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 مقدمه 
دور از  یارمشهور و قدرتمند، بس یتشخص یکمالقات با  یتصور دعوت شدن برا یاز ما حت یاریبس یبرا

مرا  یکس یاآ»: گوییمیداد. با خودمان م یمنشان خواه العملیدر برابر آن چه عکس دانیمیم یهمگ یذهن است. ول

رفتار مناسب در آنجا  یبرامرا  کسیچه  یم؟بگو یدکنم؟ چه با ید رفتاربا طوربپوشم؟ چ یدبا هچ کند؟یم یمعرف

 «خواهد کرد؟ یینماراه

دعوت  یناست. ا یدهرا آفر یزکه همه چ یی. خداایدکه به بارگاه شکوهمند خدا دعوت شده یدتصور کن

چه  کند؟یم یدر آنجا مرا به خدا معرف یکس یاآ»باشد.  ینهااز ا انگیزتریجانه یحت یا انگیزیجانهمانقدر ه تواندیم

 «داشته باشم؟ یچه رفتار یدکه در حضور خدا با ندک امییراهنما اندتویم یچه کس یم؟بگو یدبکنم؟ چه با یدبا

کند  یکند، کار مانیمالقات با خدا آماده کند، به او معرف یما را برا تواندیهست که م یکس خوشبختانه،

 اییسجز ع یستن یو البته آن شخص کس یمبترس یااله یلطف به ما بنگرد و الزم نباشد از داور یدۀتا خدا به د

 کاهن اعظم بزرگ ما. یح،مس

درس،  یناست. در ا« کاهن موعود»با عنوان  یسی،ما به ع یماندرس از مجموعه دروس ا ینچهارم این

 کرد. یمخواه یخدا و قوم او را بررس یانعهد م یانجیبه عنوان م یسی،کاهن توسط ع مقدسیتحقق مقام کتاب

کرد تا به  گذارییهپا یقرا در عهد عت یتقام و مسئولخدا سه م یدیم،گذشته د هایطور که در درس همان

خدا، که آن را عصر  یپادشاه یینها ۀکاهن و پادشاه. و در مرحل ی،خود را اداره کند: مقام نب یآنها پادشاه یلۀوس

 .یابندیتحقق م یسیدر ع نهایتا هامقام ینا ۀهم نامیم،یم یدعهد جد

 یکنون یتتا موقع دهدیم یاریما را  یخسه مقام در طول تار یناو کارکرد  یتاهم ۀمطالع یل،دل ینهم به

 یسیدرس بر مقام کهانت ع ین. در ایابیموفادار او را در یروانپ یفبرکات و وظا ینخدا و همچن یدر پادشاه یسیع

 است: ینما از کاهن چن یف. تعرشویمیمتمرکز م

 

 .دهد شانو برکت یردر مقدس و خاص خود بپذرا در حضو یشانخدا و قوم اوست تا خدا ا یانجیکه م کسی

 

 هایمکان و هاحضور دارد. اما در زمان یرمحسوس،خدا در همه وقت و همه جا به طور غ دانیمیما م همۀ

خود با شکوه  ی. به طور مثال، او در بارگاه آسمانکندیم یانمشخص و محسوس نما هایاو خود را به روش یخاص
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 یبه تجل یدگانسازد. هرگاه به عنوان آفریم یانخود را نما یزن ینزم یبر رو یو گاه شودیظاهر م یو درخشندگ

شامل  یو برکات االه یرشتا پذ یم،شو یتو هدا یمعرف یم،آماده باش یستگیبه شا یدبا شویم،یم یکحضور او نزد

 د.کاهنان بو یفۀوظ یت،و هدا یمعرف سازی،آماده اینگونه مقدس،کتاب در. شود مانحال

به سه مبحث  یسی،مقام کهانت ع یبرا یزدرس ن یندر ا یم،داشت یسیع نبوتمقام  ۀکه دربار یدرس مانند

مقام را در  ین. دوم، تحقق اکنیمیم یرا بررس یقمقام کهانت در عهد عت یشینۀپرداخت. اول، پ یمخواه یاصل

ابتدا به  یاییدکرد. ب یمخواه یرا بررس یسیع یکار کهانت ی. و سوم، کاربرد امروزکاویمیم یسیو کار ع یتشخص

 .یندازیمب ینگاه یسیدر مورد مقام کهانت ع یقعهد عت یشینۀپ

 

 پیشینة عهد عتیق
 آورندمی خاطر به را او فورا هارون و نسل کنند،یفکر م یقبه موضوع کهانت در عهد عت یحیانمس یوقت

 منصوب شدند. یس، به عنوان کاهن در روزگار مو9-8 هایباب یانکه در الو

. کردندیبودند که خدا را خدمت م یکاهنان ی،از روزگار موس یشپ یحت یم،داشته باش یادالزم است به  ولی

 یناز سقوط انسان، خدا آدم، پدر نسل بشر را به کهانت منصوب کرد. و پس از آدم، از ا یشپ یحت ی،به طور کل

 تا کاهنان خدا باشند.افراد بشر خوانده شدند  یاصوال تمام ی،کل یدگاهد

مورد اشاره  14باب  یدایشکه در پ یابیمیم یمرا در زمان ابراه یصدقمانند ملک یافراد تر،یقدق یمعنا به

 یبرا یشخصا به عنوان کاهن یوبکه ا کندیم یانب 1باب  یوببود. ا یمقرار گرفته است. او پادشاه و کاهن سال

 بود. یانکاهن خدا در مد وسی،پدرزن م یترون، 3باب  . و بر اساس خروجکردمی عمل اشخانواده

 یگراَشکال د ۀهم یگزینرا برقرار کرد که در آن هارون و نسل او جا یو انحصار یخدا کهانت رسم نهایتا،

 یقعهدعت یشینۀاز پ یخداوند بودند. و هرکدام از آنها بخش یقیافراد گوناگون، کاهنان حق ینا ۀهم یکهانت شدند. ول

 .شوندیمحسوب م یسیعکهانت 

کاهنان  هاییژگیداد. اول، به و یمرا به سه روش مورد کنکاش قرار خواه یقمقام کهانت در عهدعت پیشینۀ

خدمت کهانت  یندۀاز آ یقکه عهد عت ی. و سوم، به انتظاراتکنیمیم ی. دوم، کارکرد آنها را بررساندازیمیم ینگاه

 .یندازیمب ینگاه یقدر عهد عت کاهنان هاییژگیابتدا به و یاییدپرداخت. ب یمبه وجود آوَرد، خواه

 

 هاویژگی
که در کالم خدا  پردازیمیفقط به دو مورد از آنها م یول داشتند،یم یخاص هاییژگیو یدکاهنان باستان با

آنها به  یدار. و دوم، به ضرورت وفاکردیکه کاهنان را خدا منصوب م یدد یمقرار گرفته است. اول، خواه یدمورد تاک

 .یممقام کار را شروع کن ینخدمت به او در ا یخدا برا طابتدا با انتصاب کاهنان توس یاییدپرداخت. ب یمخدا خواه
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 منصوب خدا
 ی. کسگزیدندیرا منصوب کند. کاهنان هرگز خود را بر نم یهر کاهن توانستیتنها خدا م یق،در عهد عت

توجه  1: 28کنند. به خروج  یینآنها را تع توانستندیادشاهان و حاکمان نمانتخاب شود. پ گیرییبا را توانستینم

 فرمود: یکه خدا به موس یدکن

 

هارون و  یعنیمن کهانت بکند،  یتا برا یاورنزد خود ب اسرائیلیبن یاناز م یخود، هارون و پسرانش را با و برادر

 (.1: 28پسران هارون )خروج  یتامار،و العازار و ا یهوناداب و اب

 

خدا  یکه منصوب شدن از سو دهدیآمده نشان م 28خروج باب  ۀکه در ادام یمبسوط هایدستورالعمل

از  یکه اگر کس رودیم یشتا آنجا پ 23-22: 18انتصاب هارون به عنوان کاهن اعظم بود. اعداد  ینفکقسمت ال

 :گذاردیمطلب صحه م ینبر ا  4، 1: 5 یانرانبخواهد کار کاهن را انجام دهد، خواهد مُرد. عب یلاسرائ یگرد یلقبا

 

و  یاتا هدا گرددیمنصوب م یدر امور االه یانآدم یندگیو به نما شودیانتخاب م یانآدم یانکاهن اعظم از م هر

 یافتخار زمان ینبلکه ا سازد،ینم یشافتخار را از آن خو ینخود ا کسیچکند... ه یمبه جهت گناهان تقد هایقربان

 نو(. ۀهزار ۀترجم 4، 1: 5 یان)عبران دکه خدا او را همانند هارون فراخوان شودیخص مش یبنص

 

 صادق بود. یقکاهنان عهد عت ۀهم یکاهن اعظم، بلکه برا یاصل نه تنها برا همین

 ینا یستگیتا شا دادندیخود را به خدا نشان م یوفادار یدخدا، با یاز منصوب شدن از سو یربه غ کاهنان

 .یافتندیم مقام را

 

 وفادار به خدا
 بایستیمشغول خدمت بودند، م یکلو ه یآسمان یمهچون کاهنان اغلب در کنار حضور خاص خدا در خ

 یبه و شان،یفوظا یقانجام دق یزو ن کردند،یکه فقط به خدا م یپرستش و خدمت یلۀخاص خود را به وس یوفادار

تا قوم خدا بتوانند به  کردند،یم ینقوم را به خداوند تضم یها، وفادارکار ینبا انجام ا ین. آنها همچنکردندیثابت م

 حضور قدوس خدا وارد شوند.

 

به روش  یدبا یو حت یکردنم یرویپ یمخصوص یلیخ یناز قوان یدکه کاهنان با یشیممتوجه م یقکهانت عهد عت از

 نقصیاز لحاظ ب یشدن،آورده م یقربان یکه برا یواناتیح یو از راه مشخص یکردن،م یمرو تقد یآتش قربان یخاص
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به  پوشید،یم یمخصوص هایلباس یدکاهن با وانتظار داشت.  ینطورکردن، چون خدا ایم یبودن بازرس عیبیو ب

 ۀو هم یآسمان یمۀاز جمله خ یات،جزئ ۀکه هم یکنهم یدتاک یانکتاب عبران یداد؛شستشوها رو انجام م یطرز خاص

 یخونهم «یآسمان یمۀخ یامسکن » یسندهشده بود چون اونها مظهر اونچه نو یخدا طراحلوازم داخل اون از طرف 

و  یت. کاهنان مظهر قدوساندمسیحیسایخداوند ع یندگانکاهنان نما ین،خداست. بنابرا وربودن، که همون حض

کهانت، داده  ینقوانکهانت، و  یباتترت ۀبشه. پس هم یمبه خدا تقد یدشدن ما با یدهآمرز یهستند که برا یتیرضا

که  هاییرو متحمل بشه. لباس دشگناهان قوم خو یداون واقعا با ینکهما آشکار کنه و ا یرو برا یحشد تا کمال مس

همه و همه به ما نشون  ها،یبودن قربان عیبیاونها نوشته شده بود و ب یکه رو هایلهقب یو اسام یپوشیدنداونها م

در  یرسیم،م یانبه خط پا یداره، و وقت ایاو چه اندازه یتقدوس ست،یخدا جد یراموضوع تا چه حد ب ینکه ا یدهم

در اون راه وجود داشته باشه،  انگاریسهل ینترنجات وجود داره. اگر کوچک یدناز راه رس رایراه ب یکواقع فقط 

و عدالت خدا و  یت قدوسبودنِ  یکهانت در جا انداختنِ جد ین. پس قوانیستدر کار ن یتیکار ما ساخته است و رضا

 داره. یادیز یتدر ذهن ما، اهم یحمس یقربان یگانگی

دکتر توماس نِتِلز -  

 

آمده است. در آنجا خدا  2-1: 10 الویان در کاهنان بودن مقدس ضرورت مورد در هامثال یناز بهتر یکی

و  ی، کاهنان، حُفن4باب  یلسموئ کُشت. و در اول آنها یرمقدسغ یرا به خاطر قربان یهوناداب و اب یعنیدوکاهن 

 به خداوند مُردند. اعتنایییب یلبه دل ینحاس،ف

روشن  13-11: 4 یاارم یو مراث 9: 132مختلف کالم خدا مانند مزمور  هایقسمت ها،مثال ینبر ا عالوه

خصوص خدا و ورود به حضور م یقوم خدا برا یتو هدا سازیآماده یبرا یدیام یکه اگر کاهنان کورسو سازندیم

شدن به خدا منجر به  یکنزد صورت،ینا یرغ ر. دبودندیخودشان به خدا وفادار م باید داشتند، یبرکات االه یافتدر

 .شدیآنها م یدشد یداور

 .یندازیمبه کارکرد آنها ب ینگاه یاییدب یق،کاهنان در عهد عت هاییژگیو ۀاز مالحظ پس

 

 کارکرد
 ی. دوم، مراسماندازیمیم یآنها نگاه یرهبر یوۀپرداخت. اول، به ش یمخواه به سه جنبه از کارکرد کاهنان

 یکارمان را با رهبر یایید. بپردازیمیم یگراند یبرا یشانو سوم، به شفاعت ا کنیمیم یرا بررس کردندیکه اجرا م

 .یمکاهنان شروع کن
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 رهبری
 ماناهداف یما در راستا ی. ولکردندیم یقوم خدا را رهبر یمختلف هایبه روش یقکاهنان عهد عت

بود که  هاییقسمت ترینیاز اصل یکی. اول، پرستش، کنیمیرا تحت سه عنوان ارائه م هایوهش یناز ا ایخالصه

 آن را برعهده داشتند. یکاهنان رهبر

بود. در  یورود به حضور خاص قدوس االه یقوم خدا برا یو رهبر سازیاز آماده یبخش مهم پرستش

را بر عهده داشتند. آنها  یلاسرائ یانۀسال یاداز جمله اع ی،مل هایپرستش یتمام یسرپرست یانکاهنان و الو یل،سرائا

 یرا رهبر سبتدر روز  یهفتگ وصمخص هایعبادت یزو ن یکل،اجتماع و ه یمۀپرستش روزانه در خ ینهمچن

مانند  هاییرا در قسمت یاتجزئ ینگونه. اکردندیم یتخداوند و سرودها هدا یش. شرکت کنندگان را در ستاکردندیم

 .یابیمیم 12باب  یا؛ و نحم30و  29، 8، 7 یهاباب یخ؛ دوم توار15باب  یخاول توار

 یش. آنها پدادندیارائه م یو مذهب یمدن یبه شکل قضاوت و داور یزرا ن یخاص یکاهنان رهنمودها دوم،

 ین. به ادادندیانجام م شدند،یکه با آن روبرو م یطیخدا در شرا یعتشر را با به کار بردن یتمسئول ینا یزاز هرچ

اشاره شده  24: 44 یالو حزق 5: 21 یه، تثن27: 21، اعداد 30-29: 28از جمله خروج  یمختلف هایموضوع در قسمت

 است.

 :یدش دهگو گوید،یم 9-8: 17 یهکاهنان در تثن یمدن یداور یفدر توص یطور مثال، به آنچه موس به

 

و  یصدمات بدن یت،دشوار باشد، مانند حق مالک یارقضات محل قضاوتش بس یبرا یاز دعاو یاست که بعض ممکن

. آنگاه یدبرو یده،پرستش خود برگز یکه خداوند برا یصورت به مکان ینناخواسته. در ا یاقتل خواسته  ینتفاوت ب یا

 مژده(. ۀترجم ،9-8: 17 یه)تثن .قضاوت کنند یشانتا ا یدو بگذار یدوقت ببر یخود را نزد کاهن و قاض یدعو

 

در  ی. ولشدیحل و فصل م یمحل هایمعموال در دادگاه یقانون یدعاو کند،یم یانمتن ب ینکه ا طورآن

. در واقع، کردندیبروند که حکم صادر م یمخصوص یانقاض یابه نزد کاهنان  توانستندیموارد خاص مشکل، افراد م

 قضات و هادادگاه یسازمانده یبرا مدستورالعمل الز یشخصا به موس یانیکاهن مد یترون، 18اب در خروج ب

 .دادیامور را م ینبه او اقتدار انجام ا یترونرا داد. کهانت  اسرائیل

و  یو قضاوت در موارد مربوط به سالمت یرتفس ی،شامل وارس ینکاهنان همچن یو رهنمودها تصمیمات

 یا یو پاک دادند،یم یصرا تشخ هایماریب کردند،یم وارسی را ها. کاهنان وجود برص در خانهشدیم یزن یتقدوس

کهانت در  یفدسته از وظا یناز ا ی. فهرستکردندیخدا اعالم م یعترا براساس شر یاءاش یاافراد  یعدم پاک

 آمده است. 15-11 هایباب یانمانند الو ییهاقسمت
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از لعنت خدا  یبه عنوان بخش یو عموم یچون مسائل مربوط به سالمت شخصبودند  یامور کهانت اینها

مرگ در  یرانده شد. لعنت جهان یرونگناه آدم وارد جهان شد، که در آن آدم از حضور خاص خدا در باغ عدن ب یهعل

 هاییقسمت در که طورهمان شد،یم یزشامل امور مربوط به سالمت ن یعموم یداور ینبرقرار شد. ا 19: 3 یدایشپ

 ینقش مهم یمسائل مربوط به سالمت یل،دل ین. به همکنیمیمشاهده م 28-21: 28 یهو تثن 16: 26 یانمانند الو

 .کردیم یفاشدن به خدا و کسب برکات او، ا یکنزد یبرا یلیاناسرائ سازیدر آماده

 یا، نحم3: 35 یخم توارکالم خدا به مردم بود، همان طور که در دو یمکاهنان، تعل یرهبر یقطر سومین

 آمده است. 2باب  یو مالک 8باب 

 :یدتوجه کن 7: 2 یعنوان مثال، به سخنان خداوند در مالک به

 

خداوند لشکرها است  آوریامکه او پ یراز یند،را از دهانش بجو یممعرفت را پاس دارد، تا تعل بایدیکاهن م یهالب زیرا

 نو(. ۀهزار ،7: 2 ی)مالک

 

ورود به  یستگیمردم شا شدیاز کالم خدا باعث م یگناه در جهان است، و تخط یجاز نتا یکی غلط، تعالیم

ورود به  یکالم خدا داده شد تا قوم خدا را برا یمتعل یفۀرا نداشته باشند. پس به کاهنان وظ یحضور خاص االه

 کنند.  یو رهبر ادهشود، آم یکه منجر به برکت االه یبه روش یحضور قدوس و مخصوص االه

 .کردندیشان برگزار مقوم یکه آنها برا یندازیمب یبه مراسم ینگاه یاییدکاهنان، ب یرهبر یاز بررس پس

 

 آیین و مراسم

 
داشتن.  یمهم یارنقش بس یهمگ ها،یقربان یمبت، تقدسمختلف، نگه داشتن  یاداع یق،عهد عت یماندارانا یدر زندگ

داده شده بود. مثال  یهبه عنوان قوم خدا، به اونها هد یشوناون بود که زندگ دآوریا یلاسرائ یبرا ینهااول، ا ۀدر درج

رو  یشونبودن، و فقط و فقط خدا اونها رو آزاد کرد. و فقط آزاد بردهدر مصر  یکه زمان یاوردم یادشونپِسَح به  یدع

