که به این منظور  از در این بخش خواهیم دید که نویسندة این کتاب چگونه با استفادة مکرر

 . دست پیدا کند

بینیم که نویسنده با تکرار سه عنصر اصلی سعی دارد به هدف تر به محتوای تکراری عبرانیان، میبا نگاهی دقیق

به روزهای آخر عیسی کند که تاریخ در جلب میاصلی این کتاب برسد. او ابتدا توجه خوانندگان را به این مطلب 

ستفاده و سوم، با اکند. باورهای خود استفاده می اثباتخود رسید. دوم، او از عهد عتیق به عنوان یک پشتوانه برای 

، نویسندهدر این بخش به باور کند. استقامت در ایمان مسیحی تشویق میبرای از نصایحی خاص، مخاطبین خود را 

 خواهیم پرداخت. عیسی  در در ارتباط با روزهای آخر

 

 عیسیروزهای آخر در 
بازگشت ثانوی مستقیما به وقایع مربوط به « روزهای آخر»بسیاری از پیروان مسیح، با شنیدن اصطالح 

اندیشند. بسیاری از ما پیرامون موضوعاتی از قبیل دوران مصیبت سخت، ربودگی و سلطنت می در جالل، مسیح

خوریم، ایم. اما هنگامی که در کتاب عبرانیان به موضوع روزهای سخت بر میداشته یهزار سالة مسیح مطالعات عمیق

 ازگشت ثانوی مسیح است. ای بس فراتر از وقایع باین موضوع دارای معنی

 «شناسیآخرت»را تحت عنوان  روزهای آخرمقدس دربارة های کتابهاالهیدانان مسیحی غالبا آموز

(eschatology) کنند. این اصطالح فنی از واژة یونانی اسکاتوسمطرح می (eschatos به معنی آخر یا نهایی )

)تثنیه « ایام آخر»در عهد عتیق تحت عنوان  ،اصطالح عهد جدیدشود. نکتة جالب توجه این است که این مشتق می

در برابر کشی دهد که در صورت گردن( نیز ظاهر شده است. در این بخش موسی به قوم اسرائیل هشدار می۳۰: ۴

توبه « خردر ایام آ»که اگر  دهدبه آنها اطمینان خاطر میبه تبعید فرستاده خواهند شد. اما او در عین حال آنها  ،خدا

یکی از انبیای که قابل مقایسه با شرایط ایام تبعید نیست باز خواهد آورد. خویش آنها را از تبعید به برکات خدا کنند، 

 کند. در رابطه با بازگشت قوم اسرائیل از تبعید اشاره می« ایام آخر»به وقایع عهد عتیق نیز 

را  ۲-۱: ۱شناسی عبرانیان زمینة فکری آخرت این موضوع که نویسندة عبرانیان بامشاهدة بنابراین 

 نیست. ینویسد، امر دشوارمی

 

آخر  یاما ینبه پدران ما تکلم نمود، در ا یاوساطت انبهمختلف ب هاییقخدا که در زمان سلف به اقسام متعدد و طر

 (۲-۱: ۱)عبرانیان  .وساطت پسر خود متکلم شدهبه ما ب
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در مسیح انجام داده است اشاره « در ایام آخر»کنید که چگونه به آنچه خدا به این آیات مقدماتی توجه 

شناسی برای او از اینچنین اهمیت کنند. منظور نویسندة عبرانیان از نقل این آیات چیست؟ چرا موضوع آخرتمی

 خاصی برخوردار است؟

 

 است بدانند که عیسی تحقق همة سخنانیدر همین آیات اولیه، نویسندة عبرانیان درصدد آن است که خوانندگان 

کند که در گذشته خدا بارها هایی گفته شده بود. نویسندة این رساله خاطرنشان میکه قبل از ظهور او در پیشگویی

پسر خود  او از طریق پسر خود یا توسط با پدران ما سخن گفت، اما در ایام آخرانبیا های گوناگون به واسطة و از راه

آمدن او گفته است. این بدان معنی است که عیسی تحقق همة آن چیزهایی است که قبل از او بودند.  با ما سخن

خواهد در تاریخ به معنی آمدن خداوند، آمدن روز خداوند و ورود به ملکوت خدا است. او کلمة نهایی است که خدا می

  به کمال رسید. بشریت بگوید. همة اینها در عیسی 

توئنس. اریک کدکتر  -  

 

شناسی در کتاب عبرانیان، باید به برخی وقایع تاریخی در رابطه با قوم اسرائیل و گرایشات برای درک آخرت

آنان در اواخر عهد عتیق و فاصلة زمانی بین عهد عتیق و جدید بپردازیم. در زمان پادشاهان، قوم اسرائیل به شکلی 

. خدا به تدریج از ارتش آشور استفاده کرد و اسباط شمالی اسرائیل را تمرد کردندخدا نسبت به رونده عمیق و پیش

ق. م.  ۵۳۸در سال بعدها خدا بابلیان را فرستاد تا توسط آنان سبط یهودا به تبعید برده شود. . فرستادبه تبعید 

ری خواهد ساخت، به سرزمین ای از اسرائیل و یهودا با این امید که خدا داوری و برکات ایام آخر را بر آنان جاباقیمانده

ای فراگیر انجام نپذیرفت و در نتیجه اسرائیل به مدت پنج قرن تحت موعود بازگشتند. اما متاسفانه هیچگاه توبه

 . ، یونانیان و رومیان در رنج و زحمت به سر بردپارسیانفرمانروایی مادیان، 

وفادارانه در انتظار داوری نهایی و  ،هودیدر فاصلة زمانی بین عهد عتیق و عهد جدید، اکثریت جوامع ی

نقش امیدوارکنندة مهمی برای آنان داشت. به طوری که همة تاریخ را این موضوع . بودندبرکات مربوط به ایام آخر 

عصر این عصر، نام نهادند. « زمان حاضر»کردند . آنها عصری را که در آن زندگی میکردتقسیم مهم به دو عصر 

زمان »امد شکست و تبعید را برای اسرائیل در بر داشت. آنها همچنین به عصر دیگری تحت عنوان گناه بود که پی

کرد و از طرف دیگر برکات پر اجرا می را دشمنان خود در موردکردند که در آن خدا داوری نهایی اشاره می« آینده

های عهد عتیق، آنها بر اساس نبوت. کردمیجالل و نهایی خود را بر آنانی که نسبت به او وفادار مانده بودند جاری 

زمان »به « زمان حاضر»دانستند که خدا در این عصر، ماشیح را که از نسل داوود بود خواهد فرستاد تا آنها را از می

 .دکنمنتقل « آینده
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یهودیان  ترخود و گروه گستردهخوانندگان  با شناسی، نویسندة عبرانیان از باور مشترکی کهبا تمرکز بر آخرت

ایمانان جدا خواهد کرد کند. او در عین حال به وقت و مکانی که خدا ایمانداران به مسیح را از بیداشت، استفاده می

ودند که ماشیح در حالی ظاهر خواهد شد که به صورتی پر ماجرا و ایمان بر این باور بیهودیان بیکند. اشاره می

بودند که عیسی ایام آخر را  آموختهاما پیروان مسیح  را انجام خواهد داد.عصر حاضر به عصر آینده بار، گذار مصیبت

ی مسیحایی تاسیس سلطنت و ملکوت مسیحایی خود در آمدن اولیة او، ادامة پادشاه. ظاهر خواهد کردسه مرحله طی 

در خالل تاریخ کلیسا و تکمیل ملکوت مسیحایی هنگام بازگشت پر جالل او. نویسندگان عهد جدید، هر سة این 

 مراجعه کنید.( ۳: ۳و دوم پطرس  ۱۷: ۲کنند. )به اعمال تشریح می« ایام آخر»سه مرحله را تحت عنوان 

یا « ایام آخر»اهمیت این موضوع پی برد. نویسندة این رساله لفظ  به تواندر رساله به عبرانیان نیز می

جهان »او به  ۵: ۲دهد. در عبرانیان بار مورد استفاده قرار میشش د را حداقل نکنالفاظی که به این مفهوم اشاره می

نیروهای »و از عبارت ا ۵: ۶در عبرانیان است. مسیح کند که در رابطه با بازگشت ثانوی پر از جالل اشاره می« آینده

نویسد او دربارة مسیح می ۱۱: ۹. در اندکردهنیروهایی که بسیاری از خوانندگان او تجربه کند. استفاده می« عصر آینده

، او به زمان خدمت زمینی مسیح به عنوان ۲۶: ۹است و در « انداکنون واقع شدهامور نیکو که هم»که کاهن اعظم 

چیزهای نیکوی »از برکات حاصل از قربانی مسیح به عنوان  ۱: ۱۰کند و در شاره میا« نقطة اوج تمام اعصار»

کند. تکرار مکرر تشریح می« شهر آینده»امید نهایی پیروان مسیح را به صورت  ۱۴: ۱۳او در کند. صحبت می« آینده

هدف به ین موضوع در رسیدن نشانگر اهمیتی است که نویسندة این کتاب برای ا ،این عبارات در رابطه با ایام آخر

 خود قائل است. 

موضوع ایام آخر در مسیح پی بردیم، به دومین عصر در اکنون که به محتوای تکرارشوندة کتاب عبرانیان 

حقایق االهیاتی است  اثباتای برای تکراری این کتاب خواهیم پرداخت که استفادة از عهد عتیق به عنوان پشتوانه

 به آن اشاره کند. خواهد که نویسنده می

 

 پشتوانة عهد عتیق
 این نقلکند. دهند که کتاب عبرانیان حدود صد مرتبه از عهد عتیق نقل قول میاکثر محاسبات نشان می

و مسلما درک  کنندهای اصلی این کتاب ایفا میبندیبسیار حیاتی در ارائة هدف نویسنده در تقسیم یها نقشقول

دهد کار دشواری نیست. نویسندة این کتاب برای اینکه تعالیم این موضوع که چرا نویسنده این عمل را انجام می

کردند، یعنی عهد یهودیان وقت را به چالش بکشاند به مدرک مشترکی که همگی آنان آن را مقدس محسوب می

 کند. عتیق رجوع می
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 های واقعیزمینه
های عهد هدف این درس، بهتر است که ببینیم نویسندة کتاب عبرانیان چگونه مکررا نقل قول برای نیل به

 کند.های واقعی عهد عتیق جلب میدر مرحلة اول او توجه خوانندگان خود را به زمینهگیرد. عتیق را به کار می

پردازد و از بعضی از می به طور ساده، نویسندة این کتاب به یادآوری برخی از جزئیات از نوشتجات عبری

دهد. به طور نمونه، خواهد دربارة ایمان مسیحی بگوید ربط میکند. او سپس اینها را به آنچه که میآنها نقل قول می

به معنی  ۱۸: ۱۴پردازد که برگرفته از پیدایش می« ملکیصدق، پادشاه سالیم»او به توضیح دربارة  ۲: ۷در عبرانیان 

است. این زمینة واقعی بعدا به درک رابطة بین عیسی و ملکیصدق کمک « پادشاه سالمتی»و « پادشاه عدالت»

 کند. می

ذکر شده است. در این بخش نویسندة  ۲۱و  ۲۰: ۱۲توان به آن اشاره کرد در عبرانیان که مینمونة دیگری 

ذکر شده است.  ۱۹: ۹و تثنیه  ۱۳ ،۱۲: ۱۹آن در خروج شرح کند که عبرانیان به ترس اسرائیل در کوه سینا اشاره می

مورد مقایسه است او سپس ترس اسرائیل را در تضاد با شادی اورشلیم آسمانی که برای ایمانداران به مسیح موجود 

 دهد. قرار می

 

 دیدگاه االهیاتی
ز کند که هنوهای االهیاتی عهد عتیق اشاره میدر بخش دوم، نویسندة کتاب عبرانیان همچنین به دیدگاه

 در عصر وی مصداق دارند. 

