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 اّم`ابه بھش`ت ب`روي،  كه اي سزاواری كه انجام دادهبراي اعمال نيكويي : "دھكده به دوست من گفتكدخداي 

  !".رفتن به جھنّم ھستي كني، مستحقّ  جھت پيامي كه موعظه مي به

ق̀`رار داش̀`ت ،  حراص̀` ي اي̀`ن م̀`رد در حاش̀`يه ی را در دھك̀`دهس̀`ال از عم̀`ر خ̀`ود  دوس̀`ت م̀`ن و ھمس̀`رش، ده
. بودند و  يك سيستم آبياري و يك درمانگاه خ`دمات پزش`كي را ب`رای اھ`الی روس`تا راه ان`دازی ک`رده بودن`د گذرانيده

  .كس كه مشتاق شنيدن بود، بازگو ميکردند نيز به ھر پيام انبياء را آنان

او بن`ا ب`ه گفت`ه ی  کدخ`دای ده ،را داش`ت؟ " اس`تحقاق ب`ه بھش`ت رف`تن"دوست م`ن چ`ه ك`اري ك`رده ب`ود ك`ه  
  .انجام داده بود" ھاي خوب كار"

 برمبن`ای کت`اب مق`دس را "پي`ام انبي`اء " باش`د؟ او " مسزاوار آت`ش جھ`نّ "مرتكب شده بود كه  او چه عملي اما

  .بود موعظه كرده

گف`ت و  راس`ت مي من صحيح ب`ود؟ آي`ا در بعض`ي م`وارد،ھا و پيام دوست  آيا ارزيابي كدخداي دھكده از كار
  نظر او كامmً اشتباه بود؟  كرد؟ يا اينکه تباه ميدر برخي از موارد، اش

  . ھمراه شويد بااين كتابپس  ھا ترديد داريد، ي اين پرسش درباره نيز اگر شما

  محل وقوع
  . ي وجود نھاده است اين كتاب در آفريقا پا به عرصهمن در امريکا به دنيا آمده ام اما 

١ي ساحل منطقه :مقر
  .، در غرب افريقا در شمال كشور سنگال 

ھاي ن`ور ص`ورتي و ن`ارنجي طل`وع ص`بح در  نخس`تين ش`عاع ھنگام اذان صبح درست وقتی که :زمان وقوع
 اّم`ابخش`ي خن`ك اس`ت،  نحو لّذت دماي ھوا ب`ه شوند و تدريج ناپديد مي اي خار، بهھ اي و پوشيده از درختچه ماسهافق 

ي  ام و مش`غول ك`ار ب`ا رايان`ه ي روستايي خودمان نشس`ته من بر روي ايوان خانه. پايد اين خنكي مطبوع؛ ديري نمي
غب`ار معلّ`ق در ھ`واي اي`ن بياب`ان محافظ`ت  و ام را از گ`رد رايان`هكليد  ، ص`فحهيك تّكه پmس`تيك ش`فّاف .ھمراھم ھستم

شكنند، تمام دھك`ده در خاموش`ي ف`رو  گاه سكوت را مي عر يك خر و صداي يك خروس، كه گه غير از عر به. كند مي
ارش كليد رايانه است كه در حال نگ فحهشنوم، صداي برخورد انگشتانم با ص تنھا صدايي را كه اtن مي. رفته است

  .را شكل خواھند داد اين متنافكاري ھستند كه كلمات و 

  

  علت نگارش 
دي، آرام̀`ش و ھ̀`دف بخش̀`يده اس̀`ت، ، ش̀`ا ام برك̀`ت كس̀`ي ك̀`ه م̀`را در تم̀`ام زن̀`دگي بخ̀`اطر اينک̀`ه نويس̀`م مي م̀`ن

  .ي آن بنويسم كه بايد درباره امانتی به من سپرده

در  ويژه دوس`تانم ، ب`همينويس`م دوس`تان مس`لمانممن اين كت`اب را ب`ا قلب`ي آكن`ده از احت`رام و محبّ`ت نس`بت ب`ه 
را  خود و ھر سه فرزندی که در آنجا به دنيا آمدند ، قسمت اعظم دوره ی ميانسالیھمسرم؛  ، جايي كه من وسنگال
  . جا گذرانيديم در آن
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ھاي اخي`ر،از مس`لمانان سراس`ر  ي الكترونيكي که در اين سال ار نامهدر پاسخ به بيش از ھز من اين كتاب را
  .ديده انگاشته شوند آنان نبايد ناسنجيده ی ھاي  و پرسش نظرات و افکار نويسم، چرا که  ام مي دنيا دريافت كرده

– م`ذھبيرھب`ران گفته ھای نسخه پيچ`ی ش`ده ی كه از  نويسم مي عميق با کسانیھمدلي  درمن اين كتاب را 

  انجيل، حقيقت است، زي`را اي`ن"اي ھمچون؛   پا افتاده  مطالب پيش كه چيزي جز تکرار  -چه مسيحی و چه مسلمان 

گويند، خسته و ملول  نمي؛ "!تواند كتابي مانند آن بنويسد قرآن، حقيقي است؛ چون كسي نمي"، يا "!طور نوشته شده
   .ھستند

جز پي`ام  چي`ز ب`ه ام ك`ه ب`ه ھ`يچ چي`ز  ھايي روب`رو ش`ده انس`انھ`اي  لبنويسم، چون با رغبت و اش`تياق ق من مي
  .دارندنخداي حقيقي، ايمان  ديرين و ھميشگی

  

  چگونگی
س`فري پيش`نھاد : در تمام عم`ر ب`ه دس`ت مياي`د بار   تنھا يك شايد است كه پيشنھادی، "يك پيغام يك خدا"كتاب 

ك`ه  ترين كتاب بوده برای درک جوھر پي`ام انبي`ايي فروش ھا پر بدون عجله و با طمأنينه در كتابي كه در تمام دوران
̀`ن س``فر زي``ارتي . اند را نوش̀`ته آن ̀`راه كس``اني ك``ه در اي ̀`ه ب``ر مش``كmت باش``ند، اي``ن فرص̀`ت را خھم واھن``د ياف``ت ك
 و من`اظرجmل  و به ملكوت پ`ر) بخش دّوم(آميز، نفوذ كنند  ھاي اسرار ، در قلمرو)بخش نخست(غلبه نمايند شمار بي

  ).بخش سّوم(ي حقيقت؛ پا گذارند  كننده بديل و ارضاء يب

  

  مخاطبين 
. ريزي شده اس`ت طرح _ني كه به تنھا يك خدا باور دارند كسا_  باوران كتاي نخست براي ي ين سفر در وھلها

٢مداران انس`ان حت`ی و کسانی که به چند خدائی، کائنات پرس`تان، ب`ی خ`دايانحال،  اين با
توانن`د ب`ا م`ا ھمس`فر  ھ`م مي 

 حاض`رند د ك`هنش`مر ارزش مي ق`در ب`ا است كه آين`ده و اب`ديّت خ`ويش را آن اين سير و سلوک براي اشخاصی. شوند

  .خود را صرف مطالعه ی اين کتاب ميکنندھا وقت  ساعت

تف`اوتي  باش`يد، ھر چي`زي ك`ه معتق`د باش`يد و ي`ا اص`و*ً اعتق`اد و ب`اوري نداش`ته چه باش`د، ب`ه ي شما ھر پيشينه
را ب`ه  ك`ه بس`ياري آن وار در ص`فحات كت`اب مقّدس`ي پ`اي گذاري`د ايد تا ب`ه اي`ن س`فر حماس`ه دعوت شده شما كند؛ نمي

  .كنند در آن تعّمق و انديشه مي ھستند که تعداد اندكيشمرند؛ ليكن  محترم مي ظاھرا

چش/مان م/را ": و ص`احب تم`ام گيت`ي تق`ديم نم`ود  اين نيايش را به درگاه آفريننده سال پيش يك پيامبر ھزار سه
  ).١١٩:  ١٨كتاب مزامير حضرت داود ( .".بينم بتوانم از شريعت تو عجايب خلقتت رابگشا تا

ا فرصت بياييد ت اّما، بينيم، دوست نداشته باشيم را كه مي ھايي چيز تمام آن البته به ياد داشته باشيد ممكن است 
  .كف ندھيم از ديدن

  شما، ھمسفر

  برامِسن. دي. پي 
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 راستی را بخر  

  راستي را بخر

  ."را مفروش و حكمت و ادب و فھم را
٢٣:  ٢٣(  

ھ`ا انس`ان در  بل`ي، ميليارد .ھا نفر در آن وجود دارن`د

در ھ`ر س`و، فروش`ندگان ب`ا ش`ور و ح`رارت 
نماين`د، خ`واھش و  دھن`د، مباحث`ه مي س`ر مي

ھا م`ّدعي ھس`تند ك`ه  نيك از آ خوانند؛ برخي آھسته و آرام و بعضي ھم رسا و بلند؛ ولي ھر

ھ`زار  را منتش`ر ك`رده اس`ت ك`ه در آن ده
ي  دس`ته و فرق`هھ`زار  ھزاران ، ب`دون لح`اظ ك`ردن

وجود داش`ته باش`د و اگ`ر  ي ايمان داريم؟ اگر تنھا يك خداي حقيقي
  را درك نموده و بشناسيم؟ توانيم آن اش را براي نسل بشر آشكار نموده باشد، ما چگونه مي

ش/ود؟ و  حكم/ت كج/ا پي/دا مي اّم/ا"  :را مط`رح نم`ود
زر خ`الص ب`ه عوض`ش داده ... ش`ود داند و در زمين زندگان پيدا نمي

 ١٢، ١٣، ١٨ايّ`وب كت`اب ( "..تر است

من`دي و حكم`ت و  ت`وانيم ك`ه خرد مطمئن باش`يم؛ ي`ا مي

از ي̀`ك برگرفت̀`ه  )Bible(مق̀`ّدس  كار رفت̀`ه در زب̀`ان انگليس̀`ي ب̀`راي كتاب
  . ميباشد "خانه كتاب"يا  "ھا كتاب كتاب

    

١

١  
راستي را بخر

  

  

  

  

  

را مفروش و حكمت و ادب و فھم را و آن راستي را بخر،"
٢٣ ٣سليمان  كتاب امثال(حضرت سليمان 

  

ھا نفر در آن وجود دارن`د ميليارد زنيد كه تصّور كنيد كه در بازاري شلوغ قدم مي
  .روند سو مي

در ھ`ر س`و، فروش`ندگان ب`ا ش`ور و ح`رارت  .دھزار مغازه و دّكه وجود دار كند، ده كه چشم كار مي
س`ر مي آواززنن`د،  ھ`ا فري`اد مي كنن`د، آن فراوان، شما را دع`وت ب`ه خري`دن مي

خوانند؛ برخي آھسته و آرام و بعضي ھم رسا و بلند؛ ولي ھر كنند، دعا مي
  :ايد كنند كه شما براي خريدنش آمده عرضه مي

را منتش`ر ك`رده اس`ت ك`ه در آن ده اي نام`ه دانشي مطبوع`اتي دانش`گاه آكس`فورد،  مؤسّس`ه
، ب`دون لح`اظ ك`ردن، كه اي`ن تع`داداند مذھب و آيين را در سراسر دنيا شناسايي نموده

.۴  

ي ايمان داريم؟ اگر تنھا يك خداي حقيقيخواھيم بخريم؟ به چه كس خوب، ما چه مي
اش را براي نسل بشر آشكار نموده باشد، ما چگونه مي خود و برنامه

را مط`رح نم`ود ايّوب پيامبر، چنين سؤال مشابھيھزار سال پيش،
داند و در زمين زندگان پيدا نمي انسان قيمت آن را نمي 

تر است گران ؛قيمت حكمت، از لعل ... و نقره برای قيمتش سنجيده نميگردد

مطمئن باش`يم؛ ي`ا مي خ`ود، سرگش`ته و حي`ران و ن`اآيا ما باي`د در تم`ام عم`ر 
  حقيقت خداي واحد حقيقي را بشناسيم؟

  .تر بدانيم ، بيشي آن خواھيم درباره اين سوالی است که مي

كار رفت̀`ه در زب̀`ان انگليس̀`ي ب̀`راي كتاب ي ب̀`ه واژه
كتاب كتاب"معناي  است كه به)Biblia( يونانيي  واژه

  يک خدا يک پيغام

 

 

  

تصّور كنيد كه در بازاري شلوغ قدم مي
سو مي و آن سو جا به اين آن

كه چشم كار مي جائی تا
فراوان، شما را دع`وت ب`ه خري`دن مي

كنند، دعا مي التماس مي
عرضه ميرا  چيزي دقيقاً آن
  !حقيقت

مؤسّس`ه. لطفاً نخندي`د
مذھب و آيين را در سراسر دنيا شناسايي نموده

استمختلف ھر مذھب 
خوب، ما چه مي

خود و برنامه او حقيقت
ھزار سال پيش، چھار

 جاي فطانت كجا است؟
و نقره برای قيمتش سنجيده نميگرددنميشود

 :٢٨ .(  

آيا ما باي`د در تم`ام عم`ر 
حقيقت خداي واحد حقيقي را بشناسيم؟

اين سوالی است که مي
  

  ھا كتاب كتاب
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گفتگ`وی  ھمچون آدم، ن`وح و اب`راھيم افرادياز طريق انسان  با ھزار سال  دوز بيش ا خداوند در طی زمانی
م̀``ود ت̀``ا كmم̀``ش را اس̀``تفاده ن -پانص̀``د س̀``ال و ھزار يك ح̀``دود و در ط̀``ول-نفر  چھ̀``لاز  ش̀``فاھی داش̀``ت و پ̀``س از آن

چه را ك`ه آن`ان  امروزه ما آناند و  رسو*ن يا انبياء ناميده شدهوران، آ اماين پي. آورد دربه نگارش صورت مكتوب  به
، "ك`mم خ`دا" ،" مت`ون مق`ّدس "ھايي ھمچون عبارت. صورت مجموعه در اختيار داريم اند، در يك كتاب و به نوشته
؛ اش`اره ب`ه ھ`ا انجيلو  مزامي`ر، ت`ورات ام`ا.رون`د كار مي مق`ّدس ب`ه اش`اره ب`ه كتاب ؛ نيز ب`راي "ھاي انبياء نوشته"و 

  .مقّدس دارند كتاب ی ازھاي مشّخص بخش

. مق̀`ّدس ب̀`يش از ھ̀`ر كت̀`اب ديگ̀`ري در جھ̀`ان ب̀`ه ف̀`روش رفت̀`ه اس̀`ت ھاي متم̀`ادي، كتاب س̀`ال ھ̀`ا و قرن ب̀`راي

زبان ديگر ني`ز  ١۶۴٠حال ترجمه به  و در ترجمه شدهزبان  ٢٣٧٧ام آن به مقّدس يا تم ھايي از كتاب كنون، بخش تا
۵باشد مي

  .نشده است ھم ھا نزديك نصاب كنون به اين حدّ  ھيچ كتاب ديگري تا. 

م`ورد تحقي`ر و  از ھر كتاب ديگري در ت`اريخ بش`ري مقّدس بيش ھمتا، كتاب ليكن عليرغم چنين عموميّتي بي
دين و چ`ه م`ذھبي،  ھاي جھاني و رھبران سياسي و م`ذھبي، چ`ه ب`ي ھاي متوالي، حكومت قرن. حمله واقع شده است

دليل داش`تن اي`ن كت`اب، م`ورد ش`كنجه و  شماري را به ي بي قانوني اعmم كرده و عّده ترين كتاب را غير فروش اين پر
۶اند آزار قرار داده و حتّي از بين برده

.  

"مس`يحي"ظاھر  ھاي ب`ه حتّ`ي در كش`ور كنن`د امروزه نيز برخي از کشورھا، ھمين رويه را تبعيّت مي
٧
ني`ز،  

  . ات، قدغن استسھاي ھمگاني درس و مؤسّ  مقّدس؛ در كmس خواندن كتاب

  

  شكنجه شده
 ک̀`ه او م̀`ردي ب̀`ود. ريچ̀`ارد يک̀`ی از دوس̀`تان پ̀`در م̀`ن ب̀`ود ک̀`ه م̀`ن او را از دوران نوج̀`وانی ب̀`ه ي̀`اد مي̀`اورم

خوابي، گرسنگي، آويخته شدن از  ھا و در شرايط سختی چون بي ھاي كمونيست ر زندانسال از عمرش را د چھارده
ھاي  با ميل̀`همحب̀`وس ک̀`رده بودن̀`د، در اروپ̀`اي ش̀`رقي زده در س̀`لّولي ي̀`خاو را . س̀`قف و كت̀`ك خ̀`وردن بس̀`ر ب̀`رده ب̀`ود

من با چشمان خود، آثار  بدنش به جا گذاشته بودند وا چاقو زخمھائی کاری بر بدنش را داغ کرده بودند، و ب گداخته
دليل  ھمچ`ون ش`وھرش ب`ه ھمس`ر ريچ`ارد ني`ز. ام داش`ت، دي`ده اي عميق و كريھي را ك`ه او ب`ر ب`دنھ برخي از زخم

٨گرديده بود ھاي كار اجباري گاه اردوو ، دستگير و محكوم به كار اجباري در زندان "اعمال مجرمانه"
.  

  دين چه بود؟ حاكميّت بي ھا عليه اين جرم آن

  .دادند مقّدس را به مردم تعليم مي آنان كتاب

  

  

  طرد شده
آي`ي خ`انوادگي مردان`ه را ترتي`ب داده  ھم ي`ك گرد پ`در او. دوست من علي، در مشكل بزرگي گرفتار ش`ده ب`ود

ل`ي ھ`م ك`ه نھاي`ت ع در. تر ھ`م ف`را خوان`ده ش`دندبرادران كوچك. جا حضور داشت ر آنتر او ھم د عموي بزرگ. بود
: پايان رس`انيد را چن`ين ب`ه شور اي`راد ك`رد و آن راني پر پدر علي يك سخن .گرفت پسر ارشد بود، در ميان آنان جای

ت̀`و بايس̀`تي از اي̀`ن خان̀`ه ب̀`روي و ھرگ̀`ز ھ̀`م ! اي ت̀`و ب̀`ه م̀`ذھبت خيان̀`ت ورزي̀`ده! ي نن̀`گ خ̀`انواده ھس̀`تي ت̀`و ماي̀`ه"
  !".تو را ببينم نميخواھم دوباره روي من ھرگز. نگردي باز

چه را كه داري به كوچه  تو و ھر،طور است، اگر تا فردا بيرون نروي، من  ھمين: "ي او ھم اضافه کردعمو
  !".خواھم انداخت

  دليل اين عصبانيّت چه بود؟ ميپرسيد 

  .تصميم گرفته بود كه به آن ايمان آورد مقّدس، ي كتاب سال مطالعه يك پس از نزديك بهعلی 

  

  كIم زنده
  ساز كرده است؟ آفرين و مشكل مقّدس را چنين جنجال چه چيزي كتاب
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خاطر اعتقاد به اين كتاب، فرزندانشان را  و والدين، به مقّدس را ممنوع كنند ھا كتاب كومتچه چيزي سبب شده تا ح
تقادي خ`ود را اعنظرات  نقطه ،پرست ھا يكتا گردد تا ميليون چه چيز باعث مياز طرف ديگر ،  از خود طرد نمايند؟

  ميان بگذارند؟ شمرند، در خوار ميپرستان را و يكتا با كساني كه به خدا اعتقادي ندارند ،ھاي كھن از نوشته

ي خدا است؛  م داوري كنندهاست، نفوذ دارد، و كm و مقتدر فّعال كه زنده و اين مقّدس مبني بر آيا اّدعاي كتاب
  ؟ھنوز ھم برای حل اين معضmت موثر است

تا  ،رونده م و فروتر است از ھر شمشير دو دَ  زنده و مقتدر و برنده ،زيرا كmم خدا": در کmم مقدس ميخوانيم
  ).۴:  ١٢ي به عبرانيان  رساله. (."ھاي قلب است و ُمَميِّز افكار و نيّت ،جدا كند نَْفس و روح و مفاصل و مغز را

  كتاب عمل كردن به دستور

س`ال گذش`ته را در كش`ور س`نگال در  پنج و  تر بيستاند، بيش` كه اكن`ون ب`زرگ ش`دهنمان من و ھمسرم و فرزندا
اس`ت و  تس`ليم ش`دهمعناي  ب`ه اس`mم. ھس`تند اس`mمدي`ن  تقريب`اً تم`ام ھمس`ايگان م`ا پي`رو. ايم آفريقاي خ`اوري گذران`ده

د و آنچ̀`ه ک̀`ه در پ̀`ی ام دارن̀` ق̀`رآنقب̀`ول مس̀`لمانان  كت̀`اب مورد. باش̀`د مي س̀`پرده سرو  تس̀`ليمكس̀`ي اس̀`ت ك̀`ه  مس̀`لمان
  .من با ھزاران نفر دوستان و آشنايان مسلمانم در سنگال و سراسر دنيا استھاي  گو و حاصل گفت ميخوانيد

ي//ك   ي//ك خ//دا"کت̀`اب ح̀`ال  اين ام، با مق̀`ّدس و ق̀`رآن ك̀`رده ي كتاب را ص̀`رف مطالع̀`هچ̀`ه م̀`ن اوق̀`ات بس̀`ياري  اگر
  .کرده ام مقّدس متمركز كتاب اساس آموزه ھای بررا  ،"پيغام

ھ`اي ب`ومي كش`ور س`نگال  ك`ه يك`ي از زبان، دار رادي`ويي را ب`ه زب`ان ُول`ُوف  پيغ`ام دنبال`ه ص`دھا پيش،  سال 
.يك`ي از پي`امبران ب`ود ي داس`تان و پي`ام ش`امل مطالع`ه ھ`ر برنام`ه. است، نوشتم

٩
: پرس`يدند برخ`ي از ش`نوندگان مي 

  :پاسخ من به آنان اين بود". گنجانيد؟ چرا شما قرآن را ھم در تعاليمتان نمي"

. كنن̀`د س`اله ھس̀`تند ش̀`روع ب̀`ه خوان̀`دن و حف̀`ظ ق̀`رآن مي در اي`ن كش̀`ور، كودك̀`ان از ھنگ̀`امي ك̀`ه س̀`ه ي̀`ا چھار"

ھا و پي`ام نوش`ته  داس`تانكسي قادر و مشتاق است كه  چه اّماشوند،  جا يافت مي معلّمين قرآن و مدارس قرآني در ھمه
ھ`اي  دارد ك`ه اي`ن كتاب داني`د، ق`رآن بي`ان م`ي طور ك`ه مي وزش دھ`د؟ ھم`انش`ده در ت`ورات، مزامي`ر و انجي`ل را آم`

مائ`ده ي  س`وره :ق`رآن( ".اند فرس`تاده ش`ده اخط/ارو ... روشناييو ھدايت ھا براي  مقّدس از طرف خدا به انسان كتاب
)۴٣تا  ۴۶آيات 

١٠
چه ب`ه ت`و فرس`تاديم در دل داري، از  و ريبي از آن پس اگر شكّ «: دارد چنين اعmن مي قرآن ھم. 

از جان`ب خ`دايت  كت`اب آس`ماني ح`قّ ھمان`ا . خوانند؛ بپرس خوِد علماي اھل كتاب كه كتاب آسماني پيش از تو را مي
).٩٣ي  ي يونس آيه سوره: قرآن( ."».و ريبي در دل راه دھي بر تو آمد و ابداً نبايد شكّ 

و قرآن به كس`اني ك`ه ب`ه  ١١
ك/ه ب/ه دس/تور ت/ورات و  آنش`ما ھ`يچ ارزش`ي نداري`د ت`ا  !اي اھ/ل كت/اب: "گوي`د مقّدس، اعتقاد دارند؛ چن`ين مي تابك

عنوان  ب`هپ`س ). ۶٧ي  ي مائ`ده آي`ه س`وره: ق`رآن( ".چه كه به شما از جانب خدا فرستاده شده، قيام كني/د انجيل و آن
، ھس`تم؛ "ي ب`ه كت`اب عم`ل كنن`ده"و " ي كت`اب خوانن`ده" و، "اھل كتاب" دھه از سه ي كه براي بيشھاي يكي از انسان

اي`ن مت`ون . ايد، اع`mم دارم ي آن`ان ش`نيده درب`اره ن`درت ھا و پيام انبي`ايي را ك`ه ش`ما به افتخار اين را دارم كه داستان
ي حقيقت`ي ھس`تند ك`ه  بردارن`ده اند؛ در سال پيش از قرآن نوشته شده ھزار كه برخي از آنان بيش از دو          مقّدس، 
  .شود جاي ديگر يافت نمي در ھيچ

  

  داستان او
 آن`ان معتقدن`د!" ه اعتم`اد نك`نھرگ`ز ب`ه ي`ك غريب`: "والدينتان به شما توصيه كنند كه حال پيش آمده که به آيا تا

ي او  و پيش̀`ينه                  ي س̀`ابقه  درب̀`اره عتم̀`اد كني̀`د، ميبايس̀`تني̀`د ب̀`ه ش̀`خص ديگ̀`ري اك̀`ه ش̀`ما بتوا از آن پ̀`يش
  . ھايي بدانيد چيز

در گ`ذر چرا شما به آنان اعتماد داريد؟ دليل اين اس`ت ك`ه . به چند نفر كه به آنان اعتماد داريد، فكر كنيدحال 
ب`ه  وقت`ي. ان`د و به ش`ما ب`دي نكرده  آنان رفتار خوبي با شما داشته. ھستند اعتماد قابلايد كه ايشان  زمان، شما دريافته

چيزي را  اند قول داده ھنگامي كه. اند را انجام داده ي خود وفا كرده و آن به گفته دھند، اند كه كاري انجام مي شما گفته
و  پيش`ينهداني`د، چ`را ك`ه  تم`اد مياع ش`ما آن`ان را قابل.ان`د را ب`ه ش`ما داده بوده و آن د، به حرف خود پايبندبه شما بدھن

  .دانيد آنان را مي ي سابقه
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ھ`ر . دھد قول تاريخي از ارتباط متقابل بين خدا و مردان، زنان و كودكان را ارائه مي ھا نقل مقّدس، صد كتاب
ي آس`مان و زم`ين و ش`نيدن ك`mم او و انديش`ه در اعم`ال او در  ھمتا ب`راي مmق`ات ب`ا آفرينن`ده داستان يك فرصت بي

به  اّمااو عظيم است؛ ھمه معتفديم که  آريشکلی است؟او چه . آورد را فراھم ميبطن ھزاران سال از تاريخ بشري 
خmف قوانين خويش عم`ل نم`وده اس`ت؟  حال بر به ثبات و استوار است؟ آيا او تا مرتبه است؟ آيا او با او بلند چه روی

  توان به او اعتماد نمود؟ آيا ميدھد؟  است؟ آيا او ما را فريب مي ھايش امين آيا او به وعده

  .دھد ھاي ديگر پاسخ مي شمار پرسش اين سؤا*ت و بيداستان او به 

گر  گردان`د، بلك`ه نماي`ان را آش`كار مي ت`اريخ بش`رتنھا تصويري ب`زرگ از  مقّدس، كتاب تاريخ خدا است كه نه كتاب
  His Story                     ي تلفي`ق دو واژه از Historyي  در زب`ان انگليس`ي واژهنويس`نده . (اس`ت داستان خدا

  .).مترجم. باشد است؛ ميميباشد تلخيص نموده  داستان خدامعناي  كه به

  فراتر از داستان
  .ھا داستان خوب را دوست دارند ي انسان ھمه

ترين  ج`ّذاب_ دھن`د پارچ`ه را تش`كيل مياستان است كه با ھم ي`ك داس`تان يكھا د ي صد دارنده بر مقّدس، در كتاب
آميز  م`اجراي اس`رار              ي خ`دا و انس`ان،  مق`ّدس درب`اره قول كتاب نق`ل كنون گفت`ه ش`ده اس`ت و داستاني ك`ه ت`ا
مق`ّدس از آغ`از  كتاب. ي كشمكش و پيروزي اس`ت داستان عشق و جنگ، روايت نيكي و پليدي و قّصه_ نھايي است

ي اوج  مق`ّدس، نقط`ه كتاب. نماي`د ھاي بزرگ زندگي ارائه مي پرسش كننده ای برای ھاي منطقي و قانع ، پاسختا پايان
  . انجامي دارد كه ھيچ كتابي ھمانند آن نيست و سر

ي  خان`ه درر بين گروھي از زنان و مردان تعريف كردن داستان خدا را د از كه من چند سال پيش، پس از آن
؛ اظھ`ار حلق`ه زده ب`ود ك`ه اش`ك در چش`مانش  حالي ، يكي از آن زن`ان، در خودمان در كشور سنگال فارغ شده بودم

بايس`تي اذع`ان كنن`د ك`ه او بھت`رين  اقل مي حدّ  ھا به خدا اعتقاد نداشته باشند، حتّي اگر انسان! عجب داستاني: "داشت
اين زن تنھا يك نگاه گذرا به اين داشت كه چگونه ھ`ر بخ`ش از مت`ون مق`ّدس  ".!ھا است ي دوران ھمهنويس  داستان

نده و ھ`م ند ك`ه در آن خ`دا خ`ود ھ`م نويس`ك ھا را معّرفي مي ي تمام زمانراكmم خدا با تركيبي بديع و ھماھنگ، ماج
  .قھرمان اين داستان است

  

  برترين پيغام
در دل  ب``ا اي``ن تف``اوت ک̀``ه ريش``ه ی اکث``ر داس``تانھای ج``ذاب دني``ا را ميت``وان در کت``اب مق``دس ردي``ابی ک``رد

بي`ان ش`ده كنون  ترين داس`تاني ك`ه ت`ا ترين و گيرا نفوذ با از خدا نھفته است که از آن مقّدس، پيغامي  ھاي كتاب قول نقل
  .را بوجود آورده است

بسياري از آنان دوستان نزديك من ھستند، برخي . ام ميان گذاشته مقّدس را با مسلمانان در ھا پيام كتاب من سال
ھا به  گو و ترين گفتھا، بيش گروهاين  دوي در ھر. شناسم ھاي الكترونيكي مي از آنان را ھم تنھا از طريق ارتباط نامه

  :شود يك پرسش ختم مي

  پيغام خداي واحد حقيقي چيست؟

  

  ي الكترونيك از يك نامهگوشه ای 
آم`ده را ف`ردي ك`ه او  ي الكترونيكي در پي  نامه. ھاي گوناگوني مطرح شده است اين پرسش بارھا و به روش

  .استميانه براي من نوشته  ناميم، از خاور مي١٢را احمد

. او ھرگز خود را خدا نخواند اّماجھان آمد و من به اين موضوع، ايمان دارم،  به عنوان مسيح عيسي به. سmم

١٣)ص(پيش از آم`دن محم`د سوي خدا او راھي به
پ`س از آن، تم`ام مس`يحيان بايس`تي مس`لمان ش`وند، زي`را  اّم`اب`ود،  

  .شما، بلكه به قرآن حكم خواھد راند] انجيل[جديد گردد، نه به عھد ھنگامي كه مسيح به اين جھان باز

ھم اين ام`ر  باشيد، حتّي اگر عيسي مصلوب ھم شده باشد، باز اگر شما اھل منطق. يح ھرگز مصلوب نشدمس
عmوه  ب`ه. معن`ا اس`ت اين موض`وع ب`راي م`ن بي. شود ھا به اين دليل پاك مي ھرگز بدين معنا نيست كه گناھان انسان

آي`ا : ك`هگ`ويم  ش`ما مي مانن`دش را قرب`اني ك`رد، م`ن به خواھيد به من بگوييد كه خدا تنھا پسر عزيز و بي اگر شما مي
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ھا را بدون نياز به شكنجه  خواھد و گناھان آن ھا بگويد كه از آنان چه مي قدر بزرگ نيست كه بتواند به انسان خدا آن
معن`ا و  ك`اران مرب`وط اس`ت، ب`راي م`ن بي چه كه ب`ه گناه تمام آن! ، پاك نمايد؟»پسر عزيزش«شدن و قرباني كردن 

  .خرافه است

 دارد ك`ه م`ي م`را واكنون به جھان فرستاده شده است، و اين دليلي است ك`ه  تا اسmم تنھا مذھب كاملي است كه

اسmم تنھا دين`ي اس`ت ك`ه . فكر كنم كه اين مذھب، حقيقي است و آخرين ديني است كه توّسط خدا فرستاده شده است
د تا ب`راي درك و فھ`م نظ`ر اي گذارده نشده پناه وادر اين دين، شما بي . مناسب دارد حلّ  براي تمام جوانب زندگي، راه

  .ن حدس و خيال شويداامي يك موضوع مشّخص، دست به د خدا درباره

اي  تواني`د آي`ه خوب، اگ`ر مي بس`يار! كنون ب`ه پي`امبري داده ش`ده اس`ت اي است كه ت`ا ترين معجزه قرآن، بزرگ
اري`د، حتّ`ي اگ`ر در زب`ان عرب`ي شما ھرگ`ز توان`ايي اي`ن ك`ار را ند! شبيه قرآن بياوريد و يا حتّي به آن نزديك شويد

  ...ھم قادر به اين كار نيستيد دست ھم باشيد؛ باز بسيار ماھر و زبر

ي آم`دن محّم`د وج`ود  ھ`ايي درب`اره گويي ي آن، پيش ي اص`لي و اّولي`ه مقّدس شما، در نس`خه عmوه، در كتاب به
  ...دارد

س، سراسر تحريف شده است، زيرا تمام دّ مق ابان دارم اين است كه اكنون كتدانم و به آن ايم چه كه من مي آن
  ...اند اري گشتهک ھاي آن دست كتاب

ب`ار؛ و ن`ه  ب`ار بلك`ه دو ، نه يكرا خوانده ام ] انجيل[جديد ه من عھدبراي اطmّع شما دوست عزيز بايد بگويم ك
ك`ه  ام و نھايت`ا دريافت`ه امرا مطالع`ه ک`رده  ام آن جھت کنجکاوی شخص`ي جويم، بلكه بهكه حقيقت را در آن ب براي آن

ي او ب`ر محّم`د  ي فرش`ته وس`يله راستي كmم خ`دا اس`ت و به كه به-تواند به ابھّت و عظمت قرآن  چيز نمي در دنيا ھيچ
١۴و ھكذا[ .كار شويد بهmف اين مّدعا را ثابت كنيد، دست توانيد خ نزديك شود؛ و اگر شما مي -نازل شده است

.[  

ي اي̀`ن موض̀`وعات، مس̀`امحه  ي م̀`ا درب̀`اره آفرينن̀`ده. دي̀`ده انگاش̀`ته ش̀`وند چ̀`الش و اظھ̀`ارات احم̀`د نبايس̀`تي نا
ب`راي  كنن`ده ھاي روشن و ق`انع نبياء، خدا پاسخكھن كmم ادر متون مقّدس و . كند و ما ھم نبايد چنين كاري بكنيم نمي

ارتب`اط ب`ا س`ؤالي بس`يار برجس`ته و  چي`ز در  زي`را ھم`هاس`ت، ئه ش`ده اآيد، ار وجود مي ھر سؤالي كه در ذھن احمد به
  :خطير است

  
   چيست؟پيغام خداي واحد حقيقي 

       

  :پيش آمده بودندنظير اين ايّوب پيامبر ھم سؤا*ت مشابھي براي 

  
  ).٢٨:  ١٢ايّوب  كتاب ( ".است؟ كجاشود و جاي فطانت  پيدا مي كجاحكمت از  اّما"

  ). ٩:  ٢كتاب ايّوب (".شمرده شود؟ نزد خدا صالح چگونهليكن انسان "

  

  سفر
ھاي خ`ودم  ھا و پاس`خ گاه انگيز، ھدف من اين نيست ك`ه دي`د بر بازار دنيا با ھزاران جواب چالش در اين آشفته

خواھم شما را دعوت كنم كه با ذھن و دل خود ب`ه س`فري  عوض، مي در. ي بغرنج اضافه كنم مجموعهرا ھم به اين 
ھ`اي نھ`ايي زن`دگي در دل خ`ود نھ`ان دارد؛ ب`ه  ھا و چالش ھاي مناسب را براي پرس`ش كه پاسخ "ھا كتاب كتاب"در 

ي مت`ون مق`ّدس ك`mم خ`دا، حقيق`ت ھس`تند؛ توّج`ه  پاي`ه چ`ه ك`ه بر پيم`اييم، ب`ه آن در اين سفر كه با ھ`م مي. من بپيونديد
آين`د،  وجود مي ي احم`د و بس`ياري ديگ`ر ب`ه در انديش`ه ھ`ايي ك`ه ھاي پي`امبران خ`دا ب`ه چالش خواھيم نمود و به پاس`خ

  .خواھيم کردانديشي  باز

مقّدس  شود كه كتاب ، سفر ما رسماً از جايي شروع مي)١تا  ٧ھاي  فصل: بخش نخست( پس از تھيه مقدمات 
س̀`فري را در  ج̀`ا  از آن گذار م̀`ا خواھ̀`د ب̀`ود و و ن س̀`فر و گش̀`تغ̀`ازيآي  بام̀`داد ت̀`اريخ جھ̀`ان، نقط̀`ه: گ̀`ردد آغ̀`از مي

  ).٨تا  ٣٠ھاي  ھاي دّوم و سّوم و فصل  بخش. (ي جاودانگي آغاز خواھيم كرد پھنه

  . پايان خواھد رسيد اين سفر با مmقات بھشت به
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  ھاي سفر گزينه
كه چ`را  مقّدس و اين ي كتاب درباره بخش نخست،. ، ھمانند دو كتاب در يك جلد است"يك پيغام يك خدا"كتاب 

داس`تان و پي`ام  ھ`اي دّوم و س`ّوم، بخش كن`د و گوي`د، بدان`د؛ ص`حبت مي ت`اب ميچ`ه را ك`ه اي`ن ك بايست آن كس مي ھر
  .گذارد مقّدس را به نمايش مي كتاب

ما اگ`ر ش` ھم`ه، اين با. دگي سفر؛ بسيار سودمند خواھند يافتاآمسفران، بخش نخست كتاب را براي  تر ھم بيش
شنيدن داس`تان خ`دا و درك پي`ام او ب`دون  به مند دانيد و يا فقط عmقه اعتماد مي پيش قابل متون مقّدس كmم انبياء را از

نيد به توا ھنگامي كه كّل اين سفر را به پايان رسانيديد، مي. توانيد آزادانه به بخش دّوم برويد اي ھستيد؛ مي ھيچ وقفه
  .گرديد بازبخش نخست كتاب 

تواني`د كت`اب را ب`ه س`ي بخ`ش در ط`ول ي`ك م`اه تقس`يم  تر ط`ي كني`د، مي دھيد كه سفر را آھسته اگر ترجيح مي
  .ر بخش را در يك روز مطالعه كنيدكرده و ھ

تواني`د  مي. اگر شما مسلمان ھستيد، ممكن است كه بخواھيد تا اين سفر زيارتي را در ماه رمضان انجام دھي`د
اي`م و ب`ه آن كت`ابي  بگوييد كه ما مسلمين ايمان به خدا آورده": گويد پيش رويد، زيرا قرآن ھم چنين مي با اطمينان به

چ`ه  چه بر ابراھيم و اسماعيل و اسحاق  و يعقوب و فرزندان او نازل شده و ب`ه آن كه بر پيغمبر ما فرستادند و به آن
ي`ك از  جانب خدا داده ش`ده، ب`ه ھم`ه معتق`ديم و مي`ان ھيچ چه به پيغمبران از به موسي و عيسي داده شده  و ھم به آن

كس  تحقيق`اً راه ھ`دايت و ض`mلت ب`ر ھم`ه. ك`ار دي`ن ب`ه اجب`ار نيس`ت... آنان فرقي نگذاريم و تسليم فرمان او ھس`تيم
 ي گم`ان ب`ه رش`ته كشي ديو رھزن برگردد و به راه ايمان خدا گراي`د، بي كه از راه كفر و سر پس ھر. روشن گرديده

.". چ`ه خل`ق گوين`د و كنن`د، ش`نوا و دان`ا اس`ت محكم و استواري چنگ زده كه ھرگز نخواھد گسست و خداوند به ھر
١۵الپيكتھ ١٣۵و  ٢۵۵ي بقره آيات  سوره: قرآن(

(.  