 یادخودش رو با اونها برقرار کنه. پس اعبرن و خدا عهد  یناچون اونها از مصر آزاد شدن تا به س یاورد،اونها نم یادبه 

 ۀمقتدران یکردن کارها نشانفقط و فقط خدا اونها رو خونده تا قوم او باشن، و خاطر ینکها یادآوریبه خاطر  یلاسرائ

 ینکهو ا ستیهوهجهان از آن  ینکها یشد،دو نکته برگزار م یادآوری برای هابتس. شدینجات اونها برپا م یخدا برا

بت رو نگه س»: یگهدر خروج م موسی. اندآزاد نکرده یو خودشون رو از بندگ اند،یاوردهخودشون رو به وجود ن اونها

چون نه تنها خدا در  یدبت رو نگه دارس یگهم یموس یه،در کتاب تثن« .یکنهبت خدا استراحت مسچون در روز  ید،دار

اونچه  یادآوری یبرا یاداع ینا ۀ. پس همیدمصر برده بوددر  یباشه که شما زمان یادتونبلکه  یافت، یروز سبت آرام
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خدا نسبت به اونها بوده که قوم خدا  یضف و یکوییفقط به خاطر ن ینکها یادآوریکرده بود و  ییشونرها یخدا برا

و  یتا با وفادار یگرفتشکل م یشونخودشناس یگرفت،شکل م یشونو با انجام مداوم اونها زندگ میشد برپا اند،شده

 همراه با اطاعت، اعتماد، محبت و خدمت به خدا واکنش نشون بدن. یزندگ

موریکبل یودکتر است -  
 

 

که به منظور  کردندیم یرا رهبر یو بعدها در زمان داوود، مراسم گوناگون ی،کاهنان در روزگار موس

 اتفاقات ها،زمان ۀدارند بر مراسم در ینشده بودند. ا یطراح یورود به حضور خاص االه یقوم خدا برا یسازآماده

؛ اول 19-18 های؛ اعداد باب23و  7-1 هایباب یانمانند الو هاییقسمت در که طورمقدس بودند، همان اشیای و

 .بینیمیم 8باب  یخ؛ و دوم توار23باب  یختوار

 یهکه حضور خاص اال هاییمکان –شدند یمقدس برپا م هایمراسم در اطراف مکان یناوقات ا اغلب

تا حد امکان  یکله یااجتماع  یمۀخ یفضا ینکهاز ا یافتن ینان. مثال، اطمپرستیدندیو قوم او را م شدیدر آنها ظاهر م

کاهنان محسوب  یفباشد، از وظا اشرویتجلوس خدا با جالل مخصوص و قابل  یستگیباشد تا شا نقصیو ب یباز

 یخ؛ و اول توار4-3 های؛ اعداد باب9-1: 24 یانمانند الو یهایموضوع را در قسمت ین. مطالب مربوط به اشدیم

 .خوانیمیم 25-32: 24

از  یبا اهداف مختلف هایبود. قربان هایقربان یمخدمت کهانت، تقد یینیشکل آ ترینشدهشناخته یدشا اما

 ینیور معمول در فواصل معاز آنها به ط ی. بعضشدندیم یمگناه تقد ۀمشارکت گرفته تا کفار ۀو تجرب یابراز شکرگزار

 یطدر شرا هایقربان یرروز کفاره. سا یانۀسال یو قربان اهی،و شبانگ یصبحگاه ۀروزان هاییمثال قربان شدند،یم یمتقد

 هایقربانی عنوان به کنندگان،بنا به درخواست پرستش یگرد هایی. قربانشدندیم یممثل ارتکاب گناه تقد یخاص

 16و  7-1 یهاباب یانمانند الو هاییشده در قسمت یهگوناگون توص هایی. قربانشدندیداوطلبانه آورده م

 .اندآمده وارفهرست

 بود هایقربان یمتقد یسی،خدمت خود ع ترینکاهنان در مراسم مختلف، برجسته یکارکردها ۀهم یانم از

 .یمشویآنها متمرکز م یاز همه بر رو یشگناه. پس ب ۀکفار یقربانمخصوصا  –

ارزشمندتر  یزیبه چ یابیبا ارزش، به منظور دست یزیاز چ یدنما، دست کش یبرا یاغلب مفهوم قربان امروزه

به  یقربان یمبه آنها داشت. تقد یاجیبه خاطر آن نبود که خدا احت شدیم یمکه تقد هایییقربان یق،است. در عهد عت

 آمرزش گناهان را به دست آورند. مثال – آنچه ارزشمندتر بودکنند تا  یهبا ارزش را هد یزیچ دادیقوم خدا اجازه م

 یخود را به او ابراز کنند و حت یتا خدا را بپرستند، سرسپردگ دادیاجازه م یماندارانبه ا هاقربانی

و  باشند یمانا یانگرهمواره ب هایبود که قربان ینرا نشان بدهند. البته قرار بر ا یمواهب االه یبرا شانیشکرگزار
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 ی. اثربخشپذیرفتینم شدند،ینم یمقلب تقد صمیمرا که از  هایییقربان یشوند. خدا حت یمدرست تقد یتبا ن

 . کردیم یمبود که آنها را به خدا تقد یکس یقلب یهمواره وابسته به پاک هایقربان

 یشود،  قسمت مهم ارائه یمبسوط آنها توسط موس یفاتیتشر ینقوان ینکهاز ا یشپ یکفاره، حت هایقربانی

 یرا از جانب فرزندانش قربان یواناتیح یوب، ا1باب  یوب. به عنوان مثال، در ادادندیم یلاز خدمت کهانت را تشک

کفاره به سقوط انسان  هاییواقع، قدمت قربان در. باشند شده شانجشن یدر ط یکرد مبادا ناخودآگاه مرتکب گناه

گذاشت و توسط آن گناهان را  یهکفاره را پا یگناه شدند، خدا قربان ینتکب اولآدم و حوا مر ی. وقترسدیدر گناه م

: 15، و اعداد 6-4 هایباب یانمانند الو هاییدر قسمت ینوع قربان ینبرقرار کرد. شرح ا یو با قوم خود آشت یدآمرز

 آمده است. 25-28

. هستند مجازات مستحق هاانسان ۀمشخص است: به خاطر گناه نسل بشر، هم یبااز کفاره تقر یکل مقصود

آنها  یرا به جا یکه مجازات االه کردندیم یمرا تقد هایییمجازات، پرستندگان خدا، قربان یناز ا دوری منظور به

پرستنده  یگزینجا یقربان یراز کنندیاشاره م «یابتین ۀکفار»موضوع به عنوان  یناغلب به ا دانانیمتحمل شوند. االه

 .شودیه مدر مراسم کفار

کفاره قوم خود را  هاییقربان ۀبودند. خدا به واسط ینکفاره نماد هاییقربان یتمام یق،سرتاسر عهد عت در

فقط به  یقعهد عت هاییقربان ینبود. اثربخش یاستحقاق خود قربان یاآمرزش بر اساس ارزش  یناما ا آمرزید،یم

 بود. یددر عهد جد یسیع ینقربا یستگیو جوهره و شا یندهآنها به آ ۀاشار یلدل

از  یق،عهد عت هاییقائم به ذاتِ قربان یکه قوم خدا هرگز به طور دائم بر مبنا دهدیشرح م یدجد عهد

و الزم بود پشت سر هم  انداختندیم یقرا به تعو یااله یگناه تنها داور هایی. قربانشدندینم آمرزیده شانگناه

. یرفتگناهان پذ یدائم یبود که خدا به طور کامل به عنوان بها اییا قربانتنه یببر صل یحشوند. مرگ مس یدتجد

مرگ  یستگیخود شا یضآن با ف یقبرقرار کرد که از طر اییلهرا به عنوان وس یقعهد عت هاییخدا نظام قربان

 به کار بَرَد. یقعهد عت یماندارانا یرا برا یحمس

مهم داشت، که  نتیجۀ دو کمدست شد،یم یموفادار تقد رانیماندااز ا یابتکفاره به ن هاییقربان وقتی

 کنیم،یکه به آن اشاره م اییجهنت ینبودند. اول یندهدر آ یحمس یبه قربان یخود، متک یاثربخش یآنها برا یهردو

 است. «یخطاپوش»

پرستندگان  از گناه یربر عبادت کننده دارد؛ که عبارت از برداشتن تقص یقربان یاشاره به اثرگذار خطاپوشی

مجازات  ی،خطاپوش یق. از طرشوندیکه قرار بود بر آنان فرو ببارد، حفظ م یآنها از غضب االه یبترت یناست. به ا

 خداوند محافظت شوند. ریتا آنها از داو گیرد،یقرار م یگزینگناه پرستندگان بر جا

شده « پنهان» یا« پوشانده»گناه  دشویاشاره شده که در آنها گفته م هاییاصطالح مزبور، در قسمت به

برداشته » ۀکه دربار خوردیبه چشم م یدر متون ینکلمه همچن ین. ا5، 1: 32، و مزمور 17: 14 یوباست، مانند ا
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 هاییدر قسمت ین؛ همچن7: 6 یا، و اشع18: 25، مزمور 17: 10 یانمثل الو کنند،یصحبت م یرتقص یاگناه « شدن

 .6: 53 یامانند اشع گوید،یسخن م یگزینجا یکبه  گناه« انتقال» ۀکه دربار

 یقربان یرگذاریبه تاث یخداست. رضامند «یرضامند» یمانداران،ا یبرا ایکفاره هاییقربان یجۀنت دومین

نشان  ی. رضامندنشاندیو غضبش را فرو م آوردیعدالت خدا نسبت به گناه را به جا م ی،بر خدا اشاره دارد. رضامند

خدا بدون کنار گذاشتن  یل،دل ین. به همشودیاو فراهم م یتو رضا یابدیابراز م یبرا ییغضب خدا جا که دهدیم

 .شودیعدالت خود قادر به ابراز رحمت و محبت نسبت به پرستنده م

« غضب یابازگشت از خشم »به  شود،یکنار گذاشتن آن صحبت م یارفع غضب خدا  ۀکه دربار یمتون در

 .17-16: 13 یهو تثن 13-11: 25نند اعداد ما خوریم،یبر م

 

. ما اغلب یکننم یانخدا، و مخصوصا رحمت او، نما ۀرو دربار یادیز یقحقا یعال یبه طرز یقعهد عت یقربان نظام

 یم. اما فراموش نکنیبینیملعن و غضب خدا م ی،رفع ناخشنود یاز انسانها برا یابتبه ن یواناتیح یۀاون رو به عنوان ته

او بر ما رحم  یمبدون یدموضوع رحمت، با یادآوریدر  – ستنظام، از سر محبت و رحمت خدا ینا یاصل یزۀکه انگ

به  یدداره که نبا یتاهم یاربس یاربس 11: 17 یان. الویمنبود یقشچون ما ال ستیااله یضف ینهمچنو  – کرده

نگه داشتن خدا از خودشون  یراض یرو برانظام  ینا یبه نوع یلنگاه کرد که انگار قوم اسرائ یطور ینظام قربان

. و اونها یادقوم به وجود ب ینمسکن گرفتن او در ب یبرا یابتکار پرمحبت خدا بود تا راه ینباشن. نه، ا کردهدرست 

از رحمت، محبت و  یشینما ینهاا ۀاونها. هم یو او خدا یشدن. اونها قوم او میشدنقادر به سکونت در حضور او م

نظام بود. تا در او  ینداشت که تحقق ا یحمس یسایع رد یاشاره به تدارک االه ینهاا ۀهم یتاو نها خدا بود. یضف

 یقربان یق. حاال ما از طریمبشناس یدتا ما خدا رو در مفهوم عهد جد یوندهبپ یقتبه حق هایقربان ینمادها ۀهم

 .یمبه حضور خدا دار یممستق یدسترس یحمس یسایخداوند ع یعنیاعظممون، 

دکتر استفن وِلوم -  

 

ها روش ینبرتر ا هایاز نمونه یکی یرحمت خداست، ول دهندۀمختلف نشون یهابه روش یقعهد عت یقربان نظام

صندوق عهد قرار داشت و  یشد،االقداس خونده مکه قدس یکل،ه یا یآسمان یمهدر قلب خ یروز کفاره بود، وقت

. و در روز کفاره، کاهن اعظم خون بره یگرفتقرار م یضدوق، تخت فاون صن یداخل اون ده فرمان بود و در باال

و اون  میشد االقداسپرده وارد قدس ینبعد از ب یکرد،م یمسکن قربان یامعبد  یرونمذبح ب یو بره رو رو یاوردرو م

خون بره،  یلۀکه نقض شده، به وس یعتیبود که با پوشونده شدن شر ین. تصور اونها ایپاشیدصندوق م یخون رو رو

ما رو  یقی،حق ۀاون بر یحمس یسایداشت که خون ع یتواقع ین. البته اون مراسم اشاره به اکردخدا رحمت خواهد 
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 یپوشونه،رو م یعتکه  ما نقض کنندگان شر ی. اما به رحمت خدا  بر خونیپوشونهم ایم،رو نقض کرده یعتکه شر

 .یددقت کن

دکتر فرانک بارکِر -  

 

 یتا به کار شفاعت کاهنان را برا ایمآماده یم،و انجام مراسم کاهنان در ذهن دار یرکه از رهب یدرک با

 .یمآنها را برعهده داشتند، بپرداز یندگیکه نما یقوم

 

 شفاعت
 یعکرد. شف یفتعر یگر،د یشخص یدرخواست مرحمت برا یا گری،یانجیشفاعت را به عنوان م توانیم

 یهاکه در جدال یکس یا کند،یو از شما دفاع م گیردیجانب شما را م تیدافیشما به زحمت م یاست که وقت یکس

 .کندتالش می تان، برای صلح بین شماشما و طرف مقابل یانم

که خدا  یو مراسم یینانجام آ ۀبه واسط ینو همچن یت،و هدا یرهبر یلۀاغلب به وس یقعهد عت کاهنان

 یافراد، و وقت یانم ی. مثال، در زمان مجادالت قانونکردندیعت ممنصوب کرده بود، شفا شانیاجرا یآنها را برا

 هایکاهنان به روش یمشغول بودند. ول یرگیانجیخدا و مردم، به شفاعت و م یانم گذراندندیکفاره را م یقربان

 .کردندیشفاعت م یزن یگرید

 یمددرسان یاو  ییدا شفا، رهااز اَشکال معمول شفاعت، درخواست کمک بود. کاهنان اغلب در دعا از خ یکی

. به عنوان یابیمیم 16: 4 یخو اول توار 17: 1 یلمورد را در اول سموئ یناز ا هایی. مثالکردندیبه قومش را طلب م

 :یدده گوش 5: 1 یوبفرزندانش در ا یبرا یوبنمونه به گزارش شفاعت ا

 

کار را  ین. او اکردیم یمتقد یت فرزندان خود قربانطهار یو برا خاستیصبح زود بر م یوبا ی،مهمان یاناز پا بعد

 یوب)ا .شود یدهکرده باشند، گناهانشان بخش یخدا گناه یشگاهکه اگر فرزندانش ندانسته در پ کردیسبب م ینبه ا

 مژده( ۀترجم ،5: 1

 

 محافظت شانتا آنها را از عواقب گناه کردیفرزندان خود شفاعت م برای اش،به عنوان کاهن خانواده ایوب

 .کند

از خدا  دادندیکاهنان مردم را برکت م یاز اشکال معمول شفاعت، اعالم برکت بود. وقت یگرد یکی

 20-19: 14 یدایشرا در پ یمابراه یوقت یصدقموضوع را در مورد ملک ینمرحمت کند. ا یشانتا به ا خواستندیم
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. بینیمیم 27-22: 6تا بر قوم اعالم کنند، در اعداد  شدیکه به کاهنان آموخته م یدر برکت ینبرکت داد، و همچن

 :یدگوش ده 27: 30 یخقسمت از دوم توار ینمثال به ا

 

 ید.به مسکن قدس خدا در آسمان رس یشانشد و دعا یدهشن یشانکاهن برخاسته، قوم را برکت دادند، و آواز ا الویانِ

 نو( ۀهزار ،27: 30 یخ)دوم توار

 

 یخدا به شفاعت کاهنان احترام گذاشت و نسبت به قوم یعنی ید،را شن شانیصداخدا  گویدیمتن م وقتی

 یساییجلسات پرستش کل ۀجنبه از خدمت کهانت را اغلب در خاتم ینا ینکه آنها برکت داده بودند، مرحمت کرد. طن

داده  6عداد باب که به هارون در ا رکتیب یناول یساها،از کل یاریدر بس ی. حتشنویمیم یشانبرکت کش یدر دعا

 .شودیبار تکرار م شده، هر

 یتمراسم مختلف را هدا کردند،یم یمتنوع بود. آنها رهبر یارکاهنان بس یکارکردها یدیم،که د طورهمان

. کردندیهدف را دنبال م یکو متحدا  یوستهمختلف پ یعملکردها ینا ۀ. اما همپرداختندیو به شفاعت م کردندیم

را بدهند تا آنها  یدر حضور خاص االه یزندگ یستگیشده بودند تا به قوم خدا شا ینظور طراحم ینآنها به ا ۀهم

 کنند.  یافتبرکات عهد خدا را در ۀهم

 یندهآ یاز خدمات کهانت یقکه عهد عت یبه انتظارات یکم یاییدو کارکرد کاهنان، ب هایژگیو یاز بررس پس

 .یمداشت، توجه کن

 

 انتظارات
خاص کاهنان در طول زمان  هاییتو مسئول یفبود. وظا یرو متغ یامقام کهانت پو یق،عتدر روزگار عهد 

مانند  یزن یترونتفاوت داشت و کهانت  یترونبا  یوبنبود. کهانت ا یوبمثل ا یقادق یصدق. کهانت ملککردیم ییرتغ

 .کندیاشاره م یزه نینددر آ یشتریب ییراتبه تغ یقاو نبود و عهد عت هایهارون و نسل

پرداخت. اول  یمداشت، به دو موضوع خواه یندهاز کهانت آ یقکه کهانت عهد عت یدرک انتظارات برای

 یندۀخاص درمورد آ هاینبوت ی. و دوم، بر بعضکنیمیم یبررس یقمقام را در سرتاسر عهد عت ینا یخیبسط تار

 .یمکن شروعکهانت مقام  یخیکارمان را با بسط تار یایید. بشویمیمقام کهانت متمرکز م

 

 بسط تاریخی
به  یاجیاحت همیشه اند،به حضور خاص و قدوس خدا بوده یابیدست نیازمند هاکه همواره انسان ییاز آنجا

نقش  ینش،و آفر یتبشر یبلندمدت خدا برا ۀوجود داشته است. در واقع، کاهنان همواره در نقش یکهانت یکارکردها
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شده  ییراتیمتفاوت قوم خدا، دستخوش تغ شرایطبنا بر  ینقش کاهنان گاه ریخی،تا لحاظ از اما. اندداشته یاساس

 است. 