 ایهای تاریخی ساده بپردازد، تمرکز خود را بر باورهای االهیاتیدر این موارد، او بیشتر از آنکه به واقعیت

دهد که توسط نوشتجات عبری مورد تایید قرار دارند. باورهایی نظیر اعتقاد به خدا و سایر موضوعاتی که در قرار می

 تند. ارتباط نزدیک با خدا هس

 ۱۳: ۱۷که متن مشابه آن در اول تواریخ  ۱۴: ۷نویسنده به دوم سموئیل  ۵: ۱به طور نمونه، در عبرانیان 

کند که هر یک از پادشاهان موجود در سلسلة داوود، از در این بخش خدا اعالم میکند. شود اشاره مینیز یافت می

 خدا خوانده شدند. « پسر»زمان داوود به بعد 

های کند که در آن فرشتگان به عنوان روحنقل قول می ۴: ۱۰۴، نویسنده از مزمور ۷: ۱عبرانیان در 

 اند. خدمتگزار تشریح شده

کند که خدا انسان را کند و به وسیلة آن مشخص میرجوع می ۶-۴: ۸، او به مزمور ۸-۶: ۲در عبرانیان 

بر همة آفرینش  ،نه فرشتگان ،است که بشر پایان زمانتر از فرشتگان محسوب داشت. ولی این فقط تا کمی پست

 همراه مسیح حکومت خواهد کرد. 
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کند. این آیات نمایانگر برکتی است که خدا به وسیلة اثبات اشاره می ۱۸و  ۱۷: ۸به اشعیا  ۱۳: ۲عبرانیان 

 حقانیت خانوادة ابراهیم به بشر خواهد بخشید نه فرشتگان. 

کند. ( اشاره می۱۷: ۲۲برای ابراهیم خورد )پیدایش  خدا نویسنده به سوگندی که، ۱۴و  ۱۳: ۶در عبرانیان 

 دهد که عهد او با ابراهیم، ابدی است و تا عهد جدید نیز ادامه دارد. در این بخش خدا نشان می

کند و خدا را همچون آتشی سوزاننده نقل قول می ۲۴: ۴، نویسندة کتاب از تثنیه ۲۹: ۱۲در عبرانیان 

 کند. هدف او این است که نشان دهد امروز نیز خدا در مسیح آتشی سوزاننده است. ریح میتش

: ۱۳و  ۳۸: ۱۰، ۳۱-۳۰: ۱۰، ۲۰: ۹، ۵: ۸و  ۷-۴: ۴های مشابهی در عبرانیان مثالبه به همین ترتیب، ما 

ای های االهیاتی ویژهیدگاهکند که دنویسندة عبرانیان بر این مطلب پافشاری می خوریم. در همة این متون،بر می ۵

 اند که آموزة آنها در عهد جدید نیز ادامه دارد. ق معرفی شدهتیدر عهد ع

 

وجه عهد نویسندة عبرانیان در صدد نشان دادن این مطلب است که عیسی برتر از عهد عتیق است. اما او به هیچ

خواهد کسی فکر کند که حاال که عیسی را احتماال نمی. او بگیردخواهد آن را نادیده کند و نمیعتیق را تحقیر نمی

ای به اینچنین برداشتی نیست. بلکه برعکس، داریم، دیگر نیازی به خواندن عهد عتیق نداریم! در هیچ جا اشاره

نویسندة عبرانیان درصدد آن است که نشان دهد عهد عتیق به عنوان متنی بدون اشتباه سزاوار احترام است. او کامال 

تر از آن، این عهد عتیق است که مفهوم کهانت ه این موضوع واقف است که عهد عتیق کالم خداست. و مهمب

عیسی کاهن اعظم است. اما کاهن اعظم کیست؟ پاسخ این سوال در عهد عتیق کند. عیسای مسیح را تشریح می

بله، اگرچه االقداس در خیمه چیست؟ کند. معنی خون چیست؟ معنی قدسای تقدیم میشود. او قربانی ویژهیافت می

. قابل درک استدر عبرانیان اشاره به خیمة آسمانی است، اما مفهوم آن با رجوع به خیمة زمینی و معبد سلیمان 

اند. بسیاری از این مقوالت حتی در حد رفتارهای شخصی در نهادهای ایمانی عهد عتیق معنی و مفهوم خود را یافته

از آنها  ۳)در عبرانیان باب اند شدههای بد از افرادی که در بیابان گمراه و یا نمونه ۱۱ باب نیانبرای نمونه، در عبرا

 اند. عهد عتیق برگرفته شدهاز یاد شده است(، همگی 

دکتر دی. اِی. کارسون -  

 

 تعهدات اخالقی
در این موارد، نویسندة کند. در بخش سوم، نویسندة عبرانیان همچنین به ماندن در تعهدات اخالقی اشاره می

. این کندمی ملزم کند که خدا در عهد عتیق قوم خود را به شرایط خاص اخالقیکتاب عبرانیان خاطر نشان می

 اخالقی، در عهد جدید نیز مصداق دارند.اصول تعهدات به عنوان 
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کند و به وسیلة آن تعلیم اشاره می ۱۱-۷: ۹۵، نویسندة کتاب به مزمور ۱۵-۷: ۳برای نمونه در عبرانیان 

 اطاعتی کند. دهد که قوم اسرائیل نباید نسبت به خدا بیمی

خدا  وقتیشود که از قوم اسرائیل درخواست می ۱۲و  ۱۱: ۳دهد که در امثال نشان می ۶و  ۵: ۱۲عبرانیان 

پیروی  ۲۶: ۴دهد که از امثال میبه خوانندگان تعلیم  ۱۳: ۱۲. عبرانیان نشوندآزرده کند دلرا تادیب و تنبیه میآنها 

 . شوندهای عدالت متوسل کنند و به راه

خوانندگان خود را تشویق  ،، نویسندة کتاب۷-۶: ۱۱۸مزمور ، به وسیلة نقل قولی از ۶: ۱۳در عبرانیان 

 کند تا به اعتماد خود در خداوند اعتراف کنند. می

اخالقی عهد عتیق در عهد جدید نیز مورد تایید قرار دهند که تعهدات همة این آیات ارجاعی نشان می

 . اجرا کنندشوند تا آنها را اند و پیروان مسیح تشویق میگرفته

 

 انهشناسهای آخرتپیشگویی
هایی است که دربارة کند که مربوط به پیشگوییهایی را مطرح میدر بخش چهارم، نویسنده نقل قول

 اند. آخرت در عهد عتیق ذکر شده

دهند. آنها در این میانجام هایی دربارة روزهای آخر ر بسیاری از متون، نویسندگان عهد عتیق پیشگویید

کنند. نویسندة پیروزمندانة پادشاهی خدا در تمام جهان اشاره میبسط ها به پایان دوران تبعید قوم اسرائیل و بخش

کند تا نشان دهد که داوری و برکات نهایی استفاده می انهشناسهای آخرتکتاب عبرانیان از بسیاری از این پیشگویی

 پیوندند. خدا همگی در مسیح به تحقق می

« گانیهفتاد»کند و آن را همانگونه که در ترجمة اشاره می ۴۳: ۳۲به تثنیه  ۶: ۱به طور نمونه در عبرانیان 

کند که فرشتگان در زمان پیروزی اشاره میکند. این آیه به این مطلب )ترجمة یونانی عهد عتیق( آمده است ذکر می

 د. یپرست خواهند خاضعانه او راانش، ننهایی خدا بر دشم

کند. متن مذکور نقل قول می ۲۷-۲۵: ۱۰۲مزمور ، نویسنده از ۱۲-۱۰: ۱به همین ترتیب، در عبرانیان 

اند، در پایان نابود قرار گرفتهکند که همة نظام موجود خلقت که فرشتگان در آن مورد تکریم دربارة این صحبت می

 خواهد شد. 

 نوادةکند تا نشان دهد که پیشگویی داوود از حاکمیت جهانی نقل قول می ۱: ۱۱۰از مزمور  ۱۳: ۱عبرانیان 

 دهد.ارشدش، ماشیح را برتر از فرشتگان قرار می

او به وسیلة این پیشگویی کند. رجوع می ۴: ۱۱۰مزمور ، نویسندة عبرانیان به ۱۷: ۷ و ۶: ۵در عبرانیان 

 . کردداوود، مقام کهانت را متصرف نخواهد شد، بلکه آن را از خدا دریافت خواهد ارشد کند که نوادة تاکید می
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د که پس از نکنکند. این آیات پیشگویی میاشاره می ۳۴-۳۱: ۳۱، نویسنده به ارمیا ۱۲-۸: ۸در عبرانیان 

 تبعید قوم اسرائیل، عهد جدید بر مشکل شکست انسان در عهد خدا با موسی، غلبه خواهد کرد. 