ھنگامي كه شروع كرديد، ھيچ مرحل`ه از س`فر را از : گزينيد، اين نكته؛ حياتي است مي ھر مسيري كه بردر 
  .قلم نيندازيد

چه را كه پ`يش رويت`ان اس`ت، ف`وراً  حتّي اگر تمام آن. گردد ي پيشين بنا مي ي جديد بر روي مرحله مرحله ھر
برخ̀`ي از مراح̀`ل اي̀`ن س̀`فر، عجي̀`ب و . ي كت̀`اب ادام̀`ه دھي̀`د كني̀`د، ب̀`ه مطالع̀`ه و تعّم̀`ق ت̀`ا آخ̀`رين ص̀`فحه درك نمي
. س`تراحت و تجدي`د ق`وا وج`ود خواھ`د داش`تانگيز خواھند بود؛ ليكن در امتداد مسير مكان و مف`ّري ب`راي ا بر چالش

  .شويد، بكوشيد تا سفر را ادامه دھيد مھم نيست كه با چه تعداد موانع روبرو مي

  

  

  

  حقيقت
̀`اد ھس̀`تند ك̀`ه ھ̀`يچ ̀`ن اعتق ̀`ان داراي اي ̀`ا نا كس نمي اش̀`خاص بس̀`ياري در سراس̀`ر جھ ̀`د درس̀`تي ي درس̀`تي  توان

را م`ن روي زم`ين ھس`تم؟ س`رانجام م`ن در كج`ا خواھ`د ايم؟ چ` م`ا از كج`ا آم`ده: ھاي بزرگ زندگي، ھمچون پرسش
چيز ب`ه ھ`م  ھم`ه: "ك`ه گف`تن اينام`روزه در دني`اي غ`رب، . را بدان`د درس`ت اس`ت؟ بود؟ چه چيز درست و چه چيز نا

. ؛ بس`يار مت`داول اس`ت"تواند حقيق`ت مطل`ق را بدان`د نفر مي اشتباه است كه فكر كنيم يك"، يا "مربوط و وابسته است

ي چن`ين اظھ`اراتي را  گون`ه ي دكتراي منطق ن`دارد ت`ا بتوان`د طبيع`ت متض`اّد و تعارض كسي احتياج به داشتن درجه
توانند  گاھي ھستند مي يقت مطلقي وجود ندارد، پس چگونه كساني كه مّدعي داشتن چنين ديداگر واقعاً حق. شناسد باز

  است؟" اشتباه"، نظر بدھند و يا بگويند كه فmن چيز "ھمه چيز"ي  درباره

پا  ي خويش را به بشر آشكار فرموده است، چنين عقايد پيش ي گيتي كه حقيقت تبديل كننده آفريننده بختانهخوش
: فرماي`د طلبن`د، چن`ين مي خدا به تمام كساني كه او را به تمام خل`وص دل مي. گذارد ميان نمي اي را با انسان در افتاده

  ).٨:  ٣٢انجيل حضرت يوحنّا ( .".حقيقت را خواھيد شناخت و حقيقت شما را آزاد خواھد كرد"
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  انتخاب درست
ر س`mمتي در وض`عيّت از نظ`و  نه س`اله ب`ود و ھفتادھا پيش، يكي از ھمسايگان ما كه موسي نام داشت و  سال

موسي . مقّدس را براي او بخوانم كتاب وروز در ھفته به ديدن او رفته  ، از من خواست تا سهمناسبي به سر ميبرد نا
ص`رف ش`نيدن و تعّم`ق در ت`ورات  موس`ي،  ھرگ`ز وقت`ي را اّم`ارا مطالعه ك`رده ب`ود،  در سراسر عمر خود، قرآن

ھا را درياف`ت داش`ته و ب`ه  دھد تا آن ھايي كه قرآن آمرانه به مسلمانان دستور مي كتاب_ ود و انجيل عيسيدا مزامير
.ھا ايمان داشته باشند، نكرده بود آن

١۶
  

̀`دي كتاب داس̀`تان م̀`ا ھنگ̀`امي ك̀`ه ̀`رار م̀`ي ھاي كلي ̀`ّدس را م̀`ورد مطالع̀`ه ق ̀`ه  داديم و درمي مق ̀`افتيم ك̀`ه چگون ي
س`راپا گ`وش موس`ي          ي آفريننده و داور خود، پارسا و عادل ش`مرده ش`وند،  وسيله توانند به پاك مي كاران نا گناه
مق̀`ّدس، م̀`ن تنھ̀`ا  ر بخ̀`ش از كتابھ̀`ي  مطالع̀`هبع̀`د از : "ب̀`ود ك̀`ه موس̀`ي ب̀`ه م̀`ن گف̀`ت حت̀`ی چن̀`د ب̀`ار پ̀`يش آم̀`ده. ب̀`ود

  ". !منمود عميقاً انديشه مي، بلكه در بطن آن موضوعات، كردم فكر نميھايي كه خوانديم؛  ي چيز درباره

خوردگي و اندوھي  كmم مقّدس خدا، موسي با سر ي ديگر از يك حقيقت مھّم آشكارشدهروزي پس از آموختن 
ھ`ا را ب`ه م`ا  كنون كس`ي اي`ن چيز چ`را ت`ا" : آشكار، رو به ھمسر و دخترش كه در كنار او نشسته بودند كرد و گف`ت

  ".نياموخته است؟

العه غريبه مط مقّدس را با يك نفر سي كتابمو"ھا ھنگامي كه اطرافيان و ھمسايگان، متوّجه شدند كه  بعداما 
ج`ا ك`ه او از م`ن  ت`ا آن        رو ب`ه فزون`ي نھ`اد  س`ال م`ن  ھا بر آن دوس`ت كھن فشار. شروع شدند، شايعات "كند مي

خ`انواده ام در  اّم`اكنم،  نم`ي من حقيقت را ردّ : "آمد با او را براي مّدتي قطع كنم و توضيح داد كه و خواست كه رفت
  .".معرض فشار زيادی قرار گرفته اند

آن ش`ديم ك`ه از  ، م`ن و ھمس`رم ب`ر)ك`ه ش`ايعات ف`رو نش`ينند ب`راي اين(اي  يك انتظار تقريب`اً ش`ش ھفت`هپس از 
اي را مط`رح  مندان`ه ھاي خرد او ب`ه گرم`ي از م`ا اس`تقبال ك`رد و پرس`ش. عمل آوريم اش ديداري به موسي و خانواده

كه بميرم، تصميم  مھم اين است كه پيش از آن: "م، او اظھار داشت كهي موسي را ترک کني كه خانه پيش از آن. كرد
  !".درستي گرفتم

"را مفروش و حكمت و ادب و فھم را و آن راستي را بخر، : "موسي درك كرد كه
چھار . چقدر مھم است ،١٧

  .ماه بعد از آن، دوست عزيز ما از دنيا رفت

گ̀`ذرانم، ھرگ̀`ز پاس̀`خ موس̀`ي را ك̀`ه ب̀`ه پرس̀`ش م̀`ن داد؛  وقت̀`ي اوق̀`اتي را ك̀`ه ب̀`ا ھ̀`م گذراني̀`ديم، از خ̀`اطر مي
خ̀`واھي           موس̀`ي، اگ̀`ر ھم̀`ين امش̀`ب بمي̀`ري؛ اب̀`ديّت را در كج̀`ا : "م̀`ن از او پرس̀`يدم. فرام̀`وش نخ̀`واھم ك̀`رد

  ".گذرانيد؟

را از  اي`ن: "دوباره از او سؤال كردم كه. ."من به بھشت خواھم رفت: "پس از اندكي ترديد، موسي پاسخ داد
کت`اب چون م`ن ب`ه اي`ن : "فشرد، پاسخ داد كه مشتاقانه كmم مقّدس خدا را در دستانش مي حالي او در". داني؟ كجا مي

  !".ايمان دارم

  

  وعده 
؛ بگيري`دكه بميريد، تص`ميم درس`تي  پيش از اينخواھيد  من اين سفر اكتشافي را به شما كه ھمچون موسي مي

 كه خداي واحد حقيقي شما را با دستانش برگيرد، شما را در تم`ام موان`ع، م`دد فرماي`د و ش`ما را باشد. دارم مي تقديم

  .كه او كيست و چه كاري براي شما انجام داده است، رھنمون سازد ادراكي روشن و مطمئن از اين به
 ١٣ارمياء كتاب ( .".جو نماييد، مرا خواھيد يافت و جستو مرا خواھيد طلبيد و چون مرا به تمامي دل خود "

 :٢٩.(  

  .ي امين خدا براي شما است اين وعده
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٢  
  غلبه بر موانع

  

  

  

  

  

  .".خواھد آوردرا بشناسي،تورااز پادر  ش از آنكه جھلپي"

  )ُولُوفزبان (المثل سنگالي  ضرب
  

 ۶ھوش`ع كتاب (."اند قوم من از عدم معرفت ھmك شده" : ھزار سال پيش، خدا اعmن فرمود كه نزديك به سه
در چ`ه ك`ه پي`امبران  داني نس`بت ب`ه آن در جھ`ل و ن`ا -كردگان تحص`يل اع`م از-ھا تر انس`ان امروز ھم بيشتا به ). ۴: 

  .ميرند كنند و مي اند؛ زندگي مي نوشته مقّدس كتاب

مق`ّدس  ی از گفت`ه ھ`ای كتابدرك و فھم` ک`ه ح`داقل مق`ّدس، آي`ا كس`ي ارزش و ت`أثير كتاب،با عنايت ب`ه پيش`ينه
  ؟ محسوب کرد" سواد كرده و با تحصيل"توان  ندارد را مي

ھمراه ھزاران مذھب رشد كرده اس`ت، ب`ه ھم`ين س`بب ھ`م ھ`زاران دلي`ل  طور كه جمعيّت دنيا به درست ھمان
از  اس`تد*ل  و در فصل بعدي، ما به بررس`ي دهدر اين فصل . وجود آمده است كmم مقّدس خدا به ديده گرفتن براي نا

و پي`روزي  ت`وانيم انتظ`ار مقابل`ه كنيم، مي آن ھنگام كه سفر آغاز مي و بدين ترتيب. ميان اين د*ئل خواھيم پرداخت
  .موانع را داشته باشيم اين بر بسياري از

  

  :كنند س را رد مي ّمقد كتاب استناد به آنھاكه مردم با  " دليل"ده 

  

  "اساطير".١

مقّدس در واقع مجموعه ای از اساطير  ارند كه كتابد دين غربي و اروپايي، بسياري ابراز مي در بين ملل بي
  ای مطالعه كه حتّي تر اين افراد بدون اين بيش. شده است ھاسر ھم بندی گذشته است که به طرز زيبايي توّسط انسان

  .ا كرده باشند، اين عقيده را بيان ميکنندخد مقّدس طرفانه در كmم و بي نظری

 -،ھمك`ار ش`رلوك ھ`ولمز آگاه ش`رلوك ھ`ولمز ھاي مشھور كار پروندهنام   يل بهدر اثر كmسيك آرتور كانان دا

  : كند از او سؤال مي ي جنايي خاصّ  ي يك پرونده درباره -دكتر واتسون

  ".كني؟ چه استنباط مي تو از اين موضوع"
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ف`احش اس`ت ك`ه ب`دون اي`ن ي`ك اش`تباه . اش ن`دارم م`ن ھن`وز اطmّع`اتي درب`اره: "دھ`د شرلوك ھولمز پاسخ مي
ھا  بر فرض`يه          كه  جاي اين تدريج به نفر به در اين صورت است كه  يك. داشتن اطmّعات، نظريه پردازي كرد

"..سازد شانيدن فرضيّات، منحرف ميي حقيقت بپوشاند، حقايق را با پو جامه
١٨
    

آنان بدون در دس`ت .شوند ب ميي كmم مقّدس خدا مرتك را درباره" اشتباه فاحش"ھا ھم اين  بسياري از انسان
پوش̀`انند ك̀`ه مب̀`ادا ب̀`ه  رس̀`ند و حقيق̀`ت را لباس̀`ي از فرض̀`يّات مي خ̀`واه خ̀`ود ميش`تن اطmّع̀`ات ك̀`افي ب̀`ه اس̀`تنتاج دلدا

  .زندگي ايشان تلنگري وارد شودي  بيني و شيوه جھان

   

  "ھاي بسيار فراوان ھا و تعبير تفسير. "٢
: كنن`د ك`ه اّدع`ا ميش`نوند ك`ه ي`ك گ`روه  اين دليل ك`ه ميبه  ،خوانند برخي از اشخاص، كmم مقّدس خدا را نمي

چيزي نيست ك`ه  خير، مفھوم اين گفته آن: "دارند كه ؛ و گروھي ديگر چنين ابراز مي!"گويد مقّدس چنين مي كتاب"
انگيز  ت`وان فھمي`د، تعّج`ب ك`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا را نمي ف`رض اين!". مقّدس اين اس`ت ي كتاب گوييد؛ بلكه گفته شما مي
١٩د،ش`مرَ  ي بس`ياري از موض`وعات زن`دگي مج`از مي ھاي گون`اگون را درب`اره گاه مقّدس ديد كه كتاب حالي در. نيست

 

ھ`اي مختل`ف  ھا و تعبير ديگ`ر مج`الي ب`راي تفس`ير آي`د،  وداني ب`ه مي`ان ميي ج`ا آيند و نتيجه ھنگامي كه موضوع بر
   .گويد؛ دقّت كافي داشته باشيم چه كه مي تواند درك شود، اگر ما به آن كتاب خدا و پيام آن مي. گذارد باقي نمي

: گوي`د يرس`د ك`ه ش`رلوك ھ`ولمز ب`ه ھمك`ارش م جا مي آگاه شرلوك ھولمز و دكتر واتسون به اين ماجراي كار

ي به اين اتاق ھا پلّكاني را كه از سالن پذيراي براي مثال، تو بار. تفاوت، آشكار است. بيني نمي اّماكني،  تو نگاه مي"
و دكت`ر ". چن`د ب`ار؟: "پرس`د شرلوك ھ`ولمز مي.". ام را ديده ھا آن بلي، بار: "گويد دكتر واتسون مي ."اي آيد؛ ديده مي

: پرس`د ش`رلوك ھ`ولمز دوب`اره از او مي.". را دي`ده باش`م ھا ب`ار آن خ`وب، ش`ايد ص`د: "گويد واتسون ھم در پاسخ مي

و ش`رلوك .". دانم من نم`ي اّما! خيلي: "گويد دكتر واتسون ھم در جواب او مي". بسيار خوب، چند پلّه وجود دارد؟"
ي م`ورد نظ`ر م`ن  اي و اي`ن نكت`ه را دي`ده ح`ال ت`و آن و باايناي  ت`و دقّ`ت نك`رده! حق با ت`و اس`تبله : "گويد ھولمز مي

"..ام ام و ھم به آن توّجه و دقّت كرده جا ھفده پلّه وجود دارد، چون من ھم ديده دانم كه در اين ولي من مي. است
٢٠
   

و  بينن`د ميمق`ّدس را  ھاي گون`اگون كتاب ھا وج`ود دارد، بس`ياري نوش`ته چن`ين وض`عيّت مش`ابھي ب`راي انس`ان
نتيج`ه، تعّجب`ي ن`دارد ك`ه اش`خاص  در. كنن`د توّج`ه ميگوي`د،  مق`ّدس مي چ`ه ك`ه كتاب ي كم`ي ب`ه آن عّده اّما؛ خوانند مي

  . گذارند ور ميي ظھ ھاي گوناگون، پا به عرصه ھا و تعبير فراواني با تفسير

ا ھم`ان اش`تياق و پيغ`ام خ`دا را درك ك`نم؟ آي`ا م`ن ب` خ`واھم ميآي`ا م`ن : "كنن`ده اي`ن اس`ت ك`ه پرسش روشن اّما
سليمان پادش`اه، چن`ين نوش`ته  وجوي حقيقت خدا ھستم؟ مھيّاي جست كنم، صرف يافتن يك گنج پنھان ميكه  اي مداقه
طلبيدي و مانند  را مثل نقره مي نمودي، اگر آن به فطانت بلند ميكردي و آواز خود را  اگر فھم را دعوت مي«: است
 .».نم`ودي و معرف`ت خ`دا را حاص`ل مي  فھمي`دي، گاه ترس خداون`د را مي كردي، آن جو مي و ھاي مخفي جست انهخز

  ").٢:  ٣تا  ۵سليمان  كتاب امثال(

  

  "مسيحيان. "٣

اي`ن اف̀`راد . كنن̀`د را رّد مي مق`ّدس ھس`تند، آن دليل ك̀`ردار پلي`د اشخاص`ي ك̀`ه م`ّدعي پي̀`روي از كتاب بس`ياري ب`ه
ع`ام ش`دند،  ، تحت لواي ص`ليب؛ س`mّخي و قتل»دينان كفّار و بي«ھاي صليبي كه در آن  ي جنگ درباره: "پرسند مي

ھايي  ع`دالتي م`ورد بي گويي`د؟ در اي قرون ُوسطا، چه ميعقايد در اروپ ھاي تفتيش گاه ي داد درباره. ""!گوييد؟ چه مي
". چ̀`ه توض̀`يحي داري̀`د؟              دانن̀`د،  مق̀`ّدس مي ك̀`ه ام̀`روزه از اشخاص̀`ي ك̀`ه خ̀`ود را م̀`ّدعي پي̀`روي از كتاب

و در اب`راز محبّ`ت  گ`ذارد، را بر خود مي) است شبيه مسيحمعناي  كه به( مسيحيكس كه نام  حقيقت اين است كه ھر
ھ`ايي اس`ت ك`ه  زچي ورزد، مص`داق ب`ارز و آش`كار تض`اّد و تن`اقض ب`ا آن وارانه، قص`ور و غفل`ت م`ي شفقّت مسيحو 

ي خ`ود را محبّ`ت  ايد كه گفت`ه ش`ده اس`ت ھمس`ايه شنيده" : عيسي به شاگردانش فرمود .عيسي مسيح گفت و تعليم داد
گان خ`ود  خود را محبّت نماييد و ب`راي لع`ن كنن`د گويم كه دشمنان من به شما مي اّما. نما و با دشمن خود عداوت كن

كه به شما فحش دھد و جفا رس`اند، دع`اي خي`ر  بركت بطلبيد و به آناني كه از شما نفرت كنند،  احسان كنيد و به ھر
  ). ۵:  ۴٣و  ۴۴متّي  انجيل(              .".كنيد
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باري اس̀`ت، چ̀`ه  بن̀`د درس̀`تي، مس̀`تي و بي ي مس̀`يحياني ك̀`ه زن̀`دگي آن̀`ان پ̀`ر از ن̀`ا درب̀`اره: "پرس̀`ند ديگ̀`ران مي
كن̀`د، در تقاب̀`ل و مخالف̀`ت  باري اخmق̀`ي زن̀`دگي مي بن̀`د دوب̀`اره باي̀`د بگ̀`ويم شخص̀`ي ك̀`ه در بي". دھي̀`د؟ توض̀`يحي مي

  :فرمايد مشھود با آن چيزي است كه كmم مقّدس خدا مي

پرس`تان و زاني`ان   فاسقان و ب`تشوند؟ فريب مخوريد، زيرا  دانيد كه ظالمان وارث ملكوت خدا نمي آيا نمي"  
و . ك̀`اران و ميگس̀`اران و فّحاش̀`ان و س̀`تمگران وارث ملك̀`وت خ̀`دا نخواھن̀`د ش̀`د و ُمتِنَِعّم̀`ان و لُ̀`ّواط و دزدان و طمع

و ب`ه  عيس`اي خداون`دايد؛ ب`ه ن`ام  ش`ده يافته و مقّدس گرديده و عادل شمردهبوديد، لكن غسل  بعضي از شما چنين مي
ع`ادل ش`مرده "معناي  ، ب`ه"ش`دن ع`ادل محس`وب"). ۶:  ٩ت`ا  ١١پولس ب`ه قرنتي`ان  ي اّول هرسال( "..روح خداي ما

توانن`د بخش`يده  كاران مي ھا در طّي سفرمان در كmم مقّدس خدا، كشف خواھيم كرد كه چگونه گناه بعد. ؛ است"شدن
  . شده و توّسط خدا پارسا و عادل شمرده شوند

م`ريم مق`ّدس و ديگ`ر قّديس`ين، ك`رنش و  مسيحياني كه در براب`ر تن`ديس ي درباره: "پرسند كه برخي ديگر مي
ت̀`ر  دھ̀`د، بيش كس ك̀`ه اي̀`ن اعم̀`ال را انج̀`ام مي طور خmص̀`ه باي̀`د گف̀`ت ك̀`ه ھ̀`ر ب̀`ه". گويي̀`د؟ كنن̀`د، چ̀`ه مي ني̀`ايش مي

ب`راي خ`ود ": فرماي`د پي`روي نماي`د ك`ه مي ييكه از تعليم كmم خ`دا اين كند، تا ي كليسايي خودش را پيروي ميھا سنّت
و سنگي مصّور در زمين خود مگذاريد تا ب`ه آن جھت خود برپا منماييد، ھا مسازيد، و تمثال تراشيده و ستوني به بت

ھا، تجلي`ل  تعظيم و سجده در براب`ر مجّس`مه). ٢۶:  ١كتاب *ويان (".سجده كنيد، زيرا كه من يھوه خداي شما ھستم
̀`يش ̀`دار و عظم̀`ت انس̀`ان ب ̀`ي، جملگ̀`ي از  دع̀`اي ب̀`ي   از خ̀`دا،  اقت ̀`دون ش̀`ناخت خ̀`داي واح̀`د حقيق روح و ع̀`ادتي ب

̀`د حس̀`اب مي پرس̀`تي به ھاي بت نمون̀`ه ̀`را مي. آين ̀`د ك̀`ه  بس̀`ياري از نظ̀`ر فك̀`ري آش̀`فته و س̀`رگردان ھس̀`تند، زي پندارن
ني`ز  پروتس`تانو  مس`يحيّت. ط`ور نيس`ت ك`ه اين حالي در. مانند و مش`ابه ھ`م ھس`تند، موضوعات كاتوليك و  مسيحيّت

كن`د ك`ه آم`دن و رف`تن  قدر ي`ك ف`رد را مس`يحي مي آمدن و رفتن به يك ساختمان كليسا، ھمان. معنا و يكسان نيستند ھم
  ! كند يك شخص به يك طويله، او را تبديل به اسب مي

  

  "كاران ريا. "۴
. ؛ اس`ت"ك`ار ھم`ه ري`ا ب`ه س`بب وج`ود اين"دھن`د،  مق`ّدس ارائ`ه مي دليل ديگري كه برخي براي نخواندن كتاب

زنن`د و ج`وري ديگ`ر زن`دگي  جور ح`رف مي مقّدس اعتق`اد دارن`د، ي`ك كنند كه به كتاب متأّسفانه، بسياري كه اّدعا مي
 .كنن`د ي خ`ود، اس`تفاده مي خواھان`ه مقّدس را منحرف ساخته و از اسم خدا براي مقاص`د خود آنان پيغام كتاب. كنند مي

برخ`ي از آن`ان . اند آب`رو ش`ده اخmقي، رسوا و بي پروري و اعمال غير باري و تن بند بيخاطر  بسياري از واعظان به
گون`ه  مق`ّدس، اين كتاب! گويند كه اگر شما برايشان پول بفرستيد، شما ب`ا س`mمتي و ث`روت؛ برك`ت خواھي`د ياف`ت مي

داري  پندارند دين و مرتّد از حّق كه ميالعقل  منازعات مردم فاسد":  فرمايد بازي را چنين رسوا مي افراد شيّاد و حقّه
  ). ۶:  ۵پولس به تيموتاؤس  ي اّول رساله( .".از چنين اشخاص اعراض نما. سود است

̀`ن چيز عيس̀`ي مي ̀`ران م̀`ذھبي منفعت بايس̀`تي اي ̀`ه رھب ̀`ب و كم ھ̀`ا را ب ̀`ه طل اي ": فرم̀`ود ي دوران خ̀`ود مي ماي
جوين`د و  ھاي خود به من تقّرب مي اين قوم به زبان: كه گفت ي شما نيكو نبّوت نموده است كاران، اشعياء درباره ريا

كنن`د زي`را ك`ه احك`ام  پس عبادت مرا عب`ث مي. نمايند، ليكن دلشان از من دور است ھاي خويش مرا تمجيد مي به لب
ران ك̀`ا و چ̀`ون عب̀`ادت كن̀`ي، مانن̀`د ريا").  ١۵:  ٧ت̀`ا  ٩متّ̀`ي  انجي̀`ل( .".دھن̀`د ي ف̀`رايض تعل̀`يم مي منزل̀`ه م̀`ردم را به

آينه به  ھر. ھا ايستاده، نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند ھاي  كوچه مباش زيرا خوش دارند كه در كنايس و گوشه
  ).۵:  ۶متّي  انجيل(           . ."اند گويم اجر خود را تحصيل نموده شما مي

وانم`ود ك`ردن مث`ل  (، بوده ايم  نمايي خودكاري و  ريانوعی درگير  يك از ما خود نيز به با توجه به اين كه ھر
ي خ`ود چش`م  گ`ران از  ش`ناخت آفرينن`دهك`اري دي ريا بھان`ه ی ؛ آي`ا باي`د ب`ه)را ن`داريم واق`ع آن به داشتن چيزي كه در

  از ما انتظار دارد؟ ا را به افرادي تبديل نمايد كه خداونددھيم كه كmم موثّق و معتبر خدا منو اجازه  پوشی کنيم

  

  "پرستي نژاد. "۵
اي  آي`د و آن`ان را در مرتب`ه اصطmح به مذاق بعض`ي خ`وش مي مقّدس به كه كتاب دليل اين ھا به برخي از انسان

و پرس`تي  نژاد اي آلوده به درجه تر ما بايستي با*خره در كه بيش يدرحال. پذيرند دھد، نمي تر از ديگران قرار مي با*
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روش`ني  به اّم`امق`ّدس  ، كتاب)از ن`ژاد ديگ`ران مباھات كردن به نژاد خودم`ان ب`يشمثل ( ھاي گوناگون ھستيم تبعيض
  ).١٠:  ٣۴كتاب اعمال رسو*ن . (."خدا را نظر به ظاھر نيست":  فرمايد مي

ب`ه آي`ا داس`تان مرب`وط ٢١ازدواج ك`رد؟) حبش`ه(موس`ي ب`ا ي`ك زن اھ`ل اتي`وپي  دانيد كه ي مثال، آيا شما ميبرا
ك`ه او ب`ه درگ`اه  ي ارت`ش س`وريه را از م`رض ج`ذام ، پ`س از اين دهاليشع پيامبر، فرمانكه چگونه خدا از طريق  اين

و ي`ونس ك`ه ي`ك پي`امبر يھ`ودي ب`ود، فرم`ان داد ت`ا پيغ`ام توب`ه  داني`د ك`ه خ`دا ب`ه آيا مي ٢٢خدا فروتن شد، شفا بخشيد؟
ھاي جھ`ان و  ت`رين ش`ھر در دوران باس`تان، يك`ي از بزرگ در ع`راق كن`وني ك`ه(رستگاري را به اھ`الي ش`ھر نين`وا

خواست كه خ`دا آن`ان  ، موعظه كند؟ يونس نبي از اھالي نينوا نفرت داشت و دلش مي)پايتخت امپراتوري آشور بود
.داش`ت و رحم`تش را ب`ر ايش`ان آش`كار فرم`ود خ`دا آن`ان را دوس`ت مي اّمارا نابود سازد، 

٢٣
س`رزمين  آي`ا نق`ش مھ`مّ  

̀`ا آش̀`كار مي) اي̀`ران(پ̀`ارس  ٢۴كني̀`د؟ گ̀`ردد، درك مي را ك̀`ه در داس̀`تان ف̀`راھم آم̀`دن رس̀`تگاري خ̀`دا ب̀`راي تم̀`ام دني
             

ك̀`ه _ ك̀`ار س̀`امري  ط عيس̀`ي ب̀`ا زن گناهحي̀`ات ج̀`اودان توّس̀` پي̀`اممي̀`ان گذاش̀`تن  انگيز در ي ش̀`گفت حال واقع̀`ه ب̀`ه آي̀`ا تا
̀``ان و از س̀``رزمين س̀``امره دور ̀``ان از آن ̀``د و س̀``امريان را  ي مييھودي مطالع̀``ه            دانس̀``تند،  مي" نج̀``س"كردن

٢۵ايد؟ كرده
   

از دي`د او تنھ`ا ي`ك . گونه نيس`ت ي ما اين آفريننده اّماپرستي، در رنج است،  تبعيض و نژاد معضلجھان ما از 
   .و آن نژاد بشري است_ نسل و نژاد وجود دارد 

ھ`اي س`اخته ش`ده  در ھيكل كه او مالك آسمان و زم`ين اس`ت، چونخدايي كه جھان و آنچه در آن است آفريد، "
شود كه گويا محتاج چيزي باشد، بلكه خود به ھمگان،  باشد و از دست مردم؛ خدمت كرده نمي ھا ساكن نمي به دست

و ھ`ر اّم`ت انس`ان را از ي`ك خ`ون س`اخت ت`ا ب`ر تم`امي روي زم`ين مس`كن . بخش`د ھ`ا مي حيات و نَفَس و جمي`ع چيز
اي ايشان را مقّرر فرمود تا خدا را طلب كنند كه شايد او را تفّحص ك`رده، ھ ھاي معيّن و حدود مسكن گيرند و زمان
ك`ه بعض`ي از  زي`را ك`ه در او  زن`دگي و حرك`ت و وج`ود داري`م چنان. كه از ھيچ يكي از م`ا دور نيس`ت بيابند، با آن

  ). ١٧:  ٢۴تا  ٢٨كتاب اعمال رسو*ن ( .".باشيم اند كه از نسل او مي شعراي شما نيز گفته

، س`اخته اس`ت، ب`ه توّس`ط دان`ش ن`وين "از ي`ك خ`ون"ھا را  كه خ`دا تم`ام انس`ان مقّدس مبني بر اين عاي كتابادّ 
درص`د  ٩/٩٩ب`ا ض`ريب ھ`ا،  ي وراثتي بشري ي`ا ھم`ان ژن رمزينه: "دارد گردد كه چنين بيان مي امروزي تأييد مي

ھا  DNAماند، تنھا عوامل وراثتي يا ھمان  چه باقي مي آن. ھاي سراسر جھان، يكسان و مشابه ھستند در بين انسان
ھا ي`ا احتم`ال و مخ`اطرات ام`راض از يك`ديگر  ھا، ھمچ`ون رن`گ چش`م ھاي فردي ما انس`ان ھستند كه مسئول تفاوت

.".باشند مي
٢۶
   

دھد و  ؛ به شخص شما و من اھميّت مي"از ھيچ يكي از ما دور نيست"، كه "آسمان و زمين"آفريننده و مالك 
ي جزئيّ`ات را از ھم`ان ابت`داي تولّ`د م`ا  خ`دا ھم`ه. و پيغ`ام او را درك نم`اييم "خدا را طل`ب كن`يم"خواھد تا  از ما مي

فرماي`د ت`ا ن`ام او  دوست دارد و ايشان را دعوت مياو مردم را از ھر قوم، زبان فرھنگ و رنگ . ترتيب داده است
  . به زبان خويش بخوانند را در دل خود و

  

   "شمرد مقّدس، قتل را مجاز مي خداي كتاب. "۶
دوس`تي ب`دون م`ذھب  يا كسي كه طرفدار آيين انسان(ي الكترونيكي، از فردي كه به خدا اعتقاد ندارد  اين نامه

   :، به دست من رسيده است)طور ناميده شود است، چون خودش خواسته كه اين

ش`وند و محبّت`ي عظ`يم و  زودي خش`مگين نمي من خداوند، خدا ھستم كه بر آناني ك`ه ب`ه": گويد مقّدس مي كتاب
پسندي و تجلي`ل از خ`ويش  چه كلمات زيبايي از خود.". نمايم دارند؛ شفقّت و ترّحم مي داري خالصي را ابراز مي وفا

رس̀`د ك̀`ه خ̀`دا  نظر نمي ب̀`ه. آين̀`د مين ھ̀`اي خ̀`دا ج̀`ور  در ك̀`دام از اي̀`ن عب̀`ارات ب̀`ا كار بينيم، ل̀`يكن ھيچ ج̀`ا م̀`ي را در اين
̀```در آن ̀```ت باش̀```د، آن ھا ھ̀```م با ق ̀```اه دس̀```امبر س̀```ال  محبّ ̀```ه در م ̀```اني ك ̀```يش از  ٢٠٠۴ھ̀```م زم ̀```يmدي اج̀```ازه داد ب م

جنوب شرق آسيا، ج`ان ) سونامي(زلزله و امواج مھيب اقيانوسي  ي گناه در فاجعه ھزار نفر انسان بي پنجاه و دويست
ي ورود ق̀`وم اس̀`رائيل ب̀`ه س̀`رزمين كنع̀`ان،  مق̀`ّدس درب̀`اره ي ذك̀`ر ش̀`ده در كتاب در واقع̀`ه... خ̀`ود را از دس̀`ت بدھن̀`د

چرا من كه ص`رفاً ي`ك ... دھد گناه آن ديار مي جو و بي مردان، زنان و كودكان صلحمقّدس فرمان به قتل  خداي كتاب
ب`ود، م`ن  ان م`ن ميباش`م؟ اگ`ر ق`درت جھ`ان در دس`ت تر مي تر و مش`فق رحم ، دل"آفريننده"موجود فاني ھستم، از آن 
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بگي̀`رد، قتل̀`ي  كند، جنگ̀`ي در بر ي م̀`ا كشمكش̀`ي وج̀`ود داش̀`ته باش̀`د، نفرت̀`ي س̀`ر دادم ك̀`ه در س̀`يّاره ھرگ̀`ز اج̀`ازه نم̀`ي
ھ`ا  ھا بب`رد، بيماري ھا را بفش`ارد، گرس`نگي ت`اب از انس`ان گريبان انس`ان ،وجود آيند، فقر صورت پذيرد، فجايعي به
. ھا بت`ازد نبخت`ي ب`ر دل انس`ا اندوه و تيره ،تأّسف و ي رنج آدميان باشد درد، مايه             مردم را در رنج افكنند، 

  !دادم ھا را پايان مي ھا و پلشتي ي انگشت تمام اين پليدي به يك اشاره داشتم، اگر قدرتي مي

پلي`دي و كن`د ك`ه  چ`را ك`اري نميحال قادر مطلق است،  عين اگر خدا ھم نيكو و ھم در: "پرسند كه بسياري مي
اگ`ر خ`دا نيك`و و : "كنن`د ك`ه ي كم`ي ھس`تند ك`ه س`ؤال مي وجود، جالب است كه ع`دهّ  با اين". شرارت؛ متوقّف گردد؟

خ`واھيم ك`ه  ما مي". گيرد؟ ؛ چرا جلوي مرا نميشوم چنين، قادر مطلق است، ھنگامي كه من مرتكب شرارتي مي ھم
  .اش قرار دھد م كه ما را مورد قضاوت عاد*نهخواھي نمي اّماخدا پليدي و شرارت را داوري فرمايد، 

. ھ`اي س`ختي ش`ده باش`د گراي م`ا دچ`ار چالش پذيريم كه اي`ن دوس`ت انس`ان با توّجه به اين تناقض و تضاّد، مي

ھا در ط`ّي  بع`د. اي در دس`ترس ھس`تند ھاي ق`انع كنن`ده اي وجود ندارند، معھذا پاس`خ نگرانه ھاي ساده كه پاسخ درحالي
ش`ويم،  ي گناه؛ روبرو مي ھاي گسترده آيند در كmم مقّدس خدا، ھنگامي كه با شخصيّت خدا و نتايج و برگذار  و گشت
ي خ`ويش،  درس`ت آفرينن`ده در اي`ن مي`ان، س`ه ق`انوني ك`ه م`ا را از قض`اوت نا. ھاي خدا ھم روشن خواھن`د ش`د پاسخ

ھاي زن`ان، م`ردان، كودك`ان و  عي، زن`دگيدھ`د ك`ه مص`ائب و فج`اي دھد و يا حتّ`ي فرم`ان مي زماني كه او اجازه مي
  :دھيم دارند، مورد بررسي قرار مي مي نوزادان را مورد ھجوم خود قرار دھد؛ باز

   

  .كند كه خدا تصوير نھايي را مشاھده مي حالي بيند، در انسان، تنھا يك جزء كوچك را مي) ١

، ج`ان "پيش از موعد مقّرر" "گناھان بي"آن  كه در" عاد*نه نا"مصيبت عنوان يك  را به ھا آن چه كه انسان آن
فرماي`د ك`ه  خ`دا چن`ين بي`ان مي. بين`د انداز اب`ديّت را مي كنن`د، خ`دا در آن چش`م دھن`د، مش`اھده مي خود را از دس`ت مي

.داد اص̀`لي اس̀`ت درآم̀`دي از ي̀`ك رخ وج̀`ود خ̀`اكي و گ̀`ذراي ي̀`ك انس̀`ان، تنھ̀`ا پيش
زن̀`دگي چي̀`زي ب̀`يش از دي̀`دن آن ٢٧

ي  اگ`ر او ب`ر پاي`ه. براي مثال، ي`ك جن`ين را در رح`م م`ادرش تص`ّور كني`د. شوند به چشم ديده ميھايي است كه  چيز
من چه كرده بودم كه مس`تحّق اي`ن ھس`تم : "گفت دليلي بياورد، شايد به خدا چنين ميتوانست  بيني محدودش مي جھان

من  اّماكنند،  خندند، بازي مي ھا مي ن، بچهدر بيروام؟  محبوس شده                  ي كوچك،  كه در اين كيسه و نطفه
چ̀`را م̀`ن ك̀`ه ي̀`ك جن̀`ين كوچ̀`ك ِص̀`رف ھس̀`تم، از ! اي̀`ن انص̀`اف نيس̀`ت! ام در اي̀`ن دني̀`اي تاري̀`ك و خ̀`يس؛ گي̀`ر افت̀`اده

اش، چن`ين  آشكار است كه كودكي كه ھنوز متولّد نشده اس`ت، ب`ا آفرينن`ده. "تر شفقّت و مھرباني دارم؟ ام بيش سازنده
̀`اكن̀`د،  اي نمي مجادل̀`ه كن̀`ي؟ آي̀`ا  ت̀`و كيس̀`تي اي انس̀`ان ك̀`ه ب̀`ا خ̀`دا معارض̀`ه مي" .كنن̀`د ك̀`اررا مي س̀`ا*ن اين بزرگ اّم

  ).٩:  ٢٠پولس به روميان  ي  رساله(. "گويد كه چرا مرا اين چنين ساختي؟ مصنوع به صانع مي

ً امچه كه براي انسان اشتباه است، الز آن )٢   .درست نيست براي خدا نا ا

ايّ`وب پي`امبر، ك`ه تم`ام .را ن`ابود فرماي`د ارد ك`ه آني حيات، خدا و تنھا خ`دا ح`ق د دارنده در مقام منشاء و نگاه
برھن`ه از «: گف`ت) ايّوب"(: دارد دارايي و ده فرزندش را در يك رشته حوادث طبيعي از دست داد؛ چنين ابراز مي

و ن`ام خداون`د متب`ارك ! خداون`د داد و خداون`د گرف`ت! ج`ا خ`واھم برگش`ت َرِحم مادر خود بيرون آمدم و برھنه ب`ه آن
  ). ١:  ٢١و  ٢٢ايّوب  كتاب. (."در اين ھمه، ايّوب گناه نكرد و به خدا جھالت نسبت نداد» !باد

عجيب  اّماھاي حكيمانه،  پرده را كه در برنامه تھاي پش كاري سفر در پيش روي ما برخي از معارف و ريزه
.خدا قرار دارند، براي ما تدارك خواھد ديد

ما آن فرمانرواي مقتدر تمام گيتي را مmق`ات خ`واھيم ك`رد ك`ه انس`ان  ٢٨
̀`د را ب̀`ه دوس̀`ت داش̀`تن و اطاع̀`ت از خ̀`ودش مجب̀`ور نمي ̀`ين  ھم. فرماي ياف̀`ت ك̀`ه چ̀`را اي̀`ن جھ̀`ان در در خ̀`واھيم چن

  .ھولناك كنوني خود قرار دارد وضعيّت شوم و

  .خواھد آورد نقص خويش را بر ھمگان به اجرا در در نھايت، خدا عدالت كامل و بي )٣

ھ`اي گذش`ته و ح`ال، در تك`اپو و تق`mّ ھس`تيم، مفي`د  داد دار ك`ردن و پيون`د ب`ين رخ م`ورد معن`ا كه م`ا در حالي در
دان`د؛ ل`يكن م`ا  ي ھ`ر ش`خص و روح`ي را مي ي انسان؛ تمام اطmّع`ات درب`اره ياد آوريم كه آفريننده خواھد بود كه به

م`ا ب`ه او . نماي`د ھاي خودش عم`ل مي اي ما؛ كه با ضوابط و معيارھ نه با معيار اّماكند،  خدا عمل مي. دانيم را نمي آن
چه خدا اجازه  اگر. فرمايد گوييم كه چه چيز درست و چه چيز اشتباه است، بلكه او به ما اين موارد را اعmن مي نمي
ي ش`رارت  درب`اره او اّماگذارد،  خواسته بر ديگران مي ھا تصميمات اشتباھي بگيرند كه تأثيرات نا دھد كه انسان مي
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̀``دي؛ بيو پل ̀``اوت نيس̀``ت ي ̀``ه خ̀``دا ھ̀``ر م̀``رد و زن و ك̀``ودكي را برھنگ̀``امي ك̀``ه  روز داوري ،. تف ھ̀``اي  ي معيار پاي
ي محبّت و عدالت خدا را پاي`اني  گستره و درجه. رسد زودي فرا مي اش، محاكمه و داروي خواھد فرمود؛ به عاد*نه
.نيست

٢٩
خي`زد ت`ا ب`ر ش`ما ت`رّحم  مي تا بر شما رأفت نمايد و از اين س`بب بركشد  و از اين سبب خداوند، انتظار مي" 

:  ١٨كت̀`اب  اش̀`عياء . (."حال ھمگ̀`اني ك̀`ه منتظ̀`ر وي باش̀`ند به خوش̀`ا. ك̀`ه يھ̀`وه خ̀`داي انص̀`اف اس̀`ت فرماي̀`د؛ چون

 اش`تياق و رحمت`ي"ي الكتروني`ك فرس`تاده اس`ت، خ`ود را داراي  اگر شما ھم مانند اين دوستي كه براي ما نام`ه).٣٠
فرماي`د  خ`دا اس`رار خ`ويش را ب`ر كس`اني آش`كار مي. دانيد؛ به خواندن اين كتاب، ادامه دھيد ، مي]"آفريننده]    بيش از 

  . ي كافي فروتن و خواھان شنيدن صداي وي باشند كه به اندازه

ھاي مكشوف ت`ا ب`ه اب`د از آن م`ا و فرزن`دان م`ا اس`ت، ت`ا  چيز اّماھاي مخفي از آن يھوه خداي ماست و  چيز"
  ).٢٩:  ٢٩كتاب تثنيه (. ."عمل آوريم جميع كلمات اين شريعت را به

  

  ..."بايست شامل كتاب خدا نمي. "٧
̀`تن اين ̀`ا گف ̀`ده بايس̀`ت در نمي پ̀`س ي خ̀`دا الھ̀`ام ش̀`ده اس̀`ت، وس̀`يله به مق̀`ّدس اگ̀`ر كتاب : "ك̀`ه برخ̀`ي ب ي  بردارن

، ".پرس`تي و نظ`اير آن باش`د وف`ايي، بت ُكش`ي، خيان`ت و بي زن`اي ب`ا مح`ارم، نسلكاري،  انگيز زنا ھاي نفرت داستان
ي تعبي̀`ر و تفس̀`ير آن̀`ان از الھ̀`ام و مكاش̀`فه، كت̀`اب خ̀`دا  پاي̀`ه بر .كنن̀`د را توجي̀`ه مي ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا م̀`ردود ش̀`مردن

جا ك`ه م`راد و ھ`دف ك`mم مق`ّدس  از آن اّما. اي بسيار مستقيمي از جانب خدا محدود گرددھ قول بايست تنھا به نقل مي
تنھا  مق`ّدس ن`ه چوب تاريخ است، آيا ج`اي تعّج`ب دارد ك`ه كتاب ي ايشان در چھار ھا با آفريننده خدا، آشنا كردن انسان

مگر ن`ه آن اس`ت چنين گناھان و قصور بشر را نيز ثبت نمايد؟  بلكه ھم               كردار و فرمايشات خدا را فقط؛ 
ي تاري`ك قص`ور نس`ل بش`ر،  داري خويش را عليه پيشينه كه خدا خواسته است تا جmل، پاكي، عدالت، رحمت و وفا

يم كه او چگونه جا است كه ما جسارت كرده و به قادر مطلق دستور دھ آيا روا و به                     آشكار فرمايد؟ 
  بايد جmل و پيغام خويش را آشكار فرمايد و چگونه نبايد اين كار را بكند؟ 

ي صانع خود گوي`د م`را  گر مثل ِگل محسوب شود يا مصنوع درباره آيا كوزه! چيز كنندگان ھر زبر و اي زير" 
:  ١۶اش`عياء  كت`اب(                                . "ي مصّورش گويد ك`ه فھ`م ن`دارد؟ نساخته است و يا تصوير درباره

٢٩.(  

مقّدس، بسياري از وقايعي تاريخي را ثبت نموده است كه خدا بر وق`وع آن`ان اج`ازه فرم`وده؛ ل`يكن آن`ان  كتاب
باش`د ك`ه مش`تاق تب`ديل ش`رائط ب`د ب`ه چي`زي  خداي حقيقي و زنده، شخص`ي مي. را تأييد نكرده و مجاز نشمرده است

. خوان`ده باش`يدرا يعق`وب اس`ت؛ يد شما داستان جالب و مھيّج يوسف، كه يازدھمين پس`ر شابراي مثال،  .خوب است

عنوان  كردن`د و او را ب`ه رفتاري مي تر او از وي نف`رت داش`تند، ب`ا او ب`د ده برادر بزرگ). ٣٧تا  ۵٠كتاب پيدايش (
روزي  بختي و تي`ره از قع`ر ھم`ان ب`د اّم`ا عاد*نه به زندان افكنده شد، يوسف، نا .ي اسماعيليان فروختند به قافله برده
س`ايه را ك`ه دچ`ار قحط`ي ش`ده ب`رادران خ`ود، مص`ريان و اق`وام ھم كه يوسف به تخ`ت س`لطنت مص`ر رس`يد ت`ا بود

يوس`ف ب`ه كه ب`رادران او ي`ك دگرگ`وني و تح`ّول ش`گرف را تجرب`ه كردن`د،  ھا و پس از اين بعد. دنجات بخش بودند،
ك/ه ق/وم كثي/ري را ك`رد، ت`ا ك`اري كن`د  نيكيا از آن قصد خد، ليكن ي من بد انديشيديد دربارهشما ": آنان چنين گفت

   ).۵٠:  ٢٣كتاب پيدايش . (."كه امروز شده است ، چناناحياء نمايد

  

  "مملّو از تناقضات". ٨

ي  ي ان`دكي ب`راي مطالع`ه مقّدس پر از تناقض است، ليكن عدهّ  كنند كه كتاب فشاري مي بسياري بر اين مّدعا پا
اي، متّھم و محكوم  ي عّده آيا منصفانه است كه كmم مقّدس خدا را به صرف گفته. كنند طرفانه آن وقت صرف مي بي

آي`ا ي`ك ج`ا، درك نم`ود؟  اي ديگ`ر از آن ج`ا و جمل`ه از اينتوان يك كتاب را فق`ط ب`ا خوان`دن ي`ك عب`ارت  نمود؟ آيا مي
وارم ك`ه  ھماھنگي در متن، مطالعه نم`ود؟ امي`د بايستي فقط براي يافتن يك اشتباه جغرافيايي يا يك نا را كتاب بزرگ

  . خوانند گونه مي مقّدس را اين حال، ھنوز ھم بسياري ھستند كه كتاب اين با. گونه نباشد اين
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مق`ّدس  ض`اتي از كتاباش`تباھات و تناق ب`ه  رونيك دريافت ك`ردم ك`ه سراس`ر آني الكت من يك نامه ھا پيش، سال
اي از اي`ن  ج`ا گزي`ده ر ايند. برداري ك`رده ب`ود ي اينترنت`ي نس`خه ي نامه از يك پايگاه ش`بكه كه نگارنده اشاره ميکرد

  : مثmً . كند مقّدس شما خود را نقض مي كتاب: كنم نامه را ذكر مي

). ١:  ٣ت`ا  ۵كت`اب پي`دايش (د، سپس نور را از تاريكي جدا ك`رددر روز نخست، خدا روشنايي را آفري •

 ). ١:  ١۴تا  ١٩كتاب پيدايش . (سازد، تا روز چھارم آفريده نشده بود خورشيد كه روز را از شب جدا مي

او ). ٢:  ١٧ايش كت`اب پي`د(.بمي`ردي ممنوعه خورد،  بايست درست در ھمان روزي كه از ميوه آدم مي •
 ). ۵:  ۵كتاب پيدايش . (سي سال عمر كرد و نھصد

̀`د عيس̀`ي داروي نمي • ̀`ا (.كن ̀`ل يوحنّ ̀`د عيس̀`ي داوري مي). ٣:  ١٧و  ٨:  ١۵و  ١٢:  ۴٧انجي ̀`ل (.كن انجي
ي  هرس`ال                                            . ١٠:  ۴٢كتاب اعم`ال رس`و*ن . ۵:  ٢٢، ٢٧تا  ٣٠و  ٩:  ٣٩يوحنّا 

 ).۵:  ١٠دّوم پولس به قرنتيان 

 . موارد متعّدد ديگر از اين قبيل •

دھد كه سؤال ك`نم  آيا مذھب شما به من اين اجازه را مي: خواھم كه پرسشي مطرح كنم حال از شما اجازه مي
س`ته و در فك`ر خواھد تا چشمانم را ب كه از من مي و پيش از پذيرش اين دين، از عقل و فكر خود استفاده نمايم يا اين

توانس`ته اس`ت در كت`اب  ممكن است كه خدا مي آياپرسم كه  خود را بر روي سؤال كردن ببندم؟ زيرا من از خود مي
  ! ھمه اشتباه كند و من طبيعتاً پاسخ منفي دھم؟ خود اين

، از )١:  ١٨اشعياء كتاب ( . "...بياييد تا با ھمديگر محاّجه نماييم: "در حقيقت، ھمين خدا كه فرموده است  
فرماي`د ت`ا خودم`ان  خدا ھ`ر ي`ك از م`ا را دع`وت مي .".و از عقل و فكرم استفاده كنم سؤال كرده: "خواھد كه من مي

ك̀`ار را ب̀`راي م̀`ا  اينديگ̀`ران، " تناقض̀`ات"برداري و نق̀`ل فھرس̀`ت  نس̀`خه. شخص̀`اً ب̀`ه ك̀`mم او واك̀`نش نش̀`ان دھ̀`يم
م̀`رد زي̀`رك در رفت̀`ار خ̀`ود تأّم̀`ل  اّم̀`اكن̀`د،  را ب̀`اور مي م̀`رد جاھ̀`ل ھ̀`ر س̀`خن": س̀`ليمان چن̀`ين گفت̀`ه اس̀`ت .كن̀`د نمي
  . ."نمايد مي

  ).١۴:  ١۵سليمان  كتاب امثال(

.گردن`د پدي`دار مي انديش`يم، ميان كmم مقّدس خ`دا ميھاي خود از  راه بهكه  ، ھمچنان"تناقضات"حّل اين  راه
٣٠
 

ي خود را براي  تر از آن است كه تmش صادقانه و ابديّت طو*ني ،تر جا كافي است درك كنيم كه زندگي كوتاه تا اين
داني`د ك`ه ت`mش  دار انب`ه را خ`ورده باش`يد، مي ي لذي`ذ و آب حال مي`وه به اگر شما تا. عمل نياوريم پژوھش و دانستن به
ھمين  ب`ه. بچش`دآن ف`رد باي`د خ`ودش از اي`ن مي`وه         . نفر ك`افي نيس`ت نشين آن براي ي`ك ي دل براي توصيف مزه

را  ش`ما بايس`تي خودت`ان آن. كن`د گوي`د، بس`نده نمي ي كmم خدا ب`ه ش`ما مي چه كه يك فرد درباره ترتيب نيز پذيرش آن
  . بيازماييد

 ٨داود  كت`اب مزامي`ر (."دارد حال شخصي كه بدو توّكل مي به خوشا. بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكو است"  
 :٣۴.(  

دقّ`ت  ج`وي با ني ھر فرد اين عmقه وجود دارد ك`ه در براب`ر ك`mم مق`ّدس خ`دا ي`ك حقدر طبيعت و نھاد جاودا
خوبي انج`ام  سعي كن كه خدا را مقب`ول خ`دا س`ازي، ع`املي ك`ه خج`ل نش`ود و ك`mم خ`دا را ب`ه":  كه طوري باشد، به

كار گ̀`رفتن ك̀`mم  م̀`تن، راه ص̀`حيح ب̀`هکلي̀`ت توّج̀`ه نك̀`ردن ب̀`ه ). ٢:  ١۵ت̀`اؤس  پ̀`ولس ب̀`ه تيمو ي دّوم رس̀`اله. (."دھ̀`د
̀`اراتي . حقيق̀`ت نيس̀`ت ̀`ال، عب ̀`راي مث ̀`ه م̀`ا فرم̀`ان مي مقّدس̀`ي ياف̀`ت مي كتابدر ب ̀`د ك̀`ه  ش̀`وند ك̀`ه ب ، نكن//يمحك̀`م دھن