 کرد. یمخواه یبررس یخی،متفاوت تار ۀنقش کاهنان را در چهار مرحل ییربه بعد، تغ ینشزمان آفر از

 

خود  یخود به داشتند، اقامت آن در هاکه خدا با آدم عهد بست. باغ عدن که انسان یزمان یعنی. آفرینش

 ییهابرهه از زمان، آدم و حوا با روش ین. در ازدیو قدم م کردیمقدس بود که در آن خدا با قومش صحبت م یمحل

گفت که مقام  توانیم یلدل ین. به همددر خدمت خدا بودن یکل،و ه یمهخدمت کاهنان نسل هارون در خ یهشب

 :یدنوشته است، گوش کن 15: 2 یدایشدر پ یاست. به آنچه موس یتکهانت به قدمت خود بشر

 

 مژده(. ، ترجمۀ15: 2 یدایش)پ ید.نما داریخداوند آدم را در باغ عدن گذاشت تا در آن زراعت کند و آن را نگه سپس

 

 یبه معن« شامار»، و «کار» یبه معن« آواد» یمتن، کار آدم و حوا را در آن باغ با کلمات عبر یندر ا موسی

 یآسمان یمهدر خ یانکار الو یفتوص یکلمات برا یبترک یناو از هم 8-7: 3. در اعداد دکنیم یفتوص «دارینگاه»

 توانیم 6: 7 یلو دوم سموئ 8: 3 یدایشمثل پ هاییمتدر قس یزرا ن یگرید اللفظیتحت های. معادلکندیاستفاده م

 مشاهده کرد.

که  دهدینشان م یمه،ار کاهنان در خکار انسان در باغ عدن و ک یبا استفاده از کلمات مشابه برا موسی

بود که در باغ  یتحقق همان کار یکل،و ه یمهمثل خ هاییمکان ایجاد از هدف و اند،بوده یهآدم و حوا کاهنان اول

به طور مشخص  یکلو ه یمهخ یناتنش و تزئچی که اندگفته یناز متخصص یاری. در واقع، بسشدیعدن انجام م

 شده بود. یاحباغ عدن طر یادآوری یبرا

اش، مقدس یدگاناز آفر یهر حال، کهانت انسان در عدن شامل خدمت به خدا در باغ مقدس او، نگهدار به

گذشته خدا به آدم، حوا و نسل  ین. از اشدیآن مکان مقدس مناسب سکونت او هست، م ینکهاز ا یافتن ینانو اطم

 جهان گسترش دهند.  یاقصااز کاهنان شوند و کارشان را تا  یآنها فرمود تا مملکت

 :یدتوجه کن 28: 1 پیدایش در هاسخنان خدا به انسان به

 

 (28: 1 یدایش)پ .ییدو در آن تسلط نما یدرا پر ساز ینو زم یدشو یرو کث بارور
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را  یتبشر یراز شود،یخوانده م «یفرمان فرهنگ»معموال  ینبر پرساختن و تسلط بر زم یخدا مبن فرمان

 یلتبد یتبشر یفۀوظ ی،کهانت یدگاهباغ عدن شود. از د یهشب ینکهتا ا سازدیجهان م یتمام ین و آبادانمتعهد به عمرا

 به اوست. یخدا و خدمت جاودان یمقدس برا یکل جهان به مکان

 

 «ینشآفر یفرمان فرهنگ»داد که معموال  ی. او به ما فرمانیافریدبه صورت خودش ن دلیل بدون رو هاخدا انسان 

قلمداد  یتحاکم یکه معموال اون رو نوع ین،فرمان نه تنها از منظر تسلطمون بر زم ین. بهتره به ایشهم خونده

هنوز گناه وارد جهان  یدایشپ 2. هرچند در باب یمکن گاهکهانت هم ن یدبلکه با د یم،کن یپادشاه یخوایمو م کنیمیم

 ۀتوسع ینشمقدس، که نقش ما در آفر یباغ یبینیم،م لیکه یاز عدن به عنوان نوع یرینشده بود، اما در اونجا تصاو

. یکنهم یداتحقق پ یدجد ینها و زمدر آسمان یحموضوع با اومدن مس ینبود. سرانجام ا ینزم یاون تا اقصا یمرزها

رو به  ینشجالل خدا باشه و فرمان آفر یبرا یکنیمموضوع هم کار کاهن، پرستش هست، تا هرچه م یندر قلب ا

. پس فرمان یگیرنقرار م یکار پادشاه یبه نوع یندر کنار کار کهانت، و همچن ایده دو اون و. خدمت یمونانجام برس

باغ مقدس رو گسترش  یکه در ارتباط با خالق هستند، مرزها یدگانیآفر یم،که مباشر باش ینهما ا ینشآفر یفرهنگ

در  یتانها یفهوظ ینو البته ا ینشدر آفر منابع موجود ۀهم یاطاعت، وارس ی،بدند، همراه با پرستش، سرسپردگ

 برداشته خواهد شد. یدجد ینها و زمآسمان

دکتر استفن وِلوم -  

 

 

 یداز د یدهاز کار انسان هست، و نشون م یفرمان بخش مهم ین. ایخوریمبر م یبه فرمان فرهنگ یدایشکتاب پ در

 یفرمان فرهنگ یمبزار یدنبا یچوجه. البته، به هیکنیمم یزندگ ایم،که گرفته یاتیح یۀو چطور با هد یمهست یخدا ما ک

 در. اندمهم یارو بس یم. هر دو فرمان از جانب خدا، قانونیو سرکوب کن یریمبگ یدهباعث بشه فرمان بشارت رو ناد

کننده از قومش که به  یامه یاصل هست که خدا یک ینهست. ا یعال اییهو هد یازامت یک فرهنگی فرمان اصل،

 یغن ۀبالقو ییمراقبت، مباشرت و پرورش توانا یتاز او مسئول یندگیتا به نما میکنه دعوت اندشده یدهاو آفرصورت 

 ید. پس همون طور که بایرنشخص خدا به عهده بگ یرسم یندگاننما یاوفادار  یرانرو به عنوان سف ینشآفر نظام

بخشنده و با  یم،رح یدجام رسوندن فرمان خلقت، بابه ان یبرا یم،هست مونینندهآفر یهچون شب یمخالق باش یافراد

 .یمهم باش یاجاتاحت یندر تام یتمسئول

یدکتر گلِن اسکورج -  
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درخت  ۀممنوع یوۀاز م 3باب  یدایشآنها در پ یشد، وقت یجادا یتدر مقام کهانت به هنگام سقوط بشر ییراتتغ اولین

 و بد خوردند. یکشناخت ن

 

گناه  یکفاره برا هاییقربان یمرانده شدند و ناچار به تقد یرونحوا از باغ عدن بزمان، آدم و  یندر ا .سقوط

 یواناتکه خداوند آدم و حوا را با پوست ح یابیمب 21: 3 یدایشابتدا در پ توانیمیمورد را م ینگشتند. منابع بالقوه در ا

به حضور خداوند  یلتوسط هاب یواناتح ی، در گذراندن قربان4: 4ش یدایمورد در پ این در تر. مرجع واضحیدپوشان

 .شودیم یدهد

که نوح پس از طوفان در  هایییمثال در قربان یابیم،یم یزمان ۀدور ینارجاعات مربوط را در سرتاسر ا سایر

. 54: 31 یدایشدر پ یعقوب هاییکرد؛ و قربان یقربان 13: 22 یدایشدر پ یمکه ابراه یقوچ ید؛گذران 20: 8 یدایشپ

 یکاهن به خدمت یو فقط تعداد اندک کردندمی عمل شاندوران، سران خانواده به عنوان کاهنان خاندان نیدر ا

 .بودند شده خوانده ترگسترده

خدمات فقط  یناز سقوط، ا یشزمان اتفاق افتاد، محل انجام خدمات کاهنان بود. پ ینکه در ا یگرید تغییر

، خدا 3باب  یدایشاز باغ عدن در پ یترانده شدن بشر یرونپس از ب ی. ولشدیدر باغ مقدس خدا در عدن انجام م

 گذارینشانه یبرا یادبودی هایو سنگ د،پرستش او اختصاص دهن یرا برا یگرید هایبه کاهنان فرمود تا مکان

 یمکان واحد چیه یخنقطه از تار یندر ا یدایش،پ ۀپا کنند. برخالف دور که او با آنها مالقات کرده بود، بر هاییمکان

 کرد. یمعرف ینبه عنوان مسکن خدا بر زم شدیرا نم

 از اسارت مصر اتفاق افتاد. یلدر روزگار خروج اسرائ ی،بعد یاصل تغییرات

 

را با معجزات  یشانکردند و او ا یادسال اسارت در مصر، نزد خدا فر 400پس از  یلقوم اسرائ .خروج

 خروج اشاره شده است. یعنی مقدس،کتاب کتاب ینر دومماجرا د ینداد. به ا ییرها ایمقتدرانه

محدود کرد. همان  یلافراد بشر برداشت و فقط به قوم اسرائ ۀآن دوران، خدا فراخوان به کهانت را از هم در

را به  یالو یلۀقب ین. او همچنشدندیاز کاهنان م یمملکت یو یبرا یدبا یلفرمود، اسرائ 6: 19طور که در خروج 

مشغول  یتراز گروه کوچک یبانیپشت یبرا هاییبه خدمت یالو یلۀافراد قب یتصوص خود گماشت. اکثرخدمت مخ

شدند تا کاهن  یدهفقط هارون و پسرانش برگز یان،الو یان. در مدادندیقوم را انجام م یشدند که کار کهانت برا

خدا  های. دستورالعملکردیم یفهنجام وظبه عنوان کاهن اعظم ا یشانا یاننفر از م یکباشند، و در هر زمان فقط 

از کتاب اعداد  هاییدر قسمت ینو همچن یان،کهانت خاندان هارون را در سرتاسر کتاب الو یدجد یفدر مورد وظا

 .یابیمیم
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 یمۀخ یکمسکن عبارت بود از  ینکرد. ا یکتهدوره د یناجتماع را در ا یمۀفرمان ساخت خ ینهمچن خدا

 یبا خود حمل کنند. مسکن در اصل دارا شانیآن را در طول سفرها توانستندیم یلیاناسرائشده که  ینبزرگ تزئ

که او در آن با  ییخدا بود، جا زمینیمکان مقدس  یعنیداشت؛  ینشبود که باغ عدن در دوران آفر یهمان کارکرد

مختلف مالقات کرده بود. اما از نقاط  ی. پس از سقوط بشر، خدا گهگاه با افرادکردیو صحبت م زدیقومش قدم م

 یدکاهنان با یعنیخدا  یدۀمحل متمرکز کرد. و خادمان برگز یکپرستش خود را در  یگربا ساخت مسکن، خدا بار د

مربوط به مسکن و گزارش ساخت  های. دستورالعملکردندیم یو از آن نگهدار شدندمیمکان پرستش  ینوارد ا

 .یممطالعه کن 40-25 هایدر خروج باب توانیمیآن را م

 یۀاول ۀانجام نقش یبه وجود آمده در کهانت به هنگام خروج از مصر، در راستا ییراتدر نظر داشت تغ خدا

ازکاهنان  یبه مملکت یلرا تبد یلبود که کاهنان خاندان هارون ابتدا اسرائ یناو ا ۀبرود. نقش یشپ یتبشر یاو برا

 جهان گسترش دهد. یخود را به تمام یملت خاص، پادشاه نیو خدمت ا یوفادار ۀکنند، و سپس به واسط

در  یلکه قوم اسرائ یداد، زمان یرو یلدر دوران پادشاهان اسرائ یق،در مقام کهانت عهد عت یینها تغییرات

 .کردندیم یپادشاه زندگ یککرده بودند و تحت حکومت  یداوعده سکونت پ ینسرزم

 

و نااستوار بود. اما  یمصنوع یل،پادشاه اسرائ ینتوسط شائول، اول ینظام پادشاه ینآغاز ا .یپادشاه نظام

 .یافت یشائول و خاندان او، شروع محکم ینتوسط داوود، جانش

 ییهابا خدمت کهانت داشتند. مثال، داوود نقشه یتنگاتنگ رابطۀ شان،حکومت ۀدر دور یلاسرائ پادشاهان

 یفکرد و وظا یکاهنان را سازمانده هایان بود، و خاندان. مراقب انجام خدمات کاهنیدکش یکلساختن ه یبرا

و  16و  15 هایباب یخاول توار مانند هاییدر قسمت توانیموضوعات را م یندر نظر گرفت. ا شانیبرا یمشخص

 مطالعه کرد. 23-28

 یانخاندان الو یاعضا یرسا ۀبر عهد یزرا ن یقیموس یو اجرا ینگهبان یفمخصوصا وظا یفی،وظا داوود

 یلهمان طور که در دوم سموئ داد،یو مردم را برکت م گذراندیم یزن هایییکاهنان، قربان یتگذاشت. او گهگاه در مع

 یخعوض کرد، که در اول توار یانکتان الو ایفودرا با  اشیسلطنت ۀجام یمورد، او حت یک. در بینیمیم 17-18: 6

 آمده است. 20: 8ادامه داشت، همان طور که در عزرا  یزداوود ن موارد پس از روزگار ینثبت شده است. ا 27: 15

پسران  یاتار،صادوق و اب هایخاندان یعنیزمان داوود، خدمت کهانت اعظم محدود به دو خاندان شد:  در

 است. یدهبه ثبت رس 16: 18 یخاطالعات در اول توار ینهارون. ا

 یراز داوود خود را درگ یشترب یکه حت ید،خدا رس یبر پادشاه یبه پادشاه یماناز داوود، پسرش سل پس

کرد. ینظارت م شمارییب هاییرا بر عهده داشت. بر قربان یکلساخت ه یسرپرست یمانخدمات کهانت کرد. سل

 یخدر اول توار یاتجزئ ین. ادادیرا برکت م یشانو درست مثل پدرش، ا کردیم یرهبر یکلمردم را در دعا در ه
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، 5داوود، از جمله مزمور  یراز مزام یاریدر بس ینآمده است. همچن 9-8، و اول پادشاهان 6-3 یخار؛ دوم تو28: 21

 .خوردیبه چشم م 68و  66، 65، 27، 18، 11

، 27، 26: 2محدودتر کرد. همان طور که در اول پادشاهان  یگربار د یکخط کهانت مقدس را  یزن سلیمان

خدا  یداور یبترت یناو و خاندانش را از خدمت کهانت محروم کرد. به ا یمانسل ،یاتاراب ۀبه خاطر توطئ بینیم،یم 35

به  36-27: 2 یلکه در اول سموئ یافت،تحقق  وراندر روزگار دا ایمانیب یشیناز کاهنان پ یکی یلی،بر خاندان ا

 است. یدهثبت رس

از داوود  یرویاغلب به پ یهوداخاص کاهنان بود، پادشاهان  یکل،خدمات مشخص در ه یکه بعض یحال در

 بودند. یمان. در واقع، آنها کاهنان ملوکانه در معبد سلکردندیدر خدمات کهانت شرکت م یمانو سل

ق.م.  586 یا 587در سال  یانبه دست بابل یمانو معبد سل یماورشل یسرانجام پس از خراب یپادشاه دوران

انجام گرفت، به  یبازساز یکه برا هاییتالش یق.م.، ط 515 ی. اما در حوالیدرس یانو به اسارت رفتن قوم، به پا

اعالم کردند که  ینب یایو زکر یالساخته شد. در آن زمان، حزق یگریبازگشته از اسارت، معبد د یلیاندست اسرائ

که در کنار زروبابِل  یهوشعاز نسل صادوق را به کهانت اعظم منصوب کرده است. آنها اعالم داشتند که  یهوشعخدا 

ادامه  یادیمدت ز یهوشعزروبابل و  هایخواهد کرد. متاسفانه، تالش یرا رهبر یبازساز یناز نسل داوود بود، ا

آلوده به  یلبه خدا پشت کردند. پرستش اسرائ یل،قوم اسرائ ینو همچن یاناکثر کاهنان و الو ی،مدت از. پس یافتن

 خدا صدها سال بر آن قوم قرار گرفت. یفساد شد و داور

 ی. وفادارانخوردندیرا م یمانهمچنان حسرت دوران داوود و سل یلمدت قوم اسرائ یندر طول ا حال،ینا با

بودند دوباره  یدوارباشد. آنها ام یدکه خدمت پادشاهان و کاهنان به خدا چگونه با آوردندیم یاد یه شانیاندر م

 به باز آغوش با را کارششوند و خدا قوم توبه متداز گذشته مشغول خ یشب یبا جاه و جالل یپادشاهان و کاهنان

 و برکت دهد. بپذیرد حضور

 ینیمتا بب ایممقام کهانت به وجود آمده بود، آماده یخیبسط تار ۀکه به واسط یانتظارات یپس از بررس حال،

 .کردیم یجادا یندههم از کاهنان آ یانتظارات یق،خاص عهد عت هایچگونه نبوت

 

 های خاصنبوت
بود که  ینانتظار ا ین. اولشویمیمقام کاهن متمرکز م ۀدربار یقبخش، بر سه نبوت خاص عهد عت یندر ا

 است. یکه خدمتش ابد آیدیبر سر کار م یسرانجام کاهن اعظم بزرگ

کاهن اعظم که تا ابد  یکبا بر سرکار آمدن  یکه روز شودیگفته م یقمختلف عهد عت هایقسمت در

شود، اما عهد  ی. خدا هارون را گماشت تا کاهن اعظم دوران موسرسدیکهانت به اوج م د،شویمشغول خدمت م

که کاهن اعظم بزرگ  یتا زمان تابود که فراتر از کهانت هارون برود. پس کهانت هارون موق یبه انتظار زمان یقعت
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در زمان آن کاهن  یم کهانت و پادشاهبود که هر دو مقا ینا یقعهد عت یدادامه داشت. در واقع، ام آمدیبر سر کار م

 .پیوندندیبه هم م یحایی،اعظم بزرگ و پادشاه مس

 :گویدیباشد که م 4: 110در مزمور  یافت توانیمورد م ینکه در ا یعبارت ترینروشن شاید

 

  «یصدق.ملک ۀتا ابداآلباد، به رتب یتو کاهن هست»نخواهد شد که  یمانقسم خورده است و پش خداوند

 (4: 110مزمور )

 

 خواهد بود. یو ابد انتهایبه عنوان کاهن، ب یحمتن، خدا وعده داده است که خدمت ماش ینا در

. دهدیدر مقام کاهن اعظم بر قوم خدا، ربط م یسیبه ع یماو مستق گیردیرا م یدها ینا  7باب  عبرانیان

: 31 یادر ارم یاکه ارم یدیرتباطش با عهد جدا یتواقع یلۀبه وس یحمس یکه کهانت دائم کندیم یانفصل ب ینهم

 انگیزو شگفت یعال یددر عهد جد یکه زندگ دهدینشان م یامتن، ارم ین. در ایابدیکرد، مفهوم م یشگوییپ 31

 کهانتی  –طلبد یبرتر م یعهد برتر، کهانت ینکه ا کندیاستدالل م یانعبران یسندۀارتباط، نو ینخواهد بود. و در هم

 .نیداجاو

 :گویدیم طورینا 22-21: 7 یان، در عبران4: 110به نقل از مزمور  نویسنده

 

 ییرخداوند سوگند خورده است و نظرش را تغ»گفت:  یکاهن شدن او با سوگند همراه بود، آنگاه که خدا به و اما

-21: 7 یان)عبران بهتر شده است یضامن عهد یسیسوگند، ع ینبه خاطر ا. «یتو جاودانه کاهن هست»نخواهد داد: 

 نو(. ۀهزار، 22

 

را با  یخدا کاهن اعظم بزرگ ید،کرد که در عهد جد یشگوییبه طور خاص پ یقعهد عت ینکهکالم ا ختم

 منصوب خواهد کرد. یرفتنخواهد پذ یانکه هرگز پا یخدمت

م بزرگ است که کاهن اعظ ینشده ا یشگوییپ یقانتظار از مقام کاهن که به طور خاص در عهد عت دومین

 خواهد نشست. یبر منصب پادشاه

شخصا هر  یزن ملکیصدق و. پادشاه هم و بودند کاهن هم عدن باغ در هاانسان یدیم،طور که قبال د همان

سرانجام  یق،عهد عت هاییشگوییاز هم جدا شدند، اما در پ تاریخ طول در بعدا هامقام یندو مقام را داشت. هرچند ا

 .پیوندندیبه هم م یحدوباره توسط شخص ماش

 یحخداوند در مورد ماش ۀوعد ۀرا دربار 4-2 یاتبار آ ین. ایندازیمب ینگاه 110به مزمور  یگربار د یک بیایید

 :کنیمیمطالعه م
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خداوند سوگند خورده و  کن... ییدشمنانت فرمانروا یاندراز خواهد کرد؛ در م یوناقتدار تو را از صه یعصا خداوند

 نو(. ۀهزار ،4-2: 110)مزمور  «یصدقملک ۀدر رتب یتو جاودانه کاهن هست»واهد داد که: نخ ییرنظرش را تغ

 

از نسل داوود خواهد بود و در مقام پادشاه، حکومت و در مقام کاهن، خدمت  یحکه ماش دهدیخدا وعده م ینجاا در

 خواهد کرد.