کند تا نشان دهد که عهد جدید در مسیح، نیاز اشاره می ۳۱ باب او دوباره به ارمیا ۱۷-۱۶: ۱۰در عبرانیان 

 کند. های بیشتر را حذف میبه قربانی

: ۱۲و  ۳۷: ۱۰، ۲۱: ۷های آخر در عبرانیان های مشابه دربارة زمانپیشگویی بهدوباره نویسندة عبرانیان 

 کند. اشاره می ۲۶

 

 ایهای سلسلهآلایده
کند که در مزامیر برای نسل داوود ای اشاره میهای سلسلهآلدر بخش پنجم، نویسنده به برخی از ایده

 شد. برقرار 

داوود در فرزندان بینیم که خدا در سلسلة داوود است. اما ما می معیار وفاداری و خدمت بهبیانگر این متون 

کند که عیسی همان کسی بسیار ناقص اجرا کردند. نویسندة عبرانیان تاکید میشکلی عهد عتیق این معیارها را به 

 . کردخواهد  محققاست که از خاندان سلطنتی داوود، به صورتی عالی و کامل این پیشگویی را 

کند. این آیات نقل قول می ۱۴: ۷و دوم سموئیل  ۷: ۲مزمور نویسنده از  ۵: ۱به طور نمونه در عبرانیان 

او بر ملل زیر دست خود ملوکانة تا به عنوان پسر کرده دهد که خدا شخصی از خاندان داوود را منصوب نشان می

 حکمرانی کند. 

ای داستان عروسی نقل . این مزمور که در واقعکندمینقل قول  ۷و  ۶: ۴۵از مزمور  ۹و  ۸: ۱عبرانیان 

. این پادشاه، کندمیاعالم  را سلطنت بر همهارجحیت پادشاه از سلسلة داوود،  یک به وسیلة تکریم است، شاهانه

 دارد و از شرارت متنفر است.شخصی است که عدالت را دوست می

خورد که کند. در این آیه داوود سوگند میره میاشا ۲۲: ۲۲مزمور ، نویسنده به ۱۲-۱۱: ۲در عبرانیان 

دهد که گناهی خود را در جماعت سایر اسرائیلیان تقسیم کند. نویسنده با استفاده از این آیه نشان میاثبات بیشادی 

له آل برای مقام پادشاهی در این سلسترین ایدهگناهی خود با فرزندان ابراهیم، کاملعیسی با به شراکت گذاشتن بی

 است. 

خورد که کند. در این آیات، داوود سوگند میرجوع می ۸-۶: ۴۰مزمور ، نویسنده به ۷-۵: ۱۰در عبرانیان 

به جای قربانی کردن حیوانات، همة بدن خود را به خدا وقف کند. نویسنده این بخش را به قربانی جسم مسیح بر 

 است که قرار بود در آینده به صورت کامل انجام پذیرد. ایکه تحقق کامل پیشگویی دهدربط میصلیب 
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حال ما به بررسی محتوای تکرارشونده پرداختیم که به صورت مکرر در کتاب عبرانیان دربارة روزهای تا به

د و ناست که روزهای آخر را به عیسی مرتبط کنآن ها دیدیم که هدف این متون آخر ذکر شده است. در این بخش

 . کندنظور از پشتوانة عهد عتیق برای ابراز نقطه نظرات االهیاتی استفاده مبرای این 

به سومین عنصر تکرار شده خواهیم پرداخت که شامل تشویق نویسنده  به اختصاراکنون در این بخش 

 برای پایداری و استقامت است. 

 

 به پایداری تشویق

 
یشتر در ایمان انگیزه بانندگان خود برای پایداری و استقامت خوبه های مختلفی از راه با استفاده نویسندة عبرانیان

استفاده شده که در برگیرندة این حقیقت است که خدا  از عهد عتیق های بسیاری. در این بخش نیز نقل قولدهدمی

ایی هخصوص با فرستادن پسر خود در این روزهای آخر. ذکر نمونهبرد، بهو اهداف خود را پیش میمقاصد همواره 

ای از آنها نام برده شده، نمونه ۱۱ باب الخصوص آنانی که در عبرانیاناز افرادی که وفادارانه متحمل جفاها شدند، علی

به جهت آن جاللی که پیش »کند که خوب از پایداری و استقامت است. نویسنده در نهایت به خود مسیح اشاره می

آورد. این همان  در حقارت را ناچیز شمرد تا آسمان را به تصرفاو در واقع هر نوع « رو داشت متحمل صلیب شد.

 ست که به مسیحیان داده شده است تا امروز نیز از آن پیروی کنند.اینمونه

دکتر سیمون وایبرت -  

 

کالم »، نویسندة کتاب عبرانیان همة این کتاب را تحت عنوان ۲۲: ۱۳که در عبرانیان در درس قبلی دیدیم 

که صراحتا در طول کتاب ذکر  وجود داردآمیز کند. در این رساله حدود سی عبارت نصیحتتشریح می« آمیزنصیحت

د. اما باید نکنآمیز به موضوع خاصی اشاره می. همانگونه که خواهیم دید، هر یک از این عبارات نصیحتاندشده

 فظ وفاداری خود به مسیح تشویق کنند. اند تا خوانندگان اولیه را به حریزی شدهدانست که همة آنها طوری طرح

نخست به در این بخش به دو خصوصیت در نصیحت و تشویق نویسندة عبرانیان خواهیم پرداخت. 

دوم، خواهیم دید که نویسندة این . پردازیمکه نویسنده امیدوار بود از مخاطبان خویش دریافت کند می هاییواکنش

هایی که نویسنده کند. ابتدا به واکنشایجاد میانگیزه یداری و استقامت کتاب چگونه در خوانندگان خود برای پا

 پردازیم. خواهد در خوانندگان خود ببیند میمی
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 هاواکنش
هایی ها و پاسخبا گستردگی واکنش ،آنکتاب عبرانیان این است که نویسندة قابل توجه یکی از خصوصیات 

عهد جدید مورد بررسی  که متنی را در زبانی قدیمی همچون یونانیِوقتی کند. میتشویق خوانندگان خود را  که دارد،

د را تشخیص نای وجود دارهای ظریفی که در معنای لغات ویژهرسد که تفاوتدهیم، به نظر کمی دشوار میقرار می

در نظر  عبرانیان در مجموع، نویسندة. کنیمکه خود را محدود به چند مثال واضح  یمدهیم. به همین دلیل، مجبور

این بسیار اهمیت  و عمل خود به کار گیرند. ،درک ات،احساسدر را تشویق کند تا این کتاب را مخاطبین خود دارد که 

های مختلف موجود در این کتاب توجه داشت که برای ایجاد استقامت و پایداری در خوانندگان اولیه، آنها به واکنش

 کنند. 

قرار تشویق مورد  شانایمان خوانندگان خود را در بُعد احساس و عواطف، نویسندة عبرانیان غالبا نخست

دهد: همین فصل ادامه می ۱۳او در آیة « دل خود را سخت مسازید.»گوید: او می ۱۵و  ۸: ۳در عبرانیان دهد. می

پس به هوش »د دهادامه می ۱: ۴به همین ترتیب او در « دل نشود.هر روز، یکدیگر را پند دهید تا کسی... سخت»

 «.بیایید نترسیم»یم یا بهتر بگوی« باشیم

و یا با دلیری و اطمینان برای دریافت « اعتماد داشته باشید»کند: تشویق می ۱۶: ۴را در او خوانندگان 

خواهد تا با اخالص قلبی و اطمینان کامل ایمان به حضور از آنها می ۲۲: ۱۰بیایند. او در  خدا کمک به تخت فیض

 دل باشند. قوی کند که این دلیری و اطمینان را ترک نکنند وآنها را تشویق می ۳۵: ۱۰زدیک شوند. و در خدا ن

کند، اما از خوانندگان نویسندة عبرانیان در حالیکه به اهمیت اینگونه احساسات و حاالت روحی اشاره می

که خواهد مرحلة اجرا قرار دهند. او میدر ذهنی، این انتظار را نیز دارد که مسائل ذکر شده در این رساله را با درک 

او از خوانندگان  ۱: ۲های االهیاتی و باورهای آنها نفوذ کند. برای نمونه در عبرانیان کالم الهام شدة او به آموزه

بر عیسی اندیشة خود را »کند که او از آنها استدعا می ۱: ۳در «. با دقت توجه کنند»اند خواهد که به آنچه شنیدهمی

و در فهم و « تعالیم ابتدایی دربارة مسیح را پشت سر ننهند»کند که آنها را تشویق می ۱: ۶و در « معطوف کنند

 درک به سوی کمال پیش روند. 

نکتة جالب این است که نویسندة عبرانیان، در اوایل کتاب تاکید خاصی بر برخی عناصر رفتاری ویژه ندارد. 

: ۱۲در عبرانیان  شوند.های رفتاری او در انتهای کتاب ظاهر میکند، اما اکثر تشویقبال میاو اگرچه این هدف را دن

او به  ۱۹-۱: ۱۳در عبرانیان  «.شود یدامباالت پیب یا یزان یمبادا شخص»کند تا او مخاطب خود را تشویق می ۱۶

 کند. نیک اشاره مینوازی، ازدواج، اعتراف به اسم مسیح و انجام اعمال مواردی همچون مهمان

خواهد خوانندگانش به کتاب او واکنش که نویسنده میکند میهای مختلفی را ترسیم این نوع نصایح راه

بایستی در بُعد احساسات، درک مفاهیم و به طور واضح، آنها برای حفظ وفاداری خود نسبت به مسیح، نشان دهند. 

 . کردندمیرفتارهای خود با دقت و بسیار هوشیارانه عمل 
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ها ای از واکنشدرصدد آن است که مخاطبان خود را تشویق کند که مجموعهما دیدیم که نویسندة عبرانیان 

های مثبت و منفی مخاطبین در بخش بعد خواهیم دید که نویسنده چگونه با مطرح کردن انگیزهرا از خود نشان دهند. 

