
  ...اگر مسيح برنخاست 
  دكتر مهرداد فاتحي

اهميت بسزا و جايگاه مركزي .  قيام جسماني مسيح از مردگان از مهمترين اركان ايمان مسيحي است
او در جريان بحث .  منعكس است14 :15اين اعتقاد بروشني در گفته پولس رسول در اول قرنتيان 

اگر مسيح «:  دارد كه صراحتي چشمگير اعالم ميمفصل خود در بارة اين موضوع با تاكيد بسيار و 
 .»، باطل است وعظ ما و باطل است نيز ايمان شما برنخاست

او در اينجا عمارت رفيع .  اين سخن پولس براي ايمان و الهيات مسيحي سخني بس خطرناك است
 شد، استوار ايمان و اعتقاد مسيحي را يكسره بر اين باور كه عيساي ناصري عمالً از مردگان زنده

دارد كه اگر مسيح بواقع از مردگان زنده نشده باشد، تمام اين عمارت فرو  پروا اعالم مي بيند و بي مي
  .ريزد مي

در . سازد اين ويژگي ايمان مسيحي آن را از همة اديان و مكاتب فكري و معنوي ديگر متمايز مي
و اساساً از .  من واژگوني تمام نظام نيست، برخطا بودن جزئي از نظام فكري متض بسياري از اين مكاتب

چه بسا كه بخشي از . احتياط به دور است كه كل يك نظام بر صحت جزء كوچكي از آن استوار گردد
يك فلسفه يا مكتب معنوي يا دين برخطا باشد، ولي قسمتهاي ديگري از آن سودمند افتد و پيروي از 

ي از اديان و مكاتب معنوي موجود در دنيا چنان است ذات و ماهيت بسيار. آنها موجه و مقبول باشد
  .شود كه باطل بودن يك جزء به بطالت تمامي آن منجر نمي

اند تا چنين نگرشي را در خصوص قيام مسيح از  مسيحيان و متكلمان مسيحي چندي نيز كوشيده
خاسته باشد، هنوز ، حتي اگر مسيح از مردگان برن به ادعاي اينان. مردگان اتخاذ كنند و رواج دهند

مسيحيت براي بسياري .  بسياري از قسمتهاي ايمان و تعليم مسيحي قابل قبول و سزاوار پيروي است
صرفاً مكتبي فكري و اخالقي يا طريقتي عرفاني است كه متكي بر واقعيت تاريخي قيام جسماني 

  . مسيح نيست

اي او تمام ايمان مسيحي بر اعتقاد به قيام بر.  عقيده نيست كامالً روشن است كه پولس با اين افراد هم
هاي مختلف مسيحي كه بررسي و مطالعة آنها  همة آموزه.  جسماني مسيح از مردگان متكي است

. باشد ، استوار مي سالها وقت الزم دارد، بر جزء كوچكي كه همانا واقعيت تاريخي قيام مسيح است
چه سخن تكان دهنده و چه . "ست نيز ايمان شما، باطل است وعظ ما و باطل ا اگر مسيح برنخاست"

، بر واقعيت قيام استوار  او هم ايمان و هم وعظ مسيحي را كه موجد آن است!  اظهار نظر خطرناكي
  .سازد مي



و اگر پيام .  روزي او براي اعالم انجيل باطل و بيهوده است ، تمام تالشهاي شبانه اگر مسيح برنخاسته
، به همان اندازه باطل  ، باطل باشد، پس ايماني نيز كه نتيجه و ثمر آن استشود انجيل كه موعظه مي

  .خواهد بود

؟ در اين نوشتار به پنج  ولي چرا و چگونه قيام مسيح از مردگان از چنين اهميت بااليي برخوردار است
  . پردازيم نكته در اين خصوص مي