 شده است: یشگوییپ طورینا یحماش ۀآمده، که در آن دربار یزن 13: 6 یاموضوع در زکر همین

 

 نو(. ۀهزار ،13: 6 یابر تخت او خواهد بود )زکر کاهنی

 

دوباره آن را با  یحبود که ماش ینمقام کاهن وجود داشت ا یکه برا یاز انتظارات یکی یق،عهد عت هایبر نوشته بنا

 بزند. یوندپ یمقام پادشاه

 از کاهنان شوند. یبه مملکت یلم خدا تبدبود که قو ینمقام کاهن ا ینبوت خاص و انتظار برا سومین

 ی. پس تعجبکردندیافراد بشر در باغ عدن در مقام کهانت خدمت م یدیم،د 15: 2 یدایشطور که در پهمان

به عنوان کاهنان خدا مشغول خدمت شوند. در واقع،  یگربار د یافته ییرها یتاز گناه، بشر ییندارد که پس از رها

 شده است. یشگوییپ 6: 61 یاو اشع 6: 19مثل خروج  ییدر جاهاموضوع به طور خاص  ینا

قوم خدا کاهنان  یبه عنوان پادشاه حکومت کند، تمام یحماش یکه وقت دهندیمتون نشان م ینا یدو هر

موضوع با عنوان کهانت  یناغلب به ا یدانان. االهشوندیواحد از کاهنان م یوفادار او خواهند بود و همچون مملکت

. به اول پطرس آیدیشخص او به اجرا در م دورۀامر در  ین. پطرس رسول نشان داد که اکنندیاشاره م نداران،یماا

 :یدگوش ده 5: 2

 

 ۀو مقبول خدا را به واسط یروحان هاییو کهانت مقدس تا قربان یبه عمارت روحان شویدی... بنا کرده میزن شما

 (5: 2)اول پطرس  .یدبگذران یحمس یسایع

 

بر عهد قوم با خدا  یارتباط مبتن یتاهم یوستهدو طرف عهد، پ دهندگانیبه عنوان آشت یقعهد عت اهنانک

گسترش  یمقام کهانت برا ینش،از گناه در جهان آفر یناش یب. با در نظرداشتن تخرکردندیم یادآوریرا به آنها 

کهانت در  یمحور یتاهداف بدون شخص ینا یبود. ول یخدا و انجام اهداف او، واجب و ضرور یپادشاه یدائم

 تحقق بود.  یرقابلغ کشید،یسراسر انتظارش را م یقکه عهد عت یحماش یعنی یخ،طول تار
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تحقق  یعنی مان،یموضوع اصل ینتا به دوم ایمدر مورد مقام کاهن، آماده یقعهدعت یشینۀپ یاز بررس پس

 .یمبپرداز یسیمقام کهانت در ع

 

 تحقق در عیسی
 یسیکه ع کنندیم یانب یبه روشن یدو رساالت عهد جد یلنکته توجه داشت که اناج ینبه ا یدابتدا با

 یحتصر یسیع ی، به وضوح خدمت کهانت1: 3 یان. مثال در عبرانیداز مقام کهانت را تحقق بخش یقانتظارات عهد عت

 شده است:

 

 نو( ۀهزار ،1: 3 یان)عبران یم.عترفکه بدو م یکه اوست...کاهن اعظم یدمعطوف کن یسیخود را بر ع اندیشۀ

 

 :گویدیم طورینا 14: 4 یانعبران و

 

 نو( ۀهزار ،14: 4 یان)عبران .پسر خدا یسیع یعنی... یمواالمقام دار یاعظم کاهن

 

 یما و خداست، تا در حضور خاص و قدوس االه یانم یانجیبه عنوان کاهن اعظم بزرگ ما م عیسی

در  توانیمیم یبترت ینو به ا ایم،در نظر خدا مقدس و پاک شده دهدیم ینانه اطماست ک ی. او کسیمشو یرفتهپذ

 .یمکن یافتو برکات عهد او را در یحضور خداوند زندگ

 یقعهد عت یشینۀکه در پ پردازیمیم یبه همان موارد یسی،ع یلۀاز تحقق مقام کهانت به وس مانیبررس در

 ی. دوم، به چگونگیدمقام را تحقق بخش ینا هاییژگیو یسیکه چگونه ع یدد یم. ابتدا، خواهیممورد بحث قرار داد

که او چگونه انتظارات مربوط به مقام کاهن را  یدد یم. و سوم، خواهاندازیمیم یتوسط او نگاه یشکارکردها یاجرا

 مقام کهانت را دارا بود. هاییژگیو یسیچگونه ع ینیماول بب یاییدبرآورده کرد. ب

 

 هاویژگی
 یانجام نداد، مراسم عبادت یخدمت یکلهرگز در ه عیسی که اندنکات اشاره کرده یناز مردم به ا یاریبس

کهانت  یخدمات و کارکردها یسیع گویندیم یدعهد جد یسندگاننکرد و از نسل هارون نبود. پس چرا نو یرا رهبر

مقام را داشت  ینا یطکامال شرا یسیع ییم،بگو مقام کاهن بود؟ ساده یطشرا یو اصال چگونه او دارا کرد؟یرا اجرا م
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را  یخدمات کهانت یکرد تا تمام یینبود که خدا شخصا تع ایکاهن ملوکانه یبرا یقعهد عت یدچون او تحقق ام

 انجام دهد.

در مورد مقام کهانت  یقعهد عت یشینۀکه در پ هایییژگیبه عنوان کاهن، براساس و یسیع هاییژگیو به

. و دوم، پردازیمیتوسط خدا به مقام کهانت م یسیانداخت. ابتدا، به منصوب شدن ع یمخواه ینگاه یم،کرد یبررس

 از جانب خدا منصوب شد. یسیکه ع یمت بپردازیواقع یناول به ا یایید. بیدسنج یماو را نسبت به خدا خواه یوفادار

 

 منصوب خدا
قسمت  ینعنوان کاهن اعظم منصوب کرد. به ارا به  یسیکه خدا ع گویدیبه صراحت م 10-4: 5 یانعبران

 :یدتوجه کن

 

که خدا او را  شودیشخص م یبنص یافتخار زمان ینبلکه ا سازد،ینم یشافتخار را از آن خو ینخود ا کسهیچ

شد  ییننساخت... ]بلکه[ از جانب خدا تع یشخود جالل کهانت اعظم را از آن خو یزن یحهمانند هارون فراخواند. مس

 نو(. ۀهزار ،10-4: 5 یانهن اعظم باشد )عبرانتا کا

 

اقرار کرد که  یدحال، با ینبوده است. در ع یطکرد، مطمئنا او واجد شرا یینرا تع یسیکه خدا ع ییآنجا از

که  یدبه خاطر دار یقعهد عت یکاهن نبود. از ابتدا یانِ از نسل الو یسیبود چون ع یرمعمولغ یانتصاب به نوع ینا

 یناو کهانت را محدود به نسل صادوق کرد. با ا یق،عت د. اما در اواخر عهدادیکهانت م  ۀاجاز یمختلف خدا به افراد

 نبود. یرمعمولغ یامر آید،می چشم به اول نظر در که طورآن یسی،حال، انتصاب ع

او همراه حکومت کند. اما حکومت  ینخدا، بر زم ۀشد تا به عنوان پادشاه تحت سلط یینباغ عدن، آدم تع در

شود. در دوران  یکند که مناسب حضور پرجالل االه یلتبد یجهان را به مکان یبود، تا تمام یزبا خدمت کهانت ن

 با هم داشتند. یادیز یکیمقام کهانت و پادشاه نزد یزن یلنظام پادشاهان اسرائ

ت امر خدا حکومت تح نقصِیاست. او به عنوان پادشاه ب یسلطنت ۀبا رتب یکاهن یحصورت، مس ینهم به

. شودیم یزحضور خاص و پرجالل خدا ن یبرا یاما و دن سازیآماده یبرا ی. اما حکومت او شامل خدمات کهانتکندیم

 است که آدم و نسل او از انجامش قاصر بودند. یزیدر واقع تحقق آن چ یحمس یب،ترت ینبه ا

 :یدگوش ده گویدیم 4-1: 110بزرگ در مزمور  یحماش ۀبه آنچه داوود دربار یگربار د یک
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قوت تو را از  یخداوند عصا« تو سازم اندازیتا دشمنانت را پا ینبه دست راست من بنش»به خداوند من گفت:  یهوه

نخواهد شد که  یمانکن... خداوند قسم خورده است و پش یدشمنان خود حکمران یانخواهد فرستاد. در م یونصه

 (4-1: 110)مزمور  .«یصدقملک ۀرتب تا ابداآلباد، به یتو کاهن هست»

 

اقتدار  یاز عصا یسلطنت یریتصو هم – خواندیم« خداوند من»که داوود همان  – یحمتن، از ماش ینا در

 از کاهن، ارائه شده است. یریو هم تصو یی،و فرمانروا

تنها به  که نه یافتخواهد  یبود که چنان شأن سلطنت یناز نوادگانش ا یکی ۀداوود دربار پیشگویی

 یلدل ینمحقق خواهد کرد. به هم یصدقدرست مثل ملک یز،خدمات کهانت را ن یبلکه تمام رسد،یم ییفرمانروا

 یسیکه ع یتواقع ین. ایالو یکهانت یلۀاست، و نه از قب یهودا یسلطنت یلۀاز قب یسیدارد که ع یدتاک 14: 7 یانعبران

 هاکه او همان پسر داوود است که مدت کندیزرگ، ثابت مو هم کاهن اعظم ب یهوداست یلۀاز قب یهم پادشاه

 .یحماش یعنی کشیدند،می را انتظارش

 

کاهن از  یککه هم به عنوان پادشاه و هم به عنوان  یصدق،و ملک یدایشپ 14به باب  یگردهبر م ینهااکثر ا احتماال

حال، او  ین. اما در عیرفتکرد، پذ یمتقد یمکه ابراه ییهایکاهن، قربان یکبه عنوان  یصدقشده، چون ملک یاداون 

 یک یپادشاهان و کاهنان گاه اونها در که مقدسکتاب یهایتروا یرشته در مابق ینهم بود. پس ا یمپادشاه سال

. یشهاشاره م« ناظر عدالت»به عنوان  ی. در مزمور صد و دهم هست که به پادشاهیکنهم یدانفر هستن، سرِ دراز پ

بودن در  یماز سه یاما نظارت بر عدالت، حاک یشه،مملکت هم م ۀادار هایمربوط به جنبه ینواضح هست که ا

امر شرکت  ینپادشاه در ا یکه عدالت او در تمام جهان منتشر بشه. وقت ینهخدا ا ۀهست، چون اراد کهانتکارکرد 

 یسیبه ع یه. پس، البته، وقتدار یکهانت یهم وجود داشته باشن، پادشاه هم عملکرد ینیاگر کاهنان مع یداره، حت

. مثل یکنیمکاهن و پادشاه قلمداد م ی،نب وانما او رو به عن یلدل ینو به هم یشن،م یکی هایانجر ینا یرسیم،م

که خدا  یددر عهد جد یتی. تجسم شخصیدهجد یصدقاو ملک عبرانیان، کتاب در –هست  ینطورواقعا هم ا ینکه،ا

 .به دنبالش بود یقواقعا در عهد عت

هارپِر یودکتر است -  

 

را به  اشیکه او وفادار یمبپرداز یتواقع ینتا به ا ایمرا منصوب کرده، آماده یسیکه خدا ع یدیمکه د حال

 خدا ثابت کرد.

 

 



کاهن موعود: ۴درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-22- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

 وفادار به خدا
را به خدا با پرستش و خدمت  شانیوفادار یتا حدود خاص بایدیکاهنان م یم،همان طور که قبال اشاره کرد

 یاصل یلاز دال یکی. دادندمی نشان بود، گذاشته شانکه خدا بر عهده یفیانجام وظا ینتنها به او، و همچنبه او و 

، به او وفادارند، و یو چه عرف یچه اخالق یزخدا ن مکنند قو یداپ ینانبود که اطم ینمحول شده به آنها ا یفوظا

 .دادندیبود که کاهنان انجام م یخدمات ترینیاز اصل یکی ینشوند. ا یبدون دلهره وارد حضور خاص االه توانندیم

را داشت. او همواره فقط و فقط خدا را پرستش و خدمت  یطشرا یناحراز ا یکامل برا یستگیشا عیسی

ورود به حضور خاص و  یپدر بود. و در طول خدمت کهانتش، قادر است ما را برا هایفرمان یع. همواره مطکردیم

 ازد.آماده س یقدوس االه

به خدا را  یسیع یوفادار یکاف یلدال یل،کامل هر چهار انج یبه محتوا یبا نگاه توانیمیم یطور کل به

و تنها  ید؛که پدر داده بود تا بگو گفتیرا م یفقط سخنان کرد؛یکه پدر به او سپرده بود، دنبال م یتی. او مامورینیمبب

مطالب را  ینبه وضوح ا ید،در عهد جد یمشخص های. اما متندهدیپدرش انجام م دیدیکه م کردیرا م ییکارها

 .7-5: 7 یان؛ و عبران4: 17، و 31: 14، 19: 5 یوحنا؛ 42: 26 یمانند مت کنند،یوار ارائه مخالصه

دارد. او فقط  یاساس ۀاو به عنوان کاهن اعظم بزرگ ما، جنب یتبه خدا، در موفق یسیع نقصیب وفاداری

در حضور خاص و  یسکونت جاودان ییرا کامال مقدس سازد و به ما توانا یروانشپ تواندیه خدا مکامل ب یبا وفادار

 .یابیمیموضوع را در کالم خدا م یناز ا یادیز هایقدوس خدا را بدهد. مثال

ما را درخواست کرد. بنا  یستقد 19: 17 یوحناخود به عنوان کاهن اعظم در  یمشخصا در دعا یسیع مثال

، خدا آن دعا را با مقدس شمردن ما در نظر خود، مستجاب 11: 6 یانو اول قرنت 16: 15 یانمانند روم هاییبر متن

 کرده است. 

 .یندازیمب یاو به عنوان کاهن نگاه یتا به کارکردها ایمآماده یسی،ع یکهانت هاییژگیو یاز بررس پس

 

 

 کارکردها
 یبررس یم،کرد یفتعر یقکهانت که در عهد عتمختلف  هایرا بر اساس نقش یسیع یکارکرد کهانت

ابتدا به  یایید. بیو مراسم کهانت؛ و سوم، شفاعت کهانت یینکهانت بر قوم خدا؛ دوم، انجام آ ی: اول، رهبرکنیمیم

 .یندازیمب ینگاه یسیکهانت توسط ع یتحقق کارکرد رهبر یچگونگ
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 رهبری
 یبر همان سه مورد یسیتمرکزمان را در مقام کهانت ع یدارد، ول یمختلف هایجنبه یسیع یهرچند رهبر

 .یمپردازیاو در پرستش م یو ابتدا به رهبر یم،به آنها اشاره کرد یقعهدعت یشینۀپ یکه در بررس گذاریمیم

 یو روحان ینپرستش راست یترق یبرا یادیز یخود به عنوان کاهن اعظم بزرگ، کارها یدر سرافراز عیسی

راند  یرونب یکلتاجران و صرافان را از ه 13-12: 21 یخود انجام داد. به عنوان مثال در مت انیروو پ یلقوم اسرائ

 دزدان کرده بودند.  ۀبه الن یلخدا را تبد یدعا ۀچون آنها خان

قوم خود ممکن کرد. در عهد  یرا برا یبه خدا در مکان مقدس معبد آسمان یابیاز همه، او دست ترمهم

کنندگان را بودند که عبادت یخاص هایبودند. آنها مکان ینمعبد محل تقاطع آسمان و زم مسکن و بعدها یق،عت

کارکرد را به عهده  ینشخصا ا یسیع جدید،در عهد  ی. ولدادندیخدا قرار م یو در بارگاه آسمان زمین بر زمانهم

. بردیخصا ما را به آن بارگاه مش یسیخدا، ع یورود به بارگاه آسمان یخاص برا یرفتن به ساختمان یداشت. به جا

 .کنیمیم یافتو برکت مشارکت با او را در ایمشده یرفتهاو به حضور قدوس و خاص خدا پذ ۀما به واسط

 :یدگوش ده گوید،یم 22-19: 10 یانآنچه عبران به

 

تازه و زنده  یاز راه یعنی یم،آزادانه به مکان اقدس داخل شو توانیمیم یسیبرادران، از آنجا که به خون ع یا پس

با  یاییدب یم،خدا دار ۀبزرگ بر خان یآن پرده که بدن اوست، برما گشوده شده است، و از آنجا که کاهن یانکه از م

 یراز هر احساس تقص مانهایکه دل یدر حال یم،شو دیکبه حضور خدا نز یمانکامل ا ینانو اطم یاخالص قلب

 نو(. ۀهزار ،22-19: 10 یان)عبران .شده استبا آب پاک شسته  مانهایزدوده و بدن

 

 کرد.عرضه  یزن ینید یینو آ یخاص در امور احکام مدن ییخود را به شکل رهنمودها یکهانت یرهبر عیسی

صادر کرد. در  یشاگردانش متهم به شکستن روز سبت شدند، او حکم کهانت ی، وقت8-1: 12 یدر مت مثال

، به عنوان 8باب  یدر مت یمرد جذام یغذا صادر کرد. پس از شفا یینیت آدر مورد طهار ی، احکام19: 7مرقس 

الزم را در معبد بگذراند. هرچند  قربانیپاک شده و به او فرمود تا  ینید یینکاهن اعالم داشت که آن مرد از نظر آ

آنها نبود. بلکه،  یاز سو یبه آن مرد فرمود تا خود را به کاهنان نشان دهد، اما هدفش درخواست حکم پاک یسیع

 شود. یسیبر قوت و اقتدار ع یآن بود که گواه ی، برا4: 8 یبنا بر مت

 .دادیانجام م یزکار را ن ینا یسیاست. و ع یمتعل یم،که اشاره کرد یکهانت ینوع رهبر سومین