 کند. را تشویق به پایداری و استقامت می

 

 

 هاهانگیز
های مثبت همراه کند. های خود را با انگیزهکند که تشویقاز یک سو، نویسندة عبرانیان با دقت سعی می

کند سعی می ۱۶: ۱۳کند. او در او به دریافت فیض و کمک از مسیح اشاره می ۱۶-۱۳: ۴برای نمونه در عبرانیان 

آسمانی را پاداش شوند، ایجاد انگیزه کند. او بارها در خوانندگان خود با ارائة اعمالی که باعث خشنودی خدا می

 گوید:می ۳۵: ۱۰کند. برای نمونه او در عبرانیان ای برای زندگی وفادارانه معرفی میانگیزه

 

 ، مژده(۳۵: ۱۰بنابراین این اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی همراه خواهد داشت )عبرانیان 

 

های منفی نیز برای نصیحت کردن خوانندگان خود استفاده ة عبرانیان غالبا از انگیزهاز سوی دیگر، نویسند

 ۳-۲: ۲مثال در عبرانیان شوند. ها در ابتدا به صورت هشدارهایی برای داوری االهی مطرح میکند. این تشویقمی

پیغام نجات در مسیح غفلت  از اطاعتی کردند مجازات شدند، چگونه افرادی کهگوید که اگر فرشتگانی که بیاو می

خود را در خطر »دهد که آنان که سقوط کنند او به آنان هشدار می ۸-۴: ۶از داوری خدا خواهند گریخت؟ در  کنند

او آنان را به مجازات هولناک و آتش مهیب که دشمنان خدا را خواهد  ۳۱-۲۶: ۱۰در عبرانیان «. اندلعنت قرار داده

 دهد. اخطار می« بلعید

 

یکی از موضوعات اصلی کتاب عبرانیان نیاز به پایداری و استقامت است. امکان ندارد که شما کتاب عبرانیان را با 

کند، های موجود در آن بخوانید و به نیاز عمیقی که نویسنده در جهت استقامت و پایداری اشاره میهشدارها و تشویق

و به عقب برنگردند، اما در عین حال بایستی با پایداری و استقامت شوند که ادامه دهند بر نخورید. آنها تشویق می

دهد؟ به نظر من او با زیبایی خاصی بین تشویق و هشدار به زندگی مسیحی ادامه دهند. او چگونه این را انجام می

و اجزای عهد ای که بین مسیح . کتاب عبرانیان به مقایسههستندسکه  یک دو روی اینها مثل کند وتعادل ایجاد می

کند. او بزرگتر از موسی است. او آرامی بهتری فراهم میدهد شهرت دارد. عتیق، افراد و عهد و پیمان آن انجام می

گذراند... روی دیگر سکه آن است که نویسنده ما را متوجه اخطارهایی هم او کاهنی برتر است. او قربانی بهتری می

کند. هشدارهای موجود در این کتاب برای این است که مسیحیان را از خطراتی بر حذر دارد، به حدی که خواننده می
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اگر من پایداری نکنم، اگر چشمان خود را از مسیح بردارم، اگر به راه رفتن با او ادامه ندهم، »به این نتیجه برسد که: 

چه اتفاقی  ،عطوف نکنم، اگر معتقد نباشم که او صاحب جالل استبه او چشم ندوزم، همة جالل و زیبایی را به او م

 «او کاهن اعظمی است که روزی باز خواهد گشت و خارج از او نجات و رهایی نیست...برای من خواهد افتاد. 

ادامه در  کنند، با استفاده از نیرویی منفی او را بهبا هم در حالیکه خواننده را تشویق میجوانب بنابراین هر دوی این 

 د. نکنکنندة ایمان ترغیب میدویدن در مسابقه و چشم دوختن به عیسی، پیشوا و کامل

دکتر استیون ج. ولوم -  

 

شود. زیرا در این صورت به نظر موضوع تهدید به داوری در کتاب عبرانیان غالبا با دشواری روبرو میتفسیر 

خود را از دست بدهد. به همین دلیل، این بخش از کتاب عبرانیان، تواند نجات رسد که یک ایماندار حقیقی نیز میمی

پردازند. اگرچه ما وقت قسمتی است که مسیحیان با نقطه نظرات متفاوت بر سر آن با هم به بحث و مجادله می

 توان به دو جنبة این موضوع اشاراتی نمود. کافی برای بررسی عمیق این موضوع نداریم، ولی می

 یا سیستماتیک اصوال کتاب االهیات منتظما باید در نظر داشته باشیم که کتاب عبرانیان، اول آنکه، م

 ازبرد، حتی اصطالحات مربوط به نجات، که مقدس غالبا اصطالحاتی را به کار میمنظور این است که کتاب. نیست

ای از کلیسا تمایل دارد که به برخی . در واقع هر شاخههای االهیاتی تنوع بیشتری دارنداالهیدانان مسیحی و یا سنت

از اصطالحات خاص االهیاتی بیشتر از مفاهیم متفاوتی که در کالم خدا در مورد آن اصطالحات مورد استفاده قرار 

کننده نباشند، چنین عملی تقریبا سردرگمهستیم که  ایاالهیاتی هاینظاماگر امیدوار به داشتن گرفته، بپردازد. 

ت محدود و اشود که نظربسیار خطرناک است، زیرا موجب می چنین برخوردیدر عین حال  است.ناپذیر اجتناب

موجود در کتابی مثل عبرانیان به طور صرف دنبال کنیم. این خطر مخصوصا در بینانة خود را در اصطالحات باریک

 دارد. کنند مصداق به مرتدان و افرادی که از مسیح سقوط می کنندهاشاره رابطه با بخش

تعریف « اندعادل شمرده شده»از یک سو، نویسندة عبرانیان افراد مرتد را هیچگاه به عنوان کسانی که 

کند. در عهد جدید، این اصطالح به طور منسجم و مداوم برای ایمانداران حقیقی به کار گرفته شده است. اما از نمی

آنها را در اشاره به ایمانداران  هاکند که اوانجلیکالمی نیز استفادهسوی دیگر، نویسندة عبرانیان از اصطالحاتی 

نویسنده هشدار  ۶-۴: ۶به طور مثال، در عبرانیان  کند.برند، اگرچه عهد جدید این کار را نمیحقیقی به کار می

 :دهدمی

 

طعم نیکویی کالم القدس سهیم شدند و آنان که یک بار منور گشتند و طعم آن موهبت آسمانی را چشیدند و در روح

 ، هزارة نو(. ۶-۴: ۶توانند( سقوط کنند )عبرانیان خدا و نیروهای عصر آینده را چشیدند... )می

 



ساختار و محتوا: ۲درس   رساله به عبرانیان   

 

 

-13- 

خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی   

farsi.thirdmill.org 

 

که برای تخصصی های مشکل اصلی این است که بسیاری از ما این اصطالحات مشابه را برای واژه

مثال دیگری انداران حقیقی را تعریف کنیم. ایم تنها گیریم تاشوند، به کار میاصطالحات االهیاتی به کار برده می

اند که به درج شده است. در این بخش مرتدان افرادی تعریف شده ۲۹: ۱۰توان به آن پرداخت در عبرانیان که می

 اند. کسانی هستند که منور شده ۳۲: ۱۰اند و یا در شده خون عهد ابدی تقدیس

کلیسای » ،هد جدید نیز برای افرادی که به قول االهیدانانهای دیگر عدر واقعیت، تعاریف مشابهی در بخش

یا مجموعة ایمانداران « کلیسای غیر قابل رویت»این به طور مشخصی با هستند استفاده شده است. « قابل رویت

شوند ولی الزاما عضو کلیسا محسوب می احقیقی متفاوت است. افراد کلیسای قابل رویت اشخاصی هستند که ظاهر

به آن اشاره شده است. رومیان  ۲۹-۲۸: ۲ن مسیح نیستند. این وجه تمایز، شبیه چیزی است که در رومیان عضو بد

اند، با که از لحاظ فیزیکی ختنه شده ((phaneres)در یونانی واژة فانرس )« ظاهری»بین یهودیان  ۲۹ -۲۸: ۲

 شود.که قلبا مختون هستند، تمایز قائل می ((kruptos)واژة یونانی کروپتوس )« درونی»یهودیان واقعی یا 

عبرانیان برای دوم، ما باید همواره به یاد داشته باشیم که کاربرد تهدید به مجازات و داوری االهی در کتاب 

-۲۱: ۲و دوم پطرس  ۱۳-۱: ۱۰اینچنین هشداری در اول قرنتیان به مرتدان تنها مختص به این رساله نیست. ما 

بخش دارند تا به آموزد که کسانی که در مسیح ایمان نجاتیم. به طور کلی عهد جدید به ما میخورنیز بر می ۲۲

دهند که در اصل ایمان آنها کنند در واقع نشان می. اما آنانی که در نهایت مسیح را رد میآوردخواهند طاقت آخر 

: ۲نامند. اول یوحنا می« ایمان ریاکارانه»یا  و« موقتی»بخش نبوده است. االهیدانان اینچنین ایمانی را ایمانی نجات

 کند:مرتدان را اینچنین تشریح می ۱۹

 

 ةهمرفتند تا ظاهر شود که  یرونلکن ب ماندند؛یبا ما م بودندیاگر از ما م یراشدند، لکن از ما نبودند، ز یروناز ما ب

 (۱۹: ۲)اول یوحنا   .یستنداز ما ن یشانا

 

دهد که در اصل به کلیسای غیر قابل رویت متعلق ، نشان میبرگرداندهرگاه کسی از ایمان مسیحی رو 

 نبوده است.

 

بخش پنج رسیم که هر یک از این بخش هشداردهنده وجود دارد... اکثر ما به این نتیجه میپنج در کتاب عبرانیان 

آن هشدارها از ضمیر جمع استفاده کنیم در حالیکه همة کنند. بنابراین ممکن است که برای به یک نکته اشاره می

خواهد جماعت او با ، هدف بسیار ساده است. هر شبانی میکنند. از دید یک شبانآنها به یک منظور اصلی اشاره می

 به چندین نکته توجه کرد. اینها هشدارهایی واقعی هستند و برپایداری و استقامت از مسیح پیروی کنند. اما باید 

نیستند... اما نکتة حائز اهمیت این است که هم  اند. در عین حال برای ترساندن مردم اساس فرض و گمان بنا نشده
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خواهد از آنها در موعظة روز یکشنبه استفاده کند، باید بداند که او دانای مطلق نیست. او واقعا از اگر یک شبان می

کنند. داند که چه کسانی به مسیح اعتراف مینیست. او قطعا میوضعیت ابدیت و روح هر شخص به طور مطلق باخبر 

زمان است که واقعیت را نشان خواهد داد. منظور من این است که  ،ولی در واقع، بر اساس االهیات عهد جدید، این

جماعت  کند. در واقع آن کسانی که ایمان را ترک کردند،به آن اشاره می ۱۹: ۲این همان چیزی است که اول یوحنا 

دهند که آنها هرگز به ما تعلق نداشتند. این همان چیزی است که ایمانداران را ترک کردند و با خروج خود نشان می

بینیم که او آنانی را که معترف به نویسد. بنابراین در کتاب عبرانیان مییوحنا خطاب به کلیسای آسیای صغیر می

شناسند ما حقیقتا این زمان است که نشان خواهد داد آنها واقعا او را میدهد، ااسم مسیح هستند، مورد خطاب قرار می

 یا نه!