  . قيام مسيح از مردگان ضامن حقيقت ايمان مسيحي است -1

رستاخيز مسيح حقانيت او را . كردن مسيح از مردگان بر تعاليم و ادعاهاي او مهر تأييد زد خدا با زنده
مسيح در حدود سه سال خدمت خود بر روي اين زمين ادعاهايي كرد و تعاليمي . به كرسي نشانيد

يرت داشت و كردند، مغا داد كه در بسياري قسمتها با آنچه يهوديان آن را حقايق الهي تلقي مي
كرد كه پادشاهي خدا در او  او ادعا مي. شمارند منافات دارد شك با آنچه بسياري امروز حقيقت مي بي

به ميان انسانها آمده است و اينكه سعادت واقعي همه انسانها منوط به واكنشي است كه در برابر پيام 
 گمراه كننده مردم تلقي كردند رهبران ديني يهود او را شخصي گمراه و. دهند و شخصيت او نشان مي

  .و سرانجام نيز به همين دليل او را به دست روميان به صليب كشيدند

، به هر  دار آويخته شدن به. مرگ بر روي صليب از ديدگاه يهوديان مرگي معمولي يا افتخارآميز نبود
 از جانب انسانها رد شد، نه فقط كسي كه مصلوب مي. ، از معنايي ديني و الهياتي برخوردار بود نوعي

به . مرگ او به معناي ديني مرگي ننگين بود.  گشت شده بود، بلكه از جانب خدا نيز ملعون قلمداد مي
سخن ديگر، اين امكان براي پيروان يهودي مسيح وجود نداشت كه مرگ مسيح را شهادت در راه 

  .حقيقت قلمداد كنند

ي بنشاند و خط بطالن بر رأي محكمه ديني يهود توانست حقانيت مسيح را به كرس تنها يك چيز مي
مسيح خود بارها . و اين چيزي جز دخالت خدا در تاريخ و برخيزانيدن عيسي از مردگان نبود. بكشد

، كشته خواهد  دست رهبران ديني يهود آزار ديده او اعالم داشته بود كه به. اين را پيشگويي كرده بود
  .زنده خواهد كردشد ولي خدا بعد از سه روز او را 

دانستند كه هميشه  آنها بخوبي مي. يهوديان طعم مظلوميت را بارها در تاريخ خود چشيده بودند
پارسايان بسياري در طول تاريخ يهود تا به آخر در راه حقيقت . رسد  نمي"دار حق" به " حق"

،  ند كه خدا در پايان تاريخاما يهوديان بر اين اعتقاد بود. ايستادگي كرده و به ناحق جان باخته بودند
شد، اين شهيدان پارسا را از مردگان برخواهدخيزانيد تا براي   ناميده مي"روز خداوند"در روزي كه 

گرفته از اعتقاد به عدالت خداوند و اعادة حق به  اعتقاد به قيامت مردگان نشأت. ابد با او باشند
  .دار بود حق



، دقيقاً همين بود، با اين تفاوت كه قيامت از پايان تاريخ به آنچه در قيام مسيح از مردگان روي داد
خدا با برخيزانيدن عيسي از مردگان مهر تأييد بر .  جلو كشيده شد و در بطن تاريخ جاي گرفت

رستاخيز مسيح است كه به مؤمنين . حقانيت مسيح و به تبع آن بر حقيقت ايمان و پيام مسيحي زد
ه امروز در دنيايي كه ديگر به وجود حقيقت اعتقاد ندارد، در دنيايي كه دهد ك به مسيح اين حق را مي

را وعظ )  اعتقاد به بيش از يك هستي و اصل ( داند و تكثرگرايي همه كس و همه چيز را برحق مي
  .كند، با صدايي رسا پيام مسيح را اعالم نمايند مي

، دو معجزه  آساي آنها از درياي سرخ جزهقيام مسيح در كنار واقعه رهايي قوم خدا از مصر و عبور مع
اقرار بنيادين يك يهودي . دهند كه همه چيز ديگر به آنها تكيه دارد بنيادي كتابمقدس را تشكيل مي