او را  ۀبودند که عهد خدا و اراد یمعلمان یاوجود داشتند. انب یلدر اسرائ یاست که معلمان مختلف درست

معلمان اجتماعات خود بودند. اما  یخو مشا ینید ی. علمادادندیم تعلیم شانبه فرزندان ین. والدکردندیاعالم م
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قرار  یرشمورد پذ یقوم خدا در حضور خاص االه ات پرداختندیم یتوبه و وفادار یمکاهنان به طور مخصوص به تعل

 .شدیم یکارکرد کهانت یناغلب شامل ا یزن یسیع یمدارد. و تعلوجود  8باب  یامورد در نحم یندر ا ی. مثالیرندگ

 یتهدا یخدا را برا یعتو کاربرد شر یمنظور واقع یسی، ع7-5 هایباب یسر کوه در مت ۀدر موعظ مثال

 طورهمان خورد،یاو به چشم م یمهر دو، مرتبا در تعل ی،کرد. توبه و وفادار یحبه عهد، تشر یشنوندگان به وفادار

 .بینیمیم 24-15: 14 یوحناو  32: 5، لوقا 17: 4 یمانند مت هاییمتن در که

به روش عملکرد  ینگاه یاییدب کرد،یعمل م یکهانت یدر نقش رهبر یسیع یمکه مشاهده کرد حال

 .یمو مراسم بپرداز یینآ یاو در اجرا یکهانت

 

 آیین و مراسم
 . شدیاو محسوب م یمت کهانتخد یینیآ ۀجنب ترینبزرگ یببر صل یسیمرگ ع شک،یب

اشاره  یوحنا یلاز آنها در انج یاری. در واقع به بسکردیشرکت م یلو مراسم اسرائ یینشخصا در آ عیسی

 شک،ی. برهانیدندیقوم خدا را نم یب،بر صل یسیع یو مراسم، به جز قربان یینآ یناز ا کدامیچه یشده است. ول

 یلاطاعت اسرائ ۀکنند یجابا یموس ریعت. ششدیاو محسوب م یمت کهانتخد یینیآ ۀجنب ترینبزرگ یسیع یبصل

را داد تا  هایییفرمان گذراندن قربان یشانادامه خواهد داد، به ا یبه نااطاعت یلاسرائ دانستیبود، اما چون خدا م

 – شدندیتکرار م هر سال یدداشتند، با یتاهم هایقربان ینگناهان کفاره باشند. اما هر قدر هم که ا ینا یبرا

کرد.  یمکامل گناه تقد یآمد و خود را به عنوان قربان یسی. عداشتیرا بر نم یلاز آنها کامال گناه اسرائ کدامهیچ

 یسیع یبترت ینهرگز قادر به انجامش نبودند. و به ا یلاسرائ هاییشد که قربان ایییاو موجب رها ۀکفار یقربان

 .یدانجام رسان هب یشههم یگناه برا یقربان یک را در یلاسرائ یانتظارات کهانت

 

برداره. و  ینگناه رو از ب یشههم یبار و برا یک یقربان یکبودن که  یبه انتظار روز یقعهد عت هاییقربان خب،

 یمعرف یکرده و هم اون رو کاهن یفگناه توص یبرا یرو، هم به عنوان قربان یبصل یرو عیسی نقش مقدسکتاب

خدا رو که گناه جهان رو  ۀهر دو کارکرد هست. او بر یاو دارا ی. به نوعیکنهم یمرو تقد یقربان ینکه ا یکنهم

تا کال به  یکنهم یمتقد یمعنا خودش رو به عنوان قربان یکهست که به  یاما کاهن یکنه؛برخواهد داشت، فراهم م

 بده. یانپا هایقربان یرسا یمتقد

یبِرتو یموندکتر سا -  

 

 هاییداد. در اصل، قربان یحبه اشکال مختلف بسط و توض یشهرو م یقعهد عت هاییو قربان یسیع مرگ ینب رابطۀ

برداشتن  یبرا اییلهوس یبست. نظام قربان یلقرار داد که خدا با قوم اسرائ یقعهد عت ۀدر محدود یدرو با یقعهد عت
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نمونه هستند؛  هایاون قربان یگیم. میشدرار مو قومش برق داخ ینب ایرابطه یشد؛گناه قوم بود؛ غضب خدا برداشته م

 یوانح یک یهست که قربان یادیاشارات ز یقدر عهد عت یدارن. حت آینده در تربزرگ یزیالگو هستند؛ اشاره به چ

 طرحیاز اون هرگز برطرف کردن گناه نبود. اونها  یی. منظور نهایکنهنم یتبرداشتن گناه کفا یبرا ییهرگز به تنها

ماست.  یگزینجا ها،یکه او مثل اون قربان یحمس قربانی به داشتند، جلو به اشاره اما. بودن تربزرگ یبانقر یکاز 

ما رو بر خودش گرفت. اون  یتکار رو کرد چون انسانه و انسان ینا تر،یعال یما رو گرفت. او به روش یاون جا

عدالت رو تحقق ببخشه و  یطکرد، تا شرا یداسم پهست، که تج همپسر  ینبودن. اما او خدا ینطورا یقربان یواناتح

به  هایباشه که قربان یزیاون چ ۀبرداره. و تحقق هم یانما، کاهن ما، گناه ما رو از م یگزینما، جا یندۀبه عنوان نما

 – ساختاون  یما به اونچه خدا قبل از همه ما رو برا ۀارتباط ما با خدا، بازگردانند ۀکنند یدتجد یکردن،اون اشاره م

جهان به انجام  ینبه صورت او بودن رو در ا یفۀتا نقش و وظ یکنن،او زنده هستند، خدمتش م یقوم او، که برا یعنی

 .یمبرسون

دکتر استفن ولوم -  

 

 یگناه، شکرگزار یاز جمله قربان ها،یمسئول انجام انواع قربان یقکاهنان عهد عت یدیم،که قبال د طورهمان

هر  یبرا یایستهشا یکرد که مبنا یمرا تقد اییگانه یقربان یب،در مرگ خود بر صل یسیعو مشارکت بودند. و 

 یشاپیشپ ایکفاره تنها اشاره یاز آن هر قربان پیششده است.  یمتقد یخبود که تا به حال در سرتاسر تار اییقربان

مثل  هاییدر متن یقتحق ینرد. اک یمتقد یبدر هنگام مرگش بر صل یسیبود که ع اییاز قربان ایسایهیشپ یا

 داده شده است.  یمتعل 10: 4و  2: 2 یوحنا، و اول 3: 8و  25: 3 یانروم

 :یدگوش ده 4-1: 10 یانعنوان مثال به عبران به

 

که  هایییبا قربان تواندیهرگز نم رو،ینآنها. از هم یاست، نه صورت واقع یندهآ یکوین یزهایچ یۀفقط سا شریعت

هر سال  هایکامل سازد... اما آن قربان آیند،یم یکعبادت نزد یآنان را که برا شوند،یتکرار م یوستهپ سال به سال

 نو( ۀهزار ،4-1: 10 یانبردارد )عبران یانخون گاوها و بزها گناهان را از م یستگناهانند، چرا که ممکن ن یادآور

 

 یانتظار یلاما نه به خاطر خودشان، بلکه به دلعبادت کنندگان سودمند بودند،  یبرا یقعهد عت هایقربانی

 شد،ینم یلآنها هرگز تکم یگذشته، سودمند ین. از اکردندیم یجادا یببر صل  یحمس ییخاص و نها یکه از قربان

 هاییقربان یلدل ینر به آن اشاره داشتند. به همیگد هاییقربان ۀرا گذراند که هم یآن قربان یسیکه ع یتا زمان

انداختن غضب خدا و  یقبه تعو یبودند برا اییلهقادر نبودند گناه را به طور دائم بردارند. آنها صرفا وس یقعهد عت

 جان داد. یببر صل یسیکه ع یکردنش تا وقت یشهصبر پ
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 یزن یینها ۀنبود. او کفار یشینپ ۀکفار هاییقربان یتمام ۀفقط مفهوم مورد اشار یسیع یدگاه،د ینا از

وجود  هایهسا ینا یمبه تقد یلزوم یگرشده است، د یلتکم یسیکفاره در ع هاییاکنون که قربان .شدیمحسوب م

علت  ین. نه به اگذرانندیرا نم یقعهد عت درشده  یفتوص ۀکفار هاییقربان یحیاناست که مس یلدل ینندارد. به هم

 یکه کفاره کامال واجب است. ما قربان نیمدایندارند؛ برعکس، ما م یکفاره ضرورت هاییقربان یمکه ما معتقد باش

وفاداران به خدا در  ۀهم یبه کفاره را برا یازبه طور کامل ن یسیع یگانۀ یقربان یمدار یمانچون ا گذرانیمیکفاره نم

سکونت در حضور  ییکرده و توانا ینعمل، تقدس ما را تام یک همین با او و. است رسانده انجام به هازمان مۀه

 است. یدهوس خدا را به ما بخشخاص و قد

 :خوانیمیم 10: 10 یانکه در عبران طورآن

 

 نو(. ۀهزار ،10: 10 یان)عبران ایممقدس شده یحمس یسایبدن ع یقربان یقاز طر یشه،هم برای بار  یک

 

 یاسارت و داور ۀتمام شدن دور یبود برا یخدا؛ شروع یپادشاه یدبود از عصر جد اییعهطل یسیع قربانی

 یاناز پا ایرا قابل دسترس کرد. اما نشانه یآمرزش االه ین،زم یبر رو یهر ملت یبرا ی،قربان  یک ینوم خدا. همق

 بود. یزن ایمانانیاز ب یاریخدا نسبت به بس یصبر و بردبار

خدا از محکوم کردن جهالت  یح،مس یاز قربان یشپ خوانیم،یم 30: 17طور که در اعمال رسوالن  همان

 یجهالت باق یبرا ییجا یگراعالم کرد که د یرا طور یقتحق یحمس یاما قربان پوشید؛میچشم  یقت،ه حقنسبت ب

 یشتریخدا با تناوب و شدت ب زدند،یم زاز توبه سر با یلانج ۀگناهکاران در هنگام موعظ یوقت یجه،نگذاشت. در نت

 شروع به مجازات آنها کرد.

 

. اما از یدونندگمراه کننده، نم یزندگ ۀدور یکدردناک  یاناز پا یشترب یزیرا چ یسیمرگ ع ینی،از شکاکان د بعضی

 یب،صل یزاسرارآم یاییاز درک ما از پو یبود. و قسمت بخشییعمد، مهم و رها یاز رو یحمرگ مس یمانداران،ا یدد

 یادیامروزه افراد زهست.  یقدر عهد عت یقربان یاصل قبل یاتحقق الگو،  یبکه صل ینهاز درک ما از اون، ا یقسمت

و  یبدو یلیکار خ این ترافراد روشنفکر و متمدن یدارن. برا یاحساس بد یهر نوع خون یختنهستن که از لزوم ر

 یجهان هست این در آشامخون یخدا موجود یمداره که درک کن یتاهم یکنم،. فکر میرسهقبول به نظر م یرقابلغ

 یرحمخشن، ب یق،عهد عت ینظام قربان یق،عهد عت یون باشه. قربانطالب خ یازهاش،برطرف کردن ن یبرا که یستن

مردم  یبرا یقعهد عت یکنه. نظام قربان یدبودن گناه که مد نظرش بود، تاک یجد یتا رو کردیو قدرتمند عمل م

مواجه شد. و  یدجهان خدا با گناه با یاخالق ازنۀمو یو بازآور یدتجد ی،به قول ی،برا یداون بود که با یادآورباستان 

جهان  یاخالق ۀعدالت خدا و موازن یالزم برا یطکه شرا یادم یضرورت، به شکل ینبه عنوان تحقق ا یحمس یسایع



کاهن موعود: ۴درس   ایمان ما به عیسی   
 

 

-27- 

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

farsi.thirdmill.org 

 

و تحقق   یحبه مس یقعهد عت هایمحقق کنه. اشاره ی،از محبت و ازخود گذشتگ نظیریب یکار ۀرو به واسط یهست

 باستان اشاره داره. یقربان ظامن یاتجزئ ۀهم

یتر گلن اسکورجدک -  

 

و مراسم به انجام رساند، و  یینو انجام آ یرهبر ۀخود را به واسط ینقش کهانت یسیکه چگونه ع دیدیم

 .پردازیمیاو در ارتباط با شفاعت م یتحقق کارکرد کهانت یحاال به چگونگ

 

 شفاعت
 یناست. ا یگرید یو درخواست مرحمت برا گرییانجیکه شفاعت عبارت از م یمدرس، گفت ینقبال در ا

 اوست. یخدمت آسمان ۀبود و همچنان مشخص یسیع ینیخدمات زم ۀکار هم مشخص

 

حاال که او ما رو به  یم؟به وجود او دار یازیحاال چه ن یگهد یرسونه،ما رو به خدا م یسیاگه ع»: یداز من پرس دوستی

 یگهما د یم؟دعا نکن یخطاب به پدر آسمان یماو مستق یمداره که همچنان به او وابسته بمون یخدا رسونده چه لزوم

که  یگهم یدگرفت. چون عهد جد یدهرو ناد یسیع ئمیو دا داومنقش م یدخُب، نبا« .یمندار یسیبه ع یازیواقعا ن

ما شفاعت  یتا ابد برا یسیخدا و انسان است. منظور زمان حاله، و خود شخص ع ینب یانجیشخصا تنها م یسیع

 بار یک یقینا یسیع ۀبوده. کفار یناکاف یبه نوع یبصل یرو یسیع ۀکه کفار یستاون ن یااصال به معن ین. ایکنهم

 یهمچنان شخصا و دائما، نقش یسیبه اون اضافه کرد. اما ع یزیچ یدو کامل هست؛ و هرگز نبا یشه،هم یبرا

در  یوستهکه هر روز به طور پ ستیمدافع یلداره. او وک مونیندهو نما یانجیما به عنوان مدافع، م یدر زندگ یارتباط

در دفاع  یچوقتکه انجام داد، ه ایخاطر عمل کفاره بهکه او  ینها ی. خبر عالیکنهاز ما دفاع م القضاتیحضور قاض

خودش موقع شفاعت به عنوان کاهن اعظم بزرگمون، به کار  ینافدر است یشه. اون همیخورهکردن شکست نم

رابطه  ۀیپا بر ی،کار اون دائم ینهست. اما ا یرگذارموفق و تاث یشهکه هم کنه،یو کاملش از طرف ما اشاره م نقصیب

و کاهن اعظم  یعو شف یانجیکه به انجام رسونده، همچنان به عنوان م ایبر اساس کفاره یسیع پس. یاستو پو

 بزرگ ما مشغول به کاره.

توئِنِس یکدکتر ک. ار -  

 

، 17باب  یوحناشاگردانش در  یاو برا دعای مقدس،کتاب در یسیشفاعت ع هایمثال تریناز واضح یکی

 ین. در اشودیاو خوانده م« کهانت اعظم یدعا»دعا معموال  ینو محاکمه شد. در واقع، ا یراست که دستگ یدر شب
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 ۀکه به واسط ی، او از طرف کسان21-20: 17 یوحنارسوالن داشت. در  یبرا یادیز هایدرخواست یسیدعا، ع

 .کندیشاگردان او خواهند شد، دعا م یندهرسوالن در آ یخدمت بشارت

بود،  یتخدا و بشر یانم گرییانجیم یروش ممکن برا ینکه موثرتر یزن یبمرگش بر صل یندر ح عیسی

 یمبا تقد یبه شفاعت ادامه داد. و اکنون که به آسمان صعود کرده است، طبق کالم خدا همچنان در معبد آسمان

 :خوانیمیطور مینا 25-24: 7 یان. در عبرانکندیما شفاعت و دعا م یراخون خود بر مذبح ب

 

 آیند،ینزد خدا م یو یقدارد. پس او قادر است آنان را که از طر یشگیچون تا ابد زنده است، کهانت هم عیسی

 نو( ۀهزار ،25-24: 7 یان)عبران .شفاعت کند یشانزنده است تا برا یشههم یرانجات کامل بخشد، ز

 

و از  کندیطرف ما شفاعت م از دائما مان،کاهن اعظم بزرگ یسی،ما همواره محفوظ است، چون ع نجات

 .یردبپذ شویم،یکه مرتکب م یهر گناه یمرگ پسر را به عنوان بها یستگیتا شا خواهدیپدر م یخدا

 – اسم را اجرا کردو مر یینکرد، آ ی. او رهبریدکهانت را به انجام رسان یقیکامال کارکرد عهد عت عیسی

قومش به شفاعت پرداخت.  یبرا و – است یببر صل اشیقربان یعنی یخ،تار یتمام یینآ ترینبزرگ بردارندۀ در که

 ی،آسمان یهاکار کهانت در صحن یزو ن یشسایکل یقاز طر ی،اساس یکارکردها ینبه انجام ا یزدر واقع او امروز ن

به  یابیبر او به عنوان تنها راه دست یم،است که او را اقرار کن یناو ا یروانپما به عنوان  یفۀ. پس وظدهدیادامه م

 ورود به حضور قدوس و خاص خدا آماده سازد. یتا ما را برا یمو خودمان را به خدمت او بسپار یم،پدر اتکا کن یخدا

از مقام کهانت  یقد عتاو چگونه انتظارات عه ینیمبب یاییدب یسی،ع یو کارکردها هایژگیدر نظر داشتن و با

 .کردیرا برآورده م

 

 انتظارات
که در  یدانتظار به وجود آ ینمقام کاهن موجب شد ا یخیبسط تار یدیم،درس د ینهمان طور که قبال در ا

 خدا قدوس و خاص حضور به بتوانند قوم که دهدادامه  یخدا و قومش طور یانم گرییانجیمقام کاهن به م ینده،آ

. پس در یدمقام کاهن به انجام رسان رکردهایانتظارات را با انجام کا ینا یسیکه ع یدیمد ینهمچن شوند. پذیرفته

مقام کهانت، توسط  یندۀآ ۀدربار یقخاص عهد عت هایانجام نبوت چگونگی بر  را مانبخش از درس، توجه ینا

 .کنیمیمتمرکز م یسی،ع

. دوم، پردازیمیکاهن اعظم بزرگ م ۀدربار ییشگوی. اول، به پکنیمیم یمرا به سه قسمت تقس بحث

را که قوم خدا  یشگوییپ ین. و سوم، اکنیمیم یکاهن اعظم به عنوان پادشاه را بررس ینخدمت ا ۀدربار یشگوییپ
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مربوط به کاهن  یشگوییپ یسیچگونه ع ینیمابتدا بب یایید. بدهیمیمورد مالحظه قرار م شوند،یاز کاهنان م یمملکت

 .یدرا تحقق بخش اعظم بزرگ

 

 کاهن اعظم بزرگ
کاهن اعظم  یندهکه در آ کردیم یشگوییکامال به وضوح، پ یمختلف، و گاه هایبه روش یقعهد عت

 ین، ا110خواهد بود. طبق مزمور  یحو در واقع خود ماش گذاردیپا به عرصه م یحماش یا یحاییدر عصر مس یبزرگ

 یمقام ابد ین. خدمت در ایستن نمعنا که از نسل هارو ینبود، به ا خواهد «یصدقملک ۀرتب»کاهن اعظم بزرگ از 

 یان،عبران یسندۀنو یتمعنا که مرگ، او را از تحقق عملکردش متوقف نخواهد کرد. و طبق روا ینخواهد بود، به ا