.داوري كن`يمدھند كه  كه جمmت ديگري در ھمين كتاب وجود دارند كه به ما دستور مي حالي در
آي`ا اي`ن عب`ارات،  ٣١

ديگر سخن، كتاب خدا به من كه ي`ك  به. باشند يكديگر مي متّمم و مكّمليكديگر ھستند؟ خير، بلكه اين مفاھيم؛  ناقض
 ھ`ا ي`ا ك`ردار ف`ردي ديگ`ر را از روی انگيزه ك`ردن) م`تّھم(قض`اوت  با دانشي مح`دود و ان`دك ھس`تم؛ اج`ازهمخلوق 

درستي را  دستور داده شده است كه درستي و نا، به من ولی از طرفی ديگر. جويي، نمی دھد اغراض فردي و عيب
  . ھا تمييز و تفاوت قائل شوم قضاوت كرده و بين آن -رمايدف چه كه كmم مقّدس خدا مي اساس آن بر -

م``ن شخص``اً ب``راي تم``ام اي``ن مق``ّدس چ``ه ك``رد؟  ح``ال باي``د ب``ا تم``ام تناقض``ات محتم``ل و موج``ود ديگ``ر كتاب
ھا بخواھند ك`mم مق`ّدس خ`دا را  ام كه مادام كه انسان را فھميده ھمچنين اين. ام يافتهاي  ، راه حّل قانع كننده"تناقضات"

.جديد را پيدا خواھند كرد" تناقض"گردد، يك  پديد مي ي آنان نا ھمان سرعتي كه تناقض كھنه درك كنند، به
٣٢  
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سراغ كmم خدا نرويد، بلكه  به اعتقادات خودتانكه پيام خدا را درك كنيد؟ پس براي جستن  خواھيد ميآيا شما 
ت`mش نكني`د ت`ا . مطالع`ه كني`د ت پيوس`ته و کام`ل ص`ور مق`ّدس را به كتاب. باش`يد وجوي پيام و س`خنان خ`دا جستدر 
ك`mم . مق`ّدس، خ`ودش را تفس`ير و تعبي`ر نماي`د اج`ازه دھي`د ت`ا كتاب. خوانيد، تفس`ير و تعبي`ر كني`د چه را كه مي آن ھر

روزگ`ار ي توص`يف و ش`رح  ھاي متمادي و ب`ا بھت`رين ش`يوه ي پيامبران بسياري در خmل قرن وسيله مقّدس خدا، به
.ايشان نوشته شده است

٣٣
   

  
باشد و نور  عارف مي چه در ظلمت است، به آن. نمايد ھاي عميق و پنھان را كشف مي كه چيز] خدا[اوست " 

  ).٢:  ٢٢دانيال كتاب . (."نزد وي ساكن است

  

  "من به يك عھد جديد، اعتقاد ندارم". ٩
  :آيد را برايم ارسال نمود پي مي دركه  ي الكترونيك مّدتي پيش، خانمی اين نامه

من باور ندارم ك`ه ھ`يچ كmم`ي از خ`دا بتوان`د . ، ايمان دارمتنھا به عھد اصيل. اعتقاد ندارممن به عھد جديد، 
  .نويسي شود  ، تدوين و بازآيندهھاي  براي زمان

ي اين نامه ھنوز نفھميده است كه چرا كتاب خدا داراي عھد عتيق و عھد جديد  ھمانند بسياري ديگر، نويسنده
̀`ن دو . اس̀`ت ̀`mم خ``دا اي ̀`ه ك ̀`ا نيس``تند ك ̀`ن معن ̀`دا ب``ه اي ̀`mم مق``ّدس خ ̀`دوين"بخ``ش اساس̀`ي از ك ي``ا                    " ت

 گ`ويي پيشك`ه  ي خ`دا ب`راي نس`ل بش`ر؛ نام`ه و نقش`هتر بدان معنا است ك`ه بر اند، بلكه اين امر بيش شده" نويسي باز"

  . است تحقّق يافتهشده بود، حال 

. رن`دگي ان`د، م`ورد اش`اره ق`رار مي ي زمان و تاريخي ك`ه در آن اتّف`اق افتاده وسيله بهدادھا در بستر تاريخ،  رخ

ت̀`اريخ ويران̀`ي  اّم̀`ا             گردد، مي ب̀`از پ//يش از م//يIد مس//يحھ̀`زار س̀`ال  اب̀`راھيم ب̀`ه دو ب̀`راي مث̀`ال، ت̀`اريخ تّول̀`د
.است ميIدييك  و ھزار قلوي شھر نيويورك آمريكا، مربوط به سال دو ھاي دو برج

٣۴
   

  .باشد تاريخ جھان به دو بخش تقسيم شده است و كmم خدا نيز چنين مي

، ي`ا پيم`ان، سند ق`انونياي ديگري براي  ، واژه"عھد. "مقّدس داراي يك عھد عتيق و يك عھد جديد است كتاب
.استباشد،  طرف مي كه يك توافق بين دو –معاھده 

٣۵
بخ`ش ك`mم مق`ّدس اكنون اجازه دھيد ت`ا ي`ك نگ`اه گ`ذرا ب`ه دو  

  . مند اين دو بخش، آشكار خواھد شد كنيم؛ ھدف قدرت جديد، سفر مي عتيق و عھد حيني كه در عھد در .خدا بيندازيم

ھاي عبري و آرامي نوشته شده است و  عتيق كه كmم مقّدس خدا است، به زبان عھد .عتيق عھد: بخش نخست
 انجي`ل( .باش`د مي ،..."چن`ين مزامي`ر ف انبي`اء و ھمحُ ، و ُص`]اس`تكه تورات نيز ناميده شده [شريعت موسي "شامل 

اين متون مقّدس، توّسط خدا به بيش از سي پيامبر و در طول بيش از ھزار سال، عطا شده است و ). ٢۴:  ۴۴لوقا 
در (ھي پ`ارس ي پادش`ا از آفرينش آدم تا زمان سلس`له –              ي خدا در تاريخ بشر  ثبت وقايع مرتبط با مداخله

داد تاريخي  ھا رخ گاه نبّوتي، عھد عتيق؛ با اشاره به صد از ديد اّما. ، است)صد سال پيش از ميmد مسيح حدود چھار
.سوي پايان جھان دارد به نگاه به گذر زمان كه روي دھند، پيش از اين

٣۶
   

فرماي`د،  را ك`ه خ`دا پ`يش از م`يmد عيس`ي مس`يح، ب`ه انس`ان پيش`نھاد و عرض`ه مي پيمان و ميث`اقيعتيق،  عھد
. باشد مي برگزيدهيا  مسح شدهمعناي  و به مسيحاآن كه  عبريي گرفته شده از لفظ  يك واژه مسيح. نمايد توصيف مي

اي رو ب̀`ه جل̀`و ب̀`ه آن مس̀`يحا ك̀`ه  باي̀`د روي دھن̀`د، اي̀`ن مت̀`ون مق̀`ّدس اش̀`اره ھ̀`اي كلي̀`دي ك̀`ه مي داد گ̀`ويي رخ ب̀`ا پيش
ھاي  چنين اين وعده عھد و پيمان عتيق، ھم. نمايد ، ميبيايد از گناھانشان ھا بايست براي نجات و رستگاري انسان مي

  : شود مھم را نيز شامل مي

  ). ٣١:  ٣١ارمياء كتاب . (."اي خواھم بست عھد تازه... آيد كه  اينك ايّامي مي« : گويد خداوند مي"

ھ`م مع`روف اس`ت ك`ه ب`ه  انجي`لاين قس`مت ك`ه ب`ه زب`ان يون`اني نوش`ته ش`ده اس`ت، ب`ه  .جديد عھد: بخش دّوم
ي  ب`ه رش`ته ي ھش`ت ي`ا ن`ه نف`ر، در ق`رن نخس`ت م`يmدي وس`يله جدي`د ك`ه به عھ`د. باش`د معناي مژده يا خبر خوش مي

توص`يفي  چن`ين ش`رح و جدي`د ھم عھ`د. ي مس`يحا ب`ه زم`ين اس`ت اّولي`ه واقع ثب`ت وق`ايع آم`دن آمده است، در تحرير در
ھ`اي اي̀`ن  تم̀`ام نبّوت. باش`د گ̀`ويي چگ`ونگي پاي̀`ان ت`اريخ جھ`ان ھ̀`م مي عتي`ق و ني`ز پيش ا*ھ`ي ب`ر مت̀`ون مق`ّدس عھ̀`د
  .شوند عتيق يافت مي كه در عھدھايي ھستند  گويي ا پيشقسمت، در ھماھنگي كامل ب
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اي`ن . نماي`د ي آم`دن مس`يحا ب`ه زم`ين اس`ت، ش`رح و توص`يف مي ي عظيم خدا را كه در نتيج`ه جديد، ھديه عھد
ي پي`امبران  وس`يله داد كلي`دي و مھّم`ي را ك`ه به ھا رخ متون مقّدس كmم خدا، با اشاره به گذش`ته؛ تحقّ`ق ت`اريخي ص`د

جديد نيز به آينده و روزي كه مسيحا به زمين ب`از خواھ`د گش`ت،  عتيق، عھد ھمانند عھد. دھند اند، نشان مي هگفته شد
ام تا تورات ي`ا ُص`ُحف انبي`اء را باط`ل  گمان مبريد كه آمده" :  فرمود اين دليل خوبي است كه مسيح. مايدن اشاره مي

  ).۵:  ١٧تّي م انجيل(            . ."ام تا باطل نمايم، بلكه تا تمام كنم نيامده. سازم

اي ك`ه جوان`ه زده و تب`ديل ب`ه درخت`ي  ھمچ`ون دان`ه. جديد، ھ`يچ تض`اّد و تناقض`ي نيس`ت عتيق و عھد بين عھد
جدي`د ب`ه بالن`دگي و ثم`ر عتيق دارد و در عھد ريش`ه در عھ`د براي بشر، ي خدا ي كھن و ديرينه گردد، نقشه تناور مي

  .را درك كنيم خواھد ما آن دارد كه او ميھر بخش از كتاب خدا، اشاره به پيامي . نشيند مي

توانند ب`راي آين`ده،  مينسخنان خدا ": كه براي من نوشته است، از اين بيان ي الكترونيك را خانمي كه آن نامه
س`خنان "مان`ده اس`ت، اي`ن اس`ت ك`ه  از درك`ش باز چ`ه ک`ه ،ام`ا آن برداش`ت درس`تی دان`د ."نويسي گردند تدوين و باز

  .تحقّق خواھند يافتتماً توانند و ح مي"خدا

  

 "تحريف شده و مخدوش". ١٠

. روب`رو ش`ديم گردن`د؛  مق`ّدس مي ھا از خواندن و توّج`ه ب`ه كتاب داشتن انسان نكته كه سبب باز با نُهجا،  تا اين

. ام نك`ردهگو  ھن`وز ب`از          ام،  مقّدس ش`نيده ي كتاب ترين مخالفتي را كه از دوستان مسلمانم درباره ليكن، عمومي

دانم و به آن ايمان دارم اي`ن اس`ت ك`ه  چه كه من مي آن: ي الكترونيك خود به من چنين بيان داشته است احمد در نامه
  ...اند كاري گشته ھاي آن دست مقّدس، سراسر تحريف شده است، زيرا تمام كتاب اكنون كتاب

بخ`ش بع`دي كت`اب، اند؟  mم خ`دا مخ`دوش و تحري`ف گش`تهي ك` گويد؟ آيا متون مقّدس اّوليه آيا احمد درست مي
 .دھد يپاسخ اين سؤال را م
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 ٣  
  ؟مصئونيا تحريف شده

  

  

  

  

  

ا*باد استوار خواھد  د، ليكن كmم خداي ما تا ابدميگردد و گل پژمرده وشمی گياه خشك "
  .."ماند

  .)۴٠:  ٨اشعياء كتاب (اشعياء                      

  

 اين نام`ه،آورم اند را در پ`ي م`ي ي جھ`ان ب`راي م`ن رس`يده گوشه كترونيكي كه از چھارھاي ال اي از نامه گزيده

  :ميليارد نفر در سراسر جھان ميباشند گر طرز تفّكر بيش از يك بيان

  

ي خ̀`ود ب̀`اقي  ب̀`ه آن دس̀`ته از مت̀`وني ك̀`ه در ش̀`كل اّولي̀`ه اّم̀`ام̀`ا ب̀`ه تم̀`ام مت̀`ون مق̀`ّدس ك̀`mم خ̀`دا اعتق̀`اد داري̀`م، 
  .اند مانده

  

در ق`رآن مق`ّدس،  اّم`ا. يافت`ه در دس`ت داري`د جدي`د را ب`ا كلم`اتي تغيير عتيق و عھ`د فراموش نكنيد ك`ه ش`ما عھ`د
  .اند وجود داشته ساليان متمادي پيش،ھايي ھستند كه از  كلمات؛ ھمان

  

نگري ش`ده  نويس`ي، اض`افه و ب`از باش`د ك`ه از ھم`ان ابت`دا باز ش`ده مي مقّدس شما يك م`تن فاس`د و تحري`ف بكتا
  . است تا با اعتقادات بيمار و فاسد شما ھماھنگ باشد

  

اگ`ر ك`ه  ھا و ي`ا حتّ`ي ھ`زار س`ال پ`يش، تحري`ف ش`ده اس`ت، و اين قرن ،شما مقّدس كنم كه كتاب من تصّور مي
ي يك نبّي  ھا و مھمmت ساخته گويي سري ياوه ھاي آن، يك قسمتتر  اقل بيش جديد، حدّ  ھاي عھد نگوييم كه تمام قسمت

  .مقّدس تلف نکنيد قول و يا رونويسی از كتاب وقت مرا با نقلاين، بر بنا. نام پولس است دروغين به
  

ود، اج`ازه داده ك`ه ك`mم يتن`اھي ب`ه انس`ان مح`د درست و معتبر ھس`تند؟ آي`ا خ`داي * ،ھا ت و اّدعااّماآيا اين اتّھ
  كاري كند؟ ھا به پيامبرانش آشكار فرموده است؛ تحريف و دست تر را كه خيلي پيش مقّدس او

   

  سخني شخصي با مسلمانان

  . خواھم مستقيماً با دوستان محترم مسلمانم سخن بگويم جا مي در اين

_ تورات، زبور و انجي`ل _ مقّدس  دارد كه متون كتاب روشني اعmن مي دانيد، قرآن به شايد ميه طور ك ھمان

چن`ين گفت`ه  ھم               . )۴۴ت`ا  ۴۶مائ`ده ي  ق`رآن س`وره. (اند داده ش`ده "ھ/دايت و روش/ني"از جانب خدا براي 
ك/ه در براب/ر او  ي كت/ب درس/تي و راس/تي ھم/هتصديق ب/ه و ما اين قرآن را به حق بر تو فرستاديم كه ": شده است
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و ). ۴٧ي  ي مائ`ده آي`ه ق`رآن س`وره(               ... ".دھ/د است نموده و بر حقيقت كت/ب آس/ماني پيش/ين گ/واھي مي
و ما پيش از تو كسي را به رس`الت نفرس`تاديم ج`ز مردان`ي پ`اك را ك`ه ": چنين در جايي ديگر نيز گفته شده است ھم

ق̀`رآن ( .."س̀`ؤال كني̀`د) من̀`دان دانش(داني̀`د بروي̀`د و از اھ̀`ل ذك̀`ر و  فرس̀`تاديم؛ ش̀`ما اگ̀`ر خ̀`ود نمي ميھ̀`ا وح̀`ي  ب̀`ه آن
  ). ۶ي انبياء  سوره

آن`ان ك`ه كت`اب م`ا را و احك`امي ك`ه رس`و*ن خ`ود را ب`ر اب`mغ آن فرس`تاديم، ": دھ`د چنين ھشدار مي قرآن ھم
) ي آتش`ين(ھ`ا ل و زنجيرھاش`ان ب`ا ُغ` گ`اه ك`ه گردن آن. را خواھند دانس`ت) كيفر كردارشان(زودي  تكذيب كردند، به

 .".، س̀`پس در آت̀`ش س̀`وخته و افروخت̀`ه ش̀`وند)آب گ̀`رم و عف̀`ن جھ̀`نّم(در حم̀`يم دوزخ و . بس̀`ته ش̀`ود و كش̀`يده ش̀`وند

  . )٧٠و  ٧١غافر ي  قرآن سوره(

اند و آن`اني ك`ه اي`ن  هي خ`دا الھ`ام ش`د وس`يله ، بهكھنھاي مقّدس  دارد كه اين كتاب ھا بيان مي عmوه قرآن بار به
.ھا را انكار و رّد كنند؛ به جھنّم فرستاده خواھند شد كتاب

  . گويد اين چيزي است كه قرآن مي ٣٧

تفک`ر مس`لمانان ي در يك وضعيّت دشوار و تنگناي ج`دّ  آياتی از اين دست که ذکر آن در با* آمد، سبب ايجاد
ي او  پيغ`ام و برنام`ه و نقش`ه ك`امmً متف`اوت را از شخص`يّت خ`دا ،يام مقّدس و قرآن، دو پ زيرا كتابگردد؛ مي جھان

  .دھند براي نسل بشر، ارائه مي

مق`ّدس، تحري`ف  اند ك`ه مت`ون كتاب بن`دي و اس`تنتاج رس`يده تر مسلمانان ب`ه اي`ن جمع ھمين دليل است كه بيش به
گيري م̀`ذكور،  بن̀`دي و نتيج̀`ه ي جمع درب̀`اره كنن̀`د ت̀`ا بس̀`ياري كم̀`ك مي ھايي ك̀`ه در پ̀`ي خواھن̀`د آم̀`د، پرس̀`ش. اند ش̀`ده

  .نظر نمايند درست فكر كرده و تجديد

  

   تر بايد مسلمانان پرسيد ھايي كه بيش پرسش
 كنيد كه خدا قادر به محافظت از كmم خويش ھست؟ آيا فكر مي •

 باشد؟ كنيد كه او راغب و خواھان مواظبت از كmم خود مي اگر چنين است، آيا فكر مي •

̀`ادر  • ̀`ق بايس̀`تي اج̀`ازه دھ̀`د ك̀`ه انس̀`انچ̀`را خ̀`داي ق ̀`وب و  مطل ̀`اني و مح̀`دود، فرمايش̀`ات مكت ھاي ف
 اي او را كه براي نسل بشر فرستاده است؛ تحريف نمايند؟ مكاشفه

 :اند اگر شما معتقديد كه كmم مقّدس پيامبران خدا، مورد تحريف قرار گرفته •

o اند؟ چه ھنگام اين متون، تحريف شده 

o  گرفته است؟در كجا اين تحريف، انجام 

o م خدا  كنيد كه مسيحيان يا يھوديان،  اند؟ اگر فكر مي چه كساني اين متون را تحريف نمودهmمتون ك
ك`ه  در حاليک`ه كاري ك`رده باش`ند ھاي مقّدس را دست بايستي اين كتاب كنيد چرا آنان مي اند، فكر مي را تحريف كرده

 ٣٨ھا، جان خود را فدا نمايند؟ ماندن اين كتابتا براي مصون  كيشان ايشان حاضر شدند اري از ھمبسي
 

o كنيد؟ ھاي خود، چه مدارك و مستنداتي ارائه مي براي اثبات اّدعا 

داود را ھ`اي پي`امبران او ھمچ`ون موس`ي و  كتاب ھا، بايستي اج`ازه داده باش`د ك`ه انس`ان اگر خدا مي •
ھاي مذكور،  نيز مانند ساير كتاب          ور داريد، دانيد كه كتابي كه شما به آن اعتقاد و با تحريف كنند، از كجا مي

 مورد دستبرد و تعّرض قرار نگرفته باشد؟ 

̀`ام "ج̀`ا ك̀`ه اي̀`ن  از آن اّم̀`ابك̀`وبيم،  ھم ھا، كس̀`ي را در ج̀`ا اي̀`ن نيس̀`ت ك̀`ه ب̀`ا ط̀`رح اي̀`ن پرس̀`ش ھ̀`دف در اين اتّھ
  : شماري است، *زم است كه سؤال ديگري ھم مطرح گردد ي بي ؛ مبناي اعتقادي و سؤال ھميشگي عّده"تحريف

؛ مورد تحريف و پيش از فرستادن قرآن، يا پس از ظھور آنمقّدس،  كنيد كه متون كتاب آيا فكر مي •
 اند؟ كاري قرار گرفته دست

  

تق`ّدم ي`ا ي  ت`ان ب`ه اي`ن پرس`ش درب`اره اي ب`ر روي پاس`خ و واكنش ، ادامه دھيد، لحظهكه به خواندن پيش از آن
ي مطالع`ه، پاس`خ خ`ويش را  ممك`ن اس`ت حتّ`ي *زم باش`د و بخواھي`د ك`ه پ`يش از ادام`ه. ، بينديش`يد و ك`ار كني`دتأّخر

  .بنويسيد
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  پيش از؟
اند، پ`س چ`را ق`رآن اي`ن  مقّدس`ي پ`يش از نگ`ارش ق`رآن، تحري`ف ش`ده اگر پاسخ شما اين اس`ت ك`ه مت`ون كتاب

نماي̀`د؟ چ̀`را ق̀`رآن  و ن̀`ه گمراھ̀`ي و ض̀`mلت، معّرف̀`ي مي "روش̀`نايي"و ن̀`ه فري̀`ب؛  ب̀`راي بش̀`ر "ھ̀`دايت"مت̀`ون را 
چ`ه خ`دا فرس`تاده،  كس ب`ه خ`mف آن ھ`رچه خدا در آن كتاب فرستاد، حك`م كنن`د؛ و  و اھل انجيل بايد به آن": گويد مي

و ما اين قرآن را به حق بر تو فرستاديم كه تصديق به درس`تي و راس`تي . حكم كند؛ چنين كس از فاسقان خواھد بود
 ۴٧ي مائ`ده  قرآن س`وره( .".دھد ي كتب كه در برابر او است نموده و بر حقيقت كتب آسماني پيشين گواھي مي ھمه

ق`رآن (؟ ."اي`ن اس`ت في`روزي ب`زرگ. سخنان خدا را تغيي`ر و تب`ديلي نيس`ت"... : دارد ان ميو چرا قرآن بي). ۴۶و 
  )۶٣ي يونس  سوره

پ`س اگ`ر ش`ّك ":دھ`د اعتماد ھستند؛ چرا قرآن فرمان مي قابل مقّدس، غير فرض بر اين باشد كه متون كتاباگر 
خوانن`د،  اب كه كتاب آسماني پيش از تو را ميچه بر تو فرستاديم در دل داري، از خوِد علماي اھل كت و ريبي از آن

ق`رآن . (."ح`ّق از جان`ب خ`دايت ب`ر ت`و آم`د و اب`داً نباي`د ش`ّك و ريب`ي در دل راه دھ`ي) كت`اب آس`ماني(ھمان`ا . بپرس
٣٩شاكر ٩٣ي يونس  سوره

ي  قرآن سوره. (."گوييد، حكم تورات را آورده، تmوت كنيد اگر راست مي"... : ، و نيز)
  .)٩٢عمران  آل

ھ`ا از پ`يش  چ`ه ان دھن`د ت`ا ش`ما آن برخي از اھل كتاب، قرائت كتاب آسماني را تغيير و تب`ديل مي"كه  حالي در
نخورده قلم̀`داد  عي̀`ب و دس̀`ت بي اّم̀`ا؛ خ̀`ود مت̀`ون مق̀`ّدس ك̀`mم خ̀`دا، "ان̀`د؛ از كت̀`اب خ̀`دا محس̀`وب داري̀`د خ̀`ود خوانده

  .شوند مي

  

  پس از؟
اند؛ پ`س  ي`ف ش`دهتحرآن،مقّدس`ي پ`س از نگ`ارش قر ك`ه مت`ون كتاباز سويي ديگر، اگر پاس`خ ش`ما اي`ن باش`د 

ھا  اي كه قرن نوشته ھاي دست از نسخهايي كه اكنون در دسترس عموم است،ھ مقّدس كه كتاب ميبايست يادآوری شود
  .اند اند، ترجمه گشته پيش از قرآن وجود داشته

كmم خدا در سراس`ر اروپ`ا، شد، متون مقّدس  صورت شفاھي خوانده مي بهبار  در زماني كه قرآن براي اّولين
ھ`اي مختلف`ي ھمچ`ون *ت`ين، س`وري، قِبط`ي، گوتي`ك، اتيوپي`ايي و ارمن`ي؛  و آفريقا پخ`ش ش`ده ب`ود و ب`ه زبانآسيا، 

.ترجمه شده بودند
۴٠
   

آوازه و  ھ`ايي پ`ر ر چن`ين كتابرا د" تحريف"اند  توانسته اي مي چگونه عّده. اي به اين موضوع بينديشيد لحظه
س̀`رعت در  ھا ھ`زار نس̀`خه تھيّ`ه ش`ده  و به ھ`اي بس̀`ياري ترجم`ه ش`ده بودن̀`د، ص`د ھ`ايي ك̀`ه ب`ه زبان كتاب_ مش`ھور 

و  اّوليهھاي به زبان  نسخه؟ تصّور كنيد كه شخصي بخواھد تمام ، بگنجانندسراسر دنيا آن دوران، منتشر شده بودند
ھا را تغيي`ر  يك از اي`ن نس`خه و سپس بخواھد كه ھر_ آوري كرده  ھاي ترجمه شده را جمع ي نسخه اصلي و نيز كلّيه

  .نمايد ممكن مي كار، كامmً غير انجام اين. خلق نمايداختيار داريم، ا كه ما امروزه درداده تا يك شكل واحد ر

م`ورد تحري`ف و ي قرآن؛ نوشتن و عرضه پيش ازمقّدس،  بكه كتا اّدعاي اين. گيري، كامmً روشن است نتيجه
.ي قرآن است ھا آيه واقع تضاّد و تناقض با ده كاري قرار گرفته است، در دست

 پ`س ازمق`ّدس،  كه كتاب اّدعا بر اين ۴١

  . شناختي است تاريخي و باستان و تباين آشكار با شواھد و قرائن نگارش قرآن، تحريف شده است؛ نيز در تضادّ 

مقّدس`ي از  ھاي كتاب نوش`ته و ترجم`ه ھاي دست ھم`ه نس`خه اين. گ`ردد اين امر، به پرسشي ديگر، رھنم`ون مي
  كجا ھستند؟ اّوليهاصلي و ھاي  اند؟ نوشته كجا آمده

 

  ھا آن" ھاي بعدي نسخه"و اصيل و  اّوليهھاي  نسخه
̀`ا ك̀`ه ش̀`امل ك در نتيج̀`ه ̀`ز در دني ̀`ن حقيق̀`ت ك̀`ه ھم̀`ه چي ̀`ين مي ھ̀`ا ني̀`ز ھس̀`ت، تابي اي ̀`د، از ب ھاي  نس̀`خه رون

̀`ي ني̀`ز نامي̀`ده مي ك̀`ه نس̀`خه(مق̀`ّدس  كتاب و اص̀`يل اّولي̀`هنويس  دس̀`ت . ھ̀`م ديگ̀`ر در دس̀`ترس نيس̀`تند) ش̀`وند ھاي خطّ

سراسر دني`ا ك`ه ھاي  ھا و دانشگاه محافظت شده در موزه برداري شده و قديمي رونوشت ي ھزاران نسخهعوض،  در
  .و اصيل پيامبران ھستند، وجود دارند اّوليهھاي  نوشته" ھاي بعدي نسخه"
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 ٢٠

آوازه  نگاري پر ھا، به ارسطو كه فيلسوفي شھير بود، به فmويوس يوسفوس كه تاريخ چه به تورات، به انجيل
، از بين رفته و ديگر وجود اّوليهھاي اخير قرآن كه مراجعه كنيم، خواھيم ديد كه تمام اسناد  تر نسخه بود؛ يا به بيش

.ھاي عتيقه و باستاني ديگر ھم به ھمين منوال است موضوع براي تمام كتاباين . ندارند
" ھاي بع`دي نس`خه"تنھا  ۴٢

  .اند ھاي اصيل باقي مانده اين كتاب

آن`ان ب`ه اي`ن .ك`اري ش`ده اس`ت  مق`ّدس، تحري`ف و دس`ت دارن`د ك`ه كتابتر م`ردم اعتق`اد  در كشور سنگال، بيش
دان  ت`اريخراوي، ي`ك .ھاي خودشان اعتماد عجيبي دارند راويبه  در عوض ھا كه آن شگفت اين. كتاب اعتماد ندارند

ي خانوادگي، قبيله و روس`تاي خ`ودش  خاطر سپردن ريشه و نسل و تاريخچه ي اصلي وي به است كه وظيفه شفاھي
يّ̀`ات خاطر س`پردن جزئ توان`ايي ي`ك راوي در ب`ه. اس`ت و وظيف`ه دارد ك`ه اي`ن پيش`ينه را ب`ه نس`ل بع̀`دي منتق`ل نماي`د

ھ`ا  اي`ن راوي اّم`ا. گير و برجسته است ي آن با ضريب اطمينان مناسب، چشم گو درباره و اطmّعات خانوادگي و گفت
ھم به م`رور زم`ان؛ ض`ريب اطمين`ان  دست باشند، باز عالي و زبر              دھند،  چه كه انجام مي چه ھم در آن ھر
پاي`ه ب`ا  توان`د ھم ھا، نمي محافظت از حقيقت در مي`ان انس`ان و گفتاري روش شفاھي.شوند پديد مي جزئيّات، گم و نا و

  .دقّت و وضوح روش نوشتاري باشد

  

كن`دي ب`ه گ`واھي نوش`ته  به اّم`اكنن`د،  ديگ`ران را ب`اور مي ش`ھادت ش`فاھيس`رعت  ھا به چرا بسياري از انسان
  مندانه است؟  آورند؟ آيا اين خرد ي خدا ايمان مي شده

  

ت̀`ر اس̀`ت؛ زي̀`را اي̀`ن اس̀`ت  ا بزرگش//ھادت خ//درا قب̀`ول كن̀`يم،  انس//انش//ھادت اگ̀`ر " 
ك`ه ب`ه پس`ر خ`دا ايم`ان آورد، در  آن. ي پس`ر خ`ود ش`ھادت داده اس`ت ب`اره شھادت خدا كه در

گ̀`و ش̀`مرده اس̀`ت، زي̀`را ب̀`ه  ك̀`ه ب̀`ه خ̀`دا ايم̀`ان ني̀`اورد، او را دروغ خ̀`ود ش̀`ھادت دارد و آن
يوحنّ`ا  ي اّول  رس`اله. (."ان نياورده اس`تي پسر خود داده است، ايم شھادتي كه خدا درباره

  ).۵:  ٩و  ١٠

  

  ھا و كاتبان طومار
ھا ب`ه  ت`ر از دوران كاغ`ذ، چ`اپ مطبوع`ات و رايان`ه متون مق`ّدس ك`mم خ`دا بس`يار پيش

ھاي ساخته شده از پوست  پيامبران، فرمايشات خدا را روي طومار. اند آمده ي تحرير در رشته
  .اند پاپيروس، نوشتهحيوانات يا قطعات 

. اند ش`ده برداري و دس`ت ن`ويس ي كاتبان، نس`خه وسيله ھاي اّوليه ھم سپس به اين طومار

 ناد ق`انوني را بخوانن`د، بنويس`ند،توانس`تند اس` اي بودن`د ك`ه مي اي و برجس`ته كاتبان در دنياي باستان، اشخاص حرف`ه

. كردن`د نويسي و تكثي`ر مي مقّدسي را نيز رو برخي از اين كاتبان، متون كتاب. تنظيم كنند و رونوشت و تكثير نمايند

ھا، كاتب؛ تع`داد  در پايان برخي از اين كتاب". نقص بود ھدف آنان، تكثير اين متون با ضريب اطميناني كامل و بي
نمود كه كدام واژه، دقيقاً در وسط كتاب قرار دارد؛ كه با اي`ن  مي داد و مشّخص نھايي تمام كلمات كتاب را ارائه مي

.".توانست تعداد كلمات را بشمارد تا مطمئن گردد كه حتّي يك حرف ھم از قلم نيفتاده است كار كاتب بعدي مي
۴٣
   

يا جمmت ح`ذف يك واژه، عبارت : اند ھا راه يافته چيز به اين نسخه ي آنان، اختmفاتي نا عليرغم تmش مجّدانه
.برداري شده است شده؛ يا عددي كه به اشتباه نسخه

حتّ`ي يك`ي از حق`ايق اساس`ي مكت`وب در اي`ن مت`ون ھ`م از  اّم`ا ۴۴
پا  گران ھرگز از اشتباھات پيش پژوھش. اند تأثير نپذيرفتهھاي باستاني، نوشته بين دست ه دراشتباھات سھوي يافت شد

. ان`د چه متون غير مذھبي و چه مت`ون مق`ّدس دين`ي؛ در زحم`ت و مش`كل نيفتادهي موجود در يك متن باستاني،  افتاده

اند، خود مب`يّن و مھ`ر تأيي`دي ب`ر اي`ن م`ّدعا  نويس باقي مانده اين حقيقت كه چنين اختmفات اندكي در اين متون دست
در خ`ود س`راغ ن`دارد ك`ه مق`ّدس  خmف قرآن، تاريخ كتاب بر. اند كاري و تحريف نشده است كه كmم مقّدس خدا دست

را  قبل`ی مان`ده ھاي باقي نوش`ته ، ك`رده و پ`س از آن دست"نقص اي كامل و ب`ي نسخه"ي  كنون مبادرت به تھيّه تاکسی 
.سوزانيده باشد

۴۵ 
  



 تحريف شده يا مصئون    يک خدا يک پيغام

 

 ٢١

ت`وانيم مطم`ئن باش`يم ك`ه  مت`ون مقّدس`ي  چگونه ما مي اّما. خدا كmم خويش را براي ما محافظت فرموده است
  اند؟ حقيقت ھمان چيزي ھستند كه پيامبران و رسو*ن نوشته ختيار داريم، درا را كه امروزه در

  

  )الميّت بحر( ھاي درياي مرده طومار
پ`يش  ١۵٠٠ت`ا  ۴٠٠ھاي ب`ين  كه توّسط انبياي دوران(ھاي متون عھد عتيق  ترين نسخه تا چندي پيش، قديمي

ھا  ي ط`و*ني ب`ين نس`خه ي فاص`له در نتيج`ه. گردند مي باز، به حدود سال نھصد بعد از ميmد )اند از ميmد نوشته شده
ھ`ا م`ورد  جا كه اين مت`ون باس`تاني در ط`ول قرن دارند كه از آن ھاي اصلي و اّوليه، منتقدان چنين ابراز مي با نوشته
بت̀`وان اند،  چ̀`ه را ك̀`ه پي̀`امبران نوش̀`ته ان̀`د؛ پ̀`س غي̀`ر ممك̀`ن ب̀`وده ك̀`ه ب̀`ا اطمين̀`ان آن برداري مك̀`ّرر ق̀`رار گرفته نس̀`خه
.شناخت

۴۶
  

  .ھاي درياي مرده كشف شدند سپس طومار

  .ميmدي ١٩۴٧ :سال اكتشاف

  .مران در نزديكي درياي مردهبات قُ اخر :مكان اكتشاف

تص`ادفاً غ`اري را  اش،  ش`ده دنبال بز گم گشتن به حين ي چوپان فلسطيني، در يك پسر بچه :اعmم خبر اكتشاف
  .ھاي عبري، آرامي و يوناني وجود داشتند ھاي فراواني به زباني طومارھايي حاوي  يابد كه در آن كوزه مي

غ`ار كش`ف  ١١مقّدس`ي در  نويس كتاب ي دس`ت نس`خه ٢٢۵، ب`الغ ب`ر ١٩۵۶ت`ا  ١٩۴٧ھاي ب`ين  خmل سال در
س`ال پ`يش از م̀`يmد و  ٢۵٠ح`دود  ھاي مكش̀`وفه را در ترين نس`خه برداري ق`ديمي گ`ران، ت̀`اريخ نس`خه پ`ژوھش. ش`دند
  .كنند از ميmد مسيح، برآورد مي پس ۶٨حدود  ھا را در رين آنت جديد

ھم`ان س`ال ك`ه ش̀`ھر (ومران و در ح`دود س`ال ھفت`اد م̀`يmدي ق̀`ي  ھ`ايي در منطق`ه ھ`اي م`ذكور در غار طومار
ھا ش`ھرت داش`تند، مخف`ي گش`ته  ي گروھي از يھوديان كه ب`ه اِِس`ن وسيله ، به)ھا ويران گرديد دست رومي اورشليم به

ي  ج`هچه كه براي ايشان در در آيد، آن ھا مي معتقد بودند كه مھم نيست كه چه بر سر خود آناين افراد مصّراً . بودند
. ھاي آين`ده محف`وظ بمان`د ھر قيم`ت ممك`ن ب`راي نس`ل ھا بايس`تي ب`ه اين طومارنخست اھميّت قرار داشت اين بود كه 

س`الم و  ،اّم`اگش`تند، ك`mم مق`ّدس خ`دا  ش`دند و ي`ا در ب`ين س`اير مل`ل، پراكن`ده مي كه خود يھوديان يا كشته مي حالي در
ھ`اي  ھاي پاپيروس، در خمره ھاي روي كاغذ اين نوشته                   سال،  ١٩٠٠نزديك به . ماند محفوظ باقي مي

  .اند ي درياي مرده باقي مانده منطقه مطلوبھوايي خشك و  و سفالين و در شرائط آب

ي  بردارن`ده ھنگامي كه خبر كشف اين اسناد تاريخي در جھان منتشر شد، بسياري پنداشتند ك`ه اي`ن اس`ناد، در
ش`ايد ب`ه اي`ن  .ھا خواھن`د ب`ود تر از اي`ن نس`خه جديد ھايي ھستند كه حدود ھزار سال نوشته با دست اختmفاتي برجسته

  !، اثبات و تأييد نمود"مقّدس، تغيير يافته است كتاب: "اين اّدعا را كهشد ترتيب مي

  

و نك`ات  چيز در ط`رز تلفّ`ظ ھ`ايي جزئ`ي و ن`ا ھاي كشف شده، تنھا تفاوت در آن نسخه. ھا برطرف شدند ترديد
  . مقّدس وارد نشد ھيچ چالش جّدي بر پيام كتاب. دستوري زبان؛ يافت شدند
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  : مقّدس، به شرح در پي آمده است روند انتقال پيام مكتوب كتاب

  

پ/يش  ٢۵٠ _م`يmدي  ۶٨: ھاي درياي مرده طومار
                      از ميIد
  

                      ميIدي ٩٠٠: ھاي شناخته شده نوشته نخستين دست

  

  

  :مقّدس امروزي كتاب

   .بدون تغيير 
  

  

ھ̀`اي  گ̀`ران، اعتق̀`اد دارن̀`د ك̀`ه اي̀`ن طومار پژوھش آي̀`ا
  حكم و نظر رسمي وجود دارد؟ اند؟ آيا كاري يا مخدوش گشته رده؛ دستدرياي م

كاري صورت گرفته باشد؛  ھاي درياي مرده، تغيير و دست كه در طومار مبني بر اينتا اين تاريخ، شاھدي " 
.."وجود ندارد

۴٧ 
  

  

  ترين كتاب در طول تاريخ حفاظت شده 
سيص`د نس`خه ب`ه زب`ان  و ھزار ي باس`تاني موج`ود اس`ت ك`ه پنج ھزار نس`خه چھار و جديد، ب`يش از بيس`ت از عھد

ھ`ا موقعيّ`ت  اين                  . ھ`ا مرب`وط ب`ه پ`يش از ق`رن شش`م م`يmدي ھس`تند تاي آن س`ي و يوناني اّولي`ه و دويست
  .نمايند محرز و تثبيت مي تاريخاز  عنوان بھترين متن مستند موجود در گذر جديد را به عھد

ھ̀`اي فلس̀`في  او نظري̀`ات و باور. نظ̀`ر بگيري̀`د در مق̀`ام قي̀`اس، آث̀`ار مكت̀`وب فيلس̀`وف مش̀`ھور، ارس̀`طو را در
چه كه ما از  تمام آن  .آورده است ي تحرير در پيش از ميmد، به رشته ٣٨۴تا  ٣٢٢ھاي بين  خmل سال خويش را در

ھ`ا مرب`وط ب`ه  نويسي ھستند ك`ه ت`اريخ آن ي دست گرفته شده از تنھا پنج نسخه براختيار داريم،  ھاي ارسطو در نوشته
كس  ح`ال، ھ`يچ اين با. ھاي اّولي`ه وج`ود دارد ھا و نوش`ته ساله بين اين نسخه ١۴٠٠يك شكاف _ ميmدي است  ١١٠٠
̀`اره ̀`ه ي ارس̀`طو س̀`ؤال نميھا ي اص̀`الت و ص̀`ّحت نوش̀`ته درب ̀`دي ب ̀`د و تردي ̀`د خود راه نمي كن ̀`زاران  در. دھ ̀`ار ھ كن
ت`اريخ _ م`يmدي  ٣٢۵مقّدسي كه پيش از سال  گران در متون غير كتاب جديد، پژوھش ي عھد نوشته ھاي دست نسخه

از  ب̀`يشان̀`د،  آمده ي تحري̀`ر در ب̀`ه رش̀`ته_ كنون ني̀`ز موج̀`ود اس̀`ت  نويس ك̀`ه ت̀`ا جدي̀`د دس̀`ت ت̀`رين عھد مرب̀`وط ب̀`ه كھن
مmحظه و گس`ترده ھس`تند ك`ه  قدر قابل ھا، آن قول اين روايات و نقل. اند جديد؛ يافته قول و روايت از عھد نقل ٣٢٠٠٠

.ھا دوباره نوشت و شكل داد قول توان تنھا از ھمين روايات و نقل جديد را مي تقريباً تمام عھد
۴٨ 

  

  . ترين متن كھن در دنيا است مانده  جديد؛ محفوظ دھند كه عھد تمام شواھد نشان مي

  

  ھاي مختلف؟ مقّدس كتاب
يك از اي`ن  مقّدس مختلف در جھ`ان وج`ود دارد، ك`دام ھمه كتاب اين: "گويند شايد شما شنيده باشيد كه برخي مي

اين  ھاي متعّدد از مقّدسي با ترجمه ھاي باستاني كتاب نوشته درك تفاوت بين دست". ھا صحيح و معتبر ھستند؟ نسخه
ھ`ا پ`يش از ظھ`ور  قرن_ ھاي بس`يار دور  در گذش`تهمق`ّدس، ي كتاب نوشته ھاي دست سخهن .ھا، بسيار مھم است نسخه

ي ام̀`روزه، از اي̀`ن مت̀`ون باس̀`تاني ترجم̀`ه  ھاي چ̀`اپ ش̀`ده مق̀`ّدس كتاب. اند برداري ش̀`ده ق̀`رآن، توّس̀`ط كاتب̀`ان؛ نس̀`خه
.اند شده

۴٩ 
  

 ٢٣٠٠از  ؛ ب`ه ب`يش)عبري، آرام`ي و يون`اني( اصلي نوشتاري آن ھاي مقّدس، از زبان تمام يا بخشي از كتاب

  .ترجمه شده است زبان گوناگون
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  .ھا انگليسي است يكي از اين زبان 

از نظ`ر ط`رز ھاي مختل`ف، ي`ن ترجم`هي`ك از ا ھر. باشد رس مي ي خوب در دست مقّدس به چندين ترجمه كتاب
خوان`دن، كم̀`ي ب̀`ا ھ`م متف̀`اوت ھس̀`تند، ك`ه اي̀`ن ام̀`ر ھ`ر زم̀`ان ك̀`ه واژگ`ان از ي̀`ك زب̀`ان ب`ه زب̀`اني ديگ̀`ر برگرداني̀`ده 

گيرند، ممكن است ك`ه متف`اوت باش`ند،  ي مترجمان، مورد استفاده قرار مي وسيله كلماتي كه به. دھد شوند، رخ مي مي
نخورده و يكس̀`ان ب̀`اقي  گي̀`رد؛ مفھ̀`وم و محت̀`وا و پي̀`ام، دس̀`ت ين̀`ت انج̀`ام ماامل̀`يكن زم̀`اني ك̀`ه ترجم̀`ه ب̀`ا ص̀`داقت و 

  . مانند مي

 NKJVمق`ّدس ك`ه ب`ه  اي از كتاب كه به زبان انگليسي نوشته شده اس`ت، ترجم`ه "يك پيغام يك خدا"در كتاب 

)New King James Version(ص̀`ورت  اي̀`ن ترجم̀`ه، به. ، مع̀`روف اس̀`ت؛ م̀`ورد اس̀`تفاده ق̀`رار گرفت̀`ه اس̀`ت
ي مع`روف ب`ه  نس`خه. انج`ام گرفت`ه اس`ت به زبان انگليس`ي ام`روزي ي متن اصلي كلمه به كلمه اعتماد قابل برگردان

NIV )New International Version(گاه م`ورد اس`تفاده ق`رار گرفت`ه اس`ت؛ زي`را درك اي`ن ترجم`ه،  ، ني`ز گ`ه
  .تر است آسان

  :شوند ه، ذكر ميي ياد شد ي يكسان از دو ترجمه جا براي مثال، دو آيه در اين 

"Moreover, when you fast, do not be like the hypocrites, with a sad countenance. 
For they disfigure their faces that they may appear to men to be fasting. Assuredly I say 
to you, they have their reward." (Gospel of St. Matthew 6:16). (NKJV) 

"When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their 
faces to show men they are fasting. I tell you the truth; they have received their reward 
in full." (Gospel of St. Matthew 6:16). (NIV) 

   .ترجمه، اندكي با ھم تفاوت دارند، ليكن معناي آنان كامmً يكسان استچه برخي از واژگان در اين دو  اگر

ني`ز ذك`ر  ھاي مختلف موج`ود ب`ه زب`ان فارس`ي،  مقّدس را از ترجمه خواھم تا متن مذكور از كتاب اجازه مي[
 ]. .مت`رجم. گ`رددس`ي ني`ز آش`نا راوناگون ك`mم مق`ّدس خ`دا ب`ه زب`ان فھاي گ ي محترم بتواند با ترجمه تا خواننده. كنم

نظ`ر م`ردم،  دھن`د ت`ا در ك`اران ترش`رو مباش`يد؛ زي`را ص`ورت خ`ويش را تغيي`ر مي اّما چون روزه داريد، مانند ريا"
). ۶:  ١۶لوق̀`ا  انجي̀`ل(.                                ."ان̀`د گ̀`ويم اج̀`ر خ̀`ود را يافته آين̀`ه ب̀`ه ش̀`ما مي ھر. دار نماين̀`د روزه