آن است كه اسرائيل روزي در مصر اسير بوده و خدا با دست قوي و با آيات و معجزات آنها را از 
، اقرار بنيادين يك مسيحي  به همين سان.  رديده استاسارت رهانيده و به سرزمين آزادي رهنمون گ

آن است كه عيسي را بواقع كشتند، اما خدا او را بواقع از مردگان برخيزانيد واگر اين حقيقت نداشته 
  ."باطل است وعظ ما و باطل است ايمان شما نيز"باشد 

  . كننده و ضامن محصول ايمان مسيحي است قيام مسيح از مردگان تعيين -2

كالم خدا بارها از .  ايمان مسيحي در پي چيزي كمتر از توليد و تولد انسان و انسانيتي نوين نيست
شما آن انسان كهنه را با «. گويد مرگ انسان كهنه و به دنيا آمدن انساني نو در مؤمنين سخن مي

رت خالق خويش ايد كه در معرفت حقيقي به صو كارهايش از تن به در آورده و انسان تازه را پوشيده
به دنيا آمدن اين انسان تازه همان چيزي است كه در ). 10-9 :3كولسيان (» شدن است در حال تازه

  .  ناميده شده است" تولد تازه"كالم خدا 

به حسب رحمت «خدا .  وجود آمده است ، اين انسان تازه به واسطه قيام مسيح از مردگان به حال
نسل و نژاد ). 3 :1اول پطرس (» ن مسيح از مردگان تولدي نو بخشيدواسطة برخاست عظيم خود ما را به

اين را كالم خدا انسان كهنه يا . بشري كه خدا آفريده بود از طريق آدم و گناه او به تباهي كشيده شد
طور طبيعي از خدا دور است و از نظر معنوي و اخالقي در گناهان خود  اين انسان به. نامد قديمي مي
 مسيح به نمايندگي از همة انسانها مصلوب شد و اين گونه انسان قديمي در او و به واسطة . مرده است

به همين دليل پولس اعالم . آنگاه در برخاستن او از مردگان انساني نو متولد شد. او مصلوب گرديد
ما را نيز كه در خطايا مرده بوديم با مسيح زنده «خاطر محبت عظيم خود  دارد كه خدا به مي

  ).8 - 3 :6 و روميان 13 -12 :2 ، كولسيان5 :2افسسيان (».گردانيد

برخالف .  ، قيام مسيح از مردگان از اهميت بسزايي در تحقق رستگاري انسان برخوردار است بنابراين
دهندة پذيرش  شود، اهميت الهياتي قيام مسيح صرفاً در اين نيست كه نشان آنچه گاهي تصور مي

رستاخيز، اهميت و ارزش خود را صرفاً از مرگ مسيح به وام .   خداستقرباني مسيح از جانب



. كننده دارد نفسه از لحاظ فراهم آوردن نجات و رستگاري براي انسانها نقش تعيين بلكه في. گيرد نمي
و به همين معناست كه اگر .  داشت اي وجود نمي ، تولد تازه و انسان تازه بدون قيام مسيح از مردگان

  .  مردگان برنخاست باطل است وعظ و ايمان مسيحيمسيح از

دهد كه مسيحيان بيهوده در پي انجام امر  اما مسيح براستي از مردگان برخاسته و اين نشان مي
خدا .  نيافتني نيست آل دست محصول ايمان مسيحي يك شعار توخالي و يك ايده. محال نيستند

شود يك چيز واقعي   آنچه در مسيحيان انجام شده و مي! حقيقتاً اين انسان نو را به وجود آورده است
است و آنها حق دارند با صداي رسا اين نويد را به جهانيان برسانند كه در قيام مسيح انسان و 