 است. یافتهتحقق  یسیدر ع هایشگوییپ ینا ۀهم

 :کندیم یرتعب ینگونهو ا کند،ینقل قول م 4: 110از مزمور  22-21: 7 عبرانیان

 

 یسیسوگند، ع ینبه خاطر ا. «یتو جاودانه کاهن هست»نخواهد داد:  ییرسوگنده خورده است و نظر خود را تغ خداوند

 نو(. ۀهزار ،22-21: 7 یان)عبران .بهتر شده است یضامن عهد

 

که  کندیم یحبود، تصرتا ابد کاهن خواهد  یحخدا سوگند خورد که ماش یوقت گویدیم یانعبران نویسندۀ

 یان،متن از عبران ین. بر اساس همآوردیرا به ارمغان م یداست که عهد جد یحیهمان ماش یندهکاهن اعظم بزرگ آ

 است. یسیآن کاهن اعظم بزرگ، ع

به عنوان کاهن اعظم بزرگ اشاره  یسیمختلف به نقش ع جاهای در بار ده کمدست یانواقع، عبران در

 12و  9، 8 هایدر باب یحاو صر کند،یم یاد «یحماش» یا «یحمس»به عنوان  یسیرتبا از عم ین. همچنکندیم

عهد  یگراز هر کتاب د یشب برانیانبه ع ۀ. نامآوردیرا به ارمغان م یداست که عهد جد یکه او همان کس یدگویم

ن اعظم بزرگ را به انجام در مورد کاه یقانتظارات عهد عت یسیکه ع آوردیم یلدل ایشبهه یچبدون ه ید،جد

 .رساندیم

 سلطنت کاهن اعظم بزرگ به عنوان پادشاه است. ید،تحققش بخش یسیکه ع یقانتظار عهد عت دومین

 

 کاهنی در منصب پادشاه
 یننفر جمع بودند. هرچند ا یکاغلب در  یمقام کهانت و پادشاه یم،که از زمان آدم تا روزگار ابراه یدیمد

 یحدوباره در شخص ماش یتاکرد که نها گویییشپ یقاز هم جدا شدند، اما عهد عت اسرائیل ادشاهانپ دوران در هامقام

 اشاره شده است. 13: 6 یادر زکر همو  4-2: 110نکته هم در مزمور  ین. به اپیوندندیبه هم م
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جهان موعود پا به  یحبه عنوان ماش یسیع یوقت یدیم،د یقبل هایدرس و درس ینطور که در اهمان

؛ و 3: 23؛ لوقا 29: 8مانند مرقس  یموضوع در متون ینو کهانت را بر خود گرفت. ا یگذاشت، هر دو مقام پادشاه

 .خوردیبه چشم م 9-8 هایباب یانعبران

سال در خدمت قوم خدا بود. اما خدمت آنان  1000از  یشکهانت نسل هارون ب یسی،از آمدن ع پیش

داشت که قرار بود هم کاهن و هم پادشاه باشد. و در واقع، طبق  یحبه آمدن ماش عنییفراتر  یزیهمواره اشاره به چ

 یروانموعود شناختند و پ یحعنوان ماش هرا ب یسیع یل،و اسرائ یماز کاهنان در اورشل یاری، بس7: 6اعمال رسوالن 

 او شدند.

 ییدهانت نسل هارون را تامعبد و ک یکرد و نه خدمت ابد یستاس ینه کهانت مستقل یسیکه ع جاییآن از

نشان  یقعهد عت یمکه تعل کردندیکه آنها درک م دهدینشان م یلاو توسط کاهنان اسرائ یبانینمود، عدم پشت

و همان طور  پیوندد؛یخود به هم م شخصکاهن اعظم و پادشاه را در  هایدوباره مقام یاید،ب یحماش یوقت دهدیم

 انجام داد. یسید که عبو یهمان کار یقادق ینا یدیم،که د

آن بود که کاهن اعظم بزرگ، قوم خدا را  ید،تحقق بخش یسیخاص که کهانت ع یانتظار نبوت سومین

 .کندیاز کاهنان م یبه مملکت یلتبد

 

 مملکتی از کاهنان
 یابه ملت  یلکه قوم خدا تبد کنندیم یشگوییرا پ یهر دو زمان 6: 61 یاو اشع 6: 19که خروج  یدیمد

مقرر کرده، در حضور قدوس خدا خدمت  شانیکه خدا برا یبا انجام کار ی. آنها همگشوندیاز کاهنان م یمملکت

 یسیع ۀ. در موعظرسانندیرا به انجام م یکهانت یکارکردها یرو سا گذرانند،یحمد و اطاعت م هاییقربان کنند،یم

قابل توجه ادعا کرد که شخصا تحقق آن متن است.  یلبه شک 61باب  یا، خداوند ما با نقل قول از اشع4در لوقا باب 

. طبق کندیم یلاز کاهنان تبد ینشان داد که شخصا قوم خدا را به مملکت یروش به طور ضمن ینبا ا یسیع

 است که انجام داد. یهمان کار یقادق ینا دید،عهد ج یگرد یهاقسمت

، آن را 9 یۀ. و در آکندیم یاد« مقدسکهانت »به عنوان  یسا، پطرس از کل5: 2در اول پطرس  مثال

 .بینیمیم یزن 6: 20، و 10: 5، 6: 1موضوع را در مکاشفه  ین. همخواندمی «اندکه پادشاه یکاهنان»

 :یدگوش ده 6: 1از مکاشفه  یسیع ۀسخنان دربار ینطور مثال به ا به

 

 مژده(. ۀترجم ،6: 1)مکاشفه  یمدمت کنپدر او را خ یعنیتا به عنوان کاهنان، خدا  یدما را به سلطنت رسان و
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 یروانشپ ۀو هم کند،یسلطنت م یاست که در منصب پادشاه یکاهن اعظم بزرگ یح،به عنوان ماش عیسی

 او خدمت کنند. یتا به عنوان کاهنان در پادشاه کندیرا منصوب م

 

 یبینیمم یدبودند. در عهد جدکاهنان  یدی،کل یمذهب هاییتاست که شخص ینا گیریمیم یقکه از عهد عت درسی

 یاغلب در عبارت آشنا یقتحق ینحاال کاهن هستن. ا یمانداران،ا ۀبلکه هم یحیان،از مس اییرمجموعهنه فقط ز

 اندکرده پیدا قدرت و اندخوانده شده یحیانمس ۀکه هم ینجاستا یاصل ۀ. نکتیشهم یانب «یماندارانا ۀکهانت هم»

 یامدهایاز پ یکیقدرتبخش هست.  یقتحق یه ینباشن. ا مسیح بدن و پاها ب،قل ها،تدس تا کنند، خدمت تا

 یامجرا،  اییگهشخص د یستن یازین یگهکه د ینها انگیزشگفت یقتحق ینچنگ انداختن به ا یخیتار انگیزیجانه

 یبرا ادییز هاییتشما و خدا قرار بده، موقع بینواسطه  یهکه  ی. هر نوع ساختاراشهما و خدا ب ینب ۀواسط

قدرتبخش، پرمنزلت و  اندازهیب یقتحق یه ین. پس ایکنهم یجادو اسارت رو براتون ا یسوءاستفاده و کنترل اجتماع

خدا به بدنش رو  تلفمخ یایعطا یدنبخش یتواقع ی،شکل یچکه به ه ستیقتیحال حق ینو در ع بخشه،ییرها

. یدونمخدمات شبانانم م یونوجود داره و من خودم رو مد ینشبا یعطا یا،اون عطا یندر ب ینکهو ا یشمره،نم ارزشیب

 یت،کردن، هدا یشبان هایعطا مستلزم داشتن قلب و مهارت ینخاص هست. ا یداشتن قلب ی،شبان یعطا ۀالزم

 یکه وقت یستن ین. منظور ایستن یگهد یخدا و شخص ینب یستادنهست. منظور، ا یدندادن و آرامش بخش یدلگرم

 یکنه،و خدا فکر خود اونها رو روشن م یدناون تحت انضباط قرار م یهستن و خودشون رو برا یکوکار نافراد مشغول 

عنوان  بهکه به ما داده شده، تا در طول سفرمون  ستیضیف ین. اما ایمبشمر یزکالم خدا ناچ یرتفس یحقشون رو برا

 قائل هستند. یمراقبت شبان یبرا دییاکاهنان ارزش و اعتبار ز ینکاهن به ما کمک کنه، و هر کدوم از ا

یدکتر گلن اسکورج -  

 

 ینش،خدا از آفر ی. اهداف اصلآوردیما م یادرا به  یمهم یارموضوع بس یسی،مقام کهانت توسط ع تحقق

ملزومات کهانت، نشانگر  یقو انجام دق یسینشد. ظهور ع یمالهرگز توسط گناه پا یگناه مغشوش شد، ول ۀبه واسط

 یشبرداو در پ یتمحور ۀاو نشان دهند وسطآن ت یینها یمقام و معن ینا یتخداست. تثب یکوین ۀبه نقشاو  یوفادار

و مورد  یاصل هایکند، جنبهیحکومت م یکه در منصب پادشاه یبه عنوان کاهن اعظم بزرگ یسیخداست. ع ۀنقش

پرستش و اعتماد به  یم،تکر یبرا یممحک یل. پس ما به عنوان قوم او، دلیدانتظار خدمت کهانت را به انجام رسان

 .یماز کاهنان دار یبه او به عنوان مملکت ادارانهخدمت وف یزو ن یسی،ع

تا  ایم. اکنون آمادهیمپرداخت یسیمقام کاهن و تحقق آن توسط ع ۀدربار یقعهد عت یشینۀبه پ ینجاا تا

کاهن اعظم بزرگ ما، متضمن چه  به عنوان یسی. امروز نقش عیمکن یرا بررس یسیکهانت ع یکاربرد امروز

 است؟ یزهاییچ
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 کاربرد امروزی

پرسش و پاسخ  موجز ۀدر نسخ توانیرا م یحمس یکار کهانت یاز کاربرد امروز هایدگاهد یناز بهتر یکی

 :گویدیکه م یافت 25 ۀجواب شمار ینستر،موست

 

اری عدالت االهی تقدیم کرد تا ما را با خدا مسیح در جایگاه یک کاهن، یک بار خود را به عنوان قربانی برای برقر

 مصالحه دهد و همیشه برای ما شفاعت کند.

 

 یرا در رابطه با خدمت او برا یحکار کهانت مس ینستر،مپرسش و پاسخ وستنسخۀ موجز  یه،جواب ینا در

خودش  یمهنگام تقد حی. اول، از خدمت مسکندیکار او اشاره م از جنبه سه به کم. دستکندیخالصه م یماندارانا

خدا و  یموجب آشت یشه،هم برای بار یکاو  یکه خدمت قربان گویدی. دوم، مگویدیسخن م یبه عنوان قربان

 . آوردیفهرست م یندر ا یمانداران،خدا و ا یاناو را م یشد. و سوم، شفاعت دائم یماندارانا

 یرویپ ینسترمپرسش و پاسخ وست موجز ۀبه عنوان کاهن، از نسخ یسیمقام ع یکاربرد امروز یبررس در

را  یح. و سوم، کاربرد شفاعت مسشویمیاو متمرکز م ی. دوم، بر کار آشتپردازیمیم یحمس ی. اول، به قربانکنیمیم

 .یمبپرداز یابتدا به قربان یایید. بکنیمیم یبررس

 

 قربانی
: یعنی یم،نسبت به آن داشته باش یدباکه  کنیمیم یبررس یبه سه واکنش یرا با نگاه یحمس یکاربرد قربان

به موضوع  یاول نگاه یاییدو پرستش. ب دارد؛یکه او دوست م یاعتماد به نجات او؛ خدمت وفادارانه به او و کسان

 .یندازیماعتماد ب

 

 اعتماد
 یببر صل یحنجات خداست. مس یۀمؤثر هد یتنها مبنا یب،بر صل یسیع یکه قربان دهدیم یمکالم خدا تعل

مورد نظر خدا را  بهایاو خون یم،درس آموخت ینکه قبال در ا یرد تا گناهکاران را نجات بخشد. با استفاده از کلماتمُ

 یپوشآورند، چشمیم یمانکه به او ا یکسان ۀهم یرتقص زپرداخت، عدالت او را به جا آورد و غضبش را فرونشاند، تا ا

 بردارد. یانآنها را از م یاکند 

به او، و فقط به او  یدبا کند،یعرضه م یحآمرزش گناهان که مس یافتدر یاست. برا یاتیح ن،یماا ینا و

 یکه او برا اییگناهان ما مُرد، و فقط به خاطر قربان یکه او پسرخداست که برا یمباور داشته باش ید. بایماعتماد کن
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، 10-9: 10 یان، روم31: 20 یوحنامانند  هاییمتدر قس تماداع ینا ۀ. کالم خدا دربارایمشده یدهکرد، آمرز یمما تقد

 .کندیصحبت م 16-14: 4 یوحناو اول 

استوار شده، و فقط به خاطر کار  یسیع یقربان یۀاعتماد داشته باشند که نجات ما بر پا یدبا یحمس پیروان

 ما را نجات بدهد. تواندینم یگریشخص د یچاو قابل اجراست. ه

 اعالم کرد: 12: 4ال رسوالن طور که پطرس در اعمهمان

 

 یابیم.ما نجات  یدآسمان به مردم عطا نشده که بدان با یرز یگرد یکه اسم یراز یستاز او نجات ن یرغ کسیچدر ه و

 (12: 4)اعمال رسوالن 

 

و  یحسم یستگیتنها به شا یدآن را به ما بدهد. با تواندینم یسیقد یا یساکل یچ. هیمنجات را کسب کن توانیمینم ما

 .بدهد مانتا نجات یماو اعتماد کن یقربان

 یبا وفادار یسی. عیمدر برابر خدا مطمئن و شادمان باش توانیمیم کنیم،یاعتماد م یسیفقط به ع وقتی

انجام  یز،هرچه را که به ما وعده داده ن یکه او با وفادار یمهرچه پدر امر کرد به انجام رساند. و خاطر جمع هست

 .دهدیم

 :خوانیمیم 22-19: 10 یانطور که در عبران نهما

 

 یاییدب یم،خدا دار ۀبزرگ بر خان یو از آنجا که کاهن ...یمآزادانه به مکان اقدس داخل شو توانیمیم یسیخون ع به

 نو(.  ۀهزار ،22-19: 10 یان)عبران یمشو یکبه حضور خدا نزد یمان،کامل ا ینانو اطم یبا اخالص قلب

 

همان اعتقاد محکم است  ینخواند. ا یزاعتماد ن توانیبه آن اشاره شده است، م ینجادر ا را که اطمینانی

 و امکان ندارد که نتواند ما را نجات بخشد. کند،یم یتگناه ما کفا ۀکفار یبرا یسیع یکه قربان

 

. ایمدا شدهخ ۀاز خانواد یعضو یکنیم. احساس میکنیمکه اون رو احساس م ینهنجات ما ا هایاز نشانه یکی

خدا احساس  یقی. پس، فرزندان حقییمکه فرزندان خدا میده شهادت ما روح با القدسکه روح میگه مقدسکتاب

دچار نوسان  یم،که از نجاتمون دار ینانیاعتماد و اطم ۀدر درج یتونیممعنا که نم یندارن. اما نه به ا یفرزندخواندگ

 یل. الزمه که دنبال درک انجیرهو م یاداحساس م ینزمان ا یما در طا یم،رشد کن یناناطم یندر ا یخوایم. میمبش

ما رو گرفت، برامون چه کرد، و به  یجا یوقت یسیع یمتا بفهم یمهر روز اون رو به خودمون موعظه کن یم،باش

تا از  کنیمیبه هم کمک م یعنی یدیم،است که در مشارکت انجام م یهمون کار ین. ایمکن کهم کم یگههمد
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 یناندر اطم یگیریم،کالم قرار م ۀتحت موعظ ی. و وقتبشیم تراز نجاتمون، از آمرزشمون مطمئن یمون،ندخواندگفرز

هر  ی. پس برایندازهما جا م یموضوع رو برا این القدسو روح کنیمیما چه کرده، رشد م یاو برا ینکهو ا یحبه مس

اعتماد، دائما  یندر طول زمان در ا ی،به طور کل یداما با ،یشهاعتماد به نجات، در طول روز دچار نوسان م یمانداریا

 رشد کرد.

توئنِس یکاِر دکتر. ک. -  

 

. یخورهدر کالم خدا هم به چشم م هاییمورد نمونه ینبه نجاتشون شک کنند؟ کامال. در ا یواقع یماندارانممکنه ا آیا

 یسواالت یو زار یهداوود که با مو یراز مزام یبعض درخت اَردَج نشست؛ در یرز یلیاا یمثل وقت یدر موارد یکنمفکر م

و  یرهم یوقت یسی،انکار ع یپطرس، بالفاصله بعد از ماجرا زندگینامۀ. به نظرم در یپرسیدارتباطش با خدا م ۀدربار

 یننجات ما ا یدونید،ممکنه به نجاتشون شک کنن. م یواقع یمانداران. البته. ایبینیدموضوع رو م ینا یکنه،م یهگر

 یدهسمت کش ینبه ا یوانجلیکال،در مجامع ا یگاه« کردم. یداکه دارم، نجات پ ینانیاطم ۀمن به انداز»که:  یستن

 یجو مه یناگهان یدارم؛ من هم مثل پولس به طرز شهادتی من –بدن  یمانکه شهادت ا یخوایم. از مردم میشیمم

من اصال به وجود  یت براتون مختصرا بازگو کنم. زمانساع یکاون رو در  یتونمم یدآوردم. اگر بخوا یمانا یحبه مس

من  یآوردم که او پسر خدا و منج یمانساعت، ا 24اما در عرض  ت،هم نداش یتینداشتم و برام اهم یاعتقاد یسیع

کردم نه براساس  یدانجات پ یحمس ۀبه کار انجام شده و تموم شد یمانا یقاز طر یضف یلۀهست. اما من به وس

 کهخدا  یکو تار یناگهان یترو از شما بدزدن. مش یناناطم ینممکنه ا یکه دارم. موضوعات مختلف ینانیاطم ۀانداز

 یزیکیف یلموضوع دال ینا ی. گاهیدهشما رو تکون م ید،دوست دار یااز همه در دن یشترکه ب یمثال همراه با فوت کس

ما به اصطالح  ۀ. اونها اساسا پرسشگرند. همنینرو بب یوانل یخال یمۀن یدنم یحمردم ترج یداره. بعض یروان یا

 هاماز اونها باشم، که سوال یکیمن هم  یدو شا یم،اسشنیجهان رو م های«دونستمیمن م» ینِبدب یتهایشخص

اشاره  17وجود داره، که در قرن  مینستروست ۀمثل اعتقادنام ی،االه یاستانداردها یا یارها،رو داره. مع معنی همون

 یبرا لتنگیتا د یم،بطلب یشترتا او رو ب یگیرهاز ما فاصله م میکنه، پنهان ما از رو اشخدا نور چهره یگاهکه  کردیم

کار  ینا یهم گاه ین. اما والدیستن یریدلپذ ۀتجرب وجهیچبشه. به ه یمانمونا ییدتا یتاحضور او باعث رشد ما و نها

 اگه تا ان. اونجا هستن، آمادهیدارنه رفتن کرده، دور نگه مکه شروع به را ای. خودشون رو از دسترس بچهیکننرو م