  ).ي قديمي ي موسوم به ترجمه ترجمه(

ي خ`ود را دگرگ`ون  ك`اران، ترش`رو مباش`يد، زي`را آن`ان حال`ت چھ`ره گيريد، مانن`د ريا ھنگامي كه روزه مي" 
:  ١۶متّي  انجيل.(".اند تمامي يافته گويم كه پاداش خود را به آمين، به شما مي. دار بنمايند نزد مردم، روزهكنند تا  مي

  ).ي نو ي موسوم به ھزاره ترجمه). (۶

ايشان ب`ا . توان نشان ندھيد كاران، خود را افسرده و نا گيريد، مانند ريا وقتي روزه مي. ي روزه اّما دربارهو "
ھمين صورت از  مطمئن باشيد كه ايشان تمام اجر خود را به. اند خواھند به مردم بفھمانند كه روزه گرفته كار مي اين

  ).موسوم به تفسيريي  ترجمه). (۶:  ١۶متّي  جيلان. (."گيرند مردم مي

دھن`د ت`ا  ھاي خود را تغيي`ر مي كاران، پريشان نشان ندھيد آنان قيافه گيريد، خود را مانند ريا وقتي روزه مي" 
). ۶:  ١۶متّ`ي  انجي`ل.  (!"ان`د ھ`ا اج`ر خ`ود را يافته يقين بداني`د ك`ه آن. دار بودن خود را به رخ ديگران بكشند روزه

  .].).عصر جديد ي موسوم به مژده براي ترجمه(
ي  وض`عيّت ش`رح داده ش`ده ب`راي ترجم`ه. ب`ه زب`ان فارس`ي ني`ز ترجم`ه ش`ده اس`ت ھا پيش، مّدت مقّدس كتاب[
  : مقّدس به زبان انگليسي، در زبان فارسي ھم حاكم است كتاب

  

  ي قديمي ترجمه

ي قديمي معروف شده، حاصل زحم`ات اف`راد متع`ّدد از اوائ`ل ق`رن  مقّدس كه به ترجمه ي فارسي كتاب ترجمه
جدي`د را از يون`اني و  ، ھنري مارتين به كمك ميرزا سيّد علي خان در ش`يراز، عھد١٨١٢در سال . باشد نوزدھم مي

، ١٨۴۵در س`ال . ھاي بعد به چاپ رسيد سال جديد در ي عھد اين ترجمه. مزامير را از عبري به فارسي برگرداندند
پايان رس`اندند و آن را منتش`ر  عتيق را از عب`ري ب`ه ي كام`ل عھ`د ويليام گلِ`ن و مي`رزا محم`د جعف`ر ش`يرازي ترجم`ه
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جدي`د توّس̀`ط  ي عھد عتيق توّس`ط گل`ن و ترجم`ه ي عھ`د مق`ّدس كام`ل ك`ه ش`امل ترجم`ه ، كتاب١٨۴۶در س`ال . س`اختند
ل`ذا راب`رت ب`روس ب`ه كم`ك . ھا احس`اس ش`د نظر در اي`ن ترجم`ه ھا بعد، نياز به تجديد سال. يافتمارتين بود، انتشار 

نظر و اص`mح  س`ال وق`ت، اي`ن ترجم`ه را م`ورد تجدي`د كاراپِت اوھانِس اھل جلفا و چن`د ت`ن ديگ`ر، ب`ا ص`رف بيست
تا به امروز مورد اس`تفاده  منتشر شد كه ١٨٩۵مقّدس كامل، در سال  صورت كتاب حاصل تmش آنان به. قرار دادند
  .قرار دارد

اين ترجمه به غير از فوائد روحاني كه براي خوانندگان خود به ھم`راه داش`ته، از لح`اظ ادبي؛اث`ري وزي`ن و 
اين ترجمه در ط`ول ي`ك         . باشد زيبا بوده، و در ميان اھل ادب و تحقيق، داراي محبوبيّت و جايگاھي ويژه مي

 الخطّ  فقط رس`م در اي`ن فاص`له، ن`ه . چاپ ش`ده اس`ت چين`ي اّولي`ه و ق`ديمي تجدي`د قرن گذشته ھم`واره ب`ا ھم`ان حروف

كن`د ني`ز ج`اي خ`ود را  گذاري كه كمك شاياني به انتقال مفھوم متن مي فارسي تكامل يافته، بلكه اصول و قواعد نقطه
  .در متون فارسي باز كرده است

گون`ه تغيي`ر در كلم`ات و س`اختار جم`mت، ب`ه ش`كل ام`روزي و  ھاي اخير، متن اين ترجمه بدون ھيچ سالدر 
، اي`ن ان`د تغيي`ر داده نش`ده ،بن`دي ت اي`ن ك`ه كلم`ات دش`وار و جملهعلّ`. توسط سازمان ايmم تجدي`د چ`اپ گردي`ده اس`ت
علّت روش`ي  ري كلم`ات نيس`ت؛ بلك`ه ب`هعلّت دش`وا ھاي اين ترجمه، به واقعيّت است كه دشوار بودن برخي از بخش

ب`ه ھم`ين علّ`ت، . مع`روف اس`ت" الّفظي ي تح`ت ترجم`ه"كار رفت`ه، روش`ي ك`ه ب`ه  ي اين م`تن ب`ه است كه در ترجمه
  .گونه تغييري، تجديد چاپ گردد ترجيح داده شده كه متن بدون ھيچ

فارس`ي مراع`ات ش`ده  الخطّ  چين`ي جدي`د؛ رس`م مق`ّدس، ب`ه غي`ر از حروف ي ق`ديمي كتاب در چاپ جديد ترجمه
چن`ين كوش`ش  ھم. تر گ`ردد ھاي مناس`ب، س`عي ش`ده م`تن خوان`ا گ`ذاري جا كه ممكن بوده، با نقطه عmوه تا آن به. است

ب`ه چن`د پ`اراگراف تقس`يم ش`ده ت`ا ] فص`ل[ھ`ر ب`اب . تر ش`ود صشده تلفّظ كلمات دشوار با اضافه كردن اِعراب مشخّ 
براي ھر بخش كه از يك ي`ا چن`د پ`اراگراف تش`كيل يافت`ه، . تر باشد متن روشن ھا و پيشرفت استد*ل توالي موضوع

اي`ن عن`اوين ب`ه پي`دا . عنواني تعيين شده تا خواننده پيش از آغاز مطالعه بداند موضوع مورد مطالعه چه خواھد ب`ود
در پاي`ان . تدر بخ`ش زي`رين ني`ز ارجاع`اتي ب`راي آي`ات مش`ابه ارائ`ه ش`ده اس`. ھا كمك خواھ`د ك`رد كردن موضوع

باشد كه خوانندگان اين كتاب با مطالعه و اطاعت از آن، ب`ه برك`ات اب`دي .كتاب، معاني لغات دشوار درج شده است
  ..)چاپ سازمان ايmم ي قديمي ترجمه مقّدس ار كتابگفت برگرفته از پيش(                      .دست يابند

  

  ي نو ي ھزاره ترجمه

مق`ّدس  چندي است كه اي`ن عناي`ت و توّج`ه ب`ه كتاب. كتاب در سرتاسر جھان است ترين فروش مقّدس، پر كتاب
اي از چن`د  ني`ز تح`ّو*ت گس`ترده. وطنان ايراني نيز اوج گرفته و بسياري خواھان مطالعه و بررسي آنن`د ميان ھم در

فارس̀``ي را طور كلّ̀``ي زب``ان گفت``اري و نوش``تاري  ي پ``يش، فرھن``گ اي``ران و مناس̀``بات اجتم``اعي م``ردم و ب``ه دھ``ه
گ`اھي اس`ت  ھ`ا، دير به تب`ع اي`ن دگرگوني. اي نوين به آن بخشيده است ھاي بسيار كرده و پيكره خوش دگرگوني دست

ش`ود،  ح`ال ش`يوا، ب`ه زب`ان فارس`ي ام`روزي و درخ`ور ك`mم خداون`د احس`اس مي عين اي دقي`ق و در كه نب`ود ترجم`ه
س̀`ي دقي̀`ق ف̀`ردي و ني̀`ز قرائ̀`ت، تعل̀`يم و موعظ̀`ه در ھاي مطالع̀`ه و برر گوي ض̀`رورت اي ك̀`ه بتوان̀`د پاس̀`خ ترجم̀`ه

  .جلسات رسمي كليسايي باشد

̀`ه س̀`ال  ̀`م را ب ̀`ن مھ ̀`ان و ويراس̀`تاران و ص̀`احب ١٩٩۵انج̀`ام اي ̀`ي  م̀`يmدي، گروھ̀`ي از مترجم نظران ايران
س`ال ت`mش،  پ`س از ھفت   ھا و فِ`َرق مختل`ف مس`يحي، دار شدند و با ھمك`اري اھ`ل ف`ن و ك`mم از كليس`ا مسيحي عھده

جدي`د آن را ب`ا كم`ال خوش`وقتي ب`ه خوانن`دگان گرام`ي  ان`د ك`ه بخ`ش عھد مبناي زبان اصلي فراھم آورده اي بر ترجمه
عين سmست و سادگي، از نظر ادبي وزين و از نظر  در تھيّه اين ترجمه، سعي بسيار شده كه متن در. كنيم تقديم مي

كوشش شده كه معنا ف`داي ص`ورت . ا بدون تفسير، منتقل كنددقّت مطابق با متن اصلي يوناني باشد و مفھوم اّوليه ر
طرز  عين حفظ ص`ورت ظ`اھر ت`ا ج`اي امك`ان، معن`ا ب`ه بندي متن يوناني نشود، بلكه در ظاھري كلمات و شكل جمله

نيز . جا از انتخاب بين يكي از اين دو گريزي نبوده، در ترجيح معنا درنگ نشده است ولي ھر. درست؛ منتقل گردد
̀`ف وج̀`ود داش̀`تهامك̀`ان تر ج̀`ا ھر ̀`ه دو ص̀`ورت مختل ̀`ا  ي محتم̀`ل ، ترجم̀`هجم̀`ه ب ̀`تن آورده ش̀`ده و ترجم̀`ه ي تر در م

  .ھاي ديگر در پانوشت ارائه گرديده است ترجمه
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ھ`ا ب`ه ھم`ان ش`كل  س`الگي م`تن، مقياس ھاي زمان و مكان، ب`ه منظ`ور حف`ظ خص`لت كھن در خصوص مقياس
ھايي از م`تن ك`ه در  قس`مت. ھ`ا در پانوش`ت ارائ`ه گردي`ده اس`ت وزي آناّوليه به فارسي برگردانده شده و معادل امر

  .ھاي قديمي يوناني وجود نداشته، در گيومه قرار داده شده است برخي نسخه

پ`س از . آم`ده اس`ت ص`ورتي ك`ه در دس`ت شماس`ت، در اي گذش`ته ت`ا به ي نو از مراح`ل عدي`ده ي ھزاره ترجمه
كم سه ويراستار از نظر فارسي ويرايش شده  ي دست وسيله ان، اين نسخه بهي مترجم وسيله ي نخست به ي نسخه تھيّه

مق`ّدس، از نظ`ر دقّ`ت در انتق`ال معن`اي اّولي`ه بررس`ي و اص`mح  ي استادان فّن تفسير و تأوي`ل كتاب وسيله و سپس به
ين مختل̀`ف ي اف̀`راد مختل̀`ف از جنس̀`يّت، س̀`طح س̀`واد و س̀`ن وس̀`يله ھاي زي̀`ادي از م̀`تن به س̀`پس قس̀`مت. گردي̀`ده اس̀`ت

ھايي  ني`ز نمون`ه. گزين ش`ده اس`ت ھاي سنگين آن اص`mح و ج`اي بندي ت و كلمات دشوار و جملهاامخوانده شده و ابھ
دقّت  ھاي مختلف فرستاده شده و نظرات آنان ب`ه نظر براي رھبران طراز اّول از كليسا از متون مختلف جھت اظھار

ك ادب`ي توسط ويراستاران طراز اّول از نظر سبْ   تن فراھم آمده،سپس بار ديگر م. كار گرفته شده است بررسي و به
ي استادان زبان يوناني كلمه به كلمه و جمله به جمله با اص`ل يون`اني مقابل`ه ش`ده  وسيله ويرايش گرديده و در آخر به

  .است

ك`ار گروھ`ي ب`زرگ ي  بلكه ثمره  ي نو، نه دستاورد يك تن يا شماري اندك، ي ھزاره بينيد، ترجمه كه مي چنان
شّك، بھترين پاداش ب`راي  بي. جا مقدور نيست ھا در اين داني از ھمگي آن از اھل فن و كmم است كه نام بردن و قدر

وطن̀`ان عزي̀`ز از اي̀`ن ترجم̀`ه و ش̀`نيدن ص̀`داي خ̀`دا از پ̀`س كلم̀`ات و  چ̀`ه بيش̀`تر ھم گي̀`ري ھر ي̀`ك از اين̀`ان، بھره ھر
چ`ه بيش`تر  ي خوانن`دگان گ`ردد و موج`ب نزديك`ي ھر باعث بركت ھم`ه رود كه اين ترجمه اميد مي. عبارات آن است

  .].ي نو چاپ سازمان ايmم ي ھزاره گفتار انجيل عيسي مسيح، ترجمه برگرفته از پيش. [آنان به خداوند شود

  

  ي تفسيري ترجمه

دھن`د ك`ه ت`ا  نش`ان ميھ`اي موثّ`ق  راآمالبتّ`ه . (ي دنيا ترجمه شده است بان زندهمقّدس به بيش از سيصد ز كتاب
ھ`ا ني`ز فارس`ي  يك`ي از اي`ن زبان. .)وسيصد زبان دنيا ترجمه شده اس`ت ھزار مقّدس به بيش از دو ، كتاب٢٠٠٧سال 
گذش`ت .بار ب`ه فارس`ي ترجم`ه ش`ده اس`ت مقّدس؛ و يا جزوات`ي از آن، چن`دين ھاي گذشته، كتاب در طّي قرن. باشد مي

ي جدي`دي از اي`ن  گ`اھي ترجم`ه از ش دگرگوني گ`ردد، ل`ذا *زم اس`ت ھرخو شود، فكر و زبان؛ دست زمان باعث مي
ن`ه س`ال پ̀`يش  و م`يmدي يعن`ي ھفتاد ١٩٢٨مق`ّدس ب`ه زب`ان فارس`ي در س`ال  آخ`رين كتاب. نظي`ر، تھيّ`ه ش`ود كت`اب بي
ي  وجود نث`ر زيب`اي اي`ن ترجم`ه، درك م`تن آن ب`راي خوانن`ده ب`ا. اكن`ون ني`ز موج`ود اس`ت اين ترجم`ه ھم. ترجمه شد

 .كار رفت̀`ه اس̀`ت اي ك̀`ه اين̀`ك در دس̀`ت داري̀`د، زب̀`ان فارس̀`ي ام̀`روزي ب̀`ه در ترجم̀`ه. نماي̀`د ام̀`روزي كم̀`ي مش̀`كل مي

ش`كل  ي زمان حاض`ر مش`كل اس`ت، به نوس را كه در آن براي خوانندهما اضمن، مطالب و اصطmحات قديمي و ن در
را ب̀`راي اي̀`ن ترجم̀`ه اختي̀`ار » ي تفس̀`يري ترجم̀`ه«ب̀`ه ھم̀`ين دلي̀`ل اس̀`ت ك̀`ه عن̀`وان . اي̀`م آورده گونه در س̀`اده و تفس̀`ير

ي زيادي بتوانن`د مطالع`ه كنن`د و از  مقّدس را عّده ي ساده و امروزي كتاب دعاي ما اين است كه اين ترجمه. ايم كرده
  ..)ي تفسيري مقّدس ترجمه فتار كتابگ برگرفته از پيش. (دار گردندبركات خداوندي برخور

  

  دي مژده براي عصر جدي ترجمه

ھ`اي زم`ان و  نداي ا*ھي اين كmم زنده و مقتدر، مرز. ھاست ي ملّت مقّدس، كmم مكتوب خدا براي ھمه كتاب
: ب`ه فرم`ايش خداون`د ك`ه فرم`ود پي`روان عيس`ي مس`يح، بنا. سر گذاشته و ت`ا ب`ه اب`د؛ پاي`دار خواھ`د ب`ود مكان را پشت

ھاي  ھ`ا و گوي`ه ي مس`يحيّت، اي`ن ك`mم را ب`ه زبان ھاي اّولي`ه ، از س`ال»من سازيد دھا را شاگر ي ملّت برويد و ھمه«
مق`ّدس  كتاب. بھره نمانده اس`ت ايران عزيز ما نيز از اين بركت ا*ھي بي. ھا رساندند ي ملّت گوناگون، به گوش ھمه

̀`ه نس̀`خه ̀`ه زبان ك ̀`دي ھاي اص̀`لي آن ب ̀`اران ق ̀`اني نگاش̀`ته ش̀`ده اس̀`ت، از روزگ ̀`ي و يون ̀`ري، آرام ̀`اي عب ̀`ا  م، درھ مي
 Chrysostomنقل از كريسوس`توم  مدارك تاريخي ب`ه. زبانان؛ شناخته شده و مورد استفاده قرار گرفته است فارسي

. جدي``د، ب``ه زب``ان فارس``ي ترجم``ه ش``ده اس``ت ھايي از عھد م``يmدي، قس``مت ٣٩١حكاي``ت از آن دارن``د ك``ه در س``ال 

باش`د، مش`تمل  سرياني ترجم`ه ش`ده و در دس`ترس مي عتيق كه به زبان فارسي و ي بخشي از عھد ترين ترجمه قديمي
̀`ر  ̀`ا  ٧:  ١۴٧برمزامي ̀`ي از آن در . باش̀`د ، مي۵:  ١۴۶ت ̀`ك كپ ̀`نجم م̀`يmدي انج̀`ام ش̀`ده ك̀`ه ي ̀`ن ترجم̀`ه در ق̀`رن پ اي
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ي ش`ناخته  ترين ترجم`ه س`وي ديگ`ر، ق`ديمي از. چ`ين پي`دا ش`ده اس`ت Xinjiangاي نسطوري در زينجيانگ  صومعه
ماي`ه،  اين اثر گران. آوري شده است جات ھماھنگ چھار انجيل جمع است كه در آن نوشتهاي  شده از اناجيل، كتابچه

كه يك واعظ يعقوبي  Iwannis Ezz-al-din Mohammad b.Mozaffarمظفّر  بن توّسط آوانيس عّزالّدين محّمد
رون چھ̀`اردھم و خ̀`mل ق̀` در. س`اكن تبري̀`ز ب̀`ود، در ق̀`رن س̀`يزدھم م̀`يmدي از س̀`رياني ب`ه فارس̀`ي ترجم̀`ه ش̀`ده اس̀`ت

. جات عب`ري ب`ه فارس`ي نم`ود ي چن`دين بخ`ش از نوش`ته  ي يھودي`ان اي`ران، اق`دام ب`ه ترجم`ه پانزدھم ميmدي، جامع`ه

اس`ت ك`ه ب`ه  Polyglotزباني  متعلّق ب`ه ي`ك نوش`تار چن`د                ترين متن فارسي تورات،  تاريخ انتشار قديمي
اي`ن ترجم`ه در س`ال . باش`د مع`روف مي Constantinopole polyglot Bibleي قس`طنطنيّه  زبانه مقّدس چند كتاب
كه اس`تاد زب`ان فارس`ي در مكت`ب  Jacob ben Joseph Tavousبن يوسف طاووس  ميmدي توّسط يعقوب ١۵۴۶

زباني  ص̀`ورت ي̀`ك نوش̀`تار چن̀`د ، به١۶۵٣ي فارس̀`ي اناجي̀`ل در س̀`ال  اّول̀`ين ترجم̀`ه. قس̀`طنطنيّه ب̀`ود، انج̀`ام پ̀`ذيرفت
̀`````````````ط آب ̀`````````````mك توّس ̀`````````````ت Abraham Wheelockeراھ̀`````````````ام وي ̀`````````````دن انتش̀`````````````ار ياف                                                         . در لن

ي واعظ`ين  ك`ه احتم`ا*ً ي`ك ارمن`ي وابس`ته ب`ه فرق`ه Sarkis Loudj b. amir Maleikبن امير ملي`ك  سركيس لوج
تا ق`رن ن`وزدھم . ناجيل را از يوناني ترجمه كرده استميmدي اين ا ١٣٢٨دومنيكن در اروميّه بوده است، در سال 

اساس م`دارك  چه بر ميmدي تنھا يك ترجمه از تورات و يك ترجمه از اناجيل به فارسي چاپ و منتشر شده بود، اگر
مق`ّدس اس`ت، اّم`ا خب`ر خ`وش اي`ن اس`ت ك`ه ك`ار  ي فارس`ي كتاب موجود، اطmّعات ما حاكي از تع`داد ان`دكي ترجم`ه

بلكه راھ̀`ي اس̀`ت ك̀`ه ت̀`داوم داش̀`ته و ھن̀`وز ھ̀`م پيم̀`وده مق̀`ّدس فارس̀`ي ب̀`ه ھم̀`ين مح̀`دود نش̀`ده، انتش̀`ار كت̀`ابترجم̀`ه و 
تھيّ`ه و توزي`ع ميmدي رسماً كار خ`ود را آغ`از نم`ود ت`ا ض`من  ١٨١١مقّدس در ايران از سال  انجمن كتاب. شود مي

از تأس`يس  تنھاسه س`ال پ`س. مقّدس نيز نظارت داشته باشد ي كتاب بر امر مھّم و حّساس ترجمهمتون مقّدس مسيحي،
                   و  Henry Martynتوّس̀```ط ھن̀```ري م̀```ارتين (جدي̀```د  ي عھد م̀```يmدي، ترجم̀```ه ١٨١۴انجم̀```ن، يعن̀```ي در س̀```ال 

م`يmدي، اي`ن  ١٨۴۶ل ب`ه چ`اپ رس`يد در س`ا) Mirza Sayed Ali Khan of Shirazميرزا علي خان ش`يرازي 
ي`ا ھم`ان مي`رزا  M. Jaffierجفي`ر . و م William Glenتوّسط ويلي`ان گل`ن (عتيق؛  ي عھد ھمراه ترجمه جمه بهتر

قرن،  از گذشت نيم پس                        . مقّدس كامل؛ چاپ و منتشر گشت صورت كتاب ، به)محّمد جعفر شيرازي
اي`ن ترجم`ه . م`يmدي منتش`ر نم`ود ١٨٩۵را در سال  Robert Bruceبروس ي رابرت  مقّدس، ترجمه انجمن كتاب

ي موج̀`ود،  ت̀`رين ترجم̀`ه عنوان معتبر ھا ب̀`ه ت̀`ر كليس̀`ا كنون در بيش ي عم̀`وم ق̀`رار دارد و ت̀`ا ھن̀`وز ھ̀`م م̀`ورد اس̀`تفاده
ي ت`ازه و  رجم`هدھد، نياز به ت طور طبيعي و مداوم در ھر زباني رخ مي با توّجه به تغييراتي كه به. شود شناخته مي

نماي`د  مقّدس، ايجاب مي حّساسيّت و وسعت درياي پھناور كتاب       . باشد ھاي پيشين، ضروري مي ويرايش ترجمه
مق`ّدس؛ ص`ورت  كه اي`ن مھ`ّم ب`ا نظ`ارت دقي`ق مس`ئو*ن ام`ر و ب`ا ھمك`اري متخّصص`ان ترجم`ه و عل`م تفس`ير كتاب

ھمراه  مق`ّدس در اي`ران؛ ثم`رات فراوان`ي ب`ه ّع`ال انجم`ن كتابي ترجمه و پخش كmم خدا، حض`ور ف در زمينه. پذيرد
انجي`ل «، مع`روف ب`ه »م`ژده ب`راي عص`ر جدي`د«ي  ت`وان ب`ه ترجم`ه ارزش آن، مي مي`ان خ`دمات پ`ر از. داشته است

س`ي س`ال ت`اريخ . ب`ه فارس`ي ترجم`ه ش`د) يون`اني(ميmدي از زب`ان اص`لي  ١٩٧۶؛ اشاره نمود كه در سال »شريف
نظير از اين ترجمه و  استقبال بي. ميان ھمگان دارد رجمه، حكايت از سادگي، شيوايي و پذيرش آن درشكوه اين ت پر

̀`ا تقاض̀`ا ̀`ّرر كليس ̀`د كتاب ھا، انجمن ھاي مك ̀`ر ھ̀`اي متّح ̀`ّدس را ب ̀`رد مق ̀`ا گ ̀`ا ب ̀`ي از  آن داش̀`ت ت ̀`روه بزرگ ھم آوردن گ
اي`ن . عتيق ني`ز بنماي`د ي عھ`د دام ب`ه ترجم`همترجمان، متخّصصان علم تفسير و اھل فّن، ويراستاران و كادر فنّي؛ اق

ي اي`ن ك`ار ب`زرگ  ثم`ره. ي عم`ل پوش`اندند مقّدس، به اين امر مھم، جام`ه ھاي متّحد كتاب عزيزان در اتّحاد با انجمن
در اي`ن ترجم`ه،                                  . مقّدس است كه اكنون در دست شماس`ت ي حاضر كتاب گروھي، ترجمه

مق`ّدس  ي كتاب ترين متون عبري، آرامي و يوناني استفاده شده است تا امان`ت ترجم`ه نس`بت ب`ه مت`ون اّولي`ه براز معت
مق`ّدس ب`ه زب`اني ش`يوا و رس`ا ب`ه  بخش كتاب ي ش`يرين و نج`ات ھدف از اي`ن ترجم`ه اي`ن اس`ت ك`ه م`ژده. حفظ گردد

بخش را بخوانند  حيات باني ساده و گويا، اين كتابشماري بتوانند با ز ي بي باشد كه به اين وسيله، عّده. ھمگان برسد
تك خادمان گرامي و عزيزاني را كه از  جا ضروري است دست تك در اين †.مند گردند و از بركات آسماني آن بھره

اش ي`اري نمودن`د، بفش`اريم و ب`ا  بھايشان، اين انجمن را در مس`ئوليّت ا*ھ`ي ھاي مختلف، با صرف وقت گران كليسا
اوان، به درگاه خداوند، براي اين عزيزان؛ دعاي خير و برك`ت نم`وده، بطلب`يم ك`ه اي`ن ك`mم خ`دا؛ پيوس`ته سپاس فر
كار رفت`ه در اي`ن ترجم`ه، ش`بيه ب`ه  اس`امي ب`ه† . گ/ردد اين ترجمه براي جIل خدا وقف مي. گر راھشان باشد روشن
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. شود در بعضي از متون قديمي يافت نمي ،[]ھاي مندرج در كروشه  قسمت† . باشد مقّدس مي كتاب ١٨٩۵ي  ترجمه

ي ش̀`ريف از انتش̀`ارات  ي م̀`ژده ب̀`راي عص̀`ر جدي̀`د، موس̀`وم ب̀`ه ترجم̀`ه مق̀`ّدس ترجم̀`ه گفت̀`ار كتاب برگرفت̀`ه از پيش(
  .]).مقّدس ھاي متّحد كتاب انجمن

  

  تر است گخدا بزر
را  و آن كنن`د وارد ميھا ب`ه ك`mم مكت`وب خ`دا  تي كه انساناامترين ابطال و رّد اتّھ دست بر قضاء، شايد كاري

  . رسد گوش مي روزه از مساجد در سراسر دنيا به اي باشد كه ھر آوري جمله انگارند، ياد تحريف شده مي

  . را امروز صبح نيز شنيدم من آن

  . !)تر است تر است، خدا بزرگ خدا بزرگ! (اكبر اكبر، ّهللا  ّهللا 

خداي حقيقي و زنده براي برك`ت تم`ام . تر از انسان و برتر از زمان است بزرگ_ ر است ت آري، خدا بزرگ
  . ھا محافظت فرموده است جھت اعتبار و حرمت نام خويش، پيامش را براي تمام نسل اقوام و به

ك̀`mم چن̀`ين ح̀`اكم و نگاھب̀`ان  ي جھ̀`اني اس̀`ت ك̀`ه خ̀`ود آفري̀`ده اس̀`ت، بلك̀`ه ھم دارن̀`ده تنھا آفرينن̀`ده و نگه خ̀`دا ن̀`ه
  .باشد خويش نيز مي

  ). ١١٩:  ٨٩داود مزامير. (."ھا پايدار است ا*باد در آسمان اي خداوند، كmم تو تا ابد"

  

  پايان موانع بي
ش`وند،  ده مياآم`ي كساني كه براي سفر آتي و در پيش رو  كه ھمه چه خوب بود اگر فكر ميکرديمجا،  در اين

چي`ز ديگ`ري را                تجرب`ه،  اّم`ا. اند دارد؛ غلبه كرده بر موانعي كه آنان را از شنيدن كmم خدا دور نگاه مي
براي بسياري، ھميشه يك سّد و مانع در مسير حقيقت وج`ود دارد و اي`ن موان`ع، ب`راي اي`ن اش`خاص، . دھد نشان مي

.نمايند پذير مي نا پايان
۵٠
  ًmي الكترونيك را دريافت كردم چند ھفته پيش، من اين نامهمث:  

 نم/اخ`ودشبيه پس آدم را ": آورم كه خدا در جايي گفته است ياد مي به. گذارم سپاسھايي كه داديد،  براي پاسخ
اين اش`اره آي`ا. ، اش`اره ب`ه چ`ه كس`اني دارد"م/ا"ھميشه اي`ن پرس`ش ب`راي م`ن مط`رح ب`وده اس`ت ك`ه اي`ن .". بسازيم
ھم̀`ه م̀`ذاھب  آيا اينھ̀`ا ص̀`حيح و معتب̀`ر اس̀`ت؟ يك از آن م؟ ك̀`دامق̀`ّدس، نيس̀`ت اگوني از كتابگون̀` ھاو رواي̀`ات  نس̀`خه

̀`ت نمي ̀`ا ياف ̀`ف در دني ̀`ذھبي وج̀`ود نش̀`و مختل ̀`ن و م ̀`ر دي ̀`ا اگ ̀`اي دو داش̀`ت، اtن برجند؟ آي ̀`ه در ح̀`وادث  ھ ̀`ويي ك قل
آيا مسيحيّت، مس`ئول م`رگ                        داشتند؟  ميي يازدھم سپتامبر ويران شدند، ھنوز وجود ن كارانه خراب
ت`وانيم  مي چرا، چ/را، چ/را، چ/را؟ھاي خودتان، ايمان و اطمينان داريد؟  شماري نيست؟ و چرا شما به باور ي بي عّده

ه ور ك`ط ھ`ا بتراش`يم، درس`ت ھم`ان ھايي را ب`راي آن نھاي`ت ادام`ه دھ`يم و پاس`خ ي موھومات را تا بي پرسش درباره
ك`ه، خ`دا را چ`ه كس`ي آفري`ده اس`ت؟ م`ن  و س`ؤال ديگ`ر اين. دھن`د پول درآوردن انج`ام مي واعظان اين كار را براي

  .از شما متشّكرم        . ام پاسخ اين سؤال را فراموش كرده

ان آن` اگر چه که در کmم خدا پاسخ ھای قانع کننده ای برای چنين سوا*تی يافت ميشود ام`ا گ`اھی بھت`ر اس`ت
انساني دس`ت برداش`ته و ش`روع  ھاي چرااز تمركز بر اين سوي مرگ را كشف كنند، خواھند حقايق جاوداني كه مي

  .خدا نمايند سخنانبه واكنش مثبت به 

  

  ھا مقّدس توّسط انسان ديده گرفتن كتاباندnئل واقعی 
خاطراين د*ئل، حقيق`ت خ`دا را  ھا به دارد كه انسان مي بر د*ئلي واقعيمقّدس، پرده از  دانستيد كه كتاب آيا مي

  :شوند جا سه مورد از اين د*ئل، ذكر مي در اينپذيرند؟  كنند و نمي رد مي

  

  ھاي فاسد دل .١
آفري`دگار  خواھن`د نميدھند، فقط به اين دليل ك`ه  ھا ھرگز به كmم مقّدس خدا واكنش نشان نمي برخي از انسان
  .و مالك خود را بشناسند
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ي گوش`تي اس`ت، بلك`ه روان ك`ه ك`انون ھ`دايت و اختي`ار  نه قلب كه يك تلمب`ه(كmم خدا، در سنجش دل انسان 
ھ/اي خ/ود را فاس/د و مك/روه  كار. گوي`د ك`ه خ`دايي نيس`ت احمق در دل خ`ود مي": دارد ؛ چنين اعmن مي)آدمي است

. آدم نظر انداخت ت`ا ببين`د ك`ه آي`ا فھ`يم و طال`ب خ`دايي ھس`ت وند از آسمان بر بنيخدا. كاري نيست اند و نيكو ساخته
ع`دم پ`ذيرش ). ١۴:  ١ت`ا  ٣داود مزامي`ر . (".كاري نيس`ت، يك`ي ھ`م ن`ي نيكو. اند گردانيده، با ھم فاسد شده ھمه رو
  . ھاي فاسد و پليد است كارش با دل  و ھا، ھيچ كاري با كmم تحريف شده ندارد، بلكه سر مقّدس از جانب انسان كتاب

̀`ين مي  ̀`ط در": نويس̀`د س̀`ليمان پادش̀`اه، چن ̀`ن را فق ̀`ا اي ̀`د،  ھمان ̀`افتم ك̀`ه خ̀`دا آدم̀`ي را راس̀`ت آفري ̀`اي ايش̀`ان  اّم
گذارده شويم؛ تمايل داريم ك`ه ب`ه  اگر ما به حال غرائز خود، وا). ٧:  ٢٩كتاب جامعه . (."طلبيدند مخترعات بسيار

آييم و در مذھب والدين خود، به دنيا بياييم  ھاي خود بر جوي برنامه و يش برويم، در جستراه و طلب ھواي نفس خو
ك`ه س`فرمان را در ك`mم  م`ّدت كوت`اھي پ`س از اين.نجوييمگرديم كه خدا را  واقع ما پي د*ئلي مي در. و از دنيا برويم

را بداني`د ك`ه دلي`ل خ`وبي وج`ود دارد  اكن`ون اي`ن اّما. گونه ھستيم مقّدس خدا آغاز كرديم، خواھيم دريافت كه چرا اين
  :         دھد كه كتاب خدا مستمّراً، چنين ھشدار مي

)١٣:  ٩متّي انجيل . (."كه گوش شنوا دارد، بشنود ھر" 
۵١  

  

  ھا و ثروت نگراني  .٢
ج`ا و اtن  آن`ان ب`ه اين توّج`ه نھ`اييكنن`د، ب`ه اي`ن س`بب ك`ه  ھا ھرگز كتاب خدا را مطالعه نمي برخي از انسان

ي اين جھان و غرور دول`ت، ك`mم را  ميان خارھا ريخته شد، آن است كه كmم را بشنود و انديشه كه در و آن" .است
  ).١٣:  ٢٢متّي انجيل . (."ثمر گردد خفه كند و بي

. گو فرم`ودمند را ك`ه ك`mم انبي`اء را در تم`ام عم`رش ندي`ده گرف`ت، ب`از عيسي ناصري داستان يك مرد ثروت

اعتماد اس`ت،  قابل كه كmم مقّدس خدا غير كرد تا وجدانش را با توجيه و اّدعاي اين مند، تmش مي شايد اين مرد دولت
كه يك ھش`دار روش`ن ب`راي  براي اين. نھايت از دنيا رفت و خود را در جھنّم يافت حال آن مرد در ھر به. آسوده نمايد

آن . زه داد تا آن مرد با حضرت ابراھيم در بھش`ت، مmق`ات كوت`اھي داش`ته باش`دزندگان وجود داشته باشد؛ خدا اجا
ي خ`ود را خن`ك س`ازد، ل`يكن تقاض`ايش ب`رآورده  كند تا به آن زبان خش`كيده اي آب مي مند، تقاضاي قطره مرد ثروت

حال ديگر درك كرده بود كه در ابديّت بدون اميد ساكن است از ابراھيم التماس كرد  ،جا كه اين مرد از آن. شود نمي
مب`ادا ايش`ان ": ك`ه تا فردي را از عالم مردگان بفرستد تا به پنج برادرش كه ھنوز در قيد حي`ات بودن`د، ھش`دار دھ`د

  . روشن و واضح بود اّماپاسخ ابراھيم، . !"نيز به اين مكان عذاب بيايند

زيرا كه مرا پنج برادر اس`ت ت`ا ايش`ان . ي پدرم بفرستي اي پدر به تو التماس دارم كه او را به خانه«: گفت" 
موس`ي و انبي`اء را دارن`د، س`خن «: اب`راھيم وي را گف`ت. ».را آگاه سازد، مبادا ايشان نيز به اين مكان ع`ذاب بياين`د

. ».ي از ُمردگان؛ نزد ايشان رود، توبه خواھند ك`ردنه اي پدر ما ابراھيم، ليكن اگر كس«: گفت. ».ايشان را بشنوند
. ."».گاه موسي و انبي`اء را نش`وند، اگ`ر كس`ي از مردگ`ان ني`ز برخي`زد؛ ھ`دايت نخواھن`د پ`ذيرفت ھر«: وي را گفت

  ).١۶:  ٢٧تا  ٣١لوقا  انجيل(

̀`دي قانعرا  خ̀`ويش در آي̀`ات م̀`ذكور، خ̀`دا ك̀`mم مكت̀`وب ̀`ده تأيي عجاي̀`ب؛ اع̀`mن تر از آي̀`ات و معج̀`زات و  كنن
  ."را بشنويم آن"فرموده و از ما انتظار دارد كه  محافظتبراي ما مھيّا و  خدا كmم انبياي خود را. فرمايد مي

   

  ترس انسان  .٣
  .واھمه دارندخوانند، زيرا از چگونگي واكنش ديگران،  مقّدس را نمي ھا ھرگز كتاب برخي از انسان

!". خوان`دم مق`ّدس را مي ام نبود، حتماً كتاب خاطر خانواده اگر به: "گفتبار به من چنين  يكي از ھمسايگانم يك

ك̀`ه ب̀`ر خداون̀`د توّك̀`ل نماي̀`د؛  ھر اّم̀`اگس̀`تراند،  ت̀`رس از انس̀`ان، دام مي": فرماي̀`د مق̀`ّدس ب̀`ه م̀`ن مي ح̀`ال، كتاب در اين
  ).٢٩:  ٢۵سليمان  كتاب امثال . (."سرافراز خواھد شد

، در ھنگامي كه ببينند ك`ه ش`ما خانواده و دوستان ھا و رفتار افكار، گفته موضع شما چگونه است؟ آيا شما از
كنن`د ك`ه باي`د محت`رم ش`مرده ش`وند، ھ`راس  ھاي ھمان پيامبراني ھستيد كه خ`ود آن`ان اّدع`ا مي حال خواندن نوشته در

  داريد؟ 
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دلي`ل معق`ول و م`وّجھي  گاه خ`دا، ھ`يچ از دي`د. ."كه بر خداوند توّك`ل نماي`د؛ س`رافراز خواھ`د ش`د ھر". نترسيد
        . براي رد كردن و نپذيرفتن پيغام او وجود ندارد
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۴  
  مقّدس دانش و كتاب

  

  

  

  

  

  .".سازد خدا زمين را بر نيستي آويزان مي"

  )٢۶:  ٧ايّوب كتاب (ايّوب 
  

ك̀`ه راھنم̀`اي م̀`ا ب̀`ه  چنان  ھم. زمين̀`ي دي̀`دن ك̀`رديم و ھمس̀`رم از ي̀`ك غ̀`ار بس̀`يار عمي̀`ق زيرھا پ̀`يش، م̀`ن  س̀`ال
اش̀`اره ) ھا س̀`نگ چكي̀`ده(ھا  و اس̀`تا*گميت) ھا س̀`نگ چكن̀`ده(ھا  ھا، اس̀`تا*كتيت عظم̀`ت ص̀`خره گيري ب̀`ديع و با ش̀`كل
عمق و  زميني كم ي آب زير يك سفره. ھا با فرو افتادن يك قطره آب آغاز شده است تمام اين: "طور گفت كرد، اين مي

اي`ن منطق`ه را پوش`انيده اس`ت و س`بب انباش`ته ش`دن رس`وباتي ش`ده  ،ميليون سال پ`يش سي و سطحي، در حدود سيصد
  ...". اند ھاي آھكي تبديل شده نھايت به صخره است كه در

. ب̀`وده اس̀`ت گر اي̀`ن ام̀`ر ك̀`ه گ̀`ويي انس̀`ان از ھم̀`ان ابت̀`دا نظ̀`اره آم̀`د، چنان نظر بس̀`يار علم̀`ي مي موض̀`وع، ب̀`ه

وقت`ي ك`ه زم`ين را ": ياف`ت ايّوب و دوس`ت او در ذھ`ن م`ن پ`ژواك ميكرد، سخنان خدا به  و صحبت ميكه ا چنان ھم
در پاي̀`ان اي̀`ن گ̀`ردش تفريح̀`ي، م̀`ن از . )٣٨:  ۴ايّ̀`وب كت̀`اب . (."بني̀`اد نھ̀`ادم كج̀`ا ب̀`ودي؟ بي̀`ان ك̀`ن اگ̀`ر فھ̀`م داري

دانند ك`ه عم`ر ي`ك غ`ار،  شناسان مي پرسيدم كه چگونه زمين راھنماي گروھمان براي اين سفر، تشّكر كردم و از او
من تنھ`ا آن چي`زي را ب`ه ش`ما گف`تم : "دانند و اضافه كرد را نمي او اذعان كرد كه آنان واقعاً اين. ھا سال است ميليون

  .". ام كه براي گفتنش آموزش ديده

  

  دانش خالص و ناب
̀`ين  در زب̀`ان انگليس̀`ي، بر Scienceي  ه واژ ̀`ه از عب̀`ارت *ت ̀`هScientiaگرفت و  ش//ناختنمعناي  ، اس̀`ت ك̀`ه ب

.باش̀`د مي دانس//تن
۵٢
برد  ا ھم̀`ين ك̀`اري دان̀`ش در زب̀`ان فارس̀`ي و عل̀`م در زب̀`ان عرب̀`ي ني̀`ز ب̀`ه ھم̀`ين معن̀`ا و ب̀` واژه[ 

چ`ه  اگر. اس`ت ن`وع تردي`د ھ`روّج`ه داش`تن ب`ه حقيق`ت، در وراي اعتنا ك`ردن و تمعناي  به دانستن ..]مترجم. باشند مي
  .گردانند ، اين امر؛ آن فرضيّات را دانش نمياّماچسب دانش و علم را به ھر گمانه و فرضيه بزند،  فردي بر

ي ش̀`اه  پزش`ك وي`ژهك`ه  ك`اينام دكت`ر م`وريس بو ، ي`ك پزش`ك فرانس`وي ب̀`ه١٩٧٠ي  ھاي دھ`ه در اواس`ط س`ال
در  طور گس``ترده ك``ه ب``ه_ اي``ن كت``اب  .؛ نوش``تق``رآن و دان``شمق``ّدس،  كتابالفيص``ل ب``ود، كت``ابي ب``ا عن``وان  سعود
مق`ّدس ب`ا دان`ش ن`وين، در تض`اّد و  آن داش`ت ك`ه كتاب تأكي`د ب`ر_ ھا و مساجد جھان اس`mم عرض`ه ش`د  فروشي كتاب

مق`ّدس، ثب`ت ش`ده اس`ت،  در نخس`تين فص`ل كتاب دارد كه رواي`ت آف`رينش ك`ه  اظھار مي كايدكتر بو. تعارض است
ح̀`ال تغيي̀`ر بش̀`ر  ھاي م̀`دام در چرا ك̀`ه اي̀`ن رواي̀`ات ب̀`ا فرض̀`يّهاس̀`طوره و افس̀`انه ترجم̀`ه ش̀`ده اس̀`ت؛ ي̀`كاحتم̀`ا*ً از 

.راس`تا نيس`ت ي مبدأ ھستي و گيت`ي، س`ازگار و ھم درباره
 ي فرض`يّهاش`تباه  با ك`ايھمانن`د بس`ياري ديگ`ر، دكت`ر بو ۵٣

۵۴تكامل
  .دھد طراز قرار مي ناب و خالص، ھم دانشرا با  

داده  دانش ماّدي و طبيع`ياست كه درك كنيم كه كmم مقّدس خدا براي آموزش  اين مھمّ در وحله ی اول نکته 
خ̀`دا كت`اب خ̀`ويش را ب`ه م̀`ا عط̀`ا . اس`ت دان̀`ش روح`اني و معن̀`وينش`ده اس̀`ت، بلك`ه م̀`راد از عط`ا ش̀`دن آن، افش`اي 
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̀`ه  ̀`د ك ̀`ا نش̀`ان دھ ̀`ه م ̀`ا ب ̀`وده اس̀`ت ت ̀`ه چ̀`ه ش̀`باھت دارد ،او كيس̀`تفرم ̀`ارو  ب ̀`ام داده اس̀`تچ̀`ه ك ̀`ا انج ̀`راي م               . ي ب

 وچرا بر زمين س`اكن ھس`تيم ، ايم ما از كجا آمدهچنين كmم خويش را به ما افاضه فرموده تا به ما بياموزد كه  او ھم
وجود،  اين ب`ا .كش`ف نم`ود             توان در يك پژوھش آزمايش`گاھي  را نمي چنين اطmّعاتي. به كجا خواھيم رفت

كار دارد، نبايد باعث شگفتي شود كه  و ھاي حيات و زندگي سر مقّدس با تمام جنبه جا كه كتاب از آنطرف ديگر ،از 
در زم`ان نگ`ارش ك`mم خ`دا ب`ر بش`ر  ي جھ`ان طبيع`ي اس`ت ك`ه  ي اطmّعاتي درباره دارنده بر چنين در اين كتاب، ھم

  . اند معلوم بوده نا

  

  در ابتدا خدا سخن گفت
مندان امروزي آنان را  كه دانش تر از اين كه اطmّعاتي علمي را بسيار پيش جايي تا از كmم خدا دراجازه دھيد 

ي ك`mم مق`ّدس  ھا ھنگ`امي ك`ه درب`اره بعد. ھفت مثال كوتاه و مختصر را بررسي كنيم كشف كنند، ثبت نموده است؛
  .مقّدس، روبرو خواھيم شد علم در كتابانگيز ديگري از دانش و  ھاي شگفت انديشيم، با نمونه تر مي خدا بيش

   

ھ`ا در  دھن`د ك`ه يوناني ھاي نوين ت`اريخي ام`روزه، چن`ين تعل`يم مي تر كتاب بيش .زمين گرد است .١
ي گ̀`رد ب̀`ودن  از م̀`يmد مس̀`يح، نخس̀`تين كس̀`اني بودن̀`د ك̀`ه فرض̀`يه پانص̀`د س̀`ال پ̀`يش