  .انسانيتي نو پا به عرصة وجود نهاده و همه دعوت دارند كه به آن بپيوندند

  . قيام مسيح از مردگان تعيين كنندة برد و گسترة پيام و ايمان مسيحي است -3

كالم ! گيرد دهد، تمام خلقت را در برمي برد پيام مسيحي و گسترة نجاتي كه هدف آن را تشكيل مي
. گويد  سخن مي"خلقتي نو"برد و از  كار مي  زبان آفرينش را به"انسان نو"خدا در سخن گفتن از 

، اينك همه چيز تازه شده  ؛ چيزهاي كهنه درگذشت اي است در مسيح باشد خلقت تازهاگر كسي «
  ).17 :5دوم قرنتيان (» است

، وعدة خدا مبني بر آفرينش زمين و آسماني جديد، چنان كه اشعياءنبي بيان  در اين گفتة پولس
هم آفريد و چيزهاي زيرا اينك من آسماني جديد و زميني جديد خوا«: افكند ، طنين مي داشته است
مطابق با اين پيشگويي و ). 17 :65اشعيا (»  ياد نخواهد آمد و به خاطر نخواهد گذشت پيشين به

، يهوديان اعتقاد داشتند كه خدا در پايان تاريخ دست به آفرينشي نو  پيشگوييهاي همانند اين
غاز آن در بطن خود تاريخ شدن اين آفرينش و آ آنچه در قيام مسيح روي داده جلو كشيده. خواهد زد

.  ، نقطة آغاز آن است ، آفرينش انسان نقطة اوج خلقت بود؛ در خلقت نوين در خلقت نخست.  است
او . زند ، خدا نخست به احيا و نوآفريني قوم خود دست مي چنانكه در پيشگويي اشعيا نيز آشكار است

. يابد  نوين به تمامي خلقت گسترش ميآفريند و سپس نوآفريني او از اين انسان نخست انسان نو مي
وجود  كردن مسيح از مردگان انساني نو به خدا با زنده!  اين خلقت نوين هم اكنون آغاز شده است

  . آورده و حال از طريق اين انسان نوين دست به كار بازآفريني تمامي خلقت است

رستگاري در مسيحيت غربي .  شود، صرفاً يك فرد انساني نو نيست آنچه در قيام مسيح خلق مي
حال آنكه قيام مسيح ضامن آفرينش روابط و . گردد بسياري اوقات بعنوان رخدادي فردي تلقي مي

در رستاخيز، نوسازي طبيعت و نجات .  مناسبات اجتماعي نوين و در نهايت حتي طبيعتي تازه است
طبيعي است كه از نو خلق شده ، نخستين جزء از جهان  بدن قيام كرده مسيح.  آن نيز آغاز شده است

  . است



كالم خدا به ما اعالم . شود نقشه و برنامه خدا براي نجات جهان و جهانيان طبيعت را نيز شامل مي
بيماريهاي . دارد كه جهان طبيعي نيز در اثر گناه انسان به تباهي كشيده شد و تن به بطالت داد مي

، طبيعت از دردي چون درد  به همين دليل. ع هستندگوناگون و مصائب طبيعي از زمره نتايج اين وض
، اميد به  ، آه اميد است ، در عين حال اين آه مانند آه هر زن زائويي. كشد آورد و آه مي زايمان ناله برمي

روزي كه خود خلقت نيز از قيد فساد رهايي يافته ودر آزادي پرشكوه فرزندان خدا سهيم شود 
 خواه آنچه در آسمان و خواه آنچه "همه چيز را"دا اين است كه روزي نقشة خ). 22 - 19 :8روميان (

  .گيرد  طبيعت را نيز در برمي"همه چيز" حاكميت مسيح جمع كند و اين  ، تحت بر زمين است

ما . دهد الشعاع قرار مي از همين رو، قيام مسيح هم روابط اجتماعي و هم رابطة ما را با طبيعت تحت
بشر امروز با استقرار روابط .  خواهيم با يكديگر و يا با طبيعت رفتار كنيم  ميحق نداريم هر طور كه