دکتر بَری جاسلین -  

 

عبرانیان، ما به بررسی سه عنصر مربوط به محتوای تکرارشونده در این  ساختار و محتوادر درس مربوط به 

دومین موضوع اصلی درس را مورد بررسی قرار خواهیم داد که ساختار معانی و فن بیان این  کتاب پرداختیم. اکنون،

 . استکتاب 

 

 ساختار معانی و فن بیان
بودند. آنها تحت این وسوسه همانطور که در درس قبل دیدیم، خوانندگان اولیة کتاب عبرانیان با جفا روبرو 

ه مربوط به یهودیان محلی بود، بازگردند. هدف از نوشتن این رساله این قرار داشتند تا دوباره به تعالیم غلط رایج ک

بود که این مسیحیان ایمان خود را ترک نکنند و تحت تاثیر اینگونه تعالیم از مسیح دور نشوند. بنابراین نویسندة 

گونه در بیان معانی این ساختار چبرسد؟ دهد تا به این هدف عبرانیان چگونه محتوای این کتاب را روی هم قرار می

 ؟ کندمیعمل 

توانیم ساختار معانی و فن بیان کتاب عبرانیان را در سطوح مختلفی در نظر بگیریم. اما در این راستا به می

کوشد میکمک خواهد کرد تا دریابیم که نویسنده چگونه  به مابندی بخش اصلی اشاره خواهیم کرد. این تقسیمپنج 

  در مسیح وفادار بمانند. د کند تاخوانندگان خود را متقاع

 ۱۸: ۲-۱: ۱اولین بخش اصلی بر باورها دربارة مکاشفات فرشتگان تمرکز دارد.  •

 ۱۳: ۴-۱: ۳پردازد. دومین بخش اصلی به بحث دربارة اقتدار موسی می •

 ۲۸: ۷-۱۴: ۴کند. سومین بخش اصلی به کهانت ملوکانة ملکیصدق اشاره می •

 ۴۰: ۱۱-۱: ۸جدید متمرکز است.  چهارمین بخش اصلی بر عهد •
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 ۲۵: ۱۳-۱: ۱۲پردازد. پنجمین بخش اصلی به پایداری و استقامت عملی می •

 

 (۱۸: ۲-۱:۱مکاشفات فرشتگان )
بخش اصلی، درصدد آن است که خوانندگان خود پنج نویسندة کتاب عبرانیان با استفاده از هر یک از این 

بیایید نخست ببینیم که کتاب عبرانیان در مورد مکاشفات فرشتگان  عوت کند.به وفاداری به مسیح د جفاهامیانة را در 

  گوید.چه می ۱۸: ۲-۱: ۱در 

همانطور که در درس قبل نیز ذکر کردیم، بسیاری از نوشتجات یهودی برگرفته از قمران، و همچنین کتبی 

قرن اول غالبا برای فرشتگان مقامی  مربوط بهمثل افسسیان و کولسیان نشانگر این مطلب هستند که جوامع یهودی 

انسان  به دانستند که مسئول انتقال مکاشفات االهیبسیار باال قائل بودند و آنها را موجوداتی قدرتمند و پر جالل می

 شمردند. بودند. آنها مقام انسان را بسیار کمتر از فرشتگان می

مقدس ریشه داشت، ولی آنها برای فرشتگان بهای کتادر متن آن زمان، یهودیان جامعةدیدگاه االهیاتی 

پدید آورده بود. همه  چالشی جدیآمیز برای پیروان مسیح احترامی بیش از اندازه قائل بودند. این تکریم اغراق

دانستند که مسیح دارای جسم و خون بود. او یک انسان بود. چگونه ممکن بود شخصی کالم او را باالتر از می

 مورد پیروی قرار دهد؟مکاشفات فرشتگان 

نویسد که می ۴-۱: ۱دهد. اول، در عبرانیان مرحله به این چالش پاسخ میپنج نویسندة کتاب عبرانیان در 

عالی مکاشفة االهی است، از او پیروی کنند. نویسندة عبرانیان صورت عیسی خوانندگان او باید به این دلیل که 

کند که عیسی یل عهد عتیق صحبت نمود. او بر این مطالب پافشاری میداند که خدا توسط فرشتگان و سایر وسامی

ای را به همراه به عنوان کاهن اعظمی که پادشاه نیز هست، در روزهای آخر توسط خدا منصوب شده است تا مکاشفه

 شده بود. انجام آورد که بس باالتر از مکاشفاتی است که توسط فرشتگان 

برتر از فرشتگان است زیرا تنها اوست که  دهد که عیسیتوضیح می ۱۴-۵ :۱نویسندة کتاب عبرانیان در 

واجد شرایط تنها کسی بود که در بین خاندان داوود توانست عیسی کند که او خاطرنشان می پسر مسیحایی خداست.

انجام خدا را به دشمنان  تمام بر پسر مسیحایی خداسلطنت  باشد. او همچنین پیشگویی داوود را در ارتباط با پیروزی 

هایی هستند که برای خدمتگزاری وارثان روحدهد که فرشتگان تنها ، نویسندة این کتاب نشان میدر مقابل. رساند

 شوند. نجات در مسیح فرستاده می

عیسی کند که به پیغام عظیم نجات که اول توسط میتشویق خوانندگان را  ۴-۱: ۲نویسندة عبرانیان در 

کند که عدم اطاعت از پیغام فرشتگان سابقا موجبات مجازات االهی را دقت توجه کنند. او یادآوری میاعالم شد، با 

شده توسط مسیح، فرار کرد. به همین ترتیب خوانندگان باید بدانند که در صورت غفلت از نجات مکشوففراهم می

 . است از مجازات امری غیر ممکن
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آن است که به وسیلة توضیح این مطلب که عیسی بر همة فرشتگان ، نویسنده درصدد ۹-۵: ۲در عبرانیان 

بدین ترتیب در آینده همة ایمانداران نیز همراه با او بر فرشتگان حاکمیت مطلق دارد، به مقام عالی مسیح اشاره کند. 

ر داده است. اما تر قراکند که خدا موقتا مقام انسان را پایینحکومت خواهند کرد. نویسندة این کتاب خاطرنشان می

. این جالل نهایی که به انسان داده کردشده بر همة خلقت حکومت خواهند های از پیش تعییندر جهان آینده انسان

 باشد.  شروع شده ملوکانة خدا است که سلطنت مسیح در آسمان به صورت کاهن اعظمزمانی شده است، برای 

دهد که عیسی از نسل ابراهیم است. عیسی جالل می ، نویسنده نشان۱۸-۱۰: ۲و باالخره در عبرانیان 

هایی به خود را با نسل ابراهیم به شراکت خواهد گذاشت، نه فرشتگان! نویسندة عبرانیان از داوود و اشعیا نقل قول

کند که نامة ابراهیم ثابت کند. او همچنین خاطرنشان میآورد که به وسیلة آنها ارتباط عیسی را با شجرهمیان می

این عمل او برای این و شیطان را در هم شکسته است. کرده سقوطعیسی در جسم انسانی خود، قدرت فرشتگان 

نبود که فرشتگان را آزاد کند، بلکه تا نسل ابراهیم را از ترس مرگ رهایی بخشد. انسانیت مسیح از او کاهن اعظم 

 . کردره دلسوز و وفاداری پدید آورد که گناهان قوم خود را کفا

 

 (۱۳: ۴-۱: ۳اقتدار موسی )
های یهودی دربارة مکاشفات فرشتگان نوبت پس از بررسی سبک برخورد نویسندة کتاب عبرانیان با آموزه

هایی ، نویسندة این کتاب به چالش۱۳: ۴-۱: ۳عبرانیان آن است که به دومین بخش اصلی این کتاب بپردازیم. در 

پردازد. هیچ انسانی به اندازة موسی در اسرائیل مورد تکریم و دار موسی داشتند میکه خوانندگان در رابطه با اقت

 احترام نبود. 

های خاصی در بین یهودیان رایج بود که به خاطر احترامی که به موسی قائل بودند، بر این اساس آموزه

دادند که از همة آنچه ا در چالشی قرار می. آنها ایمانداران به مسیح رکردنباید از وجود این تعالیم در بین آنها تعجب 

که خدا مثل مکاشفه به موسی داده بود، بدون در نظر گرفتن مسیح، اطاعت کنند. در این بخش خواهیم دید که 

کند که اگرچه موسی خادم وفادار خدا دهد. اما او خاطرنشان مینویسندة عبرانیان موسی را نیز مورد تکریم قرار می

 روزهای آخر است، بزرگتر از موسی است.  ملوکانة خدا دردلیل اینکه کاهن اعظم بود، عیسی به 

ها به یکی از مواردی که ثابت شود. در هر یک از این قسمتاین بخش از کتاب به سه قسمت تقسیم می

به طور  ۶-۱: ۳کند اقتدار عیسی باالتر از موسی است اشاره خواهیم کرد. در بخش اول، نویسنده در عبرانیان می

دهد که موسی . در این بخش او نشان میکنندکند که عیسی را باالتر از موسی تکریم خاص از خوانندگان دعوت می

 خدا حاکم بر خانة خدا، یعنی کلیسا است. ملوکانة خانة خدا را که همان خیمه بود بنا کرد. اما عیسی به عنوان پسر 

 نویسد: چنین میاین ۳-۱: ۳نویسندة عبرانیان در عبرانیان 
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 ، هزارة نو(۳-۱: ۳اندیشة خود را بر عیسی معطوف کنید... عیسی الیق حرمتی بیش از موسی شمرده شد. )عبرانیان 

 

 کند که عیسی نیز مانند موسی به خدا وفادار بود، اما او الیق حرمتی بیشتر بود. نویسنده تاکید می

دلی و سرکشی بر حذر دهد تا از سختخوانندگان هشدار میبه  ۱۹-۷: ۳در به دنبال این آیات، نویسنده 

کند. او به این مطلب باشند. او در این خصوص به اسرائیلیانی که نسبت به موسی گردنکشی نشان دادند رجوع می

اطاعتی و سرکشی از خدا وارد سرزمین وعده نشدند. به همین ترتیب همة کند که اکثر آنها به دلیل بیاشاره می

دانند تنها در صورتی که تا به آخر نسبت به او متعهد باقی بمانند وارث او خواهند نی که خود را پیرو مسیح میکسا

 ایمانی در مسیح نیز چنین خواهد کرد. زمین وعده نگه داشت؛ بیایمانی اسرائیلیان را خارج از سربی شد.