رسيدند كه زمين تنھا چنين به اين استنتاج  فيلسوفان يوناني ھم. زمين را ارائه دادند
' ترين ترين و كام`ل متع`الي'تواند ُكَروي باشد، زيرا به اعتق`اد آن`ان، گ`رد ب`ودن،  مي

.شكل موجود بود
۵۵

  

خ̀`دا  ايّ̀`وب پي`امبر اع̀`mن داش`ته ب̀`ود ك`ه از ھ`زار س̀`ال پ`يش از آن، ب̀`يش اّم`ا
̀`ه ̀`ْو پھ̀`ن مي": كس̀`ي اس̀`ت ك ̀`ر َج ̀`زان  ش̀`مال را ب ̀`ر نيس̀`تي آوي ̀`ين را ب ̀`د، و زم كن

 "..گ`ذارد ت`ا ك`ران روش`نايي و ت`اريكي ھ`ا ح`ّد مي ب`ه اط`راف س`طح آب ...سازد مي

س`ليمان ھ`ا،  ي يوناني از نظري`ه صد سال پ`يش و چھار). ٢۶:  ٧و  ١٠ايّوب كتاب (
`ه ق`رار داد": پيامبر؛ چنين بيان داشت كه خدا و در ھفتص`د ). ٨:  ٢٧س`ليمان كت`اب امث`ال (.".دايره را بر س`طح لُجَّ

او اس`ت ": اشعياء، اعmن كرد ك`هي فيلسوفان يوناني،  ز فرضيهاز ميmد مسيح، باز ھم دويست سال قبل ا سال پيش
ھ`ا  گس`تراند و آن ھا را مث`ل پ`رده مي اوست كه آس`مان. باشند زمين نشسته است و ساكنانش مثل ملخ مي  ي كه بر كره

توان̀`د  در زب̀`ان عب̀`ري مي داي̀`رهي  واژه). ۴٠ : ٢٢اش̀`عياء كت̀`اب ( .".كن̀`د جھت س̀`كونت، پھ̀`ن مي را مث̀`ل خيم̀`ه ب̀`ه
بار س`خن از ِگ`ردي و ُك`َروي ب`ودن زم`ين گف`ت؟  پ`س چ`ه كس`ي نخس`تين. ني`ز ترجم`ه ش`ود ِگردييا  ُكرهچنين به  ھم

  .ي زمين بود كه چنين چيزي را فرمود ھا گفتند يا خدا فرمود؟ بلي، اين خدا، معمار و آفريننده يوناني

   

ھ/اي  زي/را ك/ه قطره" :دھ`د شناس`ي را ني`ز ش`رح مي آب چنين چرخه كتاب ايّوب ھم .آبچرخه ی   .٢
̀`ه  ش̀`ّدت مي را به ك̀`ه ابرھ̀`ا آن. چكان//د ھ//ا ب//اران را از بخ//ارات آن مي كن//د و آن آب را ج//ذب مي ̀`ر انس̀`ان ب ̀`زد و ب ري

  ".بداند؟ي او را  ھاي خيمه رعدشوند،يا آيا كيست كه بفھمد ابرھا چگونه پھن مي. تراود فراواني مي
ھم فشرده  به وجود آمدن باران را ابتدا از جريان به ،مقّدس به اين ترتيب، كتاب). ٣۶: ٢٩تا  ٢٧كتاب ايّوب (
ھم پيوس`تن اي`ن قط`رات  ھ`ا، و پ`س از آن، ب`ه در ابرھا به قطرات بس`يار ري`ز آب  ديل آنو سپس تبآب  اتبخار شدن

بر ني̀``روي معلّ̀``ق مان̀``دن غلب̀``ه ك̀``رده و ف̀``رو ببارن̀``د؛ ش̀``رح ح̀``ّدي ك̀``ه بتوانن̀``د تر ش̀``دن آن̀``ان به ري̀``ز آب و درش̀``ت
ھ`ا موج`ود  ھم فش`رده ش`ده در ابر ص`ورت ب`ه توان`د به چنين به مقدار انبوه و قاب`ل توّج`ه آب`ي ك`ه مي ايّوب، ھم.دھد مي

:  ٨ايّ`وب كت`اب ( "..ش`ود بن`دد، پ`س اب`ر، زي`ر آنھ`ا چ`اك نمي ھ`اي خ`ود مي ھ`ا را در ابر آب": نماي`د باشد، اش`اره مي

٢۶.(
۵۶ 

  

و آدم زن ": پانص`د س`ال پ`يش، حض`رت موس`ي؛ چن`ين نوش`ت و ھزار ح`دود سه.دودمان و تبار مش/ترك.٣
مقّدس، نسل  ي كتاب بنا به گفته ).٣:  ٢٠كتاب پيدايش ( ."مادر جميع زندگان استخود را حّوا نام نھاد، زيرا كه او 

نس`ل ( ، ب`ه اي`ن قض`يه١٩٨٧ي تكام`ل، ت`ا س`ال  دار فرض`يه من`دان ط`رف دانش. گردد مي ھا به يك مادر بر تمام انسان
 DNAروي  ھاي گسترده ب`ر يابي و تحليل پس از رد. نگريستند باوري مي ي ترديد و نا به ديده )ھا مشترك تمام انسان
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نخورده و كام̀`ل از  ص̀`ورت دس̀`ت ھ̀`اي ژنتي̀`ك انس̀`اني ك̀`ه به بخش̀`ي از داده(ھ̀`ا  Mitochondrialھ̀`اي موج̀`ود در 
ارث`ي  ھ`اي ويژگيھاي ژنتيكي براي بررسي  يابي اين داده مندان معمو*ً از رد دانش[گردد  مادر به فرزند، منتقل مي

ھ`ا ب`ه اي`ن  اند، پژوھش دني`ا گرفت`ه ش`ده ھايي از سراس`ر ؛ كه از جفت).].مترجم .كنند ي افراد استفاده مي دقيق گذشته
.ان`د وجود آمده ب`ه "ي`ك زن مش`ترك ي تب`ار و ريش`ه"ھا ام`روزه از  اند كه تمام انسان بندي نھايي رسيده جمع

ھا  س`ال ۵٧
ي نس`ل بش`ر از ي`ك م`رد ك`ه پ`در تم`ام آن`ان محس`وب  مطالع`ات ديگ`ر ھ`م ب`ه اي`ن نتيج`ه رس`يدند ك`ه ھم`هبعد از آن، 

.اند وجود آمده بهگردد،  مي
۵٨
ت`وّجھي نش`ان دادن`د اي`ن ب`ود ك`ه تم`ام  گران ب`ه آن كم مندان و پژوھش كه انديش اي نكته  

  !مقّدس بود ھم گواھي بر صّحت و وثوق كتاب ھا؛ باز ھاي آن تmش و ھزينه

  

:  ١١كت`اب *وي`ان ( ...".جان جس`د در خ`ون اس`ت": چنين بيان داشته است كه موسي ھم.حيات در خون.۴

آميز  ساز و مخاطره ي عملي و سرنوشت با اجراي شيوه ي پزشكي، ھاي اخير بوده است كه جامعه تنھا در سده). ١٧
.اند يافته قرن نوزدھم، اين حقيقت را در در" برداي خوني و نمونه گيري خون"

۵٩ 
  

 ن/ابودفرا خواھد رس`يد ك`ه زم`ين كه روزي داود پيامبر، چنين نوشت ھزار سال پيش، سه .نابودي زمين.۵

عقيده ھستند ك`ه گيت`ي رو ب`ه  مندان امروزي ھم دانش. )١٠٢:  ٢۵و  ٢۶داود كتاب مزامير . (خواھد شد مضمحلو 
تر ش`دن  ح`ال ن`ازك زم`ين، در ي محافظ اُُزن حال تضعيف است و *يه ي مغناطيسي زمين در اضمحmل است، حوزه

  .باشد مي

  

داود كت`اب مزامي`ر. (بي نوشته اس`ت، نيز مطال"ھا ھاي آب راه"ي  درباره چنين داود، ھم.شناسي اقيانوس.۶
، گردي̀`د ت̀`ا )١٨٠۶ - ١٨٧٣(م̀`اوري  ف̀`ونتنيو مثدار ك̀`ه منب̀`ع الھ̀`امي ب̀`راي دري̀`ا ھم̀`ين عب̀`ارت كوت̀`اه ب̀`ود). ٨:  ٨

پنداش`ت ك`ه اگ`ر  او مي. ھاي دريايي نمايد اين جريان                  سراسر زندگيش را وقف اكتشاف و اثبات مستند 
ھ`ا را  ي آن ھ`ا را بياب`د و نقش`ه پ`س حتم`اً او باي`د ق`ادر باش`د ك`ه آنھا سخن گفته اس`ت،  در دريا"ھا راه"ي  خدا درباره
۶٠.ت، لقب گرفته اس"شناسي پدر اقيانوس"ماوري ھمين كار را انجام داد و به اين خاطر  مثيو فونتن. ترسيم نمايد

   

شأن آفتاب، ديگر و شأن م`اه، ": ھزار سال پيش، پولس رسول؛ چنين نوشت نزديك به دو .شناسي ستاره.٧
ي اّول پ`ولس  رس`اله(                 .".ديگر و ش`أن س`تارگان، ديگ`ر؛ زي`را ك`ه س`تاره از س`تاره در ش`أن، ف`رق دارد

 اّم̀`ا. رس̀`ند نظر مي مس̀`لّح، تم̀`ام س̀`تارگان، بس̀`يار ش̀`بيه يك̀`ديگر ب̀`ه چش̀`م غير از دي̀`د). ١۵:  ۴١رس̀`ول ب̀`ه قرنتي̀`ان 

شناس`ان  ي ن`ور؛ اختر تحليل دامن`ه و چن`ين تجزي`ه آم`د و ق`وي، و ھم ھاي بس`يار كار امروزه به مدد استفاده از تلس`كوپ
خ`ي از س`تارگان مانن`د بر. بسياري دارن`د تفاوتبا يكديگر ستارگان از حيث رنگ و درخشندگي،": كنند كه تأييد مي

."بعض`ي ھ`م آب`ي و ش`ماري ني`ز قرم`ز ھس`تند. رسند نظر مي خورشيد، زرد به
۶١ 

" ًmفرد به منحص`رھ`ر س`تاره، ك`ام 

."است
۶٢ 

  

  دانسته است؟ پولس رسول چگونه اين موضوع را در قرن اّول ميmدي مي



 دانش و کتاب مقدس -٤    يک خدا يک پيغام

 

 ٣٣

  كورانه؟ ايمان كور
ت`وان ب`ه اي`ن فھرس`ت اض`افه ك̀`رد،  را مي" مق̀`ّدس دان`ش در كتاب"بس`ياري از م`وارد ديگ`ر مثالھ`ای ك`ه  اين با

مق`ّدس ي`ك كت`اب  چ`ه كتاب اگر: باش`د اي كه بايستي از اين ھفت مثال م`ذكور ب`دان دس`ت ياف`ت؛ ب`ه اي`ن ق`رار مي نكته
  .صحيح و مبتني بر حقيقت استگويد؛  جا كه سخن از دانش مي علمي نيست، ھر

ك`ه  ي`ا اين گون`ه اس`ت؟ آي`ا اين. زنن`د مي" ان`هكور ايم`ان كور"چس`ب  مقّدس، بر ي ايمان در كتاب برخي به مقوله
ج`ا ك`ه اي`ن اطmّع`ات و  از آنپ`ذير دارد؟  نا است ك`ه ريش`ه در ش`واھدي انكار مندانه ايماني ھوشمقّدسي،  ايمان كتاب

راستا و ھماھنگ است؛ آي`ا  نحوي منسجم و بدون تناقض، ھم مقّدس نوشته شده است؛ به كتاب چه كه در ھا، با آن داده
آموزن`د ك`ه م`ا از  ھايي را ب`ه م`ا مي ھا چيز حتّي آن ھنگام كه اين نوشته_ مقّدس را بپذيريم  ھاي كتاب اگر اين نوشته

رس`اند؟ خ`دا از م`ا  مندي و تعقّ`ل م`ا را مي كه خرد ي ناداني ما است يا اين توانيم، نشانه ھا نا توضيح يا اثبات كامل آن
كت`اب ("ناپ`ذير بس`يار د*ئ`ل خطا"او ب`راي م`ا . مب`ادرت كن`يم                   خواھد كه به كشتن انديشه و تعقّل،  نمي

  .نمايند اعتماد بودن اين كتاب را تأييد مي ، فراھم نموده كه قابل)١:  ٣اعمال رسو*ن 

   

  شناسي باستان تاريخ، جغرافيا،

  
̀`ه نش̀`ان مي ̀`د ك̀`ه عھ̀`د در فص̀`ل گذش̀`ته، برخ̀`ي از ش̀`واھدي را ك ̀`وظ عتيق و عھد دھن ̀`د؛ محف ̀`ده  جدي ترين  مان

تكلي`ف اطmّع`ات حقيق`ي من`درج در اي`ن مت`ون مق`ّدس  اّم`ا. ھاي طول تاريخ ھستند، م`ورد بررس`ي ق`رار دادي`م كتاب
، ھ`زاران فرص`ت را مقّدس براي پژوھندگان و نيز اش`خاص ش`ّكاك ھا اعتماد نمود؟ كتاب توان بر آن چيست؟ آيا مي

كت̀`اب، از ي̀`ك ي اي̀`ن  چرا ك̀`ه تقريب̀`اً ھ̀`ر ص̀`فحهريب اطمين̀`ان خ̀`ود ف̀`راھم نم̀`ود اس̀`ت،ب̀`راي بررس̀`ي و تط̀`ابق ض̀`
  . برد داد تاريخي و كھن؛ نام مييشخصيّت، مكان يا رو

  سازند؟ شناسي چه چيزي را آشكار مي تاريخ، جغرافيا و باستان

نامي  جو و ت̀`mش ب̀`راي اثب̀`ات ع̀`دم اعتب̀`ار و ب̀`د و ھا در جس̀`ت ھ̀`اي متم̀`ادي، بس̀`ياري از انس̀`ان در ط̀`ول قرن
̀`د مق̀`ّدس بوده ت̀`اريخي كتاب ̀`ن اف̀`راد ش̀`ّكاك، ف̀`ردي ب̀`ه. ان _  ١٩٣٩(                  رامِس̀`ي نام ِس̀`ر والت̀`ر  يك̀`ي از اي

 ١٩٠۴ي نوبل شيمي در سال  ي جايزه شناسان تمام دوران و برنده ترين باستان باشد كه يكي از برجسته ؛ مي)١٨۵١

. توان`د م`ورد اعتم`اد ق`رار گي`رد مقّ`دس نمي او در زمان جواني، به اين نتيجه رسيد و متقاعد شد كه كتاب. بوده است

اس`ت،  طراز اّولدان  لوقا يك تاريخ: "، نظرش را تغيير داد و او را وادار ساخت تا چنين بنويسدليكن اكتشافات وي
دانان قرار  ي برترين تاريخ حق در زمره اين نويسنده بايستي كه به... اعتماد ھستند قابلظھارات وي در باب حقيقت ا

.".گيرد
۶٣ 

  

؛ اعمال رسو*ن و نيز كتاب  انجيل به روايت لوقاي  دان، يك پيرو عيسي و نويسنده لوقا يك پزشك، يك تاريخ
چن`ين  ، و ني`ز ھم)جزي`ره ٩ش`ھر و  ۵۴كش`ور،  ٣٢(ي جغرافيايي  منطقه ٩۵مقّدس، به  اين دو كتاب از كتاب. است

اند كه يك  سختي كوشيده به منتقدان. برند ھا اسم مي نكنند و از آ ھاي تاريخي؛ اشاره مي داد ھا و رخ بسياري شخصيّت
̀`ين آن م̀`ورد نا ̀`ا ثب̀`ت ك̀`رده وآن ھماھن̀`گ ب ̀`ا و ت̀`اريخ برون چ̀`ه ك̀`ه لوق مقّدس̀`ي؛ آش̀`كار  كتاب چ̀`ه ك̀`ه ت̀`اريخ، جغرافي

ھاي لوق̀`ا از ھ̀`ر جنب̀`ه و در ھ̀`ر م̀`ورد، وث̀`وق و  نوش̀`ته. جايي نب̀`رده اس̀`ت ت̀`mش آن̀`ان ره ب̀`ه اّم̀`ا. س̀`ازند، بيابن̀`د مي
  .كنند اطمينان را اثبات مي

اي`ن . براي نشان دادن اين امر، اجازه دھيد تا نگ`اھي ب`ه يك`ي از جم`mت نوش`ته ش`ده در انجي`ل لوق`ا بين`دازيم
  .سي ناصري استعبارت، مربوط به روند تاريخي خدمت و مأموريّت زميني عي

̀`انزدھم از س̀`لطنت " ̀`ي ك̀`ه طيب//اريوس قيص//رو در س̀`ال پ ̀`ود و پُنطي//وس پ//يIطُس، در وقت ̀`ه ب ̀`ي يھوديّ ، وال
و حنّ`ا و . تيت`رارك آبلي`ه ليس/انيوسھيروديس، تيترارِك جلي`ل و ب`رادرش فيلي`پُس تيت`رارك ايطوري`ه تراخ`ونيتس و 

  ).٣:  ١و  ٢لوقا  انجيل( ".ا در بيابان نازل شدرؤساي َكھَنِه بودند، كmم خدا به يحيا ابن زكريّ  قيافا

  

 
  



 دانش و کتاب مقدس -٤    يک خدا يک پيغام

 

 ٣۴

  آيا لوقا درست گفته است؟
دارد ك`ه اي`ن س`ؤال را مط`رح نم`اييم  م`ي شمرد، طبيعت`اً م`ا را وا مي ھا را بر ھمه اسم و جزئيّات كه لوقا آن اين

ھاي لوقا، اجازه دھيد ت`ا  گفتهبراي آزمايش صّحت و اعتبار ". ھاي او دقيق است؟ آيا لوقا درست گفته و حرف: "كه
طيب`اريوس قيص`ر، نخس`ت ب`ه لوقا،. را م`ورد بررس`ي ق`رار دھ`يم اسامي مشّخص شده در روايت م`ذكور از انجي`ل

آي`ا اي`ن اف`راد، واقع`اً در ت`اريخ، وج`ود . نمايد ، اشاره ميدار و والي رومي پُنطيوس پيmطُس، فرمانو  پادشاه رومي
ي  س``ازي ش``ده ي س``اختمان باز ، در ناحي``ه١٩۶١ان``د؟ در س``ال  ران``ي كرده زم``ان، حكمھ``ا در ي``ك  اند؟ آي``ا آن داش``ته
كتاب اعمال رسو*ن . [لوقا به اين موضوع نيز اشاره كرده است(ي ھيروديس كه در قيصريّه واقع است  خانه تماشا
پُنطي̀`وس پ̀`يmطُس ك̀`رد ك̀`ه  متري كش̀`ف ش̀`د ك̀`ه ب̀`ر آن ح̀`ّك ش̀`ده ب̀`ود ك̀`ه تأيي̀`د مي ي̀`ك کتيب̀`ه؛ ي̀`ك )].١٢:  ١٩ت̀`ا  ٢۴
نام  مقّدس̀`ي ب̀`ه كتاب دان غير ت̀`اريخ. دار ب̀`وده اس̀`ت راس̀`تي در زم̀`ان پادش̀`اھي طيب̀`اريوس قيص̀`ر؛ وال̀`ي و فرم̀`ان به

.شمرده است ھا را بر داد ھا و رخ ھاي اين اشخاص، مكان نيز نام              ، )پس از ميmد ٣٧تا  ١٠١(فوس يوسِ 
۶۴
   

  .است لوقا اين مورد را درست گفته    

ك`ه ايال`ت ي`ا اس`تاني در س`وريه اس`ت، اش`اره  آبلي`هي  ، ناحيه)والي مشترك(تيتراك  ليسانيوسچنين به  لوقا ھم
كردن`د،  ، اس`تفاده مي"كه لوقا مرتكب اش`تباه ش`ده اس`ت خطاي واقعي براي اثبات اين"گران از اين  پژوھش .نمايد مي

س̀`ال پ̀`يش از  ۶٠ح̀`اكم ك̀`الكيس در يون̀`ان ب̀`ود ك̀`ه در ح̀`دود  دان̀`ان؛ زي̀`را تنھ̀`ا ليس̀`انيوس ش̀`ناخته ش̀`ده ب̀`راي تاريخ
دان`ان، چي`زي از  تاريخ). پ`س از م`يmد ٢٧در ح`دود س`ال . (اي كه لوقا وقايع مذكور را بنويسد، كشته شده بود دوره

پ`س از  ١۴تا  ٢٩ھاي  نوشته كه تاريخي بين سال كه يك سنگ دانستند، تا اين در سوريه نمي ليسانيوس تيترارك آبليه
".ليس`انيوس تيت`رارك: "روي اين سنگ نوشته شده بود. گرفت، در نزديكي دمشق؛ پيدا شد مي بر ميmد را در

۶۵
پ`س  

  .اند نفر با اسم ليسانيوس وجود داشته شد كه دو به اين ترتيب، مشخّص مي

  .اين مورد را درست گفته است لوقا

گاه يھودي`ان و در زم`اني ك`ه عيس`ي ب`ر روي  ھم  كه كاھن اعظ`م دّوم در پرس`تش قيافاي  چنين درباره لوقا ھم
ي ك̀`ارگراني ك̀`ه  وس̀`يله ص̀`ورت اتّف̀`اقي و به ي خ̀`انوادگي قياف̀`ا به ، مقب̀`ره١٩٩٠در دس̀`امبر . نويس̀`د زم̀`ين ب̀`ود، مي

شناس̀`ان ب̀`ه اي̀`ن منطق̀`ه  باستان .وبي ش̀`ھر اورش̀`ليم ق̀`ديمي بودن̀`د، كش̀`ف ش̀`دس̀`رگرم س̀`اختن ي̀`ك ج̀`اّده در قس̀`مت جن̀`
را ) ھاي آھك`ي  ھ`ايي از ج`نس س`نگ تابوت(ھاي انساني  اين قبر، دوازده اسكلت و بقاياي استخوان. خوانده شدند فرا

م او بر روي ي`ك ترين اين بقاياي استخواني، مربوط به شخصي بود كه اس ترين و آراسته شكيل. در خود جا داده بود
اس`م كام`ل ھم`ان ك`اھني ب`ود ك`ه عيس`ي را دس`تگير اي`ن ". يوس`ف، پس`ر قياف`ا"                  : سنگ نوشته شده بود

.كرده ب`ود
س`اله وج`ود داش`ت ك`ه تقريب`اً ب`ا  ۶٠ھاي ي`ك م`رد ح`دوداً  در درون آن ت`ابوت س`نگي، بقاي`اي اس`تخوان ۶۶

.تطابق داشتخواني و  جديد، ھم قيافاي ذكر شده در عھد
۶٧ 

  

  .لوقا اين مورد را درست گفته است

روشني و قاطعانه چنين بيان ش`ود  ممكن است به": دارد مي ھور، نلسون گلويك؛ چنين اظھارشناس مش باستان
 .مقّدس`ي را انك`ار و نق`ض ك`رده باش`د ھ`اي كتاب كنون حتّ`ي يك`ي از اش`ارات و مرجع شناسي تا كه ھيچ كشف باستان

روشني مھر تأييدي بر خطوط كلّي و يا جزئيّات دقي`ق ت`اريخي اس`ت ك`ه  شناسي انجام شده، به ي باستانھا نتايج يافته
.."اند مقّدس؛ بيان شده در كتاب

۶٨
احترام ساير مذاھب جھان، ابراز  ھاي مورد توان براي كتاب نظر را نمي ظھار اين ا 

ھ̀`ا ب`ا ت̀`اريخ و جغرافي̀`ا، س̀`ازگاري و  كت̀`اب مورمون ان̀`د ك`ه شناس̀`ي نش̀`ان داده ھاي باستان ب̀`راي مث̀`ال، يافت`ه. داش`ت
.تراضي ندارد

۶٩ 
  

ي ويت`ون اس`ت، در كت`اب  شناس`ي دانش`كده ي باستان شناس مشھور، جوزف فري كه رئيس گروه رش`ته باستان
فص`ل كت`اب پي`دايش را  ۵٠تم`ام م`ن : "كن`د گيري مي ، چن`ين نتيج`همقّدس شناسي و تاريخ كتاب باستانخود با عنوان 

ي برخ̀`ي از اكتش̀`افات  واس̀`طه فص̀`ل، به ۵٠ي̀`ك از اي̀`ن  ام ك̀`ه ھر ظ عقmن̀`ي توّج̀`ه ك̀`رده ب̀`ه لح̀`ا ام و ورو ك̀`رده زي̀`ر
ي  مان̀``ده ھاي باقي ھا و قس̀``مت ت̀``ر فص̀``ل اي̀``ن موض̀``وع ب̀``راي بيش_ اند  شناس̀``ي؛ ي̀``ا روش̀``ن و ي̀``ا تأيي̀``د ش̀``ده باستان
.".جديد؛ صادق است عتيق و چه عھد مقّدس، چه عھد كتاب

٧٠ 
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  تواند اثبات نمايد را كه دانش نميچه  آن
در مقام ي`ك س`ند مقّدس، اعتماد بودن كتاب بر قابلنحوي پياپي و صريح  شناختي به كه اطmّعات باستان حالي در

اظھ`ارات  ك`ه حالي و در. باش`د قادر به اثبات الھام ا*ھي نمي ،اّماشناسي  علم باستان گذارند؛ تاريخي متقن، صّحه مي
. اس`تك`ه ھ`ر كت`ابي، ك`mم حقيق`ي خدا ثابت كندتواند  شوند؛ ليكن علم نمي مقّدس، يافت مي ي علمي در كتاب برجسته

ت`mش دارن`د ت`ا ديگ`ران را متقاع`د كنن`د ك`ه كت`اب اين استmل از اين جھت *زم است گفته شود كه برخي اشخاص، 
داراي برخ`ي مطال`ب علم`ي قاب`ل مmحظ`ه  دلب`ل ک`ه کت`اب آن`ان از جانب خدا الھام ش`ده اس`ت، ب`ه اي`ن مذھبي ايشان

  . است

اثبات گردند، از سويي ديگر، حقايق علمي موج`ود در  علميتوانند با اكتشافات  نمي معنويو روحاني حقايق 
ك`ه از زم`اني بس`يار  ھ`م ش`يطان. توانند ثابت نمايند ك`ه آن كت`اب از جان`ب خ`دا فرس`تاده ش`ده اس`ت يك كتاب ھم نمي

در سفر خود در ك`mم مق`ّدس  زودي به .داند خوبي مي به طو*ني وجود داشته است، مطالب بسيار زيادي را از علوم
و دش`من و رقي`ب خ`دا ش`ده اس`ت، _ ش`ود  نامي`ده مي ش`ريرو  ش`يطاناين`ك _ ي آسماني پيشين كه  خدا، با اين فرشته
توان`د ب`ه  ھوش اس`ت و مي آوري با طرز شگفت خاطر داشته باشيد كه شيطان، به اكنون فقط به اّما. ديدار خواھيم كرد

  .ھاي عجيب و چشمگيري را بنويسند ھا الھام و القاء كند كه بتوانند چيز انسان

 mي خ̀`دا م̀`ورد اس̀`تفاده ق̀`رار گرف̀`ت ت̀`ا يك̀`ي از  وس̀`يله داني̀`ال پي̀`امبر ك̀`ه انس̀`ان خردمن̀`د و حكيم̀`ي ب̀`ود، بهم̀`ث
مي̀`ان  ھ̀`اي طبيع̀`ي در ھنگ̀`امي ك̀`ه س̀`خن از ظرفيّت اّم̀`ا، مق̀`ّدس را بنويس̀`د اي موج̀`ود در كتابھ̀` ترين كتاب برجس̀`ته

ش`رير، ). ٢٨:  ٣حزقي`ال كت`اب (. است "تر از دانيال حكيم"است؛ شيطان، آن روح كه ضّد حقيقت خدا است؛ حتّي 
 ش`ريرعب`ارت . باش`د دس`ت مي او در ھن`ر فري`ب و نيرن`گ، اس`تادي چيره. مغز متفّكر وراي م`ذاھب دروغ`ين اس`ت

: دارد المثل عرب`ي اي`ن خط`ر را چن`ين خmص`ه بي`ان م`ي ي`ك ض`رب. ، اس`ت"افتراء زننده"يا " متّھم كننده"معناي  به

  .."گويند گويان حقيقت را مي مواظب باش كه برخي از دروغ"

  

  .تواند اثبات نمايد چه را كه شعر نمي آن
آم`ده  ي تحري`ر در نگارش`ي ب`ه رش`تهكنند كه كتاب آن`ان از آن جھ`ت ك`ه ب`ه روش  برخي از مذھبيّون اّدعا مي

.را بي`اورد، پ`س از جان`ب خ`دا داده ش`ده اس`ت است ك`ه ھ`يچ انس`اني ق`ادر نيس`ت ك`ه مانن`د آن
ك`ه احم`د در  چنان ھم ٧١

  ... ي الكترونيكي خود قيد كرده است نامه

تواني`د ي`ك آي`ه  اگر ميبسيار خ`وب،! پيامبر داده شده استكنون به يك  اي است كه تا ترين معجزه قرآن، بزرگ
ھ`م  در درجات عالي زب`ان عرب`ي ترين فرد  دست حتّي اگر شما زبر! ھمانند آن يا حتّي نزديك به آيات قرآن بياوريد

چي`ز نيس`ت ك`ه بتوان`د حتّ`ي ب`ه نزديك`ي عظم`ت  در دنيا ھيچ... باشيد، ھرگز نخواھيد توانست اين كار را انجام دھيد
  .را ثابت كنيد، پس تmشتان را بكنيد توانيد خmف آن و اگر شما مي... قرآن ھم نزديك گردد

  

و اگ`ر ش`ما را ش`ّكي ": گوي`د اس`ت ك`ه ميي قرآن  ي يك آيه از دّومين سوره آزمايي احمد، برپايه چالش و توان
جز  و گواھان خود را بخوانيد به. آن فرستاديم، پس بياوريد يك سوره مانند) محّمد(ي خود  است در قرآني كه بر بنده

را اثب`ات ي`ا ابط`ال  ت`وان آن مشكل اين اّدعا اين اس`ت ك`ه نمي). ٢٢ي بقره  قرآن سوره. (."گوييد اگر راست مي ؛خدا
   .كرد

ھاي خ`ودم را در اي`ن  ي ھن`ري ترتي`ب دھ`م، نقّاش`ي ي روشن ش`دن مث`ال، تص`ّور كني`د ك`ه م`ن ي`ك مس`ابقهبرا
مسابقه شركت دھم، خودم كار قضاوت و داوري اين مسابقه را بر عھده گي`رم، خ`ود را برن`ده اع`mم ك`رده و س`پس 

مانند من نقّاشي كن`د، اگ`ر ش`ما ب`ه اي`ن تواند  كس نمي ھيچ: "كنندگان را به رقابت فرا خوانم و بگويم كه ديگر شركت
كند كه  آيا اين كار، اثبات مي!". ترين نقّاش دنيا ھستم، پس يك نقّاشي شبيه نقّاشي من بكشيد شّك داريد كه من بزرگ

چن`ين  اي`ن موض`وع، ھم اّم`اكند كه م`ن بھت`رين نقّ`اش ھس`تم؟ خي`ر،  نقّاشي من، بھترين نقّاشي است؟ آيا اين ثابت مي
پ`س وض`ع . گر اس`ت زيب`ايي در چش`مان تماش`اچ`ون طور نيست؟  چرا اين !ام اثبات كند كه من اشتباه كردهتواند  نمي
  .موضوع شخصي و دروني استزيبايي ادبي، يك . ادبي ھم به ھمين منوال استشناسی زيبايي  براي
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̀`ات ش̀`گفت كتاب ̀`ّدس سرش̀`ار از ادبيّ ̀`ري و الگوي  گونه انگيز ش̀`عر مق ̀`ان عب ̀`رت زب ̀`ام  ھ̀`اي حي آور متع̀`ّدد ارق
.است

٧٢
  . باور نماييم دليل تأثير سخن و نفوذ كmم ادبي نيست كه خدا از ما انتظار دارد تا كmم او را  ليكن به 

م`وزون و  ینث`ر ب`ا ھم`ين ترتي`ب، ي`ك ك`mمكن`د، ب`ه  اثباتتواند الھام ا*ھي را  طور كه علم نمي درست ھمان
  .تواند اثباتي بر اين مّدعا باشد كه كتابي از جانب خدا آمده است زيبا ھم نمي

توان`د اش`عار  ميكنن`ده اس`ت،  ت`رين تقليد ن ك`ه بزرگخاطر داش`ته باش`يم ك`ه ش`يطا شرط عق`ل اي`ن اس`ت ك`ه ب`ه
دھ`د ك`ه  ّدس خدا به م`ا ھش`دار ميكmم مق). ١۶يھودا  ي رساله. (آميز را القاء كند و تكبّر كننده با ظاھری شيوا مفتون

ھ`اي مخ`الف آن  كنم آن كس`اني را ك`ه منش`اء تف`اريق و لغزش لك`ن اي ب`رادران از ش`ما اس`تدعا م`ي"فريب نخوريم، 
زيرا كه چنين اشخاص، خداوند ما عيس`ي . باشند، مmحظه كنيد و از ايشان اجتناب نماييد ايد مي تعليمي كه شما يافته
ويژه  ؛ ب`ه."فريبند د*ن را مي ھاي ساده ؛ بلكه شكم خود را به الفاظ نيكو و سخنان شيرين دلكنند مسيح را خدمت نمي

و  را از آغ`از زم`ان، آش`كار فرم`وده اس`ت، در تض`ادّ  ھنگامي كه اين سخنان با برنامه و پي`ام دي`رين آفرينن`ده ك`ه آن
  . تقابل باشند

ي  چن`ين اقام`ه. كنند كه ھر كتابي، كmم حقيق`ي خ`دا باش`دتوانند ثابت  شناسي و نه شعر؛ نمي نه علم، نه باستان
  .ناپذير، انجام گيرد تر و انكار مدرك و گواھي قوي_ تر  ي داوري و قضاوتي وا* دليل بر الھام ا*ھي بايد برپايه

   .اين ھمان شاھد و مدركي است كه در فصل بعدي به آن خواھيم پرداخت
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۵  
  امضاي خدا

  

  

  

  

  

  .".اين راست استاقرار بكنند كه   استماع نموده،..............ھاجميع اّمت"

  )۴٣:  ٩ شعياءاكتاب ( خدا

  

كه اّدعا دارند  جديد، عتيق و عھد متون مقّدس عھد. مند يك امضاي رسمي ھستند نياز تقريباً تمام اسناد قانوني،
ك̀`ه ب`ا امض̀`ايي ك̀`امmً  امض̀`اء ھس`تند، امض̀`ايي ن̀`ه ب`ا قل̀`م، ي خ̀`دا ھس`تند، ني̀`ز داراي ھا و پيم`ان مقتدران̀`ه نوش̀`تهك`ه 

  .شود ناميده مي ھا گويي تحقّق پيشكه  ،متمايز

: گوي`د خداوند پادشاه اسرائيل و يھوه صبايوت كه ولّي ايشان است چنين مي"
و مث`ل م`ن كيس`ت ك`ه . ايي نيس`تمن اّول ھستم و من آخر ھستم و غير از من خ`د«
را ترتي`ب دھ̀`د، زم`اني ك̀`ه ق`وم ق̀`ديم را برق̀`رار  را اع`mن كن̀`د و بي`ان نماي̀`د و آن آن

پس اع`mن ... اعmن بنمايندچه را كه واقع خواھد شد ھاي آينده و آن پس چيز. نمودم
ايّ`ام را از  كيست كه اي`ن. نموده، ايشان را نزديك آوريد تا با يكديگر مشورت نمايند

قديم اعmن نموده و از زمان سلف اخب`ار ك`رده اس`ت؟ آي`ا ن`ه م`ن ك`ه يھ`وه ھس`تم و 
  . ".».دھنده و سواي من نيست غير از من خدايي ديگر نيست؟ خداي عادل و نجات

  ).۴۴:  ۶و  ٧؛  ۴۵:  ٢١اشعياء كتاب (

اعتماد، محقّق  نحوي دقيق و قابل ه بهھا نبّوت ھمراه با جزئيّات ك ي صد دارنده بر مقّدس در به اين دليل كه كتاب
ي گذش`ته، ح`ال و آين`ده در اي`ن كت`اب نوش`ته ش`ده اس`ت،  چ`ه ك`ه در ب`اره توانيم ب`ه آن دانيم كه مي اند است كه مي شده

  . اعتماد نماييم

  

  برھان قاطع
  .تواند تاريخ را پيش از وقوع آن اعmن و ثبت نمايد تنھا كسي كه در وراي زمان وجود دارد، مي

تنھ`ا  اّم`اان`د،  چه كه ممكن است در آينده رخ دھ`د، زده ھايي پخته درمورد آن گاه حدس مردان و زنان فاني، گه
. دھن`د چه اتّفاقاتي روي ميداند كه ھزار سال ديگر  قط خدا ميف. بيند كه اتّفاق افتاده باشد، مي خدا آينده را پيش از آن

گ̀`ويي  ھ̀`اي ش̀`رير؛ ق̀`ادر ب̀`ه پيش ھ̀`ا و روح ه ديون̀`ھا، ن̀`ه فرش̀`تگان، ن̀`ه ش̀`يطان و  خ̀`ارج از الھ̀`ام ا*ھ̀`ي، ن̀`ه انس̀`ان
  .داد آتي نيستند ي يك رخ مقتدرانه درباره

ت`وان  ميچ`ه ھا بين گران و فال ن ارواح، ج`ادوكنندگا درم`ورد اف`راد واس`ط و احض`ار اّم`ا: "برخي شايد بگويند
نخست بايد گفت كه بسيار مھ`م اس`ت ك`ه درك كن`يم ك`ه ش`يطان ق`ادر ب`ه . "!كنند گويي مي گفت؟ آنان ھم آينده را پيش

ي او را  اند ت`ا اراده ص`يد ش`ده] ش`يطان[ي او  حس`ب اراده به"دادن دانش و قدرتي ماوراي زميني به كساني است كه 
ش̀`ناس ك̀`ه  برت̀`رين مقلّ̀`د و روان_ ك̀`ه ش̀`يطان  دّوم اين). ٢:  ٢۶ؤس پ̀`ولس ب̀`ه تيموت̀`اي دّوم  رس̀`اله. (."جا آورن̀`د ب̀`ه

دس`ت و  بس`يار زبر" امض`اي خ`دا"در جع`ل _ كن`د  دقّت، نظ`اره و تعّم`ق مي ھزاران سال است كه در تاريخ بش`ر ب`ه
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 ھ`اي مشّخص`ي ك`ه ممك`ن اس`ت روي دھن`د، نس`بتاً  داد گويي رخ كه شرير در پيش حالي كه در سّوم آن .ماھر شده است

ھ`ا  عmوه، آن ب`ه. آين`د مي ھاي وي غالباً غلط از ك`ار در گويي پيش .داند نميرا  و آن خبر ندارداز آينده  اّماتبّحر دارد؛ 
در چن`د س`ال آين`ده : "بين ممكن است كه به يك خانم جوان؛ چن`ين بگوي`د اي مثال، يك فالرب. دقيق ھستند مبھم و غير

ك̀`ه چن̀`ين  دانيم ك̀`ه امک̀`ان دارد و ش̀`ما م̀`يم̀`ن .". دت را خ̀`واھي ياف̀`تت̀`و ازدواج خ̀`واھي ك̀`رد و عش̀`ق واقع̀`ي خ̀`و
ميان  س`خن ب`ه مقّدس`ي ي كتاب ھ`اي محقّ`ق ش`ده گويي پيشھنگ`امي ك`ه از . اي به واقعيّت بپيوندد تا اندازه" گويي پيش"
  .پھلو و مبھم نيستند ھاي دو گويي ھا و پيش آوريم، مراد ما، آن گونه از حدس مي

ي ي`ك مك`ان، ي`ك ملّ`ت و ي`ك ف`رد، بررس`ي  مقّدس`ي را درب`اره ھ`اي كتاب گويي اجازه دھيد تا سه مورد از پيش
  . كنيم

  

  ي يك مكان گويي درباره پيش
سال پيش از ميmد مس`يح، حض`رت حزقي`ال پي`امبر؛ علي`ه ش`ھر باس`تاني ص`ور ك`ه در قلم`رو  ۶٠٠در حدود 

ھزار س`ال  از دو ھاي لبنان قرار داشت، براي مّدتي بيش ور كه در كرانهشھر ص. گويي نمود فينيقيان واقع بود، پيش
قدرت و شكوه خ`ود كه در اوج  حالي  ليكن در.شد ھا شناخته مي ي دريا ان ملكهعنو اين شھر به. پايتخت تمام جھان بود

الوقوعي ك`ه ب`ر  ن`ي قري`بي ن`ابودي و ويرا گويي ھمراه با جزئيّات را درباره حزقيال فرمود تا  يك پيش بود، خدا به
  . را بنويسد آمد، اعmن كرده و آن عليه خدا مي كشي آن خاطر شرارت و سر شھر صور به

  : گويي كرد حزقيال، چنين پيش

  ).٢۶:  ٣حزقيال كتاب ( .ضّد صور خواھند آمد بسياري از اقوام بر .١

 .آورن`د نخس`تين ق`ومي خواھن`د ب`ود ك`ه ب`ه ص`ور ي`ورش مي نّص`ر پادش`اه، بابل به فرمان`دھي نبوكد .٢

 ).٢۶:  ٧حزقيال كتاب (

 ).٢۶:  ۴و  ٩حزقيال  كتاب( .ھاي صور، ويران خواھند شد ھا و برج ديوار .٣

 ).٢۶:  ١١حزقيال  كتاب ( .ھا كشته خواھند شد به دم شمشيراھالي صور  .۴

 ).٢۶:  ١٢حزقيال  كتاب ( .ھا و خاك شھر به دريا ريخته خواھد شد ويرانه .۵

 كت`اب. (، تبديل خواھد گشت"اي صاف چون صخره ھم"اين شھر به محلّي متروك و تھي از سكنه  .۶

 ).٢۶:  ۴حزقيال 

و  ١۴حزقي`ال  كت`اب.(خواھد شد ..."ھا براي پھن كردن دام"گيران  صور، مبّدل به محّل كار ماھي .٧
۵  :٢۶.( 

م/ن ك/ه « :فرماي`د زي`را خداون`د يھ`وه مي. ش`د ب`ار ديگ`ر بن`ا نخواھ`د"شكوه ص`ور،  شھر عظيم و با .٨
   ).٢۶:  ١۴حزقيال كتاب . (".».ام را گفته يھوه ھستم، اين

  : اند ھاي اين پيامبر به انجام رسيده گويي ديني ثبت كرده است كه تمام پيش تاريخ غير

  .ضّد صور برخاستند بسياري از اقوام به .١

 . بودند نّصر پادشاه و به رھبري نبوكد ھا يبابِل، متخاصم نخستين اقوام .٢

̀`س از گذش̀`ت  .٣ ̀`ا  ۵٨۵(س``ال در محاص̀`ره،  ١٣پ ̀`يmد ۵٧٢ت ̀`ر،  ، نبوكد)پ``يش از م ھ``ا و  ديوارنّص
 .حزقيال بود گويي كه تحقّق نخستين پيش ھم شكست، ھاي سرزمين صور را در برج

جزي̀`ره ك̀`ه در  نّص̀`ر، س̀`اكنان اي̀`ن ش̀`ھر را ك̀`ه ق̀`ادر ب̀`ه ف̀`رار از ش̀`ھر ص̀`ور ب̀`ه دژ نظ̀`امي نبوكد .۴
 .عام كرد متري اين شھر در درياي مديترانه نبودند، قتل كيلو ي حدود يك فاصله

اس`كندر مق`دوني، پ`يش از ميmد، ٣٣٢در س`ال : "د ك`هديني، حاكي از اي`ن ھس`تن اسناد تاريخي غير .۵
ك`ردن بخ`ش پ`ي وي`ران  ن پي`روزي را دري`او ا. اي صور را فتح و تص`ّرف ك`رد نخستين فردي بود كه بخش جزيره

.".دست آورد ھا براي ساختن يك جاّده از شھر به جزيره، به اصلي شھر و استفاده از بقاياي ويرانه
، اين ترتيب  به ٧٣

ص`ور، را تحقّ`ق  ھا و خ`اك ش`ھر  اس`تفاده از ويران`هگ`ويي مبن`ي ب`ر  دانسته و بدون قصد، بخش ديگ`ري از پيش او نا
.بود ھا يان ھميشگي بر امپراتوري فينيقيي پا نقطهپيروزي و تسخير اسكندر مقدوني،. بخشيد

٧۴ 
 

 .تھي از سكنه شد ،"اي صاف و خالي ھمچون صخره"شھر صور،  .۶
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  .؛ گرديد"...ھا براي پھن كردن دام"گيران  اين شھر، تبديل به محّل كار ماھي .٧

ن`ابودي تنھ`ا ب`ه سازي ش`ھر ص`ور، انج`ام گرفت؛ ي بازھاي بسياري كه برا ھاي بعد، تmش در سال .٨
دارد، ل̀`يكن ص̀`ور باس̀`تاني  نام ص̀`ور وج̀`ود ام̀`روزه در لبن̀`ان، ش̀`ھر جدي̀`دي ب̀`ه. ت̀`ر آن منج̀`ر گش̀`ت دوب̀`اره و بيش

 ھاي در يك̀`ي از ش̀`ماره .گ̀`ويي ك̀`رده ب̀`ود، ھرگ̀`ز دوب̀`اره احي̀`اء نش̀`د ض̀`ّد آن پيش ، ك̀`ه حض̀`رت حزقي̀`ال بهھ̀`ا فينيقي

ھاي ش`ھر ص`ور ام`روزي، چن`ين  رو پياده فرش ، در زير عكسي از سنگNational Geographicي مشھور مجلّه
ھاي يك شھر باس`تاني روم`ي م`دفون  ھا و ستون فرش ھا در زير اين سنگ امروزه، شھر صور فينيقي: "نوشته است

.".رساند ھا مي ي فينيقي شده تنھا يك حفّاري كوچك، شما را دنياي گم. است
٧۵

 

به شھر ص`ور در روزگ`ار خ`ود و در اي`ن ھش`ت  اش، در نگاھي مندي و دانايي اقبال و بخت حزقيال در خرد
تنھ̀`ا او                          بين̀`د،  ج̀`ا ك̀`ه تنھ̀`ا خ̀`دا آين̀`ده را پ̀`يش از وق̀`وع آن مي گ̀`ويي، چ̀`ه ب̀`وده اس̀`ت؟ از آن پيش
  . توانسته است كه اين اطmّعات را به حزقيال بدھد مي

  

  ي يك قوم گويي درباره پيش
درم̀`ورد اق̀`وام بس̀`ياري ھمچ̀`ون؛ مص̀`ر، اتي̀`وپي، عربس̀`تان، ھا نب̀`ّوت دقي̀`ق  ي ص̀`د دارن̀`ده بر مق̀`ّدس، در كتاب