تا  یدارهما رو وا م یکنه،کار رو م ینخدا با ما هم یو گاه یزارن؛اون رو به حال خودش م ایاما لحظه یرنش،بگ بیفته

 .یشهکه به رشد ما ختم م یممشتاقش بش

دکتر دِرِک تامس -  
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 آن بخشاو الهام یکه قربان یمبپرداز یبه خدمت یاییدب یح،مس یاعتماد در واکنش به قربان یاز بررس پس

 .است

 

 خدمت
به ما الهام ببخشد تا وفادارانه در  یداز ما، با یابتبه ن یسیع یکه قربان دهدیم یمتعل طوراین مقدسکتاب

 یبخشد، ضرور مُرد تا ما را نجات یسیکه چون ع کندیم یحتصر یانروم 6. پولس در سراسر باب یمخدمت او باش

از  یکیگناه. و  ۀآزاد از سلط حیاتی – ما ببخشد هب ایتازه یات. او مُرد تا حیماست که او را محبت و اطاعت کن

دوباره به آن  یمو از تسل یم،گناه بجنگ یهعل مانینجات آن است که در زندگ ینا یبرا یابراز شکرگزار یهاراه

 .یمکن یخوددار

 :نویسدیم 4-2: 6 یانطور که پولس در روم همان

 

در مرگ، با او دفن  یافتن یدپس با تعم ...یم؟در آن ادامه ده یبه زندگ توانیمیچگونه م یم،که نسبت به گناه مرد ما

 یمگام بردار ینینو یدر زندگ یزشد، ما ن یزانیدهجالل پدر، از مردگان برخ وسیلۀ به مسیح که گونهتا همان یمشد

 نو(. ۀهزار ،4-2: 6 یان)روم

 

کردن  یزندگ ی،قربان ین. تنها واکنش مناسب به ایمگناه آزاد شو ۀبود که ما از سلط ینا یسیمرگ ع یلاز دال یکی

 اوست. یخشنود یبرا

به او خدمت  یحمس یدر پرتو قربان توانیمیکه م کندیاشاره م یگریمختلف د هایبه راه ینخدا همچن کالم

 یرویاو پ ۀاز نمون یح،مردن در جهت اهداف مس یو حت یدنرنج کش یبرا یاقشتبا ابراز ا ید. واضح است که بایمکن

افتخار  یح،به خاطر مس یدنکه رنج د دهندیم نشان 29: 1 یلیپیانو ف 41: 5مثل اعمال  هایی. در واقع، قسمتیمکن

 بزرگ است. یو برکت

 یسیکه ع کندیهم م یکسان یبرا یاز خودگذشتگ یلۀبه وس یحبه خدمت به مس یقما را تشو مقدسکتاب

 یان. رومیمصبور و دلسوز باش یگرتا نسبت به همد گیریمیم یمتعل 2: 5-32: 4 افسسیان در. دهد شانمُرد تا نجات

دارند،  یتریفضع یمانکه ا یبه خاطر کسان انخودم هاییکه از آزاد فرمایدیبه ما م 8باب  یانو اول قرنت 14باب 

 یوحنارا  ینگذشت. ا یحهمان طور که مس یم،بگذر یماندارانا یربه خاطر سا یزن خودمان ناز جا ینکها ی. حتیمبگذر

 :نویسدیم 16: 3 یوحنادر  اول 
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 یم.جان خود را در راه برادران بنه یدکه او جان خود را در راه ما نهاد و ما با ایمرا دانسته یحامر محبت مس ینا از

 (16: 3 یوحنا)اول 

 

مجازات  یعنی،خود را به انجام رسانده،  یتمامور یشه،هم یبرا بار یک یب،بر صل یسیع ۀکفار قربانی

 ینکهچه برسد به ا یم،خودمان کفاره بده یبرا توانیمیگناهان را بر خود گرفته است. ما هرگز نم یخدا برا ۀعادالن

 .یمبده دیگران خاطر به را انمجان یسی،ع نۀاز نمو یرویدر پ توانیمی. اما میمکفاره بده یگریانسان د یبرا

مثل  یزن تریکوچک هاییقربان شانیمشتاقانه برا یدپس با یم،باش یگراند یحاضر به مردن برا یدبا اگر

 .یمخدمت به آنها بده برای مانو اموال مان،راحتی مان،پول مان،وقت یصتخص

دنبال  یا، آسان است. اما گاهآنه یبرا یو از خودگذشتگ یگرانمحبت به د یتاهم ۀکردن دربار صحبت

که  یمبگذر یزهاییاز چ یدبا یم،مردم را محبت کن یبه خوب ینکها ی. براشودیسخت م مانیبرا هایدها ینکردن ا

ابراز محبت به  یبرا یضرور یفقط چند قربان ینها. امانراحتی و پول وقت، – هستند، مثال یزعز مانیمعموال برا

. کندیکار را دشوار م یم،شو یلقا مانهاییاز راحت یشتریو عدالت خدا ارزش ب یپادشاه یبرا ینکهاست. ا یگراند

 یباز ارزش آنها نص یشب یمنفعت هایقربان ینا یمبا تقد یراز گیریم،یم یدهرا ناد یمهم یقتحق صورتینا یراما در غ

 یناو در ا ییگسترش فرمانروا یدنو د فرصت عبادت خدا یگران،د برای مانمنفعت که با دادن جان ین. اشودیم ما

 . آوریمیجهان را به دست م

به موضوع پرستش  یاییدهستند، ب یحمس یقربان یاعتماد و خدمت که دو کاربرد امروز یاز بررس پس

 .یمبپرداز

 

 پرستش
 یداپپرستش او  یبرا یادیز یزۀما انجام داد، انگ یبرا یببر صل یسیاغلب با تفکر در آنچه ع یحیانما مس

که به ما نشان داد،  یمیتا او را به خاطر محبت عظ انگیزدیاو به حق قلب ما را بر م ۀفداکاران ی. قربانکنیمیم

به حرکت در  یشکرگزار یمرتبا ما را برا پرداخت،ما  یرا برا یشکه او بها ینجات ی. برکات باورنکردنییمبستا

 .آوردیم

بنابر  یز،. گذشته از هرچیزدبرانگ نیز القدسپدر و روح یپرستش خدا یما را برا یدبا یسیع قربانی

خود  یقربان یسیکه ع دهدیم یمتعل 14: 9 یانپدر بود. و عبران ۀنقش یسیع ی، قربان31: 14 یوحنامانند  ییهاقسمت

ر هستند که نثا یو پرستش یشهمان ستا شایستۀ القدس،کرد. پس پدر و روح تقدیم القدسقدرت روح ۀرا به واسط

 .کنیمیم یسیع
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 یانپولس در روم ۀهست. به نوشت یزپرستش ن یبرا ییما به پرستش، الگو یختنجز برانگ یسیع قربانی

 :یدگوش ده 1: 12

 

 یدۀمقدس پسند ۀزند یخود را قربان هایکه بدن کنمیخدا استدعا م هایبرادران، شما را به رحمت یا لهذا

 (1: 12 یانروم) .که عبادت معقول شما است یدخدا بگذران

 

پرستش محسوب  یبرا یچگونه عمل یببر صل یسی. اول، مرگ عکندیدو سوال را مطرح م یعتامتن طب این

 یم؟کن یدر پرستش خودمان از آن الگوبردار توانیمیو دوم، چگونه م شد؟یم

عهد  هایپیشگویی و اهپرستش بود چون نمونه یبرا یعمل یببر صل یسیجواب به سوال اول، مرگ ع در

 یانعبادت و پرستش خدا بود. و عبران یمحور اصل یقربان یق،. در عهد عتیدرا تحقق بخش هایدر مورد قربان یقعت

 یسیکه ع گویدیم ینداشتند. همچن ارهاش یسیع یبه قربان یقعهد عت هاییقربان یکه تمام دهدیم یمتعل 9باب 

از  یرویبود که در پ یداشت. او کاهن اعظم یتخود، فاعل یکه، او در قربانما منفعل نبود. بل یشدن برا یدر قربان

ما  هاییقربان یل،دل ینکرد. به هم یمبه خدا تقد ی،قربان یلۀخود را در پرستش به وس یق،عهد عت یمقررات عبادت

 .بردارند در را مانپرستش یزن

 یم؟کن یمتقد یدبا هایییچه نوع قربان یم؟ردارالگو ب یسیع یدر پرستش خودمان از قربان توانیمیچطور م اما

طبق  یدیم،. همان طور که قبال دکندیمحسوب م یرا به عنوان قربان یادیز یکه خدا کارها دهدیکالم خدا نشان م

 ینکار را چن ینا یمعن 2 یۀبه خداست. اما آ مانهایبدن یمتقد یح،مس یاز قربان یدتقل هایاز راه یکی، 1: 12 یانروم

 مانیرفتار یالگوها مسیح در ماننو شدن ذهن یدبلکه با یم؛وفق بده یویخودمان را با رفتار دن ید: نباکندیم یحتشر

 یشخدا در پ یمتکر یبرا ایتازه یو رفتارها داریم، نگه دور آلودگناه اعمال از را مانرا تازه کند. الزم است که بدن

 .یریمبگ

 یکردن در زندگ یشهمحبت پ یح،مس یاز قربان یروش الگوبردار ینه دومک دهدیم یمتعل 2-1: 5 افسسیان

در  یم،مهربان و دلسوز هست یگرنسبت به همد یاوج عمل در محبت بود. پس وقت یببر صل یسیاست. مرگ ع

 .کنیمیم یالگوبردار یحمس آمیزمحبت یاز قربان مانیزندگ

و  یپول، دارائ یمو آن تقد کند،یم یهتوص یربانپرستش خدا توسط ق یبرا یراه سوم 18: 4 یلیپیانف و

به  هایییشکشو پ هایبه او قربان یلیپیانف یایکه هدا گویدیاست. پولس م یماندارانا یرکمک به سا برای مانوقت

 .است ساخته مندهبهر دارند،یم ترا که خدا دوس یگران تمام شده و کسان یلیپیانف یخداست چون برا

 هاین. اما همشودینم یلدادن، تکم یممکن پرستش خدا توسط قربان هایروش ۀهم هایهصتو ینبا ا البته

 هستند. آمیزمحبت یقربان یلۀو پرستش خدا به وس یحمس یپاها یقدم برداشتن در جا یبرا یشروع خوب
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 یگونه آشتچ ینیمتا بب ایمآماده یم،انداخت ینگاه یسیع یاز قربان یو عمل یکه به چند روش کاربرد اکنون

 .گذاردیم یرما تاث یاو بر زندگ یدادن کهانت

 

 آشتی
 ینکه ا یدد یمپرداخت. اول، خواه یمخواه اشیدادن کهانت یدر آشت یسیکار ع یبه سه کاربرد امروز

 ینرا که ا یتی. و سوم، مامورپردازیمیاز آن م یناش یگانگی. دوم، به کندیما و خدا برقرار م یانصلح را م ی،آشت

 .یمما و خدا بپرداز یانابتدا به صلح م یایید. بکنیمیم یبررس گذارد،یما م ۀبر عهد یآشت

 

 صلح
طور که همان ی،آشت ین. قبل از اکندیما و خدا صلح برقرار م یانم دهد،یم یما را با خدا آشت یسیع یوقت

خدا، ما را دشمنان او ساخته بود. در  یهعل یسرکش خوانیم،یم 2: 2 یانو افسس 10: 5 یانمثل روم ییهادر قسمت

نهاد. او  یدشمن ینبر ا یانیما و خدا، خط پا دادن یبا آشت یسی. اما عیمآن زمان، سزاوار عدالت و غضب خدا بود

 کرد. یجادما صلح ا یانغضب خدا را فرونشاند، و م

بدان معناست  ین. ایمهست اشیبا خدا، فرزندان دلبند او، و شهروندان وفادار پادشاه یدشمن یبه جا حاال،

ما  ینابودمان کند. زندگ خواهدیو مکه ا یمندارد فکر کن یلزوم یگر. دیماز خدا همچون دشمن بترس یدکه هرگز نبا

ما و خدا  یانپسر برقرار است، م یپدر و خدا یخدا یانکه م یهمان صلح یبترت ینمستور است، و به ا یحدر مس

را به عمل کردن و افکارمان را  مانیهادست یش،نوع صلح و آرامش قلب ما را به ستا ینبه وجود آمده است. ا یزن

 .داردیم وا مان،بزرگ یخدا یشترو ب یشتربه شناخت ب

 :یدگوش ده 22-19: 1 یانمورد در کولس ینپولس در ا ۀگفت به

 

 یبا خود آشت ...را یزاو همه چ ۀ[ ساکن شود، و به واسطیسیکمال خود در او ]ع ۀبود که با هم ینخدا در ا خشنودی

با خدا، و در افکار  یگانهب یزمان زیآورد. شما ن یدپد یببر صل یشدن خون و یختهکه با ر یصلح یلۀدهد، به وس

 یبدن بشر ۀ. اما اکنون او شما را به واسطگشتیدار میشما پد یرانۀدر اعمال شر ینو ا ید،دشمن او بود یشخو

 یاورداز هر مالمت به حضور خود ب یو بر عیبیداده است؛ تا شما را مقدس و ب یمرگ او آشت یقو از طر یحمس

 نو(. ۀهزار ،22-19: 1 یان)کولس
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 یه یکنه؟م یهرو تنب یماندارن،روشنه. پس چرا اون فرزندانش، ا یلیخ یلیخ« ما و خدا ینصلح ب»نظرم موضوع  به

 یمشد یدهما دوباره برقرار شده. ما آفر ینکه ارتباط ب ینهصلح با خدا ا یساده، محبت اون نسبت به ماست. معن یلدل

هدف  ین. گناه، ما رو از ایمبرقرار کن یبا او دوست یمانهصم و یماو رو خدمت، محبت و اطاعت کن یم،تا خدا رو بشناس

 یارتباط ینکها تا – نجات هست ۀکه نشوندهند یریتصاو ۀو هم ی، آشتصلح – یگردونه. نجات بَرِمون میکنهجدا م

. ما رو به طرف یمره به راه خودمون براونقدر دوستمون داره که نزا یشیم،مرتکب گناه م ی. وقتیمبا خدا برقرار کن

. اگر من بزارم یدههست که کالم خدا به دست م یپدر و فرزند یر. منظورم، تصویکنهم مونیه. تنبیکشهخودش م

دوستشون ندارم. پدر  یستم،ن مراقبشون ام،باشه که وضع کرده یخالف مقررات یابرسونن  یبآس خودشون به هامبچه

خودمون  یخوب یبرا ین. ایمبش یحمس یهشب ینکهتا ا میکنه یهما رو تنب یح،مس یسایخداوند ع یلۀما، به وس یآسمان

محبت خدا نسبت  ۀدهندخوبه و نشون یست؛ن یبد یزچ یه. تنبیمنگران بش یدبا یم،خدا رو تجربه نکن یههست. اگر تنب

 به فرزندانش هست.

دکتر استفن وِلوم -  

 

و از لطف بزرگ او در  ییمبلند بستا یدل ما را وا دارد تا خدا را با صدا یدبا ایمیافتهکه با خدا  یصلح 

 یایزهانگ ید. باییماو سخن بگو یتخدا و شخص ۀبه ما الهام ببخشد تا در دعا دربار ید. بایمکن یشکرگزار مان،حق

 ید. بایابیمحبت و اطاعت از او بابراز م یبرا یدیجد هایهاو ر یم،تأمل کن مانیاو در زندگ یمبدهد تا بر اعمال عظ

 یاوریم،ب یادشانبا خدا دارند به  یماندارانکه ا اییکند تا صلح و آرام مانیاندادن به اطراف یما را مشتاق به دلگرم

 کنند. یداصلح دست پ ینبا خدا به ا یدر صورت آشت توانندیهم م ایمانانیب ینکهو ا

برکات  ید. بایمصلح برقرار کن یزن هاانسان یربا سا یدبه حرکت درآورد. با یزما را ن یهادست یدبا خدا با صلح

. یمبگذار یشبه نما یازمندانو مراقبت از ن ی،و اجتماع یخدا را به شکل عدالت اخالق یزآمصلح یاز پادشاه یناش

 .یمو مشورت بده یتسل ستند،ه یکه فاقد صلح و برکت در زندگ یشکستگانبه دل یدبا

را  مانیو منج یمعظ یخدا یشترو ب یشتربدهد تا ب یزرا ن یزهانگ ینبه ما ا یدبا یمکه در خدا دار یصلح و

. یابیممانند فکر او ب یو فکر یمکن همنوا خدا فکر طرز با را مانذهن گویدی. کالم او به ما میمو درک کن یمبشناس

به حال خود رها کند، با دانستن محبت  یادن ینما را در اخدا  دامبا ینکهاز ا یو بدون نگران یم،او آسوده باش یتدر کفا

 .یمرا به او حفظ  کن مانینانکه به ما دارد، اطم یو توجه

 قوم خداست. یانو اتحاد م یگانگیظهور  ی،در رابطه با آشت یسیع یکاربرد یخدمت کهانت دومین
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 گییگان
را که خدا  یکسان خدا، داراناست که دوست ینا شود،یظاهر م یددر عهد جد ارکرمکه  یاز مطالب یکی

 :خوانیمیم 21: 4 یوحنا. همان طور که در اول دارندیدوست م کند،یمحبت م

 

 (21: 4 یوحنا)اول  .یدمحبت بنما یزبرادر خود را ن نماید،یخدا را محبت م هرکه

 

 .یمکن یبا آن شخص آشت یدبا یزما ن کند،یم یآشت یخدا با کس وقتی

را  یبزرگ آشت یتا عطا خواهدیم یشهااست که پولس رسول مصرانه از خوانندگان نامه یلدل ینهم به

طرز فکر  یناو اغلب ا یه،اول یسایآن را ابراز کنند. در کل یماندارانا یرسا با اتحاد در و بشناسند، اند،که از خدا گرفته

 .بُردیبه کار م یسادر کل ودیانیریهو غ یهودیان یانرا در مورد روابط پرتنش م

 :یدگوش ده 16-13: 2 یاناو در افسس یهاگفته به

 

قصد که از  ین... بدیداآورده شده یکنزد یحخون مس ۀواسطبه ید،دور بود یشما که زمان یسی،ع یحاکنون در مس اما

 یبدن با خدا آشت یکروه را در آورد، و هر دو گ یدصلح پد یده،آفر ینانسان نو یک[ یریهودیانو غ یهودیانآن دو ]

 نو(. ۀهزار ،16-13: 2 فسسیانرا کُشت )ا یخود که بر آن دشمن یبصل ۀواسطدهد، به

 

 یداپ 13-3: 4 یان، و افسس5: 15 یان، روم23: 17 یوحنامانند  ییهاو اتحاد را در قسمت یگانگیبر  یدتاک همین

 .کنیمیم

ما  یروبروست. ول یریهودیانو غ یهودیان یانامروز به ندرت با مشکل خاص روابط درست م کلیسای

 ی. و خدمت آشتیمدر کشمکش هست یماندارانا یانم یو مل یقوم ی،نژاد هایینه. با کیمدار هیمشاب یادمشکالت ز

اتحادمان  یقاز طر یگرخدا و با همد ما با ۀکمک کند. هم هاینهزم یندر ا یگانگی یگیریبه ما در پ تواندیم یسیع

ما را وادارد تا  یدنشان داده شود. با یساکل در ماندر روابط یدبا یگانگیاتحاد و  ین. ایماداده شده یآشت یح،با مس