كالم خدا . دهد ، جهان را به نابودي سوق مي اجتماعي نادرست و با سوءاستفاده و بدرفتاري با طبيعت
ستي او يكبار به ما ه.  باشيم كند كه ما از آن خود نيستيم و مالك طبيعت نيز نمي به ما يادآوري مي

فرد .  است بخشيده و بار ديگر در رستاخيز مسيح كار بازآفريني انسان و طبيعت را آغاز كرده
  . دار و عامل گسترش اين خلقت نوين است ، طاليه مسيحي

  . قيام مسيح از مردگان ضامن قدرت پيام و ايمان مسيحي است -4

. كند  امروز در مؤمنين عمل ميدهد كه اين قدرت رستاخيز مسيح است كه كالم خدا به ما نشان مي
نه تنها آمرزش گناهان و مقبول .  زندگي مسيحي از آغاز تا انجام بر عملكرد فيض خدا استوار است

، بلكه برخورداري از يك زندگي خداپسندانه و رفتار  خداشدن با قدرت و تالشي انساني ميسر نيست
خدمت به خدا و خلق .  پذير است بخشد، امكان كردن مطابق ميل او نيز تنها با نيرويي كه خود خدا مي

  .، جز با نيروي خود خدا امكان ندارد نيز، از نوع مسيحي آن

طبيعي كه در زندگي مؤمن به مسيح عمل  دارد كه اين نيروي مافوق مقدس بيان مي ، كتاب حال
دارد كه  ي بيان م20 -1 :15 پولس رسول در افسسيان.  كند، چيزي جز قدرت قيام مسيح نيست مي

دعاي او براي مؤمنين شهر افسس اين است كه روح خدا چشمان دل آنها را روشن سازد تا بدانند كه 
نهايت قوت خدا نسبت به ما مؤمنين بر حسب عمل توانايي او كه در  چه مقدار است عظمت بي«

  ».ي نشانيدمسيح عمل كرد چون او را از مردگان برخيزانيد و به دست راست خود در جايهاي آسمان

كند، همان نيرويي است كه مسيح را از مردگان  ، نيرويي كه در زندگي مؤمنين عمل مي به ديگر سخن
كند قادر است  گويد كه اين نيروي قيام كه در ما عمل مي مي 20 :3پولس در افسسيان . زنده كرد

تواند براي  ي باالتر از اين ميچه اطمينان. عمل كند»  نهايت زيادتر از هر آنچه بخواهيم يا فكر كنيم بي«
شخص مؤمن وجود داشته باشد؟ قدرت قيام مسيح قادر است او را دگرگون كند و ضعفهاي او را به 



قدرت قيام مسيح قادر است در هر مشكلي او را ياري دهد و در مبارزات زندگي به او . قوت بدل سازد
  .پيروزي بخشد

 .همان نيرويي است كه مسيح را از مردگان زنده كردكند،  نيرويي كه در زندگي مؤمنين عمل مي
پايان رسيدن تمام رنجها و به كمال رسيدن كاري است كه خدا شروع  رستاخيز مسيح ضامن به

  . است كرده

كرده است كه به واسطة  ، بلكه خود مسيح قيام ، يك نيروي صِرف نيست ولي اين قدرت قيام
 پولس براي مؤمنين 16 :3 در رساله افسسيان. كند عمل ميشود و در ما  القدس در ما ساكن مي روح

كند تا در انسانيت باطني خود از روح خدا به قوت زورآور شوند تا مسيح در دلهاي آنها ساكن  دعا مي
  .شود

واسطة روح خود در ميان  چنانكه خدا به. قوت روح خدا با سكونت مسيح زنده رابطة مستقيم دارد
القدس  واسطة روح كند، به همين شكل مسيح خداوند نيز به  آنها عمل ميشود و در قومش ساكن مي