  . ھاي ديگر است ايران، روسيه، اسرائيل و بسياري اقوام و سرزمين

ست ياد داشته باشيم كه ھدف ما اين ني ھاي بعدي موارد نبّوتي بپردازيم، اجازه دھيد تا به كه به مثال پيش از آن
خواھيم ك`ه م`ذھب ي`ا روش`ي سياس`ي را عرض`ه و  چنين نمي چه را كه ميل داريم، بشنويم؛ ھم ھا؛ آن كه از اين نبّوت

  .فرمايد ھايي است كه كmم مقّدس خدا اعmن مي كار ما، آموختن آن چيز. تبليغ نماييم

پ`ذيرش  اّم`ا گ`ردد،  تفس`ير ميآس`اني  ي يك قوم مشّخص را ك`ه به گويي درباره جا، يك مورد تحقّق پيش در اين
  .كنم آن براي بسياري دشوار است؛ ذكر مي

: برام ظاھر شده، گفتو خداوند بر اَ ": وعده فرمود چنين پيش از ميmد، خدا به ابراھيم ١٩٢٠در حدود سال 
. اس`تسرزمين م`ذكور، ھم`ان س`رزمين كنع`ان ). ١٢:  ٧كتاب پيدايش . (".».بخشم به ذّريت تو  اين زمين را مي«

.ھا خدا ھمين وعده را براي اسحاق و يعقوب نيز تكرار فرمود بعد
يعن`ي اس`حاق و                    اعقاب ابراھيم،  ٧۶

  . اند خوانده شده يھوديكنون،  و پس از آن و تا اسرائيلي، سپس عبرانييعقوب، نخست 

توّك`ل و اطاع`ت از خ`داي خ`ويش ھا سال پس از اين موضوع، خدا به موسي ھشدار داد كه اگر آن`ان در  صد
و شمش/ير               ھ/ا پراكن/ده خ/واھم س/اخت،  ميان اّمت شما را در" :سر آنان خواھد آمد كوتاھي ورزند، چه بر

:  ٣٣كت`اب *وي`ان (  "..ھاي ش/ما خ/راب خواھ/د ش/د را در عقب ش/ما خ/واھم كش/يد، و زم/ين ش/ما وي/ران و ش/ھر

و ... جا خواھد برد، عبرت و مثل و ُسخريه خواھي ش/د كه خداوند شما را به آن ھايي ميان تمامي اّمت درو "). ٢۶
جا يھوه تو را دِل لرزان  و براي كف پايت، آرامي نخواھد بود، و در آن استراحت نخواھي يافت ھا ميان اين اّمت در

  ).٢٨:  ٣٧ و ۶۵كتاب تثنيه (                      "..و كاھيدگي چشم و پژمردگي جان خواھد داد

  .ھاي مشابه است گويي پيش عتيق، حاوي تعداد زيادي از اين قبيل عھد

نوش`ته بودن`د، ي ويران`ي اورشليم؛ امبران درب`ارهچ`ه را ك`ه پي` م`يmدي، عيس`ي ناص`ري، آن ٣٠حدود سال  در
̀`د مي ̀`د تأيي ̀`ان گش̀`ته، گف̀`ت] عيس̀`ي[و ": فرماي ̀`ر آن گري ̀`ز «: چ̀`ون نزدي̀`ك ش̀`ده، ش̀`ھر را نظ̀`اره ك̀`رد ب ̀`و ني اگ̀`ر ت

زي`را . شد، لكن الحال از چشمان ت`و پنھ`ان گش`ته اس`ت چه باعث سmمتي تو مي دانستي ھم در اين زماِن خود، آن مي
و . نب محاصره خواھند نم`وداز ھر جا تو را احاطه كردهو  دشمنانت گرد تو سنگرھا سازندآيد كه  ايّامي بر تو مي

؛ زيرا ك`ه ايّ`ام در تو سنگي بر سنگي نخواھند گذاشتتو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك خواھند افكند و 
   "..».تفقّد خود را ندانستي

  ). ١٩:  ۴١تا  ۴۴لوقا انجيل (

سنگي بينيد،  ھايي كه مي ن چيزآيد كه از اي ايّامي مي": گويي فرمود گاه نيز چنين پيش ي پرستش عيسي درباره
   "..زير افكنده خواھد شد كه به ، مگر اينبر سنگي گذارده نشود

  .چھل سال بعد، تمام اين وقايع، اتّفاق افتادند). ٢١:  ۶لوقا انجيل (
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م`يmدي چش`م ب`ه جھ`ان گش`ود، مش`اھدات  ٣٧نام فmويوس يوس`فوس ك`ه در س`ال  دان مشھور يھودي به تاريخ
ب`ه گ`رد آن           ، محاص`ره كردن`دم`يmدي، ارت`ش روم، اورش`ليم را  ۶٧در س`ال . عيني خود را ثبت كرده است

چ`ه قيص`ر،  اگر .خ`اك يكس`ان گردي`داورش`ليم ب`ا دس`ت ارت`ش روم،  ، و پس از سه سال محاصره، بهھا ساختند سنگر
سربازان خشمگين رومي،  اّما    خود فرمان داده بود كه معبد بزرگ، تعّرضي نكنند،  ھاي نيروخودش به ارتش و 

ھ`اي موج`ود  ھ`ا و نقره طm. آن را به آتش سوزانيدند و يھودياني را كه در آن پناه گرفته و پنھ`ان ش`ده بودن`د، كش`تند
گاه، ويران و ن`ابود گردي`د، درس`ت  پرستش. ھا جاري و پراكنده شدند تش، ذوب و در بين سنگدر آگاه،  در پرستش

 ٧٧.".سنگي بر سنگي گذارده نشود". گويي فرموده بود را پيش طور كه عيسي آن ھمان
  

. بيني كرده بودند، يھوديان در سراسر جھان، پراكنده شدند طور كه موسي و ساير پيامبران پيش درست ھمان

طور ك`ه  ھا ب`وده اس`ت، ھم`ان گويي آورده شدن اين پيش گر و شاھد بر ھزار سال، تاريخ، تماشا از دو اي مّدتي بيشبر
  .، گرديد"ھا، عبرت و مثل و ُسخريّه و بدون استراحت ميان تمامي اّمت در" آوارگي يھوديان،

چن`ين  خ`دا ھم . توان انكار نمود مقّدسي را نمي گويي كتاب ي ديگر اين پيش جنبه اّماچه باشند،  احساسات ما ھر
عنوان ق`ومي متم`ايز و  ميان ديگ`ر اق`وام، ب`ه ھا، يھوديان در عليرغم تمام مشكmت و مخالفتبه پيامبرانش فرمود كه 

يني كه خدا به ابراھيم، اسحاق كه روزي به سرزم مجّزا، حفظ خواھند شد و به بقاي خويش، ادامه خواھند داد تا اين
گ`اه يھ`وه خ`دايت،  آن" :گ`ويي نم`ود موسي بر فرزندان اس`رائيل، چن`ين پيش. گردند و يعقوب وعده فرموده است، باز

ھايي كه يھوه، خدايت،  ، تو را از ميان جميع اّمتاسيري تو را برگردانيده، بر تو ترّحم خواھد كرد، و رجوع كرده
عاموس پيامبر ھم چنين اضافه كرده  ). ٣٠:  ٣كتاب تثنيه ( "..جمع خواھد نمودپراكنده كرده است،جا  تو را به آن

ھ`ا س`اكن خواھن`د  در آن  ،ھاي مخ/روب را بن/ا نم/وده ش/ھرگردانيد و  و اسيري قوم خود اسرائيل را خواھم بر":است
و يَھُ`َوه . ھا را خواھند خ`ورد ي آن ته، ميوهھا ساخ ھا را خواھند نوشيد و باغ ھا َغرس كرده، شراب آن شد و تاكستان
ام، كن`ده  و بار ديگر از زميني كه به ايش`ان داده من ايشان را در زمين ايشان َغرس خواھم نمود« : گويد خدايت مي

ھ̀`ا خب̀`ر  داد ھاي خب̀`ري سراس̀`ر جھ̀`ان، از تحقّ̀`ق اي̀`ن رخ ش̀`بكه ).٩:  ١۴و  ١۵ع̀`اموس كت̀`اب ( "..».نخواھن̀`د ش̀`د
  .دھند مي

خmف  مس`تقيماً ب`راقل در ي`ك م`ورد، اي`ن وق`ايع،  ح`دّ  .ھمت`ا اس`ت چه بر قوم يھ`ود رفت`ه اس`ت، در ت`اريخ بي آن
ع`ام  گاه قومي توّسط يك قوم ديگ`ر، قتل دارد كه ھر اين قانون چنين بيان مي. است پنداري قانون جذب و ھمانندجھت 

ھ`ا زن`دگي  ميان ق`وم غال`ب ك`ه در آن اند، در در برده به ماندگاني كه جان سالم و مضمحل گردد، پس از چند نسل، باز
كنند، خود را با زبان و فرھن`گ جدي`د، تطبي`ق  فاميلي مي ھاي درون ازدواجآنان . كنند، جذب و تحليل خواھند شد مي
ھ`ا نف`ر  چ`ه ميليون اگر.ضوع براي يھوديان، اتّف`اق نيفت`اداين مو اّمادھند يّت ملّي خود را از دست ميو ھو_ دھند  مي

.از آنان، تmشي مذبوحانه براي حل شدن و اختmط از خود نشان دادند، ليكن اين امر ميّسر نشد
٧٨
   

اخي`راً دوس`تي از لبن`ان ب`راي م`ن . ن`اك اس`ت درك است كه چرا پذيرش اين عب`ارات، ب`راي بس`ياري درد قابل
آوردن ق`وم  نگراني از پيمان خدا ب`راي ب`از[ھا است،  گويي عنوان كسي كه نگران تحقّق پيش به" : چنين نوشته است

پذيرش اين . اعتنا باشم توانم نسبت به مفھوم و استلزام پذيرش چنين اعتقادي، بي من نمي؛ ]يھود به سرزمين موعود
   "..آور باشد ھاي من زيان تواند براي آرمان امر، مي

عنوان ي`ك ملّ`ت  ي قوم يھود به ريزي دوباره ماندگان و پايه پذيرش باز. پرده سخن بگوييم بياييد تا صريح و بي
ام را  م`ن دوس`ت لبن`اني. ھاي دول`ت اس`رائيل را تأيي`د و پش`تيباني كن`يم معناي اين نيست كه ما باي`د سياس`ت و قوم، به

، مجب`ور ب`ه ١٩۴٨ھمراه بسياري ديگر، در سال  ي مادري و ھمسايگان او به خانواده. كنم دردي مي درك و با او ھم
اي ك`ه باي`د  وجود، نكت`ه اين ب`ا. ھاي فراواني را متحّمل شده است بختي ھا و تيره كشور او رنج. ھايشان شدند هترك خان

ح`ال  ان`د، در جل`وي چش`مان م`ا در گ`ويي كرده مقّدس`ي پيش چه كه پي`امبران كتاب آن: به آن توّجه داشت؛ اين است كه
ز پذيرش پيغام ھمان انبيايي كه مّدعي احترام و تكريم آنان تر يھوديان امروزه ا اين حقيقت كه بيش. رخ دادن ھستند

عنوان ي`ك ملّ`ت، در  آن`ان ب`ه. زنند، خود گواه ديگري بر تحقّق ك`mم مق`ّدس خ`دا اس`ت باز مي سر               ھستند، 
خوانن̀`د، نق̀`اب ب̀`ر دل ايش̀`ان  موس̀`ي را مي ]ت̀`ورات[ بلك̀`ه ت̀`ا ام̀`روز وقت̀`ي ك̀`ه". گمراھ̀`ي و ك̀`وري روح̀`اني ھس̀`تند

ي`ك دگرگ`وني (توب`ه نكنن`د، اي`ن ق`وم ھ`م ت`ا روزي ك`ه). ٣:  ١۵پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  ي دّوم رس`اله. (".ماند برقرار مي
.؛ و به پيام ديرين خدا ايمان نياورند، وارد بركت حقيقي خدا نخواھند شد)بنيادين در انديشه و دل

٧٩
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ي نھايي  با برنامهھا، داد ھيم كرد كه چگونه اين رخدر كmم مقّدس خدا، مشاھده خوا در مراحل پاياني سفرمان
ميانه و نيز تمام جھ`ان، مق`ّرر  ي بركتي كه خدا براي خاور چنين درباره ھم. خدا براي پايان دوران؛ ھماھنگ ھستند

  . فرموده است، مطالبي خواھيم شنيد

باش`د و ن`ه ب`دي؛ ت`ا  ھ`اي س`mمتي مي دانم ك`ه فكر اي ش`ما دارم، م`يھايي را كه بر فكر: گويد زيرا خداوند مي"
  ).٢٩:  ١١ارمياء كتاب ( "..شما را در آخرت، اميد بخشم

  

  ي يك شخص ھايي درباره گويي پيش

ي فرس`تادن او را ب`ه  اي ك`ه خ`دا وع`ده دھن`ده ي مس`يحاي نجات گويي درباره ھا پيش عتيق، صد در سراسر عھد
ھا س`ال پ`يش  كنند كه اي`ن مت`ون مق`ّدس؛ ص`د ھاي درياي مرده، اثبات مي طومار. خورند چشم مي جھان داده است، به

  . اند از تولّد مسيحاي موعود، نوشته شده

  : ھا از اين قرار ھستند بيني پيش ھاي اين برخي از نمونه

̀`يش از م̀`يmد ١٩٠٠گ̀`ويي ب̀`راي اب̀`راھيم،  پيش • مس//يحاي موع//ود، از طري//ق و از خان//دان  :س̀`ال پ
تحقّ̀`ق در                      . ١٢:  ٢و  ٣؛ ٢٢:  ١ت̀`ا  ١٨كت̀`اب پي̀`دايش ( .اب//راھيم و اس//حاق، ب//ه جھ//ان خواھ//د آم//د

  ).١متّي  انجيل

او از دختري باكره و بدون داشتن پدر زميني و  :سال پيش از ميmد ٧٠٠ اشعياء،گويي توّسط  پيش •
؛ ١:  ٢٨ت`ا  ٢۵متّي  تحقّق در انجيل                        . ٧:  ١۴؛ ٩:  ۶اشعياء كتاب ( .دنيا خواھد آمد جسماني به

  ).١:  ٢۶تا  ٢٨لوقا  انجيل 

:  ٢ميكاه كتاب ( .خواھد آمددنيا لحم به  بيت و درا :سال پيش از ميmد ٧٠٠، ميكاه گويي توّسط  پيش •

 .)٢:  ٢٠تا  ١لوقا وانجيل  ٢:  ١تا  ١٢انجيل  متّي تحقّق در . ۵

 كت̀`اب( .خواھ//د ش//د خوان//ده  ا و ب//ه مص//ر فرا :س̀`ال پ̀`يش از م̀`يmد ٧٠٠ھوش̀`ع،  گ̀`ويي توّس̀`ط پيش •

 ).٢:  ١٣تا  ١۵متّي  تحقّق در انجيل. ١:  ١١ھوشع 

قراول؛ خواھ/د  پس از يك پيشمسيحاي موعود، :سال پيش از ميmد ۴٠٠مmكي،  گويي توّسط پيش •
:  ١تا  ١٢لوقا  و انجيل  ٣:  ١١تا  ١٧تحقّق در انجيل متّي . ١:  ٣مmكي  ؛ كتاب۴٠:  ٣تا  ١١كتاب اشعياء ( .آمد
٣(. 

او باعث خواھد شد تا كوران بين/ا ش/وند، ك/ران  :سال پيش از ميmد ٧٠٠اشعياء، گويي توّسط  پيش •
:  ۵و  ۶اش̀`عياء كت̀`اب (                              .ن ش//وند و ب//ه مس//كينان، م//ژده رس//داّم//اش//نوا گردن//د، و لنگ//ان خر

 )..و غيره ٧:  ٢٢لوقا  و انجيل ٩تحقّق در انجيل متّي . ۶١:  ١؛ ٣۵

 .او از جان//ب ق//وم خ//ويش، ط//رد خواھ//د ش//د :دس̀`ال پ̀`يش از م̀`يm ٧٠٠اش̀`عياء،  گ̀`ويي توّس̀`ط پيش •

:  ۴٢تا  ۴۶تحقّق در انجيل  متّي . ۵٣:  ٢و  ٣؛ ۴٩:  ۵تا  ٧اشعياء و كتاب  ١١٨:  ٢١و  ٢٢د داوكتاب مزامير (
 )..و غيره ١:  ١١يوحنّا  و انجيل ۶:  ٣و انجيل مرقس  ٢١

ي نق/ره، خيان/ت خواھ/د  پاره س/يب/ه او در ازاي  :سال پيش از م`يmد ۵٠٠زكريّا، گويي توّسط  پيش •
و  ١٣زكريّ`ا  كت`اب(                                               .اي خواھ/د گردي/د شد كه اين مبلغ؛ ص/رف خري/د مزرع/ه

 ).٢۶:  ١۴تا  ١۶؛ ٢٧:  ٣تا  ١٠متّي  تحقّق در انجيل. ١١:  ١٢

طرد و ناجوانمردان/ه م/تّھم و مس/يحاي موع/ود، :سال پيش از ميmد ٧٠٠اشعياء،  گويي توّسط پيش •
و  ۵٠:  ۶؛ ۵٣:  ١ت`ا  ١٢اش`عياء  كت`اب (.ھ/ا، اع/دام خواھ/د ش/د دس/ت يھودي/ان و اّمت محاكمه خواھ/د گردي/د و به

̀`````ر داود  ھم ̀`````اب مزامي ̀`````ين در كت ̀`````اب  ؛٢و  ٢٢چن ̀`````ا  كت ̀`````ل. ١٢:  ١٠زكريّ ̀`````ق در انجي ̀`````ي  تحقّ                                            ؛ ٢۶و  ٢٧متّ
 ).١:  ١١و  ١١:  ۴۵تا  ۵٧يوحنّا  ؛ انجيل١٠:  ٣٢تا  ٣۴انجيل مرقس 

ھ//اي او س//وراخ خواھن//د ش//د،  ھا و پا دس//ت :س``ال پ``يش از م``يmد ١٠٠٠داود،  گ``ويي توّس``ط پيش •
داود  كت`اب مزامي`ر( .ياري بر او آب دھ/ان خواھن/د افكن/د و غي/رهكنندگان، او را استھزاء خواھند كرد، و بس تماشا
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ت`ر  گ`ويي بس`يار پيش توّجه داشته باشيد كه اي`ن پيش). ٢٣:  ٣٣و  ٢۴:  ٣٩لوقا  تحقّق در انجيل. ٢٢:  ٨، ١۶، ١٨
 .عنوان روش مجازات اعدام؛ اختراع گردد، انجام گرفته بود از زماني كه مصلوب شدن، به

شته شد، ليكن قب/ر كاران، ك اگر چه او ھمانند بد :سال پيش از ميmد ٧٠٠اشعياء،  گويي توّسط پيش •
 ).٢٧:  ۵٧تا  ۶٠تحقّق در انجيل حضرت متّي .۵٣:  ٨اشعياء  كتاب( .مندان؛ تعيين گشت او با دولت

پيكر مسيحاي موع/ود در قب/ر، فس/اد را نخواھ/د  :سال پيش از ميmد ١٠٠٠داود، گويي توّسط  پيش •
؛ ١۶:  ٢١ت`ا  ٢٣متّ`ي چن`ين در انجي`ل  ھم[ ١۶:  ٩ا ت` ١١داود  كت`اب مزامي`ر( .ديد، او بر مرگ غلبه خواھد نمود

       ).١و  ٢و كتاب اعمال رسو*ن  ٢۴لوقا  تحقّق در انجيل]. ٢٠:  ١٧تا  ١٩؛ ١٧:  ٢٢و  ٢٣

پايان رس`انيديد، ممك`ن اس`ت ك`ه بخواھي`د دوب`اره نگ`اھي ب`ه اي`ن فھرس`ت، بيندازي`د؛  را به" سفر"ھنگامي كه 
جدي`د،  ھ`ا را ك`ه در عھد چنين تحقّق اي`ن نبّوت عتيق و ھم ھاي عھد گويي يك از اين پيش مقّدسي را برداشته و ھر كتاب

  .اند؛ مطالعه كنيد ثبت شده

ش`دني  ھ`اي وي`ژه و اثبات گويي ب`ودن تحقّ`ق چن`ين پيش" ممكن غي`ر"قوانين احتم`ا*ت؛ : يك چيز، روشن است
  .سازند توّسط ھر شخصي را آشكار مي

  .اند دقيقاً اتّفاق افتادهھا  چيز وجود، اين اين با

 

  ھاي نبّوتي ھا و الگو نماد
چن̀`ين ب̀`ه  ك̀`ه ھم(الگ̀`وو  نم̀`ادھا  عتيق، ص̀`د پراكن̀`ده در سراس̀`ر مت̀`ون مق̀`ّدس عھ̀`د گ̀`ويي پيشھا  كن̀`ار ص̀`د در

چش̀`م  ني̀`ز به                   ، )اش̀`اره دارن̀`د ھ̀`اي عين̀`ي؛ ھاي ذھن̀`ي و مثال حكاي̀`ات و تجّس̀`مھا، تص̀`اوير،  بندي دس̀`ته
ي وي ب`راي  ي خ`ويش و برنام`ه ھاي عيني را براي آم`وزش ب`ه جھاني`ان درب`اره يك از اين ابزار ھرخدا . خورند مي

  . نسل بشر طرح و خلق فرموده است

ش`وند، مش`اھده و  ھايي كه در كmم مقّدس خدا ياف`ت مي ھا و الگو ھا در طول سفرمان، بسياري از اين نماد بعد
ت`ا  ٢۶ھاي  روش`ني در فص`ل اس`ت، ك`ه به ي قرباني ش`ده بّرهبرجسته،  نمادبراي مثال، يك . توضيح داده خواھند شد

  . اين كتاب در قالب كلمات، به تصوير كشيده شده است ١٩

نام داشته است و خدا به قوم خويش فرمان داده بود  ي اجتماع خيمهي يك چادر ويژه كه  ، درباره٢١فصل در 
ي اجتماع و تمام متعلّقاتش و جرياناتي كه صرف  خيمه. بنا نھند، مطالبي خواھيم آموخت يك الگوعنوان  را به كه آن

ك`ه خ`دا ب`ه چ`ه ش`باھت  ھا در جھ`ت فھ`م اين ه انس`انمند براي كم`ك ب` ديدن قدرت ساختن آن شده است، يك ابزار قابل
   .باشد توانند بخشيده شده و به بھشت راه يابند، مي كار مي ھاي گناه دارد و چگونه انسان

خ`ور توّج`ه از  ھايي در ي قياسي و تطبيقي زندگي يوسف كه پسر يعقوب بود، و عيسي ناصري، مثال مطالعه
تش`ابه و  از يكص`د م`ورد داني`د ك`ه ب`يش آي`ا مي. ده در كmم مقّدس خ`دا ھس`تنديافت ش ھاي ذھني حكايات و تجّسمسنخ 
عيسي كه آوردن  تصوير در يوسف براي به سي وجود دارد؟ خدااز زندگي يوسف و زندگي عي راستا بين زندگي  ھم

.آمد، استفاده فرمود سال پس از آن به جھان مي ١٧٠٠بايستي 
٨٠ 

  

   ...ھايي وجود دارد گويي ھا و پيش گوو توضيح چنين التنھا يك توضيح مناسب براي بيان 

  .خدا

  گويي ھدف پيش

  : ھنگامي كه بر زمين بود، چنين فرمود مسيح

يوحنّا  انجيل(          "..ھستم او كه من باور كنيد تا زماني كه واقع شودگويم  به شما مي قبل از وقوعاtن "
١٣:  ١٩.(  

وران و پي`امش آ امھايي است كه خدا پي` تاريخ ھمراه ھستند، يكي از راه تائيد ي آينده، كه باھا داد گويي رخ پيش
و  آخ/ر را از ابت/دا": خ`داي حقيق`ي و زن`ده؛ فرم`وده اس`ت ك`ه براي تقويت ايمان ما در ك/Iم او،. فرمايد را تأييد مي

ماند و تمامي مسّرت خويش را ي من برقرار خواھد  گويم كه اراده كنم و مي از قديم بيان مي چه را كه واقع نشده آن
   ).۴۶:  ١٠كتاب اشعياء. (".جا خواھم آورد به
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ك`ه گزارش`ي از _  كت`اب پي`دايش_ مق`ّدس  سفر رو به جلوي ما در كmم مقّدس خدا، با نخستين كتاب از كتاب
 ي مكاش`فهكت`اب _ مقّدس  سفر ما شامل آخرين كتاب از كتاب. شود چگونگي آفرينش و آغاز جھان است، شروع مي

  . نمايد، نيز ھست گويي مي الوقوع تاريخ جھان را پيش ھاي قريب داد كه رخ _يوحنّا 

̀`ه مي ̀`ا چگون ̀`وانيم از ا م ̀`ارات كتاب ت ̀`اره ظھ ̀`ده ي اثبات ي ص̀`ّحت گذش̀`ته مقّدس̀`ي درب ̀`ذير و آين ̀`ل  ي غير ناپ قاب
در ص`بح ف`ردا  ز طل`وع خورش`يد گيري ھم`ان منطق`ي ك`ه م`ا ا كار ت`وانيم ب`ا ب`ه بيني، اطمين`ان حاص`ل كن`يم؟ مي پيش

ي شمسي كه ما در آن قرار داريم، در  ھزاران سال است كه منظومه. خاطر باشيم سازد، مطمئن و آسوده مطمئن مي
آفت`اب، ھميش`ه  .يستاده استباز نا            خورشيد ھرگز از چرخش، . نقص قرار داشته است وضعيّتي كامل و بي
چ`ه ك`ه  ي آن در ب`ين ھم`ه. مقّدسي ھم صادق اس`ت گويي كتاب ل ھميشگي براي پيشاين روا. كند طلوع و غروب مي

   .نقص است ي كامل و بي يك نوشتهرسيدگي و شناسايي نمود، كmم خدا بتوان 

  

  ي خدا چالش و مبارزه
از اي`ن اگر شما .اند ھايي است كه محقّق گشته ي نبّوت كنند كه كتاب مقّدس آنان نيز دربردارنده عا ميادّ برخي 

احترام از آن̀``ان بخواھي̀``د ك̀``ه در ي̀``ك فھرس̀``ت كوت̀``اه، س̀``ه ي̀``ا چھ̀``ار م̀``ورد از اي̀``ن  ايد، ب̀``ا اّدع̀``ا را از كس̀``ي ش̀``نيده
 اّمامحتمل و بعيد است،  تن دادن آنان به اين امر، نا .كننده از كتاب مقّدسشان را به شما ارائه كنند ھاي قانع گويي پيش

اند و  رخ دادن وق`ايع مربوط`ه نوش`ته ش`ده قبل ازھا،  گويي ييد كه آيا آن پيشاگر اين كار را كردند؛ ابتدا مشّخص نما
اساس تجربيّات من،  بر. ھا اطمينان حاصل كنيد مقايسه كرده تا از صّحت تحقّق آن تاريخ غير دينيھا را با  سپس آن
  .ھايي بسيار اندك و مبھم ھستند گويي چنين پيش

آي`د، ب`راي تم`ام م`ذاھب و  و زنده گفتمان و چالشي را كه در پ`ي مي به دليل خوبي بوده است كه خداي حقيقي
  :ئه فرموده استاگنجند، معّرفي و ار ھايي كه در ذھن مي آئين

ب`راھين ق`ّوي خ`ويش را عرض`ه : گوي`د دعواي خ`ود را پ`يش آوري`د و پادش`اه يعق`وب مي«: گويد مي خداوند"
ھ`ا را بي`ان  ھ`اي پيش`ين را و كيفيّ`ت آن چيز. چه را كه واقع خواھد شد نزديك آورده، براي م`ا اع`mم نماين`د آن. داريد

ھ`ا را ك`ه بع`د از اي`ن واق`ع خواھ`د  و چيز. ا بش`نوانيدھاي آينده را به م` ھا را بدانيم يا چيز كنيد تا تفّكر نموده، آخر آن
. ب`اھم مmحظ`ه نم`اييم  جا آوري`د ت`ا ملتف`ت ش`ده، باري، نيكويي ي`ا ب`دي را ب`ه. شد، بيان كنيد تا بدانيم كه شما خدايانيد

:  ٢١ا ت` ٢۴اش`عياء كتاب ( "..كه شما را اختيار كند؛ ِرجس است چيز ھستيد و عمل شما ھيچ است و ھر اينك شما نا

۴١.(  

ميان  گويي توأم با جزئيّ`ات ب`ه ھا پيش ھنگامي كه سخن از صد. متون مقّدس كmم خدا، روشن و واضح ھستند
خ`دا پي`ام خ`ويش را ب`راي . مان`د مقّدس است ك`ه ب`اقي مي اند، تنھا كتاب آيد كه ھمگي دقيقاً به انجام و تحقّق رسيده مي

  .ھا؛ امضاء و تأييد فرموده است از وقوع آن پيشي نگارش وقايع تاريخي،  وسيله بهنسل بشر 

  .امضاي خدا استگويي محقّق شده،  پيش
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۶  
  قدم شاھد ثابت

  

  

  

  

  

  .".، از ماھي سؤال مكنشبيه چيستخواھي بداني كه آب  اگر مي"

  المثل چيني ضرب

  

س`رتان  زني`د؛ ھ`وس ش`نا ك`ردن به خان`ه ق`دم مي يك روز گرم، ھنگامي ك`ه ش`ما در كن`ار ي`ك رود. تصّور كنيد
حّد تند است؟ آي`ا  از آيا جريان آب بيش. طوري است كه شما دوست داريد آب ھمانکبفيت دانيد كه آيا  نمي اّما. زند مي

از م`اھي س`وأل ": كن`د ك`ه چيني به شما توص`يه ميمثل ال ضرب. ا شرائط بر وفق مراد استآب، خيلي سرد است؟ ي
  . ."مكن

ي  عmوه ب`ه(، "آب چطور اس`ت"كنند، واجد شرائط گفتن اين كه  چرا ماھيان كه در ھمان رودخانه زندگي مي
ھ`ا ب`ه اي`ن دلي`ل س`اده ك`ه ھ`يچ  باش`ند؟ ماھي ؛ نمي!)توانند به زب`ان ش`ما ص`حبت كنن`د ھا نمي اين حقيقت نيز كه ماھي

اي`ن دني`اي . ي موجوديّت آبي خود ندارند، قادر به دادن اين اطmّعات به ش`ما نيس`تند مرجع بيرون از محدوده ي نكته
  .شناسند ي آن چيزي است كه آنان مي تار و كدر محدود، ھمه

يم جا ھستيم، بشناس كه چرا اين كنيم، و اين ھمين ترتيب، اگر ما واقعاً بخواھيم دنيايي را كه در آن زيست مي به
  .محور انساني ما برسد بيني محدود و خود جھانو بفھميم؛ بايستي چنين اطmّعاتي از خارج 

خواھند؛ فراھم آورده  را مي ي كساني كه آن خبر خوش اين است كه خداي آسمان، اين اطmّعات را براي ھمه
  . است

ي  رس`اله( .".ع`دالت، مفي`د اس`تجھت تعليم و تنبيه و اصmح و تربي`ت در  تمامي كتب از الھام خداست و به"
  ). ٣:  ١۶تاؤس  پولس به تيمو دّوم

اند؟ در فص`ل  ي او فرس`تاده ش`ده وس`يله ھس`تند و به" الھام خ`دا"مقّدسي،  توانيم بدانيم كه متون كتاب چگونه مي
ي گنجاني`دن  وس`يله مقّدس و به مشاھده كرديم كه آفريننده، ُمھر و امضاي اعتبار و اصالت خويش را بركتابگذشته، 
ي دور را ب̀`ا اطمين̀`ان  تناوب، آين̀`ده توان̀`د ب̀`ه تنھ̀`ا خ̀`دا مي. ان̀`د؛ نق̀`ش فرم̀`وده اس̀`ت گ̀`ويي ك̀`ه تحقّ̀`ق يافته ھا پيش ص̀`د
  .گويي فرمايد صد، پيش در صد

اش ق`رار داده اس`ت، آش`كار س`اختن اي`ن مكاش`فات ب`ر  د ب`ودن را ب`ر مكاش`فهاعتم`ا روش ديگري ك`ه خ`دا قابل
  .ھاي متمادي است بسياري از پيامبرانش در طول قرن
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  کافی نيستيك شاھد،
يك شاھد بر كسي برنخيزد، به ھر تقصير و ھر گناه از جميع گناھاني كه كرده باشد، ": خدا به موسي فرمود
  ).١٩:  ١۵كتاب تثنيه ( .".گواھي سه شاھد؛ ھر امري ثابت شودبه گواھي دو شاھد يا به 

از يك گواه در يك دادگ`اه *زم اس`ت ت`ا حقيقت`ي آش`كار و اثب`ات  بيش. گردد اين قانون، در تمام دنيا رعايت مي
اثب`ات قابل اعتم`اد متع`ّددي ي منابع  وسيله د؛ *زم است كه بهعنوان حقيقت، پذيرفته شو اي به كه گفته از آن پيش. شود

  . و استناد گردد

ي̀`ك ش̀`اھد ب̀`ر كس̀`ي "دارد  خ̀`دا ب̀`راي آش̀`كار فرم̀`ودن حقيق̀`ت خ̀`ويش، ھرگ̀`ز ق̀`وانين خ̀`ودش را ك̀`ه بي̀`ان م̀`ي
از اي`ن اباطي`ل رج`وع كني`د ": دارد كmم مق`ّدس خ`دا چن`ين اع`mن م`ي. سازد گيرد و ابطال نمي ديده نمي ؛ نا"نخيزد بر
ھ`ا  ي اّمت ھا است آفريد،كه در طبق`ات َس`لَف، ھم`ه چه را كه در آن ان و زمين و دريا و آنسوي خداي حّي كه آسم به

نم`ود و از  ش`ھادت نگذاش`ت، چ`ون احس`ان مي وجودي ك`ه خ`ود را بي را واگذاشت كه در طُُرق خود رفت`ار كنن`د، ب`ا
كت`اب اعم`ال ( .".س`اخت ميھاي م`ا را از خ`وراك و ش`ادي، پ`ر  دلباراني`ده و فص`ول ب`ارآور بخش`يده، آسمان باران
  ).١۴:  ١۵تا  ١٧رسو*ن 

ي  ھايي كه آفرينن`ده ديدن چيز(شواھد بيروني آفرينش ھاي روي زمين ھم  ترين قبيله ترين و محدود حتّي بدوي
. ، را دارا ھس`تند)حّس فطري تشخيص نيكويي، پلي`دي و ح`اودانگي( شاھد دروني وجدانو  ؛)ھا خلق نمود است آن

ع̀`ذر "  ھا  از نظ̀`ر خدا،انس̀`اناين ترتي̀`ب،  ب̀`ه. جويي عط̀`ا ش̀`ده اس̀`ت ب̀`ه ھ̀`ر ش̀`خص روي زم̀`ين، ي̀`ك ح̀`ّس حقيق̀`ت
.برای انکار او ندارند "یموّجھ

٨١ 
  

ي خ`ود ھس`تند، ن`ور  ي آن كساني كه مصّراً خواھان يافتن و شناختن آفريننده او وعده فرموده است كه به ھمه
  . فرمايد تري را افاضه مي بيش

  

  شھادت مداوم
  .خدا ھرگز خويش را بدون شاھد نگذاشته است

ھا سخن گفته اس`ت و ي`ا حقيق`ت خ`ويش را  صورت مستقيم با انسان ي تاريخ بشر، خدا يا به در نخستين ھزاره
س`ال  ٩٣٠آدم ك`ه نخس`تين انس`ان ب`ود، . ھا ب`ه آن`ان شناس`انيده اس`ت نخس`تين انس`ان شھادت گفت`اري و زب`انياز راه 

اي ب`راي ع`دم ش`ناخت  ھ`يچ بھان`ه كردن`د،  ي تاريخ بش`ري زن`دگي مي ھايي كه در نخستين ھزاره انسان. زندگي كرد
؛ ش`اھدان اص`لي و اّولي`هحقيقت مربوط با آفريننده و مالكشان نداشتند، چرا كه اين امكان براي آنان فراھم بود كه با 

.گو كنند و يعني آدم و حّوا، گفت
ھاي ام`روزي  ھا، تقريباً يازده برابر عم`ر معم`ول انس`ان طول عمر نخستين انسان ٨٢

داود كت`اب مزامي`ر . (ر فرم`وده اس`ت، مق`رّ "ھفتاد سال است و اگ`ر از بُني`ه، ھش`تاد س`ال"را  ھا آن است، كه خدا بعد
٩٠:  ١٠.(   

خ`دا . س`ال را برگزي`د و ن`ام اب`راھيم را ب`ر او نھ`اد سال پيش از ميmد مسيح، خدا م`ردي كھن ١٩٢٠حدود  در
ھ`ايي  وجود آورد كه از طريق آن قوم، ب`ه س`اير اق`وام و م`ردم جھ`ان، درس را به قوميوعده فرمود كه از ابراھيم، 

 پي`امبرانچن`ين،  قوم برگزي`ده، خ`دا ھماز طريق اين . اش براي نسل بشر تعليم دھد ي خويش و برنامه را درباره مھم

ھاي طو*ني انتظ`ار آم`دنش  ھا، مّدت را كه انسان مسيحاي موعودچنين  خود را مھيّا فرموده و نيز ھم كmم مقّدسو 
س`ال پ`يش از م`يmد مس`يح، خ`دا م`ردي را از ب`ين اي`ن ق`وم،  ١۴٩٠ح`دود  در. كشيدند؛ به جھان فرستاده اس`ت را مي
  . بود موسياسم اين پيامبر، .گوي او باشد ور و سخنآ امخواند تا پي فرا

  

  گواه مكتوب

تا نخستين بخ`ش ك`mم مق`ّدس خ`دا را ) فوق طبيعي قادر گردانيد طرزي ما او را به(خدا به موسي الھام فرمود 
تم`ام ، ب`راي ش`كل مكت`وبي آس`مان و زم`ين، اراده فرم`ود ك`ه حقيق`ت وي در  آفرينن`ده. نام دارد، بنگ`ارد توراتكه 

خواست نوشته شوند، در  خدا كلماتي را كه مي. س باشدي بشر، مھيّا و در دستر اي آيندهھ اقوام سراسر جھان و نسل
ب`ه ك`mم و فرم`ايش خ`ويش؛ ص`ّحت و اعتب`ار  توّسط موس`ي،  عظيم به معجزاتخدا با . ذھن و فكر موسي قرار داد

ھا به مصريان و اسرائيليان، ھشدار داده بود؛ آشكار  وقوع آن را كه موسي بر ھاي آينده داد رخچنين،  خدا ھم. بخشيد
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.بيني كرده بود، روي دادند طور كه موسي پيش چيز ھمان ھمه. فرمود
ي تردي`دي را گش`وده ب`اقي  خدا ھ`يچ روزن`ه ٨٣

گفت`ه  بين، ھم مجبور به اذعان اين امر شدند ك`ه خ`دا ك`ه ب`ا موس`ي س`خن ترين افراد شّكاك و بد حتّي سخت. نگذاشت
.است؛ خداي حقيقي و زنده

٨۴  

از پ`انزده ق`رن ثب`ت  اي بيش كmم خدا را در طول دوره ی است کهي پيامبران موسي، نخستين پيامبر در سلسله
  . اند بوده اً فاقد سواد و تحصيmت رسمي عالیھاي مختلف و غالب داراي پيشينه اين پيامبران اند، كرده

گر ي̀`ك ھم̀`اھنگي و  ، نماي̀`اناّم̀`ااند، نوش̀`ته ھ̀`ای ايش̀`ان  هزيس̀`ت مختلف̀`ي مي ھ̀`اي ك̀`ه آن̀`ان در دوره ب`ا وج̀`ود اين
  .پيوستگي كامل از آغاز تا پايان است

عتيق را  نفر ديگ̀`ر را برگزي̀`د ت̀`ا ك̀`mم مق̀`ّدس عھ̀`د خ̀`دا مردان̀`ي ھمچ̀`ون موس̀`ي، داود، س̀`ليمان و ح̀`دود س̀`ي
  . ھا و قّوات؛ صّحت و اعتبار بخشيد يافته، معجزات و نشانه ھايي تحقّق ھا و وعده گويي را با پيش بنويسند و آن

متّ`ي، : ھاي نام نفر ب`ه دس`ت چھ`ار به جديد، مبدأ، زندگي، سخنان، مرگ و رس`تاخيز مس`يحاي موع`ود؛ در عھد
آوردند ك`ه ب`ه اي`ن  ي تحرير در خبر خوش يا انجيل را به رشتهنفر،  اين چھار. مرقس، لوقا و يوحنّا نوشته شده است

، يعق`وب و )گير ب`ود ك`ه م`اھي(چنين به پطرس  خدا ھم. ترتيب؛ شھاداتي گوناگون را براي تمام جھان فراھم آوردند
ح̀`ال منش̀`أ تھدي̀`د و قت̀`ل  پ̀`ژوه م̀`ذھبي و مت`ديّن و در عين ك̀`ه ي̀`ك دانش(، و پ`ولس )ران عيس̀`ي بودن̀`دك̀`ه ب̀`راد(يھ`ودا 

. ش`كوه، اھ`داف كن`وني و آت`ي خ`دا را ب`راي ق`وم خ`ويش، توض`يح دھن`د ؛ را برگزي`د ت`ا ب`ا جزئيّ`اتي با)مسيحيان ب`ود

ك`ه  چنان پاي`ان ت`اريخ جھ`ان را آن طور زنده و روشن، مقّدس را كه به يوحنّاي رسول، آخرين كتاب موجود در كتاب
  . نمايد، نوشته است گويي مي دانيم، پيش ما مي

  

  شاھد امين
اي بيش از پ`انزده ق`رن؛ اس`تفاده فرم`وده اس`ت ت`ا  طور كلّي، خدا از قريب به چھل شخص و در طول دوره به
 اّم`ااند،  ش`ناخته يك`ديگر را نمي تر اين شھود و گواھان، ھرگ`ز چه بيش اگر. ي او را براي نسل بشر، بنگارند مكاشفه

ب`راي ش`كل بخش`يدن ب`ه داس`تان و پي`ام نھ`ايي، در ھم`اھنگي و تط`ابق كام`ل ب`ا يك`ديگر اند؛  چه را ك`ه نوش`ته تمام آن
ھ̀`اي ام̀`ين و  قول توانس̀`ته چن̀`ين نقل چوب زم̀`ان حي̀`ات اس̀`ت، مي ك̀`ه ف̀`ارغ و وراي چھ̀`ار كس̀`ي ج̀`ز آن چه .باش̀`ند مي

  موثّقي را منتقل سازد؟

از جان`ب خ`دا الق`دس مج`ذوب ش`ده، ي انسان ھرگز آورده نشد، بلك`ه مردم`ان ب`ه روح زيرا كه نبّوت به اراده"
  ).١:  ٢١پطرس  ي دّوم رساله. (."سخن گفتند

در اي`ن . نام كنن`د اعتب`ار و ب`د بي را جدي`د و پي`ام ايش`ان اند كه نويسندگان عھد بسياري كوشيده ھا، در طول قرن
برخ`ي حتّ`ي پ`ا را از  . ان`د ھا، مورد ھجوم و تعّرض ق`رار گرفته ھاي پولس رسول، بيش از ساير نوشته بين، نوشته
نامن`د، چ`را اي`ن ع`ّده معتقدن`د ك`ه  ، مي"ھا پولس`ي"مقّدس ھس`تند،  تر گذاشته و كساني را كه معتقد به كتاب اين ھم فرا
  .اند ھيبت نيز به پولس، آشكار شده شكوه و پر با ا*ھيمقّدس كه شامل حقايق  موجود در كتاب ھاي تمام كتاب

و تحّم`ِل "  :ھاي پولس  را جّدي و مھم، تلقّي كنيم نمايد كه نوشته پطرس رسول، ما را نصيحت و ترغيب مي
. كه به وي داده ش/د، ب/ه ش/ما نوش/تحسب حكمتي  پولس نيز بركه برادِر حبيب ما  خداونِد ما را نجات بدانيد، چنان

ھ`ا  ھاس`ت ك`ه فھمي`دن آن ھ`ا بعض`ي چيز نماي`د ك`ه در آن ھ`ا را بي`ان مي ھاي خود، اي`ن چيز چنين در ساير رساله و ھم
كنن`د ت`ا ب`ه ھmك`ت خ`ود  تحري`ف مي                ،س/اير كت/بھ`ا را مث`ل  پاي`دار آن علم و نا مشكل است و مردمان ب`ي

نقص و  آنچ`ه ك`ه پ`ولس رس`ول نوش`ته اس`ت، در ھم`اھنگي ب`ي ھر). ٣:  ١۵و  ١۶: پطرس  ي دّوم رساله( .".برسند
از خدا اعانت يافته، تا  اّما": دھد گونه كه خود پولس رسول، گواھي مي ھمان. ھاي پيامبران است كامل با تمام نوشته

چ//ه انبي//اء و موس//ي گفتن//د ك//ه  گ//ويم، ج//ز آن نم//ايم و حرف//ي نم//ي اع//Iم ميام̀`روز ب̀`اقي مان̀`دم و ُخ̀`رد و ب̀`زرگ را 
  ). ٢۶:  ٢٢و  ٢٧كتاب اعمال رسو*ن ( ".؟اي آيا به انبياء ايمان  آورده... بايست واقع شود مي

  

 

 

 



 شاھد ثابت قدم -٦    يک خدا يک پيغام

 

 ۴٧

 ؟استوار يا متناقض
 ھايش موج̀`ود اس̀`ت؛ ي حقيقت̀`ي ك̀`ه در گفت̀`ه تنھا ب̀`ا مق̀`دار و ان̀`دازه اعتم̀`اد ب̀`ودن ش̀`ھادت ي̀`ك ف̀`رد، ن̀`ه ارزش و قابل

اي`ن موض`وع . گيرد درستي ھم در اين سنجش، مmك و معيار قرار مي گونه نا چنين عدم ھر شود،بلكه ھم آزموده مي
  :روشن نمود، حكايت كوتاهتوان با بيان يك  را مي

. فرار از ك`mس درس، مقاوم`ت كنن`د ي وسوسه در يك روز آفتابي، چھار پسر دبيرستاني نتوانستند در برابر

̀`ه  ̀`د ك ̀`ين توض̀`يح دادن ̀`ه آموزگارش̀`ان چن ̀`ان ب ̀`د، آن ̀`هص̀`بح روز بع ̀`اد چ̀`رخ  ك̀`mس درس را ب ̀`الي ش̀`دن ب خاطر خ
بسيار خوب، : "كه خيال آنان را آسوده نمايد، لبخندي زد و چنين گفت آموزگار براي اين. شان از دست دادند خودرو