او پردازد. وی از مسیح و پیروی از موسی می، نویسنده در جزئیات به مقایسة بین پیر۱۳-۱: ۴در عبرانیان 

کند که حاضر باشند به هر قیمتی که شده، تالش خود را بکنند تا وارد آرامی خدا گردند. خوانندگان خود را تشویق می

پذیرند شود. بنابراین آنها باید قلبا بکه ورود به آرامی خدا به آینده مربوط میدهد او با استفاده از عهد عتیق توضیح می

عریان و منکشف است. آنها باید به خدا پاسخگو باشند. پس باید با در برابر خدا که بر اساس کالم خدا همه چیز 

 وقفه وارد آرامی خدا شوند و از رفتار قوم اسرائیل در بیابان تبعیت نکنند. تالش بی

 

 (۲۸: ۷-۱۴: ۴کهانت ملکیصدق )
پس از بررسی مکاشفات فرشتگان و اقتدار موسی، نویسندة عبرانیان این بار تعالیم یهودیان آن زمان دربارة 

 دهد. مورد انتقاد قرار می ۲۸: ۷-۱۴: ۴ملکیصدق را در ملوکانة کهانت 

در درس قبل، ما سخن از متنی دربارة ملکیصدق کردیم که در قمران کشف شده است. این متن ویژه، 

کند که قرار است در روزهای آخر نمایان شود و قربانی ملکیصدق را به صورت یک شخصیت آسمانی ترسیم می

برخی از مخاطبین کتاب عبرانیان نهایی را برای کفاره بگذراند و افراد را به سوی پادشاهی خدا رهنمون کند. ظاهرا 

ملوکانة  ر، به جای ملکیصدق از مسیح که کاهن اعظمدر روزهای آخباید در این خصوص دچار ابهام بودند. چرا آنها 

 آن کاهن اعظمعیسی پردازد که در واقع به همین دلیل نویسنده به توضیح این مطلب می، پیروی کنند؟ خداست

 حقیقی است که رتبة ملکیصدق را دارد.  ملوکانة

کند که مسیح را می تشویققسمت اول و سوم خوانندگان را شود. این بخش به چهار قسمت تقسیم می

 کند. باالتر از ملکیصدق بدانند. قسمت دوم و چهارم دلیل این موضوع را بیان می

خواهد که به ایمانی که به آن با معرفی ملکیصدق از خوانندگان می ۱۶-۱۴: ۴نویسندة این رساله در 

ک انسان کامل و بدون گناه، همان معترف هستند محکم بچسبند. او بر این موضوع تاکید دارد که مسیح، به عنوان ی
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او رحمت و فیض کاهن اعظمی است که به آسمان صعود کرد و راه را برای ایمانداران گشود تا در زمان احتیاج از 

 دریافت کنند. 

در  ملوکانة خدادهد که عیسی واجد شرایط بود تا کاهن اعظم توضیح می ۱۰-۱: ۵نویسندة عبرانیان در 

اما او خود را به این  عیسی تمام شرایط کهانت را از طریق اطاعت و زجر خود داشت. رتبة ملکیصدق خوانده شود.

دهد که امیدواری اسرائیل در ملکیصدق نشان می ۴: ۱۱۰و مزمور  ۷: ۲نقل قول از مزمور  ه باارتقا نداد. نویسندمقام 

در  ملوکانهن این طرح خدا بود که عیسی را به عنوان کاهن اعظم بنابرایدر سلسلة داوود به تحقق خواهد پیوست. 

 شد.  ابدی رتبة ملکیصدق منصوب کند. بدین ترتیب عیسی برای همة آن کسانی که از او اطاعت کنند، منشاء نجات

شوند که از تعالیم ابتدایی درگذشته و به بلوغ ، خوانندگان مفصال تشویق می۱۲: ۶-۱۱: ۵در عبرانیان 

این رساله قادر به درک مباحثی که او دربارة مسیح و ملکیصدق مخاطبین نویسنده معتقد است که . برسندانی روح

کند که در درک مفاهیم رشد کنند تا از لحاظ تعلیمی به کند نیستند. اما در عین حال او آنها را تشویق میمطرح می

برگردند،  کاهن اعظم ملوکانه که اگر آنها از ایمان به یکدهد او به آنها هشدار میبیراهه و ارتداد کشیده نشوند. 

کند که دهد. او آنها را تشویق میقربانی برای گناهان آنها وجود نخواهد داشت. نویسنده امید عظیمی به آنها می

 کنند.پیروی  شدند،های خدا وعده وارث دست از مسامحه و کاهلی بردارند و از افرادی که با ایمان و استقامت

 ملوکانةنویسنده به بحث پیرامون عیسی به عنوان تحقق کهانت اعظم و  ۲۸: ۷-۱۳: ۶در عبرانیان 

از کهانت الویان عیسی  ملوکانة دهد. او به طور خاصی به توضیح دربارة باالتر بودن کهانتملکیصدق ادامه می

شد. این باعث یهودیان در اورشلیم اجرا میپردازد. کتاب عبرانیان در زمانی نوشته شد که هنوز مراسم مذهبی می

در معبد وجود کند که دیگر نیازی به قربانی الویان ثابت میعیسی شد که مسیحیانی که مدعی بودند مرگ می

باورهایی که یهودیان آن زمان دربارة از بر این اساس نویسندة عبرانیان ای روبرو شوند. جدیچالش ندارد، با 

ها پایان کند. آنها معتقد بودند که ملکیصدق در روزهای آخر به گذراندن همة قربانیمیفاده استملکیصدق داشتند 

کند کند. در این بخش او به این مطلب اشاره میاستفاده می ۴: ۱۱۰دهد. او در این زمینه از سوگند خدا در مزمور می

قربانی نظام دهندة ابدی به رتبة ملکیصدق بود. به همین دلیل عیسی پایان ملوکانة که عیسی نوادة پسر داوود، کاهن

 کاهنان بود. 

ابراهیم به  که کندمی اشارهنیز  ۲۰: ۱۴پیدایش به عیسی بر کهانت الویان ارجحیت او برای نشان دادن 

به شکلی  ل ابراهیم بودند. به همین ترتیب، الویان نیز که از نستا نشان دهد او برتر است دهدیک میملکیصدق ده

کند که کهانت مسیح به دادند. بنابراین در این بخش نویسنده ثابت میابراهیم انجام  از طریقرا کار همین  نمادین

های الویان هیچگاه باعث ز کهانت الویان بس فراتر بود. قربانیبه رتبة ملکیصدق ا ملوکانه عنوان کاهن اعظم

ملکیصدق قادر شد که یک بار برای همیشه  ملوکانة ح با تحقق بخشیدن به کهانتشد، اما مسیکفارة کامل نمی

 کفاره کند.
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یکی از کاهنین معروف  ،های مورد عالقة معلمین و واعظین کالم خدا، مقایسة بین عیسی و ملکیصدقیکی از بخش

عهد عتیق است. نویسندة عبرانیان پیش از آنکه به مقایسة ملکیصدق و عیسی بپردازد، ابتدا او را با کهانت هارون و 

شد. در عین حال، آنها از پدر به پسر منتقل می دهد. کهانت هارون موروثی بود والویان مورد مقایسه قرار می

شد. چون دند. اما کهانت عیسی اینچنین نبود. او یکی از وارثین الوی محسوب نمیبوبایستی از سبط الوی میمی

پذیرفت، از پدر به پسر منتقل اصل و نسب او از داوود و سبط یهودا بود. از آنجا که کهانت هارون روزی پایان می

ست... ملکیصدق از نظر انسانی جاودانه است و تا ابد ادامه دارد. او امروز نیز کاهن اشد. بر عکس کهانت عیسی، می

. عیسی نیز شودناپدید بعد هم و  شود حق کهانت نداشت. خدا او را برگزید تا به عنوان یک کاهن وارد تاریخ بشریت

 .کرد، پس از قیام از مردگان به آسمان صعود خدمتشدر پایان او مثل 

دکتر اَلوین پادیال -  

 

ه میان آمده است. اولی، کهانت سنتی است که با هارون آغاز شد و در کتاب عبرانیان از دو نوع کهانت صحبت ب

کهانت الویان نام دارد. دومین نوع کهانت، کهانت غیر  ،توسط سبط الوی نسل اندر نسل منتقل شد. این کهانت

داوند و . او کاهن خاتفاق افتاددر زمان ابراهیم معمول ملکیصدق بود که در زمان پدران ایمان ظاهر شد. این واقعه 

گیرد. در مورد اول برتری او بر کهانت یا کاهن اعظم خداوند بود. حاال عیسی با هر دوی آنها مورد مقایسه قرار می

کهانت مسیح همچون الویان ثابت شد و در مورد دوم شباهت کهانت او با کهانت ملکیصدق مورد بررسی قرار گرفت. 

همتاست... در عین حال کهانت او ابدی است. آنچه ما دربارة ملکیصدق ملکیصدق به عنوان کاهن اعظم بی کهانت

ای نیست. نامهشود که نام او در هیچ شجرهدانیم این است که او فاقد پدر و مادر بود. او در حالی وارد صحنه میمی

... دادمییک ده مهترکهتر به این رسم بود که همیشه دهد. یک میاو باالتر از ابراهیم بود، به طوریکه ابراهیم به او ده

شود. این کاهن اعظم بود که مقامی باالتر از همه داشت و مورد قدردانی الگوی کهانت اعظم در هر بخش دیده می

گرفت. در واقع تحت نمونة ملکیصدق، و احترام پدران قوم که بنیانگذاران یهودیت و تاریخ اسرائیل بودند، قرار می

ویان شکل گرفت و تصویر ملکیصدق پابرجا ماند. کهانت مسیح که کهانتی جدید بود نیز به مرور زمان کهانت ال

 نمونة کهانت ملکیصدق را دارد. 

ریانیکیز م.دکتر ادوارد  -  
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 (۴۰: ۱۱-۱: ۸عهد جدید )

به آن اشاره  ۴۰: ۱۱-۱: ۸عهد جدید تمرکز دارد و در عبرانیان بخش چهارم کتاب عبرانیان بر موضوع 

برتری عهد جدید بر عهد عتیق نشان دهد که  اثباتشده است. در این بخش نویسندة رساله سعی بر آن دارد که با 

 است. کرده مسیح کاهن اعظم و پادشاهی است که خدا منصوب 

کند که خدا در ست. در این آیه، ارمیا پیشگویی میگرفته شده ا ۳۱: ۳۱از ارمیا « عهد جدید»اصطالح 

این عهد، عهدی کرد و روزهای آخر پس از انقضای فصل تبعید اسرائیل، با اسرائیل و یهودا تجدید عهد خواهد 

که دوباره مربوط به روزهای شود میبه عهدی مشابه اشاره  ۳۷و  ۳۴حزقیال و  ۱۰: ۵۴نهایی خواهد بود. در اشعیا 

شود. بنابراین در این مرحله نویسندة کتاب عبرانیان تمرکز خود را از بحث خوانده می« عهد سالمتی»و آخر است 

 دهد. دربارة ملکیصدق به موضوع عهد تازه ارتقا می

است که به این  ۱۳-۱: ۸شود. اول، عبرانیان این بخش از کتاب عبرانیان به هشت قسمت تقسیم می

 شود. است که به عنوان واسط عهد تازه در آسمان معرفی می ایملوکانه اعظم پردازد که عیسی کاهنمطلب می

کند. او کرد توضیح دهد، تاکید میحال سعی می، نویسنده به طور خاصی بر هر آنچه تا به۲و  ۱در آیات 

ای که به دهد که مسیح، در حال حاضر در آسمان در حکم کاهن اعظم که کهانتی ملوکانه دارد، در خیمهنشان می

 وسیلة خدا ساخته شده و نه انسان، در حال انجام وظیفه است. 