 " روح مسيح"القدس  به همين دليل است كه روح. كند شود و در آنها عمل مي در مؤمنين ساكن مي
، زيرا حضور و عمل مسيح را به زندگي مؤمنين )19 :1 ؛ فيليپيان 10 -9 :8 روميان( نيز نام گرفته است

  .آورد مي

كنم از چيزي سخن بگويم  زيرا جرأت نمي«: گويد  چنين مي19 - 18 :15 ، پولس در روميان نوان مثالبع
.  وسيله سخنان و چه از طريق كارهاي من ، چه به از طريق من به انجام رسانيده است... جز آنچه مسيح

، مسيح   به ديگر سخن.» ، يعني به نيروي روح خدا انجام داده است او اين را به نيروي آيات و معجزات
واسطة  مسيح اين كار را به. كند كرده است كه با آيات و معجزات در پولس و از طريق او عمل مي قيام
، پس از قيام او  اما اين كيفيت نوين و شكل جديد عمل مسيح در ايمانداران. دهد القدس انجام مي روح

،  انسان اول يعني آدم نفس زنده گشت"ولس به گفتة پ.  از مردگان و در نتيجة آن ميسر گرديده است
باشد .  كرده نيست  كسي جز مسيح قيام"آدم آخر"، كه البته اين "اما آدم آخر روح حياتبخش شد

كه خدا چشمان دل همة ما مؤمنين را روشن سازد تا به عظمت قوت قيام مسيح كه در ما عمل 
  . كند پي ببريم مي

 غايي پيام انجيل و پيروزي نهايي ايمان قيام مسيح از مردگان ضامن تحقق -5
  . مسيحي است

.  ، هنوز به تحقق كامل خود نرسيده است آنچه در نكات قبل در خصوص قيام مسيح بيان داشتيم
هنوز در زندگي مؤمنين جاي پاي انسان .  هنوز حقيقت ايمان مسيحي بر بسياري كسان پوشيده است

كند و بدنهاي ضعيف و فاني ما  رد فساد و تباهي ناله ميهنوز طبيعت از د. خورد كهنه به چشم مي



هنوز با وجود تمام آنچه از .  ، در اين ناله شريك است مؤمنين نيز كه جزئي از همين طبيعت است
، بايد اذعان بداريم كه زندگي ما هنوز پر از ضعفها،  كنيم قدرت قيام مسيح در زندگي خود تجربه مي

  . شكستها، و رنجهاست

خيز مسيح ضامن به پايان رسيدن تمامي اين رنجها و به كمال رسيدن كاري است كه خدا آغاز رستا
كند كه روزي حقيقت ايمان مسيحي بر همگان عيان خواهد  رستاخيز مسيح تضمين مي.  كرده است

،  اي كه در ما بعنوان نسل جديد بشري دميده شده است روزي خواهد رسيد كه حيات تازه. شد
، چنان كه آنها نيز به شباهت بدن  ني ما را نيز تحت تأثير و نفوذ كامل خود خواهد گرفتبدنهاي فا

  . پرجالل مسيح تبديل خواهند يافت

كند كه روزي طبيعت نيز از قيد فساد رهايي خواهد يافت تا در  و باالخره قيام مسيح تضمين مي
تواند مانع  و هيچ چيز نمي!  استبا قيام مسيح قيامت آغاز شده . آزادي فرزندان خدا شريك شود

او نوبر تمامي خلقت نيز .  مسيح نوبر خوابيدگان است. تداوم و تسري آن به تمام عالم خلقت گردد
در او براي دنياي تاريك ما اميد . اي است كه تمام خمير را مخمر خواهد كرد او خميرمايه!  هست
اگر او .   جهان و در ميان ما مشغول كار استدر او خدا با تمامي قدرت و محبت خود در اين.  هست

ولي سپاس خدا را كه او براستي از مردگان برخاسته . برنخاسته باشد، باطل است وعظ و ايمان ما
  ! است

 