ھايتان  ح̀`ا* روي ص̀`ندلي"                       : س̀`پس اض̀`افه ك̀`رد ك̀`ه اّم̀`ا، ."دش̀`ما امتح̀`ان دي̀`روز را از دس̀`ت دادي̀`
".باد كدام چرخ خالي شده بود؟:نخستين پرسش اين است. ده كنيداآمبنشينيد و كاغذ و قلمتان را 

٨۵ 
  

  . ھماھنگ اين چھار پسر به آن پرسش، دروغ ايشان را آشكار كرد ھاي متناقض و نا پاسخ

ي م`ا ب`ا اس`تفاده از  آفرينن`ده. خmف شھادت دروغ چھار پسر مذكور، ش`ھادت خ`دا؛ راس`ت و درس`ت اس`ت بر
نقص و كام`ل، آش`كار فرم`وده  نتي ب`ياام`ي خ`ود را ب`ا  شمار، خويشتن و برنامه ھاي بي ھا گواه و نويسنده در نسل ده

  . است

ناپذير را براي م`ا  اي جنبش ، خدا صخرهبشرقض متفاوت و متنا ھاي و فلسفه در وسط تmطم اقيانوس مذاھب
  . ھاي ما بتوانند بر آن، آرامي يابند مھيّا و محافظت فرموده است تا روح

  .اين صخره، كmم او است

كنيد اگر در آن اھتمام كنيد، مث`ل چراغ`ي درخش`نده در مك`ان  تر داريم كه نيكو مي و كmم انبياء را نيز محكم"
را نخس`ت بداني`د ك`ه ھ`يچ نب`ّوِت كت`اب از  و اي`ن. ھ`اي ش`ما طل`وع كن`د ي ص`بح در دل تارهتاريك تا روز بشكافد و س`

القدس مج`ذوب ش`ده،  ي انسان ھرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح زيرا كه نبّوت به اراده. تفسير خود نبي نيست
مي`ان ش`ما ھ`م معلّم`ان كذب`ه  در         ك`ه  ميان قوم، انبياي كذب`ه ني`ز بودن`د، چنان لكن در... از جانب خدا سخن گفتند
ھاي مھل̀`ك را ُخفي̀`هً خواھن̀`د آورد و آن آق̀`ايي را ك̀`ه ايش̀`ان را خري̀`د؛ انك̀`ار خواھن̀`د نم̀`ود و  خواھن̀`د ب̀`ود ك̀`ه ب̀`دعت

س`بب ايش`ان طري`ق  ھmكت سريع را بر خود خواھند كشيد؛ و بسياري فج`ور ايش`ان را متابع`ت خواھن`د نم`ود ك`ه به
فروش خواھن`د ك`رد ك`ه عقوب`ت ايش`ان  و و از راه طمع به سخنان جعلي شما را خري`د. دحق، مورد مmمت خواھد ش
  ).١:  ١٩تا  ٢:  ٣پطرس  ي دّوم رساله( .".كند و ھmكت ايشان خوابيده نيست از مّدت مديد، تأخير نمي

  پيامبران دروغين

، "فريبن`د كنن`ده، مي باط`ل و گمراهبه سخنان "دھد كه مواظب پيامبران دورغيني كه  كmم خدا به ما ھشدار مي
. فرماي`د ان`د ك`ه انبي`اي حقيق`ي خ`دا ھس`تند، نق`ل مي كرده ھاي زيادي از كساني كه اّدع`ا مي مقّدس، داستان كتاب. باشيم

حال، پيغامي ك`ه چن`ين  اين اند، با ھا را متابعت كرده و آن  گر، ايمان آورده استفاده چه بسياري به اين اشخاص سوء اگر
).٢٢:  ٢٢كتاب دّوم پادشاھان . (اند گرفته ، الھام مي"روح كاذب"اند؛ از   ي مّدعي آن بودهاشخاص

٨۶
   

نب̀`ي دروغ̀`ين؛ و تنھ̀`ا ي̀`ك پي̀`امبر  ٨۵٠دھ̀`د ك̀`ه در آن،  اي از ت̀`اريخ اس̀`رائيل را ش̀`رح مي مق̀`ّدس، دوره كتاب
دار  ق`وم اس`رائيل، ب`ه خ`داي حقيق`ي وف`اھزار نف`ر از  كه ھف`ت حالي در. اند الياس وجود داشته ني راستين و حقيقي، يع
.ھا نفر ديگر از اي`ن ق`وم، تص`ميم گرفتن`د ك`ه از انبي`اي دروغ`ين پي`روي كنن`د مانده بودند؛ ميليون

٨٧
اي`ن ي`ك الگ`وي  

  .ھا است ي زمان تاريخي براي ھمه

  : عيسي فرمود

ب`ه ھmك`ت اس`ت و آن`اني زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن طريقي كه ُمَؤّدي . از در تنگ داخل شويد"
ّدي ب̀`ه حي̀`ات اس̀`ت و ؤَ زي̀`را تن̀`گ اس̀`ت آن در و دش̀`وار اس̀`ت آن طريق̀`ي ك̀`ه ُم̀`. ش̀`وند، بس̀`يارند ك̀`ه ب̀`دان داخ̀`ل مي
ول`ي در ب`اطن، گرگ`ان  آين`د  ھ`ا ن`زد ش`ما مي از انبياي َكَذب`ه احت`راز كني`د، ك`ه ب`ه لب`اس ميش اّما«. يابندگان آن كمند

چينن`د؟  و انجي`ر را از خ`س مي آي`ا انگ`ور را از خ`ار . ھاي ايشان خواھيد ش`ناخت ايشان را از ميوه. باشند درنده مي
  ). ٧:  ١٣تا  ١٧متّي  انجيل( .".آورد ي بد مي آورد و درخت بد، ميوه ي نيكو مي چنين ھر درخت نيكو، ميوه ھم
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ھا ي`ا ھ`زاران نف`ر  ص`دگويان، برخ`ي از اي`ن دروغ. اند تهشماري، آمده و رف يي ب ھا، انبياي كذبه در طول قرن
ھا و شايد  كه بعضي ديگر از اين پيامبران دروغين، باعث گمراھي ميليون حالي اند، در را تحت تأثير خود قرار داده

  . اند ، شده"سوي ھmكت به"ھاي ايشان  ھا انسان و ھدايت روح ميليارد

  

  مدفون " مسيحايي": مثال اول 

پي`روان او اعتق`اد داش`تند ك`ه او مس`يحاي . زيس`ت ي ھف`تم م`يmدي مي ، فردي بود كه در س`دهعيسي پارسي ابو
س`واد ب`ود،  چ`ه ف`ردي بي ي خدا است، زيرا او وعده داده بود كه ايشان را به پيروزي، رھنمون سازد و اگر برگزيده

ب`ار در روز دع`ا و  داد ك`ه ھفت عيس`ي، ب`ه پي`روانش تعل`يم م`ي ابو. وش`تھ`ايي ني`ز ن حال از قرار معل`وم؛ كتاب اين با
ك`ه وي در  پ`س از اين اّم`ا. داد ي محافظ`ت ا*ھ`ي را م`ي ھ`ا وع`ده ني`ايش كنن`د؛ ب`ا او در جن`گ ش`ركت كنن`د و ب`ه آن

ك`ه او  پيروانش مجب`ور ش`دند اذع`ان نماين`دگردد، ست ك`ه ب`ه دني`اي زن`دگان ب`ازجنگ، جان باخت و دفن شد و نتوان
كردن`د و خ`ود  كن`د ك`ه بع`د از دوران مس`يح، زن`دگي مي نف`ر ميھ`ا  تاريخ، س`خن از ده. مسيحاي موعود، نبوده است

.مّدعي بودند كه مسيحاي موعود ھستند
٨٨ 

  

  :عيسي پارسي، عيسي به شنوندگانش ھشدار داد تر از دوران ابو خيلي پيش

ظ`اھر ش`ده،  كذب`ه زي`را ك`ه مس`يحيان ك`اذب و انبي`اء... كنن`د و بسا انبياء َكَذبه ظاھر شده، بسياري را گمراه"
mگم`راه كردن`دي               ت و معجزات عظيمه چنان خواھند نمود كه اگر ممكن ب`ودي برگزي`دگان را ني`ز ّماع .

  ).٢۴:  ١١، ٢۵و  ٢۵متّي  انجيل( .".اينك شما را پيش خبر دادم

  

  كشي كرد كه خود" پيامبري":مثال دوم 
او ي̀`ك واع̀`ظ ،١٩٧٠ھاي نخس̀`ت  در س̀`ال. ي̀`اد نھ̀`اد، بنمعب̀`د م̀`ردمنام  اي را ب̀`ه ، فرق̀`هج̀`يم ج̀`ونزنام  ف̀`ردي ب̀`ه

خاطر توان`ايي بس`يج  ج`يم ج`ونز، ب`ه. رف`ت ش`مار مي فرانسيسكو در ايالت كاليفرني`اي آمريك`ا به مشھور در شھر سان
او خ`ود را ي`ك . ش`ھرتي كس`ب ك`رده ب`ودھاي ك`اري كم`ك ب`ه فقرا، و برنامه ھا ھزاران نفر براي شركت در سياست

ب`ا*خره او توانس`ت . و زن`ده ك`ردن مردگ`ان را دارد ناميد و مّدعي شد كه ق`درت ش`فاي بيم`اران س`رطاني" پيامبر"
ع در كش̀`ور ، واق`"ت`اون جونز"نام  اي ب`ه ھمراه وي ب`ه منطق`ه از ھ`زار نف`ر از پي`روانش را متقاع`د س`ازد ك`ه ب`ه ب`يش

ي ي`ك زن̀`دگي ت̀`وأم ب̀`ا  ، ب̀`ه مري̀`دانش وع̀`ده"ج̀`يم پي`امبر"در اي`ن اجتم̀`اع جدي̀`د، . گوي`ان در آمريك̀`اي جن̀`وبي برون̀`د
از ي`ك گ`رگ درن`ده در لب`اس گوس`فند  جيم ج`ونز، چي`زي ب`يش. اين يك دروغ بزرگ بود اّما. آرامش و شادي را داد

اش دس`تور داد  ، جيم ج`ونز ب`ه گل`ه]١٩٧٨[نوامبر  ١٨در " :فرانسيسكو كرونيكل ي سان بنا به گزارش نشريه. نبود
. زور وادار ب`ه خ`وردن س`ّم ش`دند كساني كه از اين دستور سرپيچي كردند، ب`ه. كشي كنند تا با خوردن سيانور، خود

 تاون پيدا شد ك`ه ج`يم ج`ونز ھ`م در ب`ين جسد در جونز ٩١۴نھايت،  و در. ي تزريق سّم، كشته شدند وسيله كودكان به

.".شدگان بود كشته
٨٩
   

  

  نشده تأييد" مقّدس كتاب": مثال سوم
دس`تي و خراف`ات و  جوزف جوان ك`ه در تنگ. دنيا آمد در آمريكاي شمالي به ١٨٠۵، در سال جوزف اسميت

طري`ق ھا و از  اي از رويا سلسلهدر            كرد كه او پيامبر خدا است و خدا  اعmم ھاي واھي، بار آمده بود، پندار
من ب`ه ق`درتي پ`ي ب`ردم ك`ه ك`امmً ب`ر تم`ام : "او چنين نوشت.نام موروني؛ با او سخن گفته است اي نوراني به فرشته

ظلمت`ي . كه ياراي ح`رف زدن نداش`تم طوري آوري، زبان مرا بند آورد؛ به وجود من غلبه كرد، و چنين تأثير شگفت
گوي`د  ھا، اسميت مي بعد "..ام كه محكوم به زوال ناگھاني شده نظرم رسيد اي چنين به غليظ، مرا احاطه كرد؛ و لحظه

قدر پ`ايين  تدريج آن تر از درخشش خورشيد بوده و به با*"، دور سر وي پديدار شده كه "اي از نور ھاله"كه چگونه 
.".كه سراسر وجود وي را فرا گرفته است آمده تا اين

٩٠
   

او ب`ه  .را وح`ي ك`رده اس`ت_ كت`اب مورم`ون  _ي تازه مقّدس بكرد كه خدا به او كتا جوزف اسميت، اّدعا مي
. ي خ`دا اس`ت ي وي، آخ`رين مكاش`فه مقّدس، از جانب خدا آمده است، ل`يكن كت`اب ت`ازه گفت كه كتاب پيروان خود مي

عنوان  اعمال نيكو انجام دھند و او را بهرند، صدقات بدھند،گفت كه دعا كنند، روزه بگي جوزف اسميت به مردم مي
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را مج̀`از  ك̀`رد و آن آس̀`ايي تبعيّ̀`ت مي اخmق̀`ي و تن ي زن̀`دگي غير ح̀`ال، خ̀`ود او از ش̀`يوه عين در. ي̀`ك پي̀`امبر بپذيرن̀`د
  .شمرد مي

ك̀`ه خ̀`ود او اّدع̀`ا  اين گو(ج̀`وزف اس̀`ميت، توّس̀`ط ھ̀`يچ گ̀`واه و ش̀`اھدي، تأيي̀`د نش̀`ده ب̀`ود، " مكاش̀`فات"چ̀`ه  اگر
ت`اريخ و                              مق`ّدس،  ت`اب او ب`ا كتابو علي`رغم اي`ن حقيق`ت ك`ه ك) كرد كه سه نف`ر ش`اھد دارد مي

٩١شناسي؛ باستان
كليساي مرفّه . ھستند مذھب مورمونھا نفر، پيرو و مريد  امروزه ميليون تناقض و مغايرت دارد، 

كه ( مورمونيآيين ھا نفر، به  روزه، صد فرستد و ھر برق مورمون، مبلّغين خود را به سراسر جھان مي و زرق و پر
 اّم`اھاي خ`وبي ھس`تند،  ھ`ا، انس`ان تر مورمون بيش  .پيوندند مي )نامند نيز ميھاي آخر  مقّدسين روزچنين خود را  ھم

اند، مقايس`ه كني`د؛ دو  مقّدس اعmن داشته و نوش`ته چه كه پيامبران كتاب را با آن" جوزف اسميت نبي"اگر شما پيغام 
  . خواھيد دريافتپيام كامmً متفاوت و مختلف را 

ترين  داري از او، جاھmن`ه خوان`ده و ھ`وا بناي سرنوشت جاوداني بر پيغام متن`اقض و متض`اّد ي`ك پيغمب`ر خود
  . تواند انجام دھد عملي است كه يك فرد مي

  

  شده پيام تأييد
" كنن`د ع`وض ميحقيق`ت خ`دا را ب`ا دروغ،"كنن`ده، در ج`ايي ك`ه بس`ياري  نفساي اين دنياي حيران و گيج در وا

ھاي  روش`ني و وض`وح؛ حقيق`ت خ`ويش را از ص`دا خ`داي حقيق`ي و زن`ده، به ،)١:  ٢۵پ`ولس ب`ه رومي`ان ي  رساله(
̀`وده اس̀`ت ھاي بي مخ̀`الف انس̀`ان ̀`ايز فرم ̀`ن موض̀`وع، . ش̀`مار، متم ̀`ه                  اي ̀`ه س̀`فر خ̀`ود در  ھنگ̀`امي ك ب

   .گردد دھيم، روشن و آشكار مي مقّدس؛ ادامه مي كتاب

ي آن تأيي`د فرم`وده اس`ت، آش`كار  واس`طه ھايي كه خ`دا پي`امش را به يكي از راه
جلوي آن با ھم`اھنگي و انس`جامي كام`ل ب`ه پي`امبران متع`ّددي  به كردن تدريجي و رو

تنھ̀`ا آن نويس̀`نده ك̀`ه در وراء و خ̀`ارج از                     . ھاي بس̀`يار اس̀`ت در نس̀`ل
  .الھام فرمايداي را ن مكاشفهتوانسته كه چني ميزمان وجود دارد، 

م و ھماھن`گ و ق`رن، پي`ام منس`ج ١۵از  ور در م`ّدت زم`ان ب`يشآ امپي چھل نفر
  . در كتاب مقّدس او ثبت نمودندي خدا را  شده تأييد

ان`د؛  ھماھنگ با ديگران كه در گ`ذر زم`ان، ظھ`ور كرده تنھا و نا ورانآ امپياما 
  .اند با خود آوردهنشده  پيامي متضاّد و ناسازگار و تأييد

  

دھن̀`د ك̀`ه  در چن̀`د فص̀`ل پيش̀`ين، ب̀`ا د*ئ̀`ل فراوان̀`ي مواج̀`ه ش̀`ديم ك̀`ه نش̀`ان مي
ترين  جذب`ه ترين و پر كنن`ده ھس`تند؛ باش`كوه چند كه اين شواھد و ساير ش`ھود، قانع ھر اّما. مقّدس؛ كmم خدا است كتاب
  .شود به آن يافت مي، تنھا در شنيدن، درك و پذيرش و ايمان اّماپيام خدا         مدرك 

تر و  نھاي`ت ب`ا* ي تص`ّور م`ا، بي س`ازد ك`ه از ق`ّوه را آش`كار مي اجراي بارز و آشكار ك`mم خ`دا، شخص`يتیم
ك`mم خ`دا، . گ`ذارد ي م`ا را ب`ه نم`ايش مي ش`كوه آفرينن`ده نقص و با ، طبيع`ت و ذات متع`ادل و ب`ي ين امرا. برتر است

. آورد و اطمين̀`ان زن̀`دگي اب̀`دي و جاودان̀`ه را ب̀`راي ايش̀`ان ف̀`راھم م̀`ي بخش̀`د ھا را از ت̀`رس م̀`رگ، رھ̀`ايي مي انس̀`ان

س̀`وي خ̀`داي واح̀`د حقيق̀`ي،  ك̀`mم خ̀`دا، آدمي̀`ان را به. س̀`ازد ھا را دگرگ̀`ون مي مق̀`ّدس، س̀`يرت و ك̀`ردار انس̀`ان كتاب
  . فرمايد رھنمون مي

  . كند اندام تواند با چنين پيامي برابري كرده و در مقابل آن، عرض ييا انساني نم يرھيچ شر

  .درست نكنيد ي من، برداشت نا از اين گفته اّما

:  ٢١پ`ولس ب`ه تس`الونيكيان ي اّول  رس`اله. (."چه نيك`و اس`ت، متمّس`ك باش`يد چيز را تحقيق كنيد و به آن ھمه"

۵ .(  
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٧  
  اساس و بنيان

 

  

  "خود را بر سنگ بنا کردمرد دانا خانه ی "
  )٧:٢۴انجيل متی (

  

  : پايان رسانيد ي با*ي كوه، سخنان خويش را با اين كلمات؛ به عيسي در موعظه

ي خ`ود را  كنم ك`ه خان`ه جا آرد، او را به مردي دان`ا تش`بيه م`ي ھا را به كه اين سخنان مرا بشنود و آن پس ھر"
روان گردي`د و بادھ`ا وزي`ده، ب`دان خان`ه زورآور ش`د و خ`راب نگردي`د ھا  و باران باريده، س`يmب. بر سنگ بنا كرد

ي  ھا عمل نك`رد، ب`ه م`ردي ن`ادان مانَ`د ك`ه خان`ه كه اين سخنان مرا شنيده، به آن و ھر. زيرا كه بر سنگ بنا شده بود
و خ`راب گردي`د  بدان خانه زور آورد ھا جاري شد و بادھا وزيده، و باران باريده، سيmب. خود را بر ريگ بنا نھاد
  ).٧:  ٢۴تا  ٢٧متّي  انجيل. (."و خرابي آن عظيم بود

  اي كه ويران شد، چه بود؟  تفاوت ميان آن خانه كه در برابر توفان، ايستادگي كرد و خانه

  .ھا بود ھا در اساس و بنيان آن تفاوت آن خانه

ھاي  روي ش`ن اش را ب`ر ن`ادان، خان`هد و آن م`رد اي محك`م بن`ا نھ`ا ي خ`ود را ب`ر روي ص`خره مرد دان`ا، خان`ه
  . لغزنده ساخت

را درك ك`رده و  كس آن خواھ`د ھ`ر اي اس`تواري را ب`راي پي`امش ك`ه مي در كmم مقّدس خ`دا، او بني`ان ص`خره
سفار خمسه و ي`ا پ`نج كت`اب اَ چنين به قانون موسي،  كه ھم( تورات ھمانا اين بنيان و اساس،. بپذيرد؛ قرار داده است

   .باشد ؛ مي)عتيق نيز معروف ھستند عھدنخست 

  

  ھا كتاب آغاز
، نام دارد ك`ه پيدايشھا،  نخستين اين كتاب. ي پنج كتاب اّول كmم مقّدس خدا است دارنده بر موسي، در تورات

اس`ت ك`ه خ`دا، مب`دأ و پي`دايش زم`ين، حي`ات،  كت`اب آغ`ازينكت`اب پي`دايش، آن . آغاز ني`ز ھس`ت معناي مبدأ و س`ر به
كت`اب پي`دايش، . شناس`اند بي`ان ك`رده و ميا را ھ` ھ`ا و گويش ھا، جوامع، اق`وام و مل`ل و زبان انسان، ازدواج، خانواده

خدا ش`بيه چيس`ت؟ آدم`ي از كج`ا آم`ده اس`ت؟ چ`را م`ا . نمايد ميھاي زندگي؛ ارائه  ترين معّما ھايي براي بزرگ پاسخ
ك`ار  ھاي قاص`ر و خطا كش`ند؟ چگون`ه انس`ان ھا زج`ر مي چ`را انس`اني پليدي و شّر چيس`ت؟  چشمه يم؟ سرتجا ھس اين
ھا  ھاي مھ`م و ص`د ھا ب`ه تم`ام اي`ن پرس`ش ك`ه پاس`خ حالي نقص، پذيرفت`ه ش`وند؟ در توانند توّسط خداي كام`ل و ب`ي مي

حال، در كتاب پي`دايش اس`ت ك`ه آفرينن`ده،  اين بااند،  ھا در كmم مقّدس خدا به تفصيل، شرح داده شده سؤال ديگر، بعد
ھايي است كه  مقّدس، بنيان تمام كتاب نخستين كتاب موجود در كتاب. ھايش را بنا نھاده است پاسخي  ھا و شالوده پايه

  . اند آوري شده در پي آن نوشته و گرد
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  داستان خدا
ي`ك ھم  ھا، ب`ا اين داستان. اند ھا داستان است كه در طول ھزاران سال، رخ داده ي صد دارنده بر مقّدس، در كتاب

ك`ه   ي`ك پي`ام اص`لي دھند و خداوند در اين داس`تان شكل مي -ست،كنون گفته شده ا بھترين حكايتي را كه تا_  داستان
   .استحال اعmن شده است، گنجانيده  به كه تا يبھترين خبر

كه به راه خ`ود در ك`mم مق`ّدس خ`دا ادام`ه  چنان ھم. ي خدا، نقاط اوج بسياري دارد العاده شور و فوق حكايت پر
يكي ديگر از نقاط . خواھد بود انجيلھاي متعالي داستان خدا، مواجھه با وقايع ثبت شده در  دھيم، يكي از اين قلّه مي

مق`ّدس ك`ه عن`وان  گ`ردد، كت`اب پاي`اني كتاب مق`ّدس، ناگھ`ان ب`ر م`ا پدي`دار مي آور اين داستان كه در كتاب اوج حيرت
  . ، نيز ھست؛ خواھد بود"پرده برداشتن و آشكار ساختن"مفھوم  و به را بر خود دارد مكاشفه

چن`ان  براي بس`ياري ھمي وي ب`راي بش`ر، است، نقش`هر فرموده اش را آشكا عليرغم اين حقيقت كه خدا برنامه
  . ماند يك معّما باقي مي

  

  به ترتيب اھميتاولويّت 
̀`دايش، پنج̀`اه فص̀`ل  ̀`ه خ̀`ود؛ اختص̀`اص داده اس̀`ت كتاب] ب̀`اب[فص̀`ل  ١١٨٩از ] ب̀`اب[كت̀`اب پي ̀`ّدس را ب . مق

.انجامد ميطول  روز، به شبانه حدود سه مقّدس، در ي كّل كتاب وقفه خواندن بي
٩٢

  

ھاي مندرج در كmم مقّدس خدا چشم بپوش`يم و  تر داستان كه بايد از بيش حالي در سفري كه پيش رو داريم، در
" ش`مای کل`ی"ھاي كھ`ن و كلي`دي ك`ه  نوجود، قصد داريم تا ديداري با بسياري از داس`تا اين از كنارشان رد شويم، با

ي سفرمان،  ھاي برجسته يكي از بخش. سازند، داشته باشيم روشن ميانگيز خدا را براي نسل بشر،  ي شگفت برنامه
مقّدس است، چرا كه اين صفحات آغازين، قفل حق`ايق عظيم`ي را ك`ه در  كتاب چھار فصل نخستگذران اوقاتي در 

  . گشايند شوند، مي جاي ديگر كmم خدا يافت مي ھر

  .نظر كرد ھا صرف توان از آن و نمي مقّدس بر كسي پوشيده نيست ي كتاب ھاي اّوليه اھميّت فصل

كني`د؟ آي`ا از  را چگون`ه ش`روع مي اي را براي كودكي تعريف نماييد، آن اگر بخواھيد قّصه. شما به من بگوييد
روي`د؟ خي`ر، حتم`اً  كنيد و ب`ه آخ`ر قّص`ه مي خوانيد و تعريف مي كنيد، و سپس دو يا سه خط را مي وسط آن آغاز مي

رس`د، بس`ياري از خوانن`دگان؛  ب`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا مي وقت`ي ك`ه نوب`ت اّم`ا. كني`د داستان را از ابتداي آن؛ شروع مي
  . پرند اي ديگر مي اي به شاخه گذرند و از شاخه سري از آن مي سر

تين نخس̀`ايش̀`ان وده اس̀`ت ک̀`ه آي̀`ا ب̀`ه اي̀`ن خ̀`اطر نب̀`اگ̀`ر داس̀`تان خ̀`دا ب̀`رای اف̀`رادی بص̀`ورت معم̀`ا ب̀`اقی مان̀`ده 
ي پي`ام  ك`ه درب`اره مواف`ق باش`ند  احم`د بس`ياري ب`ا ك`ه ؟ آي`ا ج`اي تعّج`ب داردصفحات كتاب خدا را ندي`ده گرفت`ه ان`د

تواني`د  ي الكتروني`ك احم`د را مي م`تن نام`ه( .".معنا اس`ت اين موضوع براي من بي": مقّدس، چنين نوشته است كتاب
  .). ، بيابيد١در فصل 

دا؛ پ`يش رو ي كmم خ ھاي دشواري براي درك و پيشرفت بقيه اگر شما با آغاز داستان خدا آشنا نيستيد، زمان
ب̀`راي ش̀`ما داراي              ي اي̀`ن كت̀`اب،  وق̀`ت بقي̀`ه ھا را درك كردي̀`د، آن وقت̀`ي ك̀`ه نخس̀`تين فص̀`ل. خواھي̀`د داش̀`ت
.انگيزي خواھد شد مفاھيم شگفت

٩٣ 
   

  

  خزانه 
ظاھر س`اده و  ي ب`ه نظر نرسد، ل`يكن در ھم`ين دان`ه شايد اين دانه، بزرگ به .ي گندم را در نظر آوريد يك دانه
ك`mم . ي گندمي را در خود دارد، پنھان است ھا و قدرت خفته *زم براي توليد گياھي بالغ كه خوشه كوچك؛ رمزينه

  : دھد مقّدس خدا، روند اين امر را چنين شرح مي

. ."ي كام̀`ل در خوش̀`ه ّول عل̀`ف، بع̀`د خوش̀`ه، پ̀`س از آن؛ دان̀`هآورد، ا زي̀`را ك̀`ه زم̀`ين ب̀`ه ذات خ̀`ود ثم̀`ر م̀`ي"

  ).۴:  ٢٨مرقس  انجيل(

قصد نفرموده تا داستان چنين او  ، ھمبارور گردندھا، فوراً  ھا و سبزي ي خدا اين نيست كه غmّت، ميوه برنامه
ت`دريج رش`د  ياھ`اني ك`ه بهي گ وس`يله طور ك`ه خ`دا اراده فرم`وده ت`ا به درس`ت ھم`ان. باره آش`كار گ`ردد يك و پيامش به
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ھمان ترتيب، او خواسته ت`ا خ`وراك روح`اني ب`راي روح بش`ر را  كنند، براي بدن انسان؛ خوراك تھيّه فرمايد، به مي
  . ، تدارك ببيندگردد تدريج، آشكار مي حقيقتي كه بهي  وسيله به

جا ان`دكي خواھ`د  جا اندكي و آن زيرا كه حكم بر حكم و حكم بر حكم، قانون بر قانون و قانون بر قانون؛ اين"
  ).٢٨:  ١٠اشعياء  كتاب . (."بود

حقيقت خويش را " ھاي بذر"خيز است كه خدا ماھرانه و به زيبايي  كتاب پيدايش، ھمانند قطعه زميني حاصل
رس`ند و  ميب`ه بل`وغ و كم`ال ھاي ك`mم مقّدس`ش  ي كتاب آورند و در بقيه مي بر از اين حقائق، پيام او سر. كاشته است

   .آورند حيات و تازگي را براي دنيا به ارمغان مي

  

  نطفه 

اينك ھوي`دا و س`رار؛ پنھ`ان بودن`د،اي از ابھ`ام و ا ھايي كه زماني در ھاله چيزآوري نوين،  فن وجود به بركت
اي`د؟  ديدهح`ال رش`د را  ي انس`اني در نطف`ه تصوير روش`ن و واض`ح از براي مثال، آيا شما ھرگز يك .اند پديدار گشته
ي ي`ك  ان`دازه در رحم مادر، به جنيني بهور شده  رف ھشت ھفته، يك تخمك باردر ظ! العاده و زيبا است بسيار خارق

اي`ن جن`ين، حتّ`ي داراي اث`ر . رسد كه داراي چشم، گوش، بيني، دھ`ان، ب`ازو، دس`ت، ران و پ`ا اس`ت زميني مي بادام
  . باشد ھا مي داراي تمام اندام اّمات،چه كامmً شكل نگرفته اس ن اگرجني. انگشت است

ي خ̀`ود و  ي م̀`ا درب̀`اره ي آفرينن̀`ده وس̀`يله ھ̀`ر حقيق̀`ت اساس̀`ي ك̀`ه به دانيم ك̀`ه ھمين ترتي̀`ب، م̀`ا ام̀`روزه م̀`ي ب̀`ه
 اّما. گردد يافت مي         پيدايشي كوچك در كتاب  صورت يك نطفه اش براي نسل بشر، آشكار گشته است؛ به نقشه

  .رسد ، به بلوغ و كمال مي)١٠:  ٧يوحنّا  ي كتاب مكاشفه("سّر خدا"ي كmم مقّدس خدا است كه  در بقيه

چن`ان معّم`ا ب`اقي مان`ده اس`ت؛ چ`را  ھم اّم`اچه *زم نبوده،  تا امروز، شخصيّت و ھدف خدا براي بسياري؛ گر
 ي رس`اله. (."ال ب`ه مقّدس`ان او مكش`وف گردي`دھا مخفي داشته شده بود، ليكن الح ھا و قرن آن سّري كه از دھر": كه

  ).١:  ٢۶پولس به كولسيان 

  . ھا را بفھميد كه آن بخواھيدفرمايد تا اسرار او را درك نماييد، ليكن شما بايد  خدا شما را دعوت مي

  

  قطعاتو  اجزاء
  ھم كنيد؟ ، را سر)پازل(چين  ايد كه يك جور حال تmش كرده به آيا تا

ھ`ا ھ`م  ول`ي بعض`ي از آنروش جور شدن و كنار ھم چيده شدن برخي از قطعات، مش`ّخص و روش`ن اس`ت، 
ھمين ترتي`ب، تنھ`ا ب`ا  ب`ه . براي كنار ھم چيدن قطع`ات، ص`بر و پش`تكار *زم اس`ت. خيلي واضح و مشّخص نيستند

̀`ق در ك̀`mم خ̀`دا اس̀`ت ك̀`ه ابھ ̀`اگ̀`ذران وق̀`ت در تعّم ̀`د ش̀`ده و برنام̀`ه درگمي ت و س̀`راّم ̀`ه ھا ناپدي ھم  ي ھماھن̀`گ و ب
  . آورد مي بر ي خدا سر پيوسته

نگاري  نام̀`ه نگار در كش̀`ور لبن̀`ان ك̀`ه ب̀`راي م̀`ن منب̀`ع الھ̀`ام ب̀`وده اس̀`ت،  حاض̀`ر، م̀`ن ب̀`ا ي̀`ك روزنام̀`ه حال در
چن`د م`اه پ`يش، او . ايم ل ش`دهبه دوس`تان خ`وبي ب`راي ھ`م تب`دي اّماايم،  ديگر را مmقات نكرده چه ھنوز يك اگر. كنم مي

  : براي من چنين نوشت

  .رسيدحقيقت غايي، ] خصوص در[ مدلّل و متقنگيري  من باور ندارم كه ممكن باشد كه به يك نتيجه

مقّدس را  كناري نھاده و خودش، كتاب ھا را به داوري ھاي انتزاعي و پيش من او را تشويق كردم كه تمام باور
م`اه گذش`ته، او اي`ن . او اين كار را انج`ام داد .سخن بگويد ي خودش با او مقّدس درباره كتاب بخواند و اجازه دھد كه

  : داشت را براي من فرستاد ياد

تر، من  پيش .را ھم آغاز كنم عتيق جديد را به زبان عربي مطالعه كردم و تمايل دارم كه خواندن عھد من عھد
در جل̀``وي               پرس̀``يدم،  ھايي را ك̀``ه مي اكن̀``ون، بس̀``ياري از پرس̀``ش .خوان///دم تنھ///ا اج///زاء و قطع///ات را مي

̀`ابم ھ̀`ا را مي چش̀`مانم، پاس̀`خ آن ̀`دن، چ̀`ه به... ي ̀`ن خوان ̀`ام [تر  ام؟ احترام̀`ي عمي̀`ق دس̀`ت آورده م̀`ن از اي ̀`ه پي نس̀`بت ب
در وي كه فقط ، نگرش به اين كتاب در مقام نيرويي براي دگرگون كردن زندگي افراد، تأثيري واقعي ]مقّدس كتاب

ام ك`ه ش`ايد راھ`ي  من دريافته... كه حقيقتاً او را تبديل و متحّول سازد، نيست يك دسته وظايف ثابت و راكد بدون اين
  . وجود داشته باشد         چه كه ما در دست داريم،  براي حصول اطمينان از آن
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  :نگارم برايم چنين نوشت ي پيش، دوست روزنامه سپس درست ھفته

مق`ّدس را  م`ن كتاب" :ك`ه ام ك`ه گف`تن اين م`ن فھمي`ده. داش`تم مي ھا پ`يش بر ام ك`ه باي`د م`ّدت امي را برداشتهمن گ
انگيز اس̀`ت ك̀`ه  ش̀`گفت .وقف//ه مطالع//ه نم//ود را بي مق//ّدس، كت//ابي اس//ت ك//ه باي//د آن كتاب. كن̀`د ، بس̀`نده نمي"ام خوان̀`ده

  . اند پديد گشته ي اين كتاب، نا ھا در سايه بسياري از پرسش

  .آوردن نموده است بر براي اين مرد، پيام خدا شروع به سر

. ترين قطعات معّماي ب`زرگ ت`اريخ را در كن`ار ھ`م خواھ`د چي`د ي ما در كmم مقّدس خدا، مھم رونده سفر پيش

وقف̀`ه  بي"ھا، ھنگ̀`امي ك̀`ه خودت̀`ان ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا را  بع̀`د. انگيز خ̀`دا روش̀`ن خواھن̀`د گش̀`ت داس̀`تان و پي̀`ام ش̀`گفت
  .، در كجا قرار خواھند گرفت"اجزاء و قطعات"، متوّجه خواھيد شد كه ساير "بخوانيد

  

  ھاي عاشقانه نامه
ي آن  كه احساسات و عmقه حالي در. ورزيد، نقل شده است داستاني از يك سرباز كه به دختر جواني عشق مي

در . مش`ّخص و م`بھم ب`ود ت ب`ه وي؛ نا، نس`ب اّم`اسرباز به آن دختر، بس`يار عمي`ق ب`ود، چگ`ونگي احس`اس آن دخت`ر 
̀`اً ب̀`راي معش̀`وقه او ب̀`ا وف̀`ا. دس̀`تي فرس̀`تاده ش̀`د موع̀`د مق̀`ّرر، آن س̀`رباز ب̀`ه س̀`رزمين دور اش نام̀`ه  داري تم̀`ام، مرتّب

  . اي نفرستاد چند كه آن دختر ھرگز براي او نامه نوشت، ھر مي

گش`ت، نخس`تين توقّ`ف او ب`راي  زدر ھنگ`ام با. با*خره، روز پاي`ان خ`دمت ب`راي آن س`رباز ج`وان ف`را رس`يد
ي آن  ك`ه آن دخت`ر از دي`دن دوب`اره حالي در. .مmقات ك`رداش  آن سرباز جوان، دختر را در خانه. ديدن محبوبش بود

ي  غب`ار ب`ود، چھ`ره و اي از اتاق وي ي`ك جعب`ه ك`ه پ`ر از گرد كرد، در گوشه حالي مي جوان عاشق، تظاھر به خوش
  .كرد مي حقيقي قلب آن دختر را افشاء

  .ي آن پسر بود گشوده ھاي نا آن جعبه، پر از نامه

  

  از آسمان به زمين
آفرينن`ده و مال`ك آس`مان و زم`ين، . ھايي از جان`ب خ`دا ب`ه ش`ما اس`ت اي از نامه چون دسته كmم مقّدس خدا، ھم

تواني`د ب`ا او در  مي گوي`د ك`ه چگون`ه دارد و ب`ه ش`ما مي فرمايد، عشق خود را بيان مي خويشتن را به شما معّرفي مي
  .ي جاوداني او زيست نماييد جmل و شادي خانه

  : سال پيش به زمين فرستاد ٢٧٠٠حدود  است كه او در" يك نامه"اين بخشي از 

بيايي`د و ش`راب و . ي شما كه نقره نداريد، بيايد بخري`د و بخوري`د ھا بياييد، و ھمه اي جميع تشنگان، نزد آب" 
كن`د  چ`ه س`ير نمي چه نان نيست و مشقّت خ`ويش را ب`راي آن چرا نقره را براي آن. يمت بخريدق نقره و بي شير را بي
گ`وش خ`ود . ھاي نيكو را بخوريد تا جان شما از فربھي متلّذذ ش`ود گوش داده، از من بشنويد و چيز. كنيد صرف مي

ھاي ام`ين داود  ھد جاوداني يعني رحمتنزد من بياييد و تا جان شما زنده گردد، بشنويد و من با شما ع داشته،  را فرا
كه  زيرا چنان... شود بطلبيد و مادامي كه نزديك است او را بخوانيد خداوند را مادامي كه يافت مي... را خواھم بست

̀``دتر  ھ̀``اي م̀``ن از طريق چن̀``ان طريق آس̀``مان از زم̀``ين بلن̀``دتر اس̀``ت ھم ھ̀``اي ش̀``ما و افك̀``ار م̀``ن از افك̀``ار ش̀``ما بلن
  ).۵۵:  ١تا  ٣و  ۶و  ٩ اشعياءكتاب .(".باشد مي

  

  . عشق ، آفريننده ی شما

  ايد؟  ھا پاسخ داده ايد؟ آيا به آن ھا را خوانده ايد؟ آيا آن ي خدا را گشوده ھاي عاشقانه آيا شما نامه

  .آغاز كنيمخود را بياييد سفر 
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  سفر : بخش دّوم

  

  كشف معّما
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٨  

  خدا به چه شباھت دارد

  

  

 

ت`رين اعmن`ات  ب`ا يك`ي از بر_ گ`ردد ك`ه كت`اب خ`دا  جا آغ`از مي سفر آن
  : شود ھا شروع مي تمام دوران

  ).١:  ١كتاب پيدايش . (."ھا و زمين را آفريد در ابتدا خدا آسمان"

  

اين موضوع،  .ھيچ تmشي براي اثبات وجود خدا صورت نگرفته است
  . اثبات است              نياز از  بديھي و بي

ھا  پاي ت`ازه در ماس`ه اي قدم بزنيد و به چند رد اگر شما در ساحلي ماسه
گيري خواھي`د رس`يد ك`ه  و از روي غريزه ب`ه اي`ن نتيج`هبخود  خودبخوريد،  بر

̀`ا  ̀`ه آن ج̀`ا ش̀`ما مي. نيس̀`تيدتنھ ̀`د ك ̀`هداني ̀`ا ب ̀`د نيامده ي پاھ ̀`د خودي خ̀`ود، پدي . ان

  . اند جا مانده ھا به روي ماسه نفر بر پاھا، در اثر راه رفتن يك اين رد. اند دهھا را شكل ندا دانيد كه باد و آب، آن مي

  .دانيد را مي شما اين

پاھا  د آن ردانساني كه موججا مانده است و به پايي بر آن ھا كه رد دانند كه آن ماسه ھا نمي بسياري از انسان اّما
تmش براي توضيح و شرح آفرينش، سوا و جداي از آفرينن`ده، در  .اند وجود آمده ي فردي به وسيله است؛ خود نيز به
ھا س`ال گس`ترش دارن`د ب`ه  ياردھا را كه در ميل اي از علّت ه است؛ برخي رشتهاي رسيد ردهتھاي گس انسان به فرضيّه
 ب`ه اس`خپ گذارن`د؛ ديگ`ر در ، مي"غاز و ابت`داس`رآ"را  رسند كه ن`ام آن اي مي ھنگامي كه به نقطه اّما. تصور ميکشند

  . ا آفريده است؟، در ميمانندر چه چيزي علّت اين است؟ چه كسي آن: كه پرسش اصلي مبني بر اين

توان شناخت، در ايشان ظاھر است زيرا خدا آن  چه از خدا مي كه آن چون": فرمايد كmم مقّدس خدا، چنين مي
َس`ْرَمدي و اُل`وھيّتش از ح`ين آف`رينش ع`الم  ي او يعن`ي ق`ّوت ھ`اي نادي`ده زيرا كه چيز. را بر ايشان ظاھر كرده است

:  ١٩و  ٢٠پ`ولس ب`ه رومي`ان ي  رس`اله(. ".تا ايشان را عذري نباشد شود ھاي او فھميده و ديده مي ي كار وسيله به

١ .(  

   .كند طرح، وجود يك طّراح را ايجاب مي. عاّدي و طبيعي است امري دليل و منطق،

دس`ت بش`ر س`اخته و  مبي`ل و رايان`ه ك`ه به پ`ا، اتو ھايي ھمانن`د رد چيزطور كه اين موضوع براي  درست ھمان
ھا و س`تارگان آس`مان ني`ز اي`ن ام`ر، مص`داق  ھايي ھمانند پاھا، ياخت`ه ھمين ترتيب؛ براي ساختار اند، به پرداخته شده

ش`وند،  ي`ده ميس`كوپ و ي`ا تلس`كوپ د چه ك`ه ب`ا چش`م غي`ر مس`لّح و ي`ا ب`ا چش`م مس`لّح و از طري`ق ميكرو آن ھر. دارد
ھا ايجاب  نشدني نظم ظريف حاكم بر گيتي، وجود يك آفريننده و نگھدارنده را براي آن ناپذير و ساده پيچيدگي كاھش

   .نمايد مي

گ`ذارد، گيت`ي ھ`م محت`اج وج`ود ي`ك  جا مي را ب`ه پا، نيازمن`د وج`ود ف`ردي اس`ت ك`ه آن گونه كه رد درست ھمان
  . ي گيتي است آفريننده

  . ."دھد ھايش خبر مي كند و فلك از عمل دست خدا را بيان مي آسمان جmل"

  ). ١٩:  ١داود كتاب مزامير (
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توانيم بفھميم كه او به چ`ه چي`زي  كسي است؟ چگونه ما احتما*ً مي ي گيتي، چه بسيار خوب، پس اين آفريننده
  شباھت دارد؟ 

.است شناسانيده، زيرا او خويشتن را بشناسيمتوانيم او را  ما مي
٩۴ 

  

  

  جاودانه
كس`ي آفري`ده  خ`دا را چه: "آميز پرس`يده ب`ود ي الكترونيكي را ك`ه ب`ا لحن`ي كناي`ه ي نامه ممكن است كه نويسنده
خدا ازل`ي و . كس نيافريده است پاسخ اين است كه خدا را ھيچ. خاطر داشته باشيد ، به"ام است؟ من كه فراموش كرده

چي`ز  كس و ھيچ مانن`د ھ`يچ            ي ما  آموزد كه آفريننده ، به ما مي"خدادر ابتدا "عبارت  .ابدي و جاوداني است
  . نيست

كت`اب . (".از ازل تا به ابد تو خدا ھستي. وجود آيد و زمين و ُربع مسكون را بيافريني ھا به كه كوه قبل از آن"
خداون`د خ`داي ق`ادر مطل`ق ك`ه "او آن  .آيند حساب مي ، براي خدا ھيچ بهگذشته، حال و آينده). ٩٠:  ٢داود  مزامير 

  . باشد ، مي".آيد ميو  ھستو  بود

  ). ۴:  ٨يوحنّا  ي كتاب مكاشفه(

چ`ه ك`ه ب`راي ش`ناخت خ`دا *زم  آن اي ھرگز نخواھد توانست ھر ھيچ آفريده. درك است قابل يتناھي و غير او *
 ۵داود كتاب مزامي`ر ( . ".متناھي وي غير خداوند ما بزرگ است و قّوت او عظيم و حكمت". است، بداند و بشناسد

 :١۴٧.(  

  . ".ھاي تو تمام نخواھد گرديد تو ھمان ھستي و سال". كند او ھرگز تغيير نمي

  ).١٠٢:  ٢٧داود  كتاب مزامير(

  

  . ".باشد و اسم او قّدوس است عالي و بلند است و ساكن در ابّديت مي"او 

  .)۵٧:  ١۵اشعياء كتاب (

  

  تر بزرگ

  .بزرگتر از ھرچيزی است که بتوان تصور کرد خداوند  

ك`ه اي`ن موض`وع، مس`لّم و ب`ديھي اس`ت؛  دليل آن ھمان ترتيبي كه خدا براي اثب`ات وج`ود خ`ويش، ب`ه درست به
كن`د، چ`را ك`ه  ھمين ص`ورت، او ھ`يچ كوشش`ي ب`راي توض`يح موجوديّ`ت خ`ود ني`ز نمي ھيچ تقmّيي نك`رده اس`ت؛ ب`ه

  . چه را كه در وراي فضا، زمان و ماّده است، ندارد عّمق و درك آنھا گنجايش ت ھاي ما انسان ذھن