. اما کهانت آنان بر اساس شریعت بود. در کردبه عبارت دیگر، کهانت الویان نقش خود را بر زمین ایفا 

دلیل گناه عهد عتیق، کهانت زمینی الویان بر اساس عهدی استوار بود که خدا با موسی بسته بود. اما این عهد به 

از آن ذکر به میان آمده است بر اساس  ۳۱عهد جدیدی که در ارمیا  ،قوم اسرائیل به شکست منجر شد. بر عکس

 با شکست مواجه نخواهد شد.  ۶: ۸عبرانیان 

 

 (۶: ۸های نیکوتر بنا شده است. )عبرانیان عهدی که بر وعده

 

 خدا و آمرزش نهایی و کامل گناهان آنهاست. تبدیل کامل و اساسی قوم متضمن « های نیکوتروعده»این 

عیسی پردازد که کهانت ملوکانه و آسمانی ، نویسنده در جزئیات به این حقیقت می۲۸-۱: ۹در عبرانیان 

کند و به وسیلة آن به بس باالتر از کهانت الویان است. او این بخش را با بنای خیمة زمینی توسط موسی آغاز می

در مورد  ۳۴: ۱۶در الویان  که کاهنانه او همچنین به کارهایپردازد. خیمة آسمانی می کشف اجزای مکان اقدس

هایی کند. این نشانگر آن است که قربانیاشاراتی می دستور داده شده، ،پذیرفتمیسالی یک بار انجام  که روز کفاره

ها باید این قربانیشد. سال تکرار میشد قادر به حل مشکل گناه نبود و بایستی هر که در خیمة زمینی گذرانده می
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رسید. نویسنده این زمان را در روزهای آخر می شد تا اینکه زمان به اوج خود یعنیگذرانیده میمستمر به صورت 

 کند:اضافه می ۱۱: ۹نامد. او در عبرانیان می« زمان اصالح امور» ۱۰: ۹عبرانیان 

 

 ، هزارة نو(۱۱: ۹اند. )عبرانیان اکنون واقع شدهگشت که هم مسیح در مقام کاهن اعظم آن امور نیکو ظاهر

 

 کاهنانة اند به وسیلة کفارة کاملاین جمله بر این مطلب تاکید دارد که همة آنانی که به مسیح ایمان آورده

 در آسمان دسترسی دارند. اند و حاال به تخت فیضمسیح از قید گناه آزاد شده

 

کند قربانی عهد عتیق مطرح مینظام برای گناه و عیسی ة عبرانیان در رابطه با قربانی یکی از تضادهایی که نویسند

برای گناه قربانی  بارها و بارهابایست شد. او میهای عهد عتیق هیچگاه با کار کاهن تمام نمیاین است که قربانی

ه عمل آنها در ارتباط با گناه همواره آن دارد این است ک روشن شدنای که نویسنده در اینجا سعی بر بگذراند. نکته

آن را به کمال رسانید. عیسی کاهن اعظمی است که هنگامی که عیسی ناقص بود و احتیاج به تکمیل داشت. اما 

ایستادند. یک بار خود را برای گناه قربانی ساخت، به دست راست خدا نشست. این در حالی بود که کاهنان همواره می

ی مانده بود که نیاز به تکمیل داشت. عیسی نشست! نویسندة عبرانیان این را چنین تفسیر چون همیشه کاری باق

 بایست مشکل گناه را حل کند به تکمیل رسید.کند که عملی که میمی

دکتر کنستانتین کمپبل -  

 

استفاده دهد که چرا قربانی مسیح الزامی بود. او از مثال وصیت نویسندة کتاب عبرانیان همچنین توضیح می

نامه زمانی قابل اجراست که شخص بمیرد. عهد موسی به وسیلة مرگ و خون شروع به کند. موارد یک وصیتمی

دارد که عهد جدید نیز باید با موت و ریختن به همین ترتیب نویسنده با این برهان اظهار مینمود.  اجرایی شدن

اما این بار وارثان های آسمانی ریخته شد. خدا در جای االقداسدر قدس... با خون عیسای مسیح که شودخون شروع 

برند. بنابراین هیچ آمرزشی قابل دریافت نیست مگر افراد توسط آمرزش و بخشش گناهان را به ارث می ،وصیت

 کند:نویسنده آن را اینچین تشریح می ۲۶: ۹. در عبرانیان شوندپاک عیسی خون قربانی 

 

: ۹در نقطة اوج اعصار ظاهر شد تا با قربانی خود، گناه را از میان بر دارد )عبرانیان او اکنون یک بار برای همیشه 

 ، هزارة نو(. ۲۶
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او در محراب ساخته شده به خون گناه انجام داد، یک بار برای همیشه بود. زیرا در قبال عیسی آنچه که 

 ۳۴: ۳۱ور که خدا نیز وعدة آن را در ارمیا خود وارد آسمان شد، همانطکردن دست انسان پاشیده نشد. او با قربانی 

 داده بود. 

 

 ، هزارة نو(.۳۴: ۳۱شان را دیگر به یاد نخواهم آورد )ارمیا تقصیر ایشان را خواهم آمرزید و گناهان

 

خود را از داوری رهایی دهد. نویسندة عبرانیان این بخش را با بازگشت قوم عیسی به عنوان فدیه مُرد تا 

او دیگر متحمل گناهان ما نخواهد شد. هنگامی بار این اما سازد که دهد. او خاطرنشان میخاتمه میدوبارة مسیح 

 ری نجات را برای آنانی که برای وی انتظار کشیدند به ارمغان خواهد آورد. که او باز گردد، پُ 

دهد. جدید ادامه مینکات مشابه و متضاد بین عهد عتیق و عهد مقایسة نویسنده به  ۱۸-۱: ۱۰در عبرانیان 

از گناهان بود.  نهایی آورندة بخششکند که در عهد جدید کهانت اعظم عیسی به ارمغان این بار او خاطرنشان می

کرد، ولی گوید. روزی که به طور ساالنه گناهان آنها را یادآوری میاو دوباره دربارة قربانی روز عظیم کفاره سخن می

دهد که قربانی حیوانات هیچگاه قادر نبود خدا را خشنود کند. او از داوود کند. او نشان می قادر نبود آنها را واقعا پاک

نیز خود عیسی کند که داوود خود را به خدا وقف نمود. کند. این بخش اشاره به زمانی مینقل قول می ۴۰در مزمور 

ن قادر نبود که بخشش نهایی از گناه را . قربانی الویاکردبه خدا تقدیم  لیبروی ص را به عنوان قربانی پسندیده

وسیله گناهان قوم  دهد که خدا بدیندر این بین پیشگویی ارمیا دربارة یک عهد جدید این وعده را میفراهم کند. 

دیگر نیازی به قربانی  ،بخشد. این مورد تنها توسط عیسی عملی گردید. به همین دلیلخود را برای همیشه می

 حیوانات نیست.

نویسنده ابتدا خوانندگان های ارائه شده در این کتاب است. اولین بخش از تشویق ۲۳-۱۹: ۱۰عبرانیان 

دهدکه مسیح توسط تا به خدا نزدیک شوند و امید خود را محکم حفظ کنند. او توضیح میکند خود را دعوت می

تزلزل، امیدی که توانستند بیآنها می ۲۳االقداس گشوده است. حاال بر اساس آیة خون خود، راه را به سوی قدس

 زیرا خدا وفادار است. همچنان استوار نگاه دارند را به آن معترف بودند

« محبت و انجام اعمال نیکو»کند که یکدیگر را در جهت ، آنها را ترغیب می۳۱-۲۴: ۱۰نویسنده در 

خصوص به ع شوند و یکدیگر را مالقات کنندکند که باید با هم جماو همچنین خاطرنشان میترغیب و تشویق نمایند. 

کند. داوری و مجازات االهی اشاره می شوند. او سپس به شدت و جدیتِ تر میکه هر روز به آن روز موعود نزدیک

که در انتظار همة آن کسانی است که پسر خدا را پایمال کرده و خون عهد او را ناپاک شمردند و به روح  ایداوری

 کند. حرمتی روا داشتند. او سپس به داوری ایمانداران اشاره میفیض او بی
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کند که روزهای پیشین را به یاد آورند و ، نویسنده مخاطبین خود را دعوت می۳۳-۳۲: ۱۰در عبرانیان 

حمل ها را تکند که چگونه با اراده و شادمانه در گذشته سختیاطمینان خود را از دست ندهند. او به آنها یادآوری می

شود که اگر اینچنین های بهتری در جهان آینده در انتظار آنهاست. او متذکر میدانستند که داراییکردند. چون میمی

 . کردادامه دهند خدا پاداش عظیمی نصیب آنان خواهد 

ان کند که در انجام ارادة خدا از خود استقامت نشخوانندگان را تشویق می ۳۹-۳۶: ۱۰نویسنده در عبرانیان 

کند که مسیح باز خواهد گشت تا داوری و برکات نهایی را به همراه آورد. او به آنها هشدار دهند. او یادآوری می

 شود. گردند خشنود نمیدهد که خدا از آنانی که از زندگی در ایمان بر میمی

 

یابند ایمان دارند و حیات میکه  گردند، بلکه از آنانیمگردند و هالک میما از کسانی نیستیم که به عقب بر می

 (. ۳۹: ۱۰)عبرانیان 
 

 

ست کنند. آنها تحت جفا بودند. این چیزینژاد احساس خستگی میخوب، این واضح است که آن ایمانداران یهودی

حاال آنها خسته  و به همین دلیل در ایمان خود دچار . اندکردهکه مسیحیان همة دنیا در طول تاریخ کلیسا تجربه 

های آنان مورد تاراج قرار گرفته بود. آنها تحت جفا و زحمت بودند، نه به حد شهادت. اما به نظر اند. خانهتزلزل شده

های زیادی روبرو بودند. به همین جهت دالیل زیادی رسید که آن نیز در راه بود. آنها برای ایمان خود با چالشمی

تشویق نویسد و آنها را ة خود داشتند. نویسنده خطاب به آنها مینشینی و بازگشت به نوع زندگی گذشتبرای عقب

 اند امین بمانند.کند تا نسبت به عهد جدیدی که توسط آن به مسیح ایمان آوردهمی

توئنس. اریک کدکتر -  

 

کند. ما قبال بخش تاکید میبر ایمان نجات ۴۰-۱: ۱۱آمیز، نویسنده در به دنبال این نوشتجات تشویق

که خوانندگان رساله به عبرانیان در گذشته متحمل سختی و جفاهای زیادی شده بودند که ممکن بود شدت دیدیم 

 شود. های سختی متزلزل نمیکه در زمانکند آنها در آینده بیشتر شود. به همین دلیل او آنها را تشویق به ایمانی می

ها امین و حتی در هنگام تحمل سختیدهد که های عهد عتیق را ارائه میاو سپس فهرستی از شخصیت

شان، آنچه را که خدا وعده داده بود دریافت نکردند، چون وعدة خدا مربوط به آنها در طول زندگیوفادار ماندند. 