مجبور به کنار گذاشتن وجوه  یهر چند گاه یم،و دنبال کن یممتحد را محترم بشمار یسایکل یکهدف خدا در مورد 

 .یمشو یگرانخود و د میان یزتما

 یم،استخراج کن توانیمیم یحمس دهندۀیآشت یکه از خدمت کهانت یکاربرد سوم یگانگی،از صلح و  غیر

 .یمکن یجادا یاست که به ما سپرده شده تا در جهان آشت یتیمامور
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 ریتمامو
 ینو آن را تضمرا پرداخت  یآشت یاو بها ینشده است. قربان یلهنوز تکم یسیع یآشت یخدمت کهانت

 یینرا تع یساکل یسیع یخ،مرحله از تار ینجهان به کارگرفته نشده است. پس در ا ۀهنوز در هم یکرد. اما آن آشت

است که گناهکاران را با  یلیاعالم انج ا. کار میماو هست یآشت یرانببرد. ما سف یشاو را به پ یکرده تا خدمت آشت

 :کندیم یفتوص 20-18: 5 یانما را در دوم قرنت یتکه چگونه پولس مامور ید. توجه کندهدیم یخدا آشت

 

 یحسخن، خدا در مس یگررا به ما سپرده است. به د یداده و خدمت آشت یما را با خود آشت یحمس ۀواسط ... بهخدا

 یرانا سپرد. پس سفرا به م یآشت یامو پ گذاشت،ینم شانو گناهان مردم را به حساب دادیم یجهان را با خود آشت

که  کنیمیاز شما استدعا م یح. ما از جانب مسخواندیم یکه خدا از زبان ما شما را به آشت یابه گونه یم،هست یحمس

 نو(.  ۀهزار ،20-18: 5 یان)دوم قرنت یدکن یبا خدا آشت

 

 ۀکه خدا ما را به واسط گویدیم یان. پولس به قرنتیساستکل یبرا یاتیح یخدمت یوستهخدا پ یآشت پیشنهاد

 یروانما به عنوان پ یت. مسئولدهدیدادن جهان با خودش ادامه م یداده است، و همچنان به آشت یبا خود آشت یحمس

اول با  ۀکار را در درج ینکنند. ا یبا خدا آشت یسیع ۀاست تا آنها هم به واسط یگرانبه د یامپ یناعالم ا یح،مس

با خدا  توانندیگناهکاران م یح،و صعود مس یاممرگ، ق ی،زندگ ۀکه به واسط دهیمیخبر خوش انجام م یناعالم ا

 کنند. یآشت

 یسیع یشفاعت کهانت یاکنون به کاربرد امروز یسی،ع یو آشت یقربان یخدمت کهانت یاز بررس پس

 .پردازیمیم

 

 اعتشف
که شفاعت او  یدد یم. اول، خواهکنیمیم یرا تحت دو عنوان بررس یسیع یشفاعت کهانت یکاربرد امروز

کند تا یما را متعهد م یحکه شفاعت مس بینیمی. و دوم، میاوریمرا نزد خدا ب مانیهاتا درخواست سازدیما را قادر م

 .یمشوینزد خدا م مانیاجاتاحت و هاچگونه قادر به طرح درخواست ینیماول بب یایید. بیمافراد باش یرمدافع سا

 

 خواهیمفرجا
 مانیپدر برا یما، در حضور خدا یشدنش به جا یقربان یادآوریبا  یسیع یدیم،همان طور که قبال د

 و دارد دوست را پسر پدر، چون. دهد مانبرکت یقربان ینما را ببخشد و بنابر ا خواهدیو از پدر م کند،یشفاعت م
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 یکهانت یهافرجام یا ها. او درخواستدهدمیما جواب مثبت  یبه شفاعت پسر برا داند،یاو را ارزشمند م یقربان

 شامل حال ما شود. یوستهنجات، پ یگرو هر برکت د یاتح یس،تا آمرزش، تقد کند،یو مستجاب م شنودیرا م یحمس

 مانیکه او به دعاها یمو بدان یم،را نزد پدر ببر مانیازهایهر روز ن توانیمیاست که م ینآن، ا یماز مفاه یکی

 19: 10 یان، عبران12: 3 یانموضوع را در افسس ین. اکندیدعا م مانیچون کاهن اعظم بزرگ ما برا دهدیگوش م

 .بینیمیم یگرد یهاقسمت یاریو بس

 :یدگوش ده 16-14: 4 یانعنوان مثال، به عبران به

 

پسر خدا، اعتراف خود را محکم  یسی،ع یعنی است گذشته در هاکه از آسمان یمدار یمیعظ ۀکهن ییسچون ر پس

به مثال ما بدون  یزما بشود، بلکه آزموده شده در هر چ یهاکه نتواند همدرد ضعف یمندار یاکهنه ییسر یرا. زیمبدار

ما ]که در وقت ضرورت  یمرا حاصل کن یضیو ف یمابیتا رحمت ب یاییمب یضبه تخت ف یکنزد یریگناه. پس با دل

  (16-14: 4 انیاعانت کند. )عبران [را

 

با خون خود به  یعنی،. «است درگذشته هااز آسمان» یسیع کند،یاشاره م یانعبران یسندۀطور که نوهمان

که لطف خدا  یممطمئن باش توانیمیما شفاعت کند. و به خاطر شفاعت او، م یوارد شده تا برا یمکان مقدس آسمان

 . یمو رحمت او را با خود دار یضف یم،کنیدعا م یوقت و شده مانشامل حال

 یشبخشا یقعم یازهایچه ن مان،یازهایدر مورد ن یزهاچ ۀهم ینندۀآفر برابر در را ماندرخواست توانیممی

 یستن کوچک قدرآن یازین یچ. هیمروزانه، پوشاک و سرپناه مطرح کن یغذا یمعمول برا یو نجات، و چه دعاها

او ارزش  یکه قربان یستن بزرگ قدرآن یزیان یچبماند. و ه یرونبه خاطر ما، ب یحتوجه شفاعت مس یدانکه از م

 ییهادرخواست مان،یدعاها به ینانو با شهامت و اطم یمدلگرم باش یدبا یل،دل یندربرگرفتن آن را نداشته باشد. به هم

 . یممطرح کن یسمانرا نزد پدر مهربان آ یمو استقرار عدالت دار مانیازهایبرطرف شدن ن یکه برا

 یاییدب ایم،یافته یحاز خدا، به خاطر شفاعت مس مانیهااجابت درخواست ینانکه از حق و اطم یدرک با

 .دهدیم یبه ما دلگرم یریندفاع از سا یشفاعت او چگونه برا ینیمبب

 

 مدافع
 

به  یم؟رو بد یگراند یداره تا به خودمون زحمت دعا کردن برا یچه لزوم یده،ما انجام م یبرا یسیکه ع یبا وساطت

 یم،کن یرویازش پ یگهو م یکنه،وساطت م یسیاگر ع«. کن یرویپ مرا» – اون، دو کلمه است یاصل یلنظرم دل

کالم  یمتعل یکنممعتقدم و فکر م ینطور. همارهما اثرگذ ی. من معتقدم که دعاهایمما هم وساطت کن یخوادم یعنی
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. یشهانجام نم یزهاییچ یلدل ینو به هم یکنیدکه دعا نم یرسهم یما مؤثر هستن، بلکه زمان یکه نه تنها دعاها هینا

 .یکردو او دعا م ،«یدکن یرویاز من پ»گفت:  یسیبله. اما چرا؟ چون ع یم؟دار یمانبه دعا ا یاپس، آ

یدمَندکتر مَت فر -  

 

 ۀدر دعا، از نمون یگراند یبا درخواست برا یداست که با ینا یحمس یمهم شفاعت آسمان یهااز درس یکی

 یمو از او بخواه یم،باشد تا از طرف آنها با خدا صحبت کن اییزهانگ یدبا یگران. محبت و توجه ما به دیمکن یرویاو پ

 که هستند، رحمت و محبتش را به آنها نشان بدهد.  یطیدر هر شرا

 :یدگوش ده 18: 6 یانپولس در افسس ۀنوشت به

 

 ینمقدس ۀبه اصرار و التماسِ تمام به جهت هم ینهم یو برا یدبا دعا و التماس تمام در هر وقت در روح دعا کن و

 (18: 6 یان)افسس .یدباش یدارب

 

 کنیم،یرا م ارک ینبه حضور خدا بروند. البته، هر وقت ا یگرانتا از طرف د خواهدیم یماندارانپولس از ا ینجا،ا در

 از ما. یسیع یۀبه خاطر آنهاست، درست مانند دفاع یحمس یقربان یما بر مبنا یۀدفاع

 

برام شفاعت  یدپس چرا با یکنه،و درکشون م یدونهمن رو م یازهایاو که ن یکنه،دعا م یسیچرا ع یگم،با خودم م وقتی

 یکنهکه او تحمل م ینهو نمونه قلب خداست، و اون ا یایکه گودر اساس شفاعت وجود داشته باشه  یزیچ یدکنه؟ با

 یازهاین یافتدر یبرا یمقدس، تحمل و عشق یثت تثلیاخداوند، در ح ۀمجسم شد ی. در زندگیگیرهو بر دوش م

فرمان به من  یکرو به صورت  ین. پس خداوند ایساستاساس راه رفتن با ع یب،صل یۀپا ینوجود داره. ا یتبشر

رو در قلبم بده.  یگهنفر د یکبه من فرصت حمل بار  یخوادم ینطوررو بشناسم، و هم یقتحق یخوادچون م یگه،م

ما البته در قلب  یازهاین ۀ. اجابت همیشهم یداپ یگههر فرد در شخص د یازبگم، جواب ن اییگهاگه بخوام طور د

شما هم  یخواماو گفت م یم،اشتا شاگردانش ب یکنهو صدامون م یکنهخودش م یه. اما او ما رو شبیشهم یداپ یسیع

 یگرانام در قلبتون مثل هارون، دیخو. میدشما هم کاهن باش یل،مثل کاهنان اسرائ یخوام. میدرو حمل کن یگراند

قلب خود  ۀدهند. پس شفاعت، نشونیدرو در قلبتون حمل کن یادن ۀهم یازهایمثل من، ن یخوام. میدرو حمل کن

 خداست.

یاور یلدکتر ب -  
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؛ 30: 15 یانمانند روم یکاربرد دارد. مثال در متون یجوانب زندگ ۀهم یبرا یشفاعت حامیانۀ دعاهای

 یتموفق یتا برا شویمیم یق، تشو19: 13 یان؛ و عبران25: 5 یکیان؛ اول تسالون4: 4 یان؛ کولس20: 6 یانافسس

 .یمدعا کن یحیخدمات مس

. بر یمدعا کن افتند،یگناه م یا یروحان ۀکه در مخاطر یکسان یتا برا یابیمیم یم، تعل16: 5 یوحنااول  در

از وسوسه محفوظ بمانند. و  یگرانتا د یمدعا کن ید،  با32: 22او در لوقا  ۀ، و نمون13: 6 یدر مت یسیع یماساس تعل

 یعقوبآنها را شفا دهد. به دستورالعمل  یو فکر یجسم هایخمز یمو از خدا بخواه یمآنها دعا کن یسالمت یبرا یدبا

 :یدگوش ده 14-16: 5

 

و او را به نام خداوند به روغن  ینددعا نما یشرا طلب کند تا برا یساکل یشانباشد، کش یماراز شما ب یهرگاه کس و

کرده باشد، از  و اگر گناه یزانید،و خداوند او را خواهد برخ یدرا شفا خواهد بخش یضمر یمان،ا یکنند. و دعا ینتده

مرد  یدعا یراز یابید،تا شفا  یددعا کن یکدیگر یو برا یداعتراف کن دبه گناهان خو یکدیگرخواهد شد. نزد  یدهاو آمرز

 (16-14 :5 یعقوب) .دارد یارعادل در عمل، قوت بس

 

 یادآورشفاعت به خدا  یندر ح ییعن کنیم،یاستدعا م یگراند یدر نام خداوند برا یاست که وقت ینا یعقوب تعلیم

مان را اجابت و درخواست نگردیبا نظر لطف م مانیهستند، خداوند به استدعا یحکه آنها متعلق به مس شویمیم

 .یمباش یازمندانو مرتبا مدافع ن یماستفاده کن یازامت ینکامال از ا یدبا یلدل ین. به همکندیم

 

 یماندارانا ۀمن و هم یحاال برا ینهم یحمس یسایدارم. کامال معتقدم که ع یبه قدرت مطلق خدا اعتقاد محکم من

داره اگر  یهست. پس، چه اشکال یحدارم در مس یازن یدارم که هرچ ینان. کامال اطمیکنهدر برابر تخت پدر شفاعت م

 ینچن یشه،مخودش محتاج  یوقت یچکسه ید،کن وجهشفاعت نکنم؟ ت یازمندند،ن یدونمکه م یکسان یدر دعا برا

در خطر  ی،از لحاظ پزشک یم،که زندگ یطیداشتم. شرا یدیشد یازاومد که ن یشپ یطیمن شرا ی. برایپرسهنم یسوال

 یح،برادران و خواهرانم در مس یکه دعا یدونستمداره. م یتاهم یماندارانا یکه دعا یدونستمافتاده بود. م یبزرگ

 یحما به مس یپرجالله، اما وفادار یحقادر مطلق و مس یمن به خدا ییو اعتماد نها یمانداره. ا یمزندگ رد ینقش مهم

 یبرا ی. وقتیدونماون رو م یتاهم یلدل یک. یمدعا کن یماندارانا یبرا یدمستلزم انجام دستورات اوست، پس با

 هستم. یوفادارتر یحیمس یکنم،دارن دعا م یازین یدونمکه م یکسان

ت موهلِردکتر ر. آلبر -  
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 دعا ماننان روزانه یطور که برا. مثال، همانیمباش یگرانمدافع د یزندگ ۀدر مورد امور روزان یدالبته، با و

هرگونه  یماز او بخواه یدبا. کند رفع را شانروزانه یاجاتاحت یمو از خدا بخواه یمهم باش یرینمدافع سا یدبا کنیمیم

 مانبر قلب یزندگ یطشرا ینکند. وقت یغت در روابط، از قومش دریو موفق ی،کار ینتام ی،را، اعم از سالمت یبرکت

چه کوچک باشند،  یگراند یازهاین یبرا یب،ترت ینهم به. بشتابد مانتا به کمک یماز خدا بخواه کند،یم ینیسنگ

 .یمخود را ملزم به دعا کردن بدان یدچه بزرگ، با

 

مشغول شفاعت  یسیو ع یدونه،رو م یزاگر خدا همه چ یم؟دعا کن ید. چرا باشنیدعا سردرگم م یاغلب از معما مردم

 یا یرهاز دست م یزیچ یگران،د یو برا یادن یبدون دعا و شفاعت ما برا یاآ یم؟دعا کن یدچرا ما با یگههست، د

از همه، شفاعت نکردن  : اولینها یلشو دل دیابه بار م یسوال مثبته، خسارت ینبه نظرم جواب ا یاد؟به بار م یخسارت

 یمدعا خواه یم،. اگر نسبت به او اعتماد و محبت داریماز خداست چون او به ما فرمان داده تا دعا کن یما، نااطاعت

در شفاعت  رو ینمقدس یمعما، او دعا ینا یندر ب یبلکه به نوع یم،کرد. دوم، خدا نه تنها به ما فرمان داده تا دعا کن

من رو تکون  یشه،در حضور خدا بلند م ینمقدس یکه از دعا یدر کتاب مکاشفه از بخور یرتصو ین. ایدهجا م یسیع

که در جهان  ییدر کارها یخوادنظر که خدا م یناز ا یشه،م دارما با خدا هم خدشه ۀرابط یم،. انگار اگر دعا نکنیدهم

تا خودمون رو همکاران او  یخونهم ترملو کا تریقعم یارو به رابطه ا. پس میمما هم دخالت داشته باش یکنه،م

. پس یخونهم ییجهان، همکاران خدا در کار رها یرو با شفاعت برا یگرانهمونطور که پولس خودش و د یم،بدون

رو نه با  انداره تا جه یمتصم ی. خدا به نوعینجاستقسمت معما ا ینتر. سوم، مهمیشهم دارارتباط ما با خدا خدشه

به  یسیبا ع ینجات بده. پس وقت یدگان،آفر یناز ب یضشاون، بلکه با به وجود آوردن قدرت ف یرونعمل کردن از ب

 یاکه عالقه یمکن یبا تالش و کوشش خدا رو مجاب به انجام کار یدبا یمنداره فکرکن یلزوم یشیم،شفاعت مشغول م

 یشفاعتمون برا ۀنگرش رو دربار ینا یشترب ید. بلکه بایماضافه کن یسیع یبه دعاها یزیچ یدبا یابه اون نداره، 

که خدا  یمبکشون یرو به مکان یگرانجهان و د یمدار یدعاهامون سع یلۀ. ما به وسیمداشته باش یرینجهان و سا

ما دعا  اگرخدا،  یزاسرارآم ۀنقش ینخودش رو بر اونها ببارونه. پس، بله، در ا یضاونجا باشن، تا برکت و ف یخوادم

 شونییانتظار نجات نها یرو نه تنها برا اشیافته ییفرزندان رها ینش،آفر یانچون او در م یره،م از دست یزیچ یمنکن

 یبه مکان یرینو جذب کردن جهان و سا یدنحاال با دعاهاشون مشغول به کش یناونها هم یخوادقرار داده، بلکه م

 باشن که خدا بتونه اونها رو نجات ببخشه.

رمویکبل یودکتر است -  
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 گیرینتیجه
کرد تا  یینکه خدا کاهنان را تع یدیمو د یمانداخت ینگاه یقدر عهد عت یسیمقام ع یشینۀبه پ درس ینر اد

 یسیچگونه ع یدیمد ین. همچنیابندکند تا برکت  یتورود به حضور خاص و قدوس او آماده و هدا یقوم خدا را برا

اصول خدمت کهانت  یکاربرد یهااز راه یما شد. بعض گرمحقق کرد و کاهن اعظم بز ید،مقام را در عهد جد ینا

 .یمکرد یبررس یزجهان امروز را ن ۀروزمر یدر زندگ یحمس

. او به عنوان کاهن اعظم بزرگ ما، مشغول آماده یدکهانت را تماما به انجام رسان یمقدسمقام کتاب عیسی

برکات فقط مربوط  ینشود. ا مانیبنص یااله انگیزیرتدر حضور قدوس خداست تا برکات ح یزندگ یکردن ما برا

را در جهان  یدانجاو یزندگ یعانۀحاال ب ینهم اپدر مشتاق است ت یسی،و شفاعت ع یقربان ۀ. به واسطیستندن یندهبه آ

باشند  یکنند و مشتاق روز یشاد یسیع یبه خاطر خدمت کهانت یدبا یحمس یروانپ یل،دل ینامروز به ما بدهد. به هم

 یدبا ینشوند. همچن یرفتهپذ یبه گرم یدجد ینزم و هابه حضور خاص خدا در آسمان یسی،شخص ع ۀواسطکه به 

شفاعت  یآسمان یهاصحن در ما طرف از اکنونهم که مانبه عنوان کاهن اعظم بزرگ یحمس یبه خدمت کنون

 .یمشو مندو از آن بهره یمتوکل کن کند،یم

 

 

 

 

 
 