ها در وقت کامل یعنی بازگشت دهد، این وعدههای آینده بود. اما همانطور که نویسنده به عبرانیان توضیح میزمان

 شوند. مسیح دریافت می
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 (۲۵: ۱۳-۱: ۱۲استقامت در عمل )
شود. است که در واقع بخش پایانی کتاب محسوب می ۲۵: ۱۳-۱: ۱۲آخرین بخش اصلی کتاب عبرانیان 

دهد. این بخش آن را مورد بررسی قرار می جزئیات پردازد ونویسنده در این قسمت به موضوع استقامت عملی می

ها و توضیحات ویژه است. ما در اینجا به اختصار آنها را مورد بررسی قرار تشویق طوالنی ازای مجموعهدر برگیرندة 

 خواهیم داد. 

های شود، به تشویق و ترغیب در برخی بخشهمچنانکه نویسندة کتاب عبرانیان به بخش پایانی نزدیک می

، چون به نوع شودپردازد. این قسمت از کتاب در واقع بخش عملی این رساله محسوب میمخصوص زندگی می

کند. نویسنده در عین حال از فرصت استفاده رفتارهایی که او امیدوار است خوانندگانش از خود نشان دهند اشاره می

 کند تا آنان را از امتیاز عظیمی که در پیروی مسیح به آنها بخشیده شده است با خبر سازد. می

رسیم. شود. پس از این بخش به خاتمة کتاب میقسمت عمومی تقسیم میپنج آمیز به این بخش تشویق

کند که گویا آنها در یک مسابقه ، نویسنده خوانندگان خود را به نوعی استقامت تشویق می۳-۱: ۱۲در عبرانیان 

 در صورتی که هر نوع گناهی را از خود دور کنند و بر مسیح چشم بدوزندکند که هستند. او به آنها خاطرنشان می

 ز پس این مسابقه بر آیند. این همان چیزی بود که مسیح انجام داد. توانند امی

ها شوند و به آنها مثل تادیب کند که متحمل سختی، او خوانندگان را تشویق می۱۳-۴: ۱۲در عبرانیان 

که دهد و توضیح می کنداستفاده می ۱۲و  ۱۱: ۳این نکته از امثال  اثباتپدر آسمانی نگاه کنند. نویسنده برای 

کند که خود را تقویت کنند و میتشویق آورد. بنابراین او آنها را را به بار می« میوة عدالت و سالمتی»تنبیهات خدا 

 عجز و ناتوانی نشان ندهند. ها از خود در سختی

 کند که یکدیگر را تشویق کنند. او از آنهامیتشویق ، نویسنده دوباره خوانندگان را ۱۷-۱۴: ۱۲در عبرانیان 

 ایزندگی ،خواهد کسی قاصر بماند و از لحاظ جنسیخواهد که در صلح زندگی کنند و مقدس باشند. او نمیمی

 حق وراثت را جبران کند.  زند که هیچگاه نتوانست از دست دادنِ او از عیسو مثال میغیراخالقی داشته باشد. 

اند ه برای همة برکاتی که در مسیح یافتهکند ک، نویسنده خوانندگان را تشویق می۲۹-۱۸: ۱۲در عبرانیان 

به کند. اشاره میحاصل از آن حد و حصر و برکات به امتیازات بی ،و برای تشویق آنها در پایداری سپاسگزار باشند

 گوش کنید: ۲۴-۲۲: ۱۲عبرانیان 

 

شادمانة هزاران هزار فرشته اید، به اورشلیم آسمانی که شهر خدای زنده است، به جمع به کوه صهیون نزدیک آمده

اید، به خدایی به خدا نزدیک شدهشان در آسمان نوشته شده است. هایزادگانی که ناماید، به کلیسای نخستآمده

اند، و به عیسی که واسطة عهدی جدید است، و های پارسایانی که کامل شدهکه داور همة آدمیان است، و به روح

 ، هزارة نو(. ۲۴-۲۲: ۱۲گوید )عبرانیان از خون هابیل سخن میای که نیکوتر به خون پاشیده
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رابطه  ۱۱ باب ایم. این قسمت با عبرانیانگوید به کوه صهیون نزدیک آمدهو به بعد نویسنده می ۲۲: ۱۲در عبرانیان 

د عتیق در ایمان . در این بخش، همة قهرمانان عهاندیدهدارد. فصلی از این کتاب که آن را فصل قهرمانان ایمان نام

بینیم که مسیح وارد میدان شده است. او به ، می۱۲اما حاال در آغاز فصل را دریافت کنند.  مُردند، بدون آنکه وعده

به بعد از ورود ما به جایی سخن  ۲۲به همین ترتیب آیة خط پایانی مسابقه رسیده و پیروزی حاصل کرده است. 

جمع هزاران »دهد: اند. نویسندة عبرانیان اینچنین ادامه میآن محروم بودهگوید که حتی مقدسین عهد عتیق از می

او در واقع به تخت خدا و حضور « شان در آسمان نوشته شده است.هایزادگانی که نامکلیسای نخستهزار فرشته، 

که کوه صهیون  انگیز این بخش این است که هر حقیقتیکند. یکی از اشارات شگفتخدا در حیطة آسمان اشاره می

حاال برای آنانی که در مسیح هستند به تحقق پیوسته است. در اینجا  ،و اورشلیم در عهد عتیق به آن اشاره نموده

حال تصور « خداوند بزرگ است و در خور ستایش در شهر خدای ما.»نگاهی بیندازیم.  ۴۸خوب است که به مزمور 

آییم، به منزلة ایستادن ما در کوه صهیون در ر زمین گرد هم میکنید که هنگامی که ما به عنوان جماعت مسیح ب

آسمان است. نه کوه صهیونی که از لحاظ جغرافیایی بر زمین واقع شده است، بلکه صهیون حقیقی که آسمان است. 

حضور خدا میان صهیونی که در آسمان و زمین جدید است هنگامی که اورشلیم جدید ظاهر شود، جایی که ما در 

 سط مسیح بر همه چیز پیروز شده خواهیم ایستاد. این تفاوتی برجسته با کلیسای قابل رویت خدا بر زمین دارد. تو

کشیش مایکل ج. گلودو-  
 

 

کند تا در زندگی روزانة خود نیز خوانندگان خود را تشویق می به اختصار، نویسنده ۱-۱۹: ۱۳در عبرانیان 

به یاد آوردن آنان که بیرون هستند و زندانیان، تکریم  یکدیگر، به از قبیل محبتوفادار و امین بمانند. او به نکاتی 

کند که در برابر تعالیم بیگانة او همچنین به آنان یادآوری می کند.رهبران اشاراتی میداشتن به یاد ازدواج، قناعت و 

از  مصرانه نویسنده ی باز بپذیرند. های خودشان با آغوشهای مسیح را در زندگییهودیانِ وقت مقاومت کنند و رنج

های تسبیح و پرستش را به جا آورند، نیکوکاری کنند و سعی کنند که همه چیز را با هم به که قربانی خواهدمیآنها 

 خواهد که برای او و همراهانش دعا کنند. شراکت بگذارند. او در خاتمه از آنها می

دعای برکت  ۲۱و  ۲۰کند. او در آیات ه کتاب خود را تمام می، نویسند۲۰-۲۵: ۱۳در پایان، در عبرانیان 

او از  ۲۲طلبد که خدایی که عیسی را برخیزانید در آنها عمل کند و جالل یابد. در آیة دعایی که در آن میکند. می

ودها نامة خود ها و درآمیز او و یا موعظة او را تحمل کنند. او در آخر با سالمخواهد که کالم نصیحتخوانندگان می

 دهد. را پایان می
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 گیرینتیجه
کتاب عبرانیان نگاهی انداختیم. این بخش حاوی محتوای تکرارشونده  ساختار و محتوایدر این درس ما به 

آمیز و نویسنده و بسیاری از سخنان نصیحتهای دیدگاهبر روزهای آخر در مسیح، پشتوانة عهد عتیق برای اثبات 

 مورد بررسی قرار گرفت. مشوقانه 

ما همچنین در بخش بعد به ساختار معانی و فن بیان کتاب پرداختیم. دیدیم که در این بخش نویسنده 

کنند مورد علم میاهایی را که علیه ایمان مسیحی قد تا چالشپیوند داده موضوعات تکرار شده را چگونه به هم 

 یم یهودیان آن زمان بود. ها، تعالبررسی قرار دهد. علت بروز این چالش

های االهیاتی این کتاب به صورتی کند. دیدگاهکتاب عبرانیان گنجی عظیم به پیروان مسیح هدیه می

عمیق در آنچه مسیح برای ما انجام داده ریشه دوانیده است و تعالیم آن اشارة مستقیم به مفهوم واقعی پیروی از 

کند تا مسیح را کند و از ما دعوت میخدا به عنوان اقتدار خدا رهنمون می مسیح دارد. کتاب عبرانیان ما را به کالم

مسیح را تا کند یابد، بپذیریم. این رساله ما را تشویق میهای خدا تحقق میبه عنوان کسی که در او همة وعده

ملکوتی دمت کنیم. محبت کرده و او را با قلبی سپاسگزار تا رسیدن به ملکوتی که او برای ما تدارک دیده است خ

 . شودنمیکه هرگز متزلزل 
 

 

 

 

 

 

 