  .تر است آنچه كه ما بتوانيم تصّورش را بكنيم، بزرگ خدا از ھر

توانس̀`تم  ك̀`ردم ك̀`ه اگ̀`ر مي ك̀`ردم و فك̀`ر مي زم̀`اني ك̀`ه پس̀`ر ك̀`وچكي ب̀`ودم، ب̀`ه آس̀`مان نگ̀`اه مي آورم ياد م̀`ي ب̀`ه
چ`ه ك`ه م`ن از فھ`م آن  آن. ت خ`واھم توانس`ت ب`ه س`قف و پاي`ان گيت`ي برس`منھاي ي كافي با* و دور بروم، در اندازه به

  ! ناتوان بودم، فضايي بود كه در خmف جھت سقف و نھايت تصّور من قرار داشت

  . چه كه خدا آشكار فرموده است، درك نمود توان با ايمان و باور آن ھا را تنھا مي بعضي چيز

دي`دني  ھ`اي نا ھ`اي دي`دني از چيز ك`ه چيز ي خ`دا مرتّ`ب گردي`د، حتّ`ي آن كلمهھا به  ايم كه عالم به ايمان فھميده"
ك`ه تق`ّرب ب`ه خ`دا جويَ`د، *زم اس`ت ك`ه  مندي او محال اس`ت، زي`را ھر ليكن بدون ايمان، تحصيل رضا... ساخته شد

  ). ١١:  ٣و  ۶ي به عبرانيان  رساله(  . ".دھد كه او ھست و جويندگان خود را جزا مي اين ايمان آورد بر

 ان`د؛ بوده قاب`ل دي`دنك`ه ي يھ`ا ش`ود، از چيز چ`ه ك`ه دي`ده مي آن": دانش نوين امروز با اين گفته توافق دارد كه
ھ̀`اي در چرخش̀`ي س̀`اخته و تش̀`كيل  چي̀`ز موج̀`ود در جھ̀`ان، از اتم دانيم ك̀`ه ھر ام̀`روزه م̀`ا م̀`ي. ."س̀`اخته نش̀`ده اس̀`ت

ھ̀`ا  ، و الكترون)ذّرات داراي ب̀`ار خنث̀`ي(ھ̀`ا  ، نوترون)ذّرات داراي ب̀`ار مثب̀`ت(ھ̀`ا  پروتونھ̀`ا از  اند ك̀`ه خ̀`ود آن ش̀`ده
حق`ائقي  ،اّم`اھم`ه  اين با. اند متش`ّكل ش`دهمرئي ھستند،  نامسلّح،  كه ھمگي براي چشم غير_ ؛ )ذّرات داراي بار منفي(

ي  واس`طه ت`وان به ي از حقائق، را تنھ`ا ميبرخ. ھا نخواھند بود مندان ھرگز قادر به توضيح آن وجود دارند كه دانش
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زي`را خ`دا از انس`ان، ": دلي`ل اي`ن ام`ر، واض`ح اس`ت. درك ك`ردك`ه آفري`دگار، آش`كار فرم`وده اس`ت؛  چه ايمان به آن
  ). ٣٣:  ١٢ايّوب كتاب . (."تر است بزرگ

  

  محدود نا
  ھاي ديگري را درمورد خويش، آشكار فرموده است؟  اين خداي بزرگ، چه چيز

  .قادر مطلق استاو 

آه اي خداوند يھوه، اينك تو آسمان و زمين را به قّوت عظيم و ب`ازوي بلن`د خ`ود آفري`دي و چي`زي ب`راي ت`و "
او . باش`نده اس`ت آفريننده، از مخلوقات خويش، برتر و نسبت ب`ه آن`ان فرا). ٣٢:  ١٧ارمياء كتاب . (". مشكل نيست

  . تر است آنچه كه ما بتوانيم تصّور كنيم، برتر و با* از ھر

  .او داناي مطلق است

و اي  راه و خوابگ`اه م`را تفت`يش ك`رده. اي ھاي م`را از دور فھمي`ده داني و فكر تو نشستن و برخاستن مرا مي"
چيز را از گذش̀`ته، ح̀`ال و آين̀`ده؛  او ھم̀`ه). ١٣٩:  ٢و  ٣داود كت̀`اب مزامي̀`ر . (."اي ھ̀`اي م̀`را دانس̀`ته ي طريق ھم̀`ه
   .داند مي

  .جا حاضر است او در ھمه

يتن`اھي م`ا  آفري`دگار *).١٣٩:  ٧كت`اب مزامي`رداود . ("؟ از روح كجا بروم؟ و از حضور تو كج`ا بگري`زم"
در ھم`ان زم`اني ك`ه او ب`ا . ر كن`ار ش`ما اس`ت، در كن`ار م`ن ھ`م حض`ور داش`ته باش`دقادر است در ھمان زمان كه د
  . گو فرمايد و ھا در زمين نيز گفت تواند با انسان گويد، در ھمان ھنگام مي فرشتگان در آسمان سخن مي

  . محدوديّت را در او راھي نيست

  

  روح

  : شود ذكر ميمحدود بدانيم،  ي خداي نا درباره ھاي اطmّعاتي را كه ما بايد جا يكي ديگر از بخش در اين

  ). ۴:  ٢۴يوحنّا  انجيل. (."است روحخدا "

چه او ب`ه جس`م و  اگر.جا حضور دارد ر آن واحد، در ھمهيتناھي، و شخصي است كه د ديدني، * خدا روحي نا
؛ بخواھدبه ھر شخص كه             تواند خويشتن را در ھر مكان، در ھر زمان و  وجود مي اين بدن نيازي ندارد، با

  . آشكار فرمايد

خواھد كه توّسط موجودات روحاني كه براي ھدف شناخت و پرستش خويش، آفريده اس`ت،  عmوه، خدا مي به
  . شناخته و پرستيده شود

آيد بلكه اtن است كه در آن پرستندگان حقيق`ي، پ`در را ب`ه روح و راس`تي پرس`تش خواھن`د ك`رد  ساعتي مي"
باي`د ب`ه روح و  كه او را پرستش كن`د؛ مي خدا روح است و ھر. كه پدر مثل اين پرستندگان خود را طالب است زيرا

  ).۴: ٢٣و ٢۴انجيل يوحنّا.(".راستي بپرستد

  

  ھا پدر روح
  ). ١٢:  ٩ي به عبرانيان  رساله. (؛ است"ھا پدر روح"ھاي خدا،  يكي از عنوان

نام  من̀`د و متع̀`الي ب̀`ه قدرت موج`ودات روح̀`انيھ̀`ا ميلي̀`ون  ميليون ٩۵،ك̀`ه خ̀`دا زم̀`ين را خل`ق فرماي̀`د پ`يش از آن
، گ`ذار خدمتي`ا  ورآ امپي`معناي  ب`ه فرش`ته. ي آس`ماني وي زن`دگي نماين`د را خلق فرمود ت`ا ب`ا او و در خان`ه فرشتگان

س`ھيم گ`ردد، ھ`ا  خدا كه قصد داشت تا يك پادشاھي مملّو از موجوداتي محب`وب ك`ه بتوان`د ج`اودانگي را ب`ا آن .است
ھا را آفريد تا او را براي ھميشه بشناسند، دوست داشته باش`ند، پرس`تش نماين`د، اطاع`ت كنن`د،  داشته باشد؛ اين روح

   .خدمت نمايند و از او لّذت ببرند

ھ`ا  ديدم و شنيدم صداي فرشتگان بسيار را كه گرداگرد تخت و حيوانات و پيران بودن`د و ع`دد ايش`ان كرور"
  ). ۵:  ١١يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (".ن ھزار بودكرور و ھزارا
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طوري كه خواسته  ھمين علّت است كه خدا از ھمان ابتدا ھمان منظور توليد مثل، آفريده نشدند، به فرشتگان به
تش`ابھات  اّم`ااي براب`ر ب`ا خ`دا نبودن`د،  اي`ن فرش`تگان از ھ`يچ جنب`ه. تعداد بسياري زياد خلق فرمود بود، ايشان را به

چنين  خدا ھم. ي با*يي از ھوش و توانايي فكري عطا فرمود خدا به ايشان درجه. ي خود داشتند مشّخصي با آفريننده
فرش`تگان ھ`م مانن`د خ`الق خ`ويش، در چش`م  .گو ب`ا خ`ود را افاض`ه فرم`ود و گفت قابليّتھا احساسات، اراده، و  به آن

.سازند حال، خود را ظاھر و مرئي مي موريّتي فرستاده شوند كه در آنكه براي مأ ديدني ھستند، مگر اين انسان نا
٩۶
   

يتناھي، ق`ادر مطل`ق، دان`اي  آفريده شده، * خدا در پادشاھي و ملكوت مخلوقات روحاني خويش، يگانه روح نا
  . محدود است مطلق و نا

  

  ھمه برتر از
يك ايم`ان، ي`ك  يك خداوند،. يك اميِد دعوت خويش ايد در كه نيز دعوت شده يك جسد ھست و يك روح، چنان"

پولس به افسس`يان ي  رساله(         . ".ي شما است تعميد؛ يك خدا و پدر ھمه كه فوق ھمه و در ميان ھمه و در ھمه
  ).۴:  ۴تا  ۶

حال، يك مكان حقيقي در گيتي وج`ود دارد  اين گنجد؛ با ، در زمان و مكان نمي"با*ي ھمه است"كه  چه آن اگر
ب/ر ھم/ه ھا استوار نم`وده، و س`لطنت او  خداوند تخت خود را بر آسمان". راند جا ساكن است و حكم مي كه او در آن

زديك بودن خدا؛ اي`ن در ھنگام انديشه در بزرگي و نسليمان پادشاه،). ١٠٣:  ١٩كتاب مزاميرداود . (".است مسلّط
الحقيقه بر زمين ساكن خواھد شد؟  آيا خدا في":  بيان كرد             به آفريدگار خويش،  نيايشعبارات را در قالب 

كت`اب اّول پادش`اھان . (".ام اي ك`ه م`ن بن`ا ك`رده ، تو را گنجايش ندارد تا چه رسد ب`ه اي`ن خان`هاnفIك فلكاينك فلك و 
٨:  ٢٧ .(  

ديدن ھس`تند و يك`ي  ھا در نظر انسان، قابل تاي اين آسمان دو. گويد مقّدس از سه آسمان مختلف، سخن مي كتاب
  . ھا از چشم او پنھان است ديگر از آن

  . يا آسمان آبي است كه در با*ي سر ما قرار دارد جوّ ھا، ھمان  يكي از اين آسمان

  . بر گرفته است ت كه سيّارات و ستارگان را دراست كه فضايي تاريك و سياه اس فلكآسمان ديگر، 

ي آس`ماني  خان`ه. باش`د است كه فضايي درخشنده و جايي است كه خ`دا در آن س`اكن مي ا*فmك فلكو ديگري، 
ني`ز نامي`ده ش`ده  س`ماءو  ي پ`در، بھش`ت مح`ّل س`كونت وي، ترين آسمان، آسمان سّوم، خان`ه بلندچنين  آفريدگار ما ھم

.است
٩٧ 

  

افكن`د، ب`ر جمي`ع  مي از مكان سكونت خويش نظ`ر. آدم را نگريست از آسمان، خداوند نظر افكند و جميع بني"
كت`اب مزامي`ر . (".ھاي ايش`ان را جميع`اً سرش`ته اس`ت و اعم`ال ايش`ان را درك نم`وده اس`ت او كه دل. ساكنان جھان

  ).٣٣:  ١٣تا  ١۵داود 

  

  خدا يكي است
  : كند كه تنھا يك خدا وجود دارد مقّدس، تأكيد و تصريح مي ي كتاب نخستين آيه

  . ..."خدادر ابتدا "

كت`اب (               . ."يھ`وه خ`داي م`ا، يھ`وه واح`د اس`ت": دارن`د جدي`د، بي`ان مي عتيق و عھد متون مقّدس عھد
  ). ٣:  ٣٠پولس به روميان ي  هرسال. (."واحد است خدا". )۶:  ۴تثنيه 

  . خدا واحد است

  .ھمتا است او بي. خدا ھيچ رقيبي ندارد

، ي`ا اعتق`اد ب`ه وح`دانيّت خ`دا مع`روف )Monotheism(ب`اوري  يكتانام  در مفاھيم ا*ھيّ`اتي، اي`ن موض`وع ب`ه
̀`ا  يكتا. اس̀`ت ̀`ا اعتق̀`اد ب̀`ه (، )Polytheism( باوري خ̀`دا چندب̀`اوري، در تقاب̀`ل و تض̀`اّد مطل̀`ق ب ش̀`مار و  خ̀`دايان بيي
، ق`رار )ي`ا اعتق`اد ب`ه ھمس`اني و تش`ابه خ`دا ب`ا گيت`ي و طبيع`ت(، )Pantheism( وحدت وج`ودچنين  ؛ و ھم)فراوان
ب̀`ين آفري̀`دگار و مخلوق̀`اتش را مخ̀`دوش و م̀`بھم  موج̀`ود باوري و وح̀`دت وج̀`ود، تم̀`ايز خ̀`دا ھ̀`اي چند باور. گي̀`رد مي
 . ي شخصيّتي است ھاي ويژه شخصيّتي با منشنتيجه، آنان اين موضوع را كه خدا  در. كنند مي
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  پيچيده

   .يك حقيقت ساده نيست، يك حقيقت جاوداني است، ليكن اين "خدادر ابتدا "

  . بُعدي است يگانگي او يك وحدانيّت چند. او پيچيده و عميق است. خداي *يتناھي، ساده و بسيط نيست

، )ي`ك(ھاي مف`رد دس`تور زب`ان عب`ري، ش`كل. است الوھيم، اسم جمع "خدا"ي عبري مورد استفاده براي  واژه
از منظ`ر دس`تور زب`ان، جم`ع، محس`وب  ال`وھيم. ھا قائ`ل اس`ت را ب`راي اس`م) ت`ر سه يا بيش(و جمع) تنھا دو(تايي دو
  . معناي مفرد دارد اّماشود،  مي

ي نخس`تين در ك`mم  ل`هس`ه جم.محدود اس`ت ھاي خويش، پيچيده و نا ھا و قابليّت خداي واحد حقيقي، در توانايي
  : دارند كه مقّدس خدا، اعmن مي

`ه و  و زمين تھي و باير بود و ت`اريكي ب`ر. آفريد ھا و زمين را آسمان خدادر ابتدا، " ا س`طح روح خ/دروي لُجِّ
  ). ١:  ١تا  ٣كتاب پيدايش . (".و روشنايي شد» .روشنايي بشود«: خدا گفتو . ھا را فرو گرفت آب

ي عم`ل  خ`دا ك`ار خلق`ت را جام`ه چگون`هگوين`د ك`ه  اين ترتيب، آغ`ازين جم`mت ك`mم مق`ّدس خ`دا ب`ه م`ا مي به
   .رساند ، به انجام ميكmم خودو  روح خوداو اين كار را با . پوشاند مي

 ھمانن`د ي`ك كب`وتر ك`ه ب`ر. آورد شود تا فرم`ان را خ`دا را ب`ه اج`راء در به زمين فرستاده مي روح خدانخست، 

ي عبري براي  واژه"..يافته را فرو گرفت تولّد دنياي تازه روح خدا"طور ھم  كند، ھمان ي خود، پرواز مي با*ي *نه
، ھم`ان حض`ور "روح خ`دا"اي`ن .دارد ني`روي`ا  روح، نَفَ`س، است كه اش`اره ب`ه ) Ruach("ُرواح"ي  ، كلمه"روح"

فرس`تي، آفري`ده  چون روح خود را مي"         :فرمايد كه ميخاطر، كmم مقّدس خدا  اين به. بخش خود خدا است نيرو
  ). ١٠۴:  ٣٠داود  كتاب مزامير. (".شوند مي

ھنگ`امي ك`ه خ`دا س`خن . "...گف/تخدا ": بار گفته شده است كه در فصل اّول كتاب پيدايش، ده. خدا گفتسپس 
  .آنچه كه فرموده بود، انجام شد گفت، ھر

كت̀`اب . (".دھ̀`ان او] نَفَ̀`س[ي ھ̀`ا ب̀`ه نَْفِخ̀`ه آن] ھاي لش̀`گر[س̀`اخته ش̀`د و ك̀`ّل جن̀`ودھا  ب̀`ه ك̀`mم خداون̀`د، آس̀`مان"
  ).٣٣:  ۶داود  مزامير

   .خدا جھان را با كmم و روح خويش آفريد

  

  گفتگو گر
پ`يش . گويد او سخن مي:آموزد ي خدا چيزي را به ما مي ، آفريد، دربارهبا گفتنچيز را  اين حقيقت كه خدا ھمه

  . كه خلقتي باشد، سخني و كmمي بود از آن

  : دارد ھا كmم خدا، اعmن مي بعد

  ).١:  ١و ٢يوحنّا  انجيل( ".ھمان در ابتدا با خدا بود. در ابتدا كلمه بود و كلمه با خدا بود و كلمه خدا بود"

.، اس`تھا بيان انديشهمعناي  گرفته شده است كه به ؛)لوگوس( ، Logos، از عبارت يوناني "كلمه"ي  واژه
٩٨ 

خدا . ، آفريده شدكلمهي  وسيله چيز به ھمه. است يكي از القاب شخصی خدا )لوگوس( ، Logosدر كmم مقّدس خدا، 
. وجود آمده و شروع به فّعاليّ`ت كنن`د چيز به ھمهدرنگ، وجود آمدن جھان، فكر كند و بي ي به توانست تنھا درباره مي

  .سخن گفتاو . زبان آورد بهاو افكارش را . ليكن اين آن كاري نبود كه خدا انجام داد

  . وجود آورد سخن گفت و دنيا را در شش روز متوالي و منظّم، به "كلمه"

ب`ا  اّما. مطلق در زمان محدود نيستخير، قادر  ؟نياز داشتآيا خدا به آن شش روز براي انجام كار آفرينش، 
 ٩٩ي داراي ھف`ت روز را مق`ّرر فرم`ود، تنھا ھفت`ه آفرينش دنياي م`ا ب`ه اي`ن ش`يوه، خ`دا ن`ه

چن`ين او  بلك`ه ھم            
   .براي نسل بشر يك بصيرت و نگرش نسبت به شخصيّت و سيرت خويش را فراھم نمود

ي خ̀`ود آفري̀`دگار بي̀`ان ش̀`ده اس̀`ت، مط̀`البي ببين̀`يم، بش̀`نويم و  وس̀`يله ح̀`ال بيايي̀`د ت̀`ا از موض̀`وع آف̀`رينش ك̀`ه به
  . بياموزيم
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  خدا قّدوس است_ نور و زمان : روز اّول

و خدا روشنايي را ديد ك`ه نيكوس`ت و خ`دا روش`نايي را از . و روشنايي شد» .روشنايي بشود«: و خدا گفت"
. ".و ش`ام ب`ود و ص`بح ب`ود، روز اّول. و خ`دا روش`نايي را روز نامي`د و ت`اريکي را ش`ب نامي`د. تاريكي جدا ساخت

  ).١:  ٣تا  ۵كتاب پيدايش (

ك`ه س`بب  چنين زم`ان را بني`اد نھ`اد،  او ھم. ي آفرينش، وارد ساخت در روز اّول، خدا روشنايي را به صحنه
ت`ا  اّم`ا. بخش`د ني كه شب و روز را ترتيب و نظ`م ميساعتي كيھا: ساعته قرار گيرد ٢۴شد تا زمين در يك چرخش 

ن`ور ي آف`رينش  درباره مندان زماني بود كه دانش. روز چھارم، خدا ھنوز خورشيد، ماه، و ستارگان را نيافريده بود
اي`ن موض`وع ح`ل و ب`ه  اّم`ا .دقي`ق اس`ت، مباحث`ه داش`تند كه از نظر علم`ي، غير خورشيداز خلقت  ، پيشو روشنايي
دارن`د ك`ه ن`ور از ميمق`ّدس، اعتق`اد ندارن`د، اذع`ان  منداني كه به كتاب امروزه حتّي دانش .سپرده شده است فراموشي

.پيش وجود داشته است و مستقل از خورشيد است
١٠٠ 

  

روز ( دھندگان زم̀``ين روش̀``نايياز آف``رينش  ، پ̀``يش)روز اّول(ب``ا آف̀``رينش و ف̀``راھم آوردن ن``ور و روش̀``نايي 
ج`داي از او، تنھ`ا . ي ن`ور م`اّدي، معن`وي و روح`اني اس`ت آفري`ده منب`ع ناتنھ`ا كه او  ميکنددگار اعmم ؛ آفري)چھارم

  . تاريكي و ظلمت وجود دارد و بس

ي روش`نايي و ن`ور، روب`رو  چش`مه دھيم، متناوب`اً ب`ا سر كه به راه خ`ود در ك`mم مق`ّدس خ`دا ادام`ه م`ي حالي در
احتياج به چراغ و نور آفتاب ندارند، ": اھيم رسيد كه در آن قوم خدااي در بھشت خو كه به نوك قلّه آن خواھيم شد، تا

  ). ٢٢:  ۵يوحنّا ي  كتاب مكاشفه. (".بخشد و تا ابداtباد سلطنت خواھند كرد زيرا خداوند خدا بر ايشان روشنايي مي

دان`ان مطال`ب مفي`د ان`دكي  فيزيك. صورت معّما باقي مانده اس`ت ھا ھم به ترين فكر ماھيّت نور حتّي براي قوي
. چيز اس`ت ، درك آنان بس`يار جزئ`ي و ن`انور چيستكه  ي اين دانند؛ ليكن درباره ، ميكند نور چه ميكه  ي اين درباره

، )ماي`ل ١٨۶٠٠٠(متر  كيل`و ٣٠٠٠٠٠ور در ثاني`ه، ن`. اس`ت وجود مطلق و اصل مس`لّمي دانش، نور يك  در حيطه
  مند نابغه، آلبرت اينشتين، فرمول  ھنگامي كه دانش. پيمايد مي

E = mc
2

عص̀`ر  ؛را اب̀`داع نم̀`ود، )ض̀`رب ج̀`رم در مج̀`ذور س̀`رعت ن̀`ور اس̀`ت ان̀`رژي مس̀`اوي ب̀`ا حاصل(
̀`أثيري نمي. اي آغ̀`از گردي̀`د ھيب̀`ت اتم̀`ي و ھس̀`ته انگي̀`ز و پر ھراس ̀`د ب̀`ر ي̀`ك  ن̀`ور مي. گ̀`ذارد مح̀`يط ب̀`ر ن̀`ور، ت توان
زيس`تي و  تواند ب`ا ت`اريكي، ھم نور نمي .ماند چنان خالص و ناب باقي مي خود نور، ھم اّماداني متعفّن ھم بتابد،  زباله

  .زدايد نور، تاريكي را مي. شراكت داشته باشد

موج`ود زن`ده ك`ه درخشندگي او ب`ر ھ`ر . است مطلق غايي و نھاييي نور و روشني است،  چشمه خدا كه سر 
 ق`ّدوسي  واژه. خدا منّزه و ق`ّدوس اس`ت. براي زيستن در حضور وي، مجھّز و مھيّا نيست، ترساننده و مھيب است

̀`اي  ̀`ه معن ̀`ه،ب ̀`ا  ش̀`ده، جدا اختص̀`اص يافت ̀`د  ھيچ. اس̀`ت س̀`واي ديگ̀`ريي ̀`ز ھمانن ̀`ه تخ̀`ت . او نيس̀`تچي فرش̀`تگاني ك
. !"ق`ّدوس، ق`ّدوس، ق`ّدوس؛ يھ`وه ص`بايوت": آورن`د مي ان`د، پيوس`ته فري`اد بر گرفته بر ي او را در آسمان در درخشنده

_ در ك`mم مق`ّدس او  بار پش`ت س`ر ھ`م خص`لت و ويژگ`ي خ`دا اس`ت ك`ه س`ه قّدوس`يّت، يگان`ه). ۶:  ٣اشعياء كتاب (

 ي اّول رس`اله. (".نوري اس`ت ك`ه نزدي`ك آن نت`وان ش`د و ساكن در"خدا قّدوس است، . براي تأكيد؛ تكرار شده است

  . فرمايد او نور را از تاريكي جدا مي. تواند با شرارت، كنار بيايد او نمي). ۶:  ١۶تاؤس  پولس به تيمو

  .او ساكن گردندتوانند در  تنھا موجودات پاك و پارسا مي

كه در ظلمت؛ س`لوك  حالي اگر گوييم كه با وي شراكت داريم، در. خدا نور است و ھيچ ظلمت در وي نيست"
  ).١:  ۵و  ۶يوحنّا  ي اّول رساله. (".كنيم گوييم و به راستي عمل نمي نماييم، دروغ مي مي

  .خدا قّدوس استدارد كه  نخستين روز آفرينش، اعmن مي

  

  خدا قادر مطلق است_   ھوا و آب: روز دّوم
ھ`اي  و خ`دا فل`ک را بس`اخت و آب» .ھ`ا ج`دا كن`د ھ`ا را از آب ھ`ا و آب فلكي باشد در ميان آب« : و خدا گفت"

و ش`ام ب`ود و ص`بح ب`ود، روز . و خدا فلک را آسمان ناميد. و چنين شد. ھاي با*ي فلك جدا كرد زير فلک را از آب
  ).١:  ۶تا  ٨كتاب پيدايش . (".دّوم

  .ھا ھوا و آب: دّومين روز آفرينش، بر دو عامل اساسي؛ تمركز دارد 
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ھ`ا و  ي ب`ا*ي س`ر م`ا دارد ك`ه در آن ج`ّو و ابر ي گس`ترده ، اشاره به پھنهفلككار رفته براي  ي عبري به واژه
در ج`ّو، ھمچ`ون        ھاي مختلف موجود  نقص گاز اي به تناسب بي لحظه. شوند چنين اجرام سماوي كه ديده مي ھم

گون`ه تغيي`ر در اخ`تmط  ھر. ھ`اي ف`راوان ديگ`ر، بينديش`يد اكسيد ك`ربن، اُُزن و گاز اكسيژن، نيتروژن، بخار آب، دي
  . ھا، مساوي با مرگ و نابودي ما است اين گاز

و نگ`اه چ`ه حكم`ت و ق`درتي ب`راي آف`رينش . ھا ت`ن بخ`ار آب معلّ`ق در ج`ّو ب`ا*ي س`ر م`ا بينديش`يد به تريليون
  ھم تنھا با گفتن كmمي؛ *زم است؟  داشتن اين اختmط دقيق ھوا و آب، آن

  ).٣٣:  ٩داود  كتاب مزامير. (".؛ او امر فرمود و قايم گرديداو گفت و شدزيرا كه "

  .استقادر مطلق ي ما  آورد كه آفريننده ياد ما مي روز ديگر آفرينش، روز دّوم به ھمانند ھر

   

  خدا نيكو است_ و گياھان  زمين: روز سّوم
و خ`دا خش`كي را  و چن`ين ش`د» .جا جمع شود و خشكي ظاھر گردد ھاي زير آسمان در يك آب«: و خدا گفت"

زمين نبانات بروياند، علفي كه تخم « :و خدا گفت. و خدا ديد كه نيکوست. ھا را دريا ناميد زمين ناميد و اجتماع آب
و . و چن`ين ش`د» .روي زم`ين خ`ود مي`وه آورد ك`ه تخم`ش در آن باش`د، ب`ر اي كه مواف`ق ج`نس بياورد و درخت ميوه

داري ك`ه تخم`ش در آن، مواف`ق ج`نس  زمين نباتات را رويانيد، علفي كه موافق جنس خود تخم آورد و درخ`ت مي`وه
  ).١:  ٩تا  ١٣كتاب پيدايش . (".و شام بود و صبح بود، روز سّوم.كه نيكوستو خدا ديد . خود باشد

. ."و خدا دي`د ك`ه نيكوس`ت". ھا جدا ساخت و امر به وجود گياھان فرمود در روز سّوم، خدا خشكي را از آب

او ھرگ`ز ني`از نداش`ته ت`ا مق`دار ديگ`ري را از آن روز ب`ه بع`د . ي م`ا ق`رار داد او مقدار دقيق آب را ب`ر روي س`يّاره
.اضافه نمايد

١٠١ 
  

مواف`ق ج`نس "ھ`ايي  ت`ي، ب`ذري تولي`د ك`رده و گياھ`ان ي`ا ميوهي ط`رح فرم`وده ت`ا ھ`ر گي`اه و درخ خدا برنام`ه
ي  يھوه آفريننده"كار را انجام داد، زيرا  خدا اينھا را درست نموده است؟  چرا خدا تمام اين خوراك. ، برويانند"خود

س`كونت؛ جھت  را عبث نيافريد، بلك`ه ب`ه را استوار نمود و آن آسمان كه خدا است كه زمين را سرشت و ساخت و آن
زم`ين . فرد اس`ت به نظي`ر و منحص`ر ي خورشيدي ما بي زمين در منظومه). ۴۵:  ١٨اشعياء كتاب . (".مصّور نمود

  .طّراحي شده استاي است كه براي زندگي و حيات، رهتنھا سيّا

 جات مغ`ّذي، اكسيژن كه براي زندگي، حي`اتي اس`ت، س`بزي. رسد، بينديشيد به منافعي كه از گياھان به ما مي

آگين، من̀`اظر  ھ̀`اي رنگارن̀`گ و عط̀`ر ھ̀`اي ض̀`روري، گل ھ̀`اي مفي̀`د، دارو انگي̀`ز، چوب ي دل ھ̀`اي لذي̀`ذ، س̀`ايه ميوه
  . آيند دست مي ھاي خوب ديگر از گياھان به نواز و بسياري چيز چشم

 توانست تنھا چند چي`ز مث`ل م`وز، لوبي`ا و ب`رنج را توان گفت كه خدا مي آيد، مي ميان مي وقتي سخن از غذا به

ار ك` خ`دا اين اّم`ا                   . ھا زنده بم`انيم توانيم با خوردن اين خوراكي ما مي. جھت خوراك ما مقّرر فرمايد به
ي  ي گي`اھي مناس`ب ب`راي خ`وراك انس`ان و علوف`ه گون`هميلي`ون  زنند كه در زمين دو مندان تخمين مي دانش. را نكرد

  . حيوانات وجود دارند

در ك`mم .اس`ت "نيك`و"ك`ه او آفري`ده اس`ت،  چ`ه آن ش`ود ك`ه ھر اّول كتاب خ`دا، اع`mم ميھفت مرتبه در فصل 
ھمين دلي`ل  ب`ه .نقص ب`ود چه كه خدا آفريده است، ك`امmً نيك`و و ب`ي ھر. مقّدس خدا، عدد ھفت، اشاره به كامليّت دارد

  .است كه او كامmً نيكو است

  . ".كند به ما عطا ميمندانه براي تمتّع  چيز را دولت خداي زنده ھمه"

  ). ۶:  ١٧پولس به تيموتاؤس ي اّول  رساله(

  .خدا نيكو استآموزد كه  روز سّوم آفرينش، به ما مي

  

  دار است خدا وفا_ ھاي آسماني  نور: روز چھارم
ھ`ا و روزھ`ا و  ھا در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا كنند و ب`راي آي`ات و زمان نيّر« : و خدا گفت"
و خ`دا دو نيّ`ر ب`زرگ س`اخت،  و چن`ين ش`د» .ھا در فلك آسمان باشند تا بر زمين روشنايي دھن`د و نيّر. ھا باشند سال

ھ`ا را در فل`ک آس`مان  و خدا آن. نيّر اعظم را براي سلطنت روز و نيّر اصغر را براي سلطنت شب، و ستارگان را
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و . ا كنن`دب`ر ش`ب، و روش`نايي را از ت`اريكي ج`د روز وگذاشت تا بر زمين روشنايي دھند، و تا س`لطنت نماين`د ب`ر 
  ).١:  ١۴تا  ١٩كتاب پيدايش . (".روز چھارم شام بود و صبح بود،و . خدا ديد كه نيكوست

جھت روش`نايي  ك`ه آفت`اب را ب`ه": او خداون`دي اس`ت ك`ه. س`ازد نظ`م و ترتي`ب را ھوي`دا مي روز چھارم، خدا
ارمي`اء كت`اب (                            . ".اي روش`نايي ش`ب ق`رار داده اس`تھاي م`اه و س`تارگان را ب`ر روز و قانون

اعتماد براي مسافران در دريا و خشكي را ف`راھم  اي قابل شب ھنگام، نظم ثابت و دقيق، ستارگان، نقشه). ٣١:  ٣۵
م`ّد را  ھ`ا و جزرو ني`ز، ماهم`اه . زن`د ھا را رق`م مي ھ`ا و س`ال صورتي مستقل؛ روز روز ھنگام، خورشيد به. آورد مي

را  ماه زمين ھم ھمانند خورشيد و ساير ستارگان، شاھد ثابتي براي وابستگي خود به كسي است كه آن .دھد شكل مي
نقط`ه  از ھ`ر). ٨٩:  ٣٧داود  كت`اب مزامي`ر. (ش`مرد مي بر "شاھد امين در آس`مان"عنوان  خدا ماه را به. آفريده است
.دھد ه ھميشه رو به زمين است و ھرگز پشت خود را نشان نميي ما سيّارهزمين،  در روي

١٠٢
ماه با دقّت`ي ھمچ`ون  

  . كار است ي آن امين و درست دار است، زيرا سازنده ماه، امين و وفا. شود يك ساعت دقيق، كامل و ھmل مي

بيع`ت و ذات خ`ويش، خmف ط توان`د ب`ه او نمي. توان`د انج`ام دھ`د كه خدا ام`ين اس`ت، ي`ك ك`ار را نمي دليل آن به
زي̀`را خ̀`ود را انك̀`ار  مان̀`د، او ام̀`ين مي". توان̀`د ق̀`وانين و احك̀`ام خ̀`ويش را ندي̀`ده بگي̀`رد چن̀`ين او نمي عم̀`ل نماي̀`د، ھم

ي ب̀`ه  رس̀`اله. (" ممك̀`ن نيس̀`ت خ̀`دا دروغ گوي̀`د"، )٢:  ١٣پ̀`ولس ب̀`ه تيموت̀`اؤس  ي دّوم  رس̀`اله. (".توان̀`د نم̀`ود نمي
نظر  ص`رف قدر بزرگ ھست كه بتواند از كmم خ`ود كنند كه خدا آن فكر مي ھا بسياري از انسان). ۶:  ١٨عبرانيان 
پاي`داري و  نا .نيس`ت" بزرگ بودن"                      اين تعريف او از  اّما. اصطmح، زير قول خود بزند كرده و به

ي ما، ھمانند نظم ثابت  دارنده خالق و نگه .ي ذاتي او است ، خصيصهثباتداري و  در نھاد خدا نيست، بلكه وفا تلّون
  .اتّكا است موجود در سيّارات و اجرام سماوي، قابل

  . توانيد به او اعتماد كنيد شما مي

ھ`ا ك`ه ن`زد او ھ`يچ تب`ديل و  ش`ود از پ`در نور ھر بخشندگِي نيكو و ھر بخشِش كامل از با* اس`ت و ن`ازل مي"
  ). ١:  ١٧يعقوب  ي رساله. (".ي َگرِدش نيست سايه

  .خدا امين استروز چھارم آفرينش، شاھد اين مّدعا كه 

  

  خدا زندگي است_ ماھيان و پرندگان : روز پنجم
ھ`ا و آس`مان  ن`وع ك`ه در دريا نھايت خ`ويش، مخلوق`اتي را از ھر مندي و قدرت بي در روز پنجم، خدا در خرد

نظي`ر خ`ود،  نحو م`ؤثّري در مح`يط زيس`ت بي ا بتوانند بهھايي تجھيز فرمود ت به اندامھا را  كنند، آفريد، آن زيست مي
  . ھاي سبُك؛ بخشيد ھا و پر ھا در دريا باله و دم و به پرندگان در ھوا استخوان حركت نمايند؛ او به ماھي

 .».پ`رواز كنن`د فل`ک آس`مان روي ھا به انبوه جانوران، پر شود و پرندگان با*ي زم`ين ب`ر آب«: و خدا گفت"
ي  ھ`ا پ`ر ش`د، و ھم`ه ھا مواف`ق اجن`اس آن ھا از آن ي جانداران خزنده را، كه آب  پس خدا نھنگان بزرگ آفريد و ھمه

بارور و كثير شويد و «: بركت داده، گفت ھا را و خدا آن. و خدا ديد كه نيكوست. ھا دار را به اجناس آن پرندگان بال
كت`اب . (".و ش`ام ب`ود و ص`بح ب`ود، روز پ`نجم     .».كثي`ر بش`وندھاي دري`ا را پ`ر س`ازيد، و پرن`دگان در زم`ين  آب

  ). ١:  ٢٠تا  ٢٣پيدايش 

. اس`ت فراوان`ي و آكن`ده ب`ودنمعناي  ، ب`هانب`وه. ".ھ`ا ب`ه انب`وه ج`انوران، پ`ر ش`ود آب": به كلمات، توّج`ه كني`د

جان`داراني باش`د ك`ه  ھا ريز ميليونتواند داراي  گويند كه يك قطره آب از يك آبگير، مي ھا به ما مي بيولوژيست ميكرو
ي ج`انوران س`اكن در  دار در مجموع`ه ت`رين ج`ان بزرگ! برخي از آنان از پيچي`دگي ج`انوران ب`زرگ برخوردارن`د

ي گياھ`ان بس`يار  ھ`ا ك`ه از تي`ره نام پmنكتون ھا، وال يا نھنگ آبي است، كه تنھ`ا از موج`ودات بس`يار ري`زي ب`ه دريا
   .كنند ور ھستند، تغذيه مي انوراني كه در دريا غوطهباشند و نيز از ج كوچك مي

  .ي خدا ھستند ي عظيمي از معجزات زنده ھا، مجموعه اقيانوس

  . توان گفت كنند، نيز مي ھاي مختلف پرندگان كه در آسمان پرواز مي ي گونه را درباره اين

ب`ار در فص`ل نخس`ت كت`اب  اين عب`ارت ك`ه ده. "ھا موافق اجناس آن": به ترتيب كلمات ديگر نيز توّجه نماييد
ي حيات، امر ب`ه اي`ن داد  آفريننده. ي موجودات زنده است و دوام ھر گونه بقاءپيدايش، تكرار شده است، اعmني بر 

بن`دي انس`ان، راه خ`mف اي`ن  فرض`يّات جمع. ، ب`ارور و كثي`ر گردن`د"ھ`ا مواف`ق اجن`اس آن"كه ھر گياه و مخل`وقي، 
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ديس`ي  توان`د ان`واع، دگر ي موجودات زن`ده، مي كه در درون ھر گونه حالي در. پيمايد پذير را مي نا غييرقانون طبيعي ت
ي متم`ايزي ك`ه  در وراي مح`دوده                 توانن`د  ھ`ا نمي ك`دام از آن و جھش و تط`ابق، وج`ود داش`ته باش`د؛ ھيچ

جاي مان`ده، گ`واھي ب`ر اي`ن م`ّدعا  ھاي ب`ه واره سنگ. ابندي" تكامل و تحّول"ھا مقّرر گشته است،  ي خالق آن وسيله به
  . است

جداي از او تنھا    .شود ناميده مي حياتفردي است كه  به بخش نيروي منحصر تنھايي سرچشمه و تداوم خدا به
  .مرگ وجود دارد

:  ٣يوحنّ`ا  انجي`ل( . ".غير از او چي`زي از موج`ودات، وج`ود نياف`ت ي او آفريده ش`د و ب`ه واسطه چيز به ھمه"

١.(  

  .خدا زندگي استآموزد كه  انبوھي مخلوقات زنده در روز پنجم، به ما مي

  

  خدا محبّت است_ حيوانات و انسان : روز ششم
  .داران، خزندگان و حشرات را آفريد ي جّذاب از پستان ھزار گونه ھا در آغاز ششمين روز، خدا ده

ي حش`رات زم`ين را ب`ه  ھا و ھمه ھا بساخت و بھايم را به اجناس آن پس خدا حيوانات زمين را به اجناس آن"
  ).١:  ٢۵كتاب پيدايش . (".و خدا ديد كه نيكوست. ھا اجناس آن

حّس آگاھي م`ورد ني`از ب`راي ھا  از آن يك ي بزرگ، و بعضي كوچك؛ و به ھرھا را آفريد، برخ ي آن خدا ھمه
ھ`ا  ي خود را به شباھت خويش و محافظ`ت از آن ھا نتيجه يك از آن ھرزندگي و كمك و تعامل با دنياي طبيعي، و به 

  .را اعطا نمود

ريزي ب`ه اي`ن  ھن`وز ھ`يچ ش`رارت ي`ا خ`ون. ."نيك`و ب`ود"چيز،  ھنگامي كه خدا قلمرو حيوانات را آفريد، ھم`ه
و ب`ه ": خ`دا فرم`ود .حيوانات، آفريده شده بودند تا با خوردن گياھ`ان، ب`ه زن`دگي ادام`ه دھن`د .صحنه وارد نشده بود

ھا حيات است، ھر علف سبز  در آن حشرات زمين كه ي ي پرندگان آسمان و به ھمه ي حيوانات زمين و به ھمه ھمه
ي غ`ذايي مبتن`ي ب`ر تن`ازع  در آن ھنگام، ھيچ زنجي`ره).١:  ٣٠ كتاب پيدايش(.".را براي خوراک دادم، و چنين شد

ش̀`ير در كن̀`ار . چيز، انعك̀`اس داش̀`ت مھرب̀`اني خ̀`دا در ھم̀`ه. نب̀`ود ش̀`ده شناختهخش̀`ونت و ت̀`رس،  .بق̀`اء وج̀`ود نداش̀`ت
نقص  دني`ا، ي`ك مح`ّل ب`ا آرام`ش كام`ل و ب`ي. بردن`د كنار ھم بودن، ل`ّذت مي چريد، و گربه و پرنده از در گوسفند، مي

  .بود

: سبد خودش، يعني پايان رسانيد، حال ديگر نوبت شكل دادن به گل سر ھنگامي كه خدا آفرينش حيوانات را به

ي او در  و سرس̀`پرده موجب آن، بش̀`ر ب̀`ه موض̀`وع و مح̀`ور مخ̀`تصّ  ك̀`ه ب̀`هاي داش̀`ت  خ̀`دا برنام̀`ه. ، ب̀`ودم̀`رد و زن
  .گشت جmل و جاوداني محبّت او تبديل مي ملكوت پر

  . او استمحبّت، خود . دھد چه است كه او انجام مي از آن محبّت؛ چيزي بيشي ما، براي آفريننده

  ).۴:  ٨يوحنّا ي اّول  رساله. (."ستخدا محبّت ا"

   .خدا محبّت است كه دارند ي خدا در روز ششم، اعmن مي اعمال خmّقانه

  

  "اجازه دھيد"
ي  كنن`ده ھايي آفريد ك`ه ق`رار ب`ود ھ`دف و دريافت كه خدا محبّت است، او جھاني زيبا را براي انسان دليل آن به

  : اين ترتيب، ھنوز در ششمين روز آفرينش بود كه به. محبّت وي باشند

ھ`ايم و ب`ر صورت ما و موافِق شبيِه ما بسازيم تا بر ماھيان دريا و پرن`دگان آس`مان و ب آدم را به«: خدا گفت"
  ).١:  ٢۶كتاب پيدايش (".».خزند، حكومت نمايد ي حشراتي كه بر زمين مي تمامي زمين و ھمه

̀`ا خ̀`دا واقع̀`اً گف̀`ت! ص̀`بر كني̀`د! ص̀`بر كني̀`د  م//او مواف̀`ِق ش̀`بيِه  م//ا ص̀`ورت آدم را به": اي̀`ن گفت̀`ه چ̀`ه ب̀`ود؟ آي
  ، چه كساني ھستند؟ "ما"جا كه خدا يگانه است، پس منظور از اين  ؟ از آن."بسازيم

 كند؟ حبت ميكسي ص ي چه او درباره
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٩  
  كسي مانند او نيست

  

  

  

  

  .".مھيب است عظيم و خداي ... خدايان  خداي" 

  )١٠:  ١٧كتاب تثنيه (موسي  

  

ھا وادار به كار  ذھن.ام و راحت ايشان دور خواھد نمودپويان را از محيط آر ي بعدي سفر، ره مرحله :ھشدار
خوبي ب`راي روي`ارويي ب̀`ا  كنن`د، ب̀`ه وجود، تم`ام كس`اني ك`ه از اي̀`ن مرحل`ه گ`ذر مي اين ب̀`ا. ش`وند ھ`ا آزم`وده مي و قلب
  .و مھيّا خواھند شدمانده كه در پيش روي آنان گسترده شده است؛ تجھيز  ھاي باقي چالش

  

  خدا، خدا است
  . تر است ي او به ذھن خويش راه دھيم، بزرگ چه كه ما بتوانيم درباره عقيده ھستيم كه خدا از آن تر ما ھم بيش

  . شود ي آزمايش گذاشته مي جا به بوته خلوص ايمان و باور ما در اين

صورت ما و موافِق  آدم را به": كه خدا جھان قابل سكونت و دنياي حيوانات را آفريد، چنين فرمود پس از اين
  ). ١:  ٢۶كتاب پيدايش . (. "شبيِه ما بسازيم

ھايي كه مرد و زن نخستين، براي انعكاس طبيعت و ش`باھت خ`دا  در فصل بعدي، به برخي از موارد و شيوه
  .پاسخ داده شود                 پيش از آن بايستي به پرسش ديگري  اّماكر خواھيم كرد، آفريده شدند، توّجه و ف

ص`ورت م`ا و مواف`ِق  آدم را به": فرماي`د ص`ورت جم`ع؛ مي اس`ت، چ`را اي`ن جمل`ه را به واح`دجا كه خدا  از آن
، خ̀`واھم خ//ودمو مواف̀`ق ش̀`باھت  خ//ودمانس̀`ان را ب̀`ه ص̀`ورت  م//ن: "؟ چ̀`را خ̀`دا نگفت̀`ه اس̀`ت ك̀`ه."ش̀`بيِه م̀`ا بس̀`ازيم

 ١٠٣فرمايد؟ به خودش اشاره مي )ضماير جمع( ،ماچون  ؟ چرا خدا، گاه با واژگاني ھم."ساخت
  

كث`رت "، توّس`ط خ`دا ب`راي خ`ود؛ م`اي ضماير جمعي ھمانند  كنند كه استفاده برخي، چنين استد*ل و اّدعا مي
خط`اب " م`ا"كن`د و خ`ود را  جم`ع ب`راي خ`ود اس`تفاده ميرساند، ھمانند پادشاھي كه از ض`مير  ، وي را مي"عظمت

بعضي اعتقاد دارند . اردي محكمي براي اين تفسير و تعبير، وجود ند كند، ليكن در دستور زبان عبري؛ ھيچ پايه مي
̀`ا  فرم̀`ود؛ در را مي ، . "ص̀`ورت م̀`ا و مواف̀`ِق ش̀`بيِه م̀`ا بس̀`ازيم آدم را به"ھنگ̀`امي ك̀`ه اي̀`ن جم̀`mت  ك̀`ه خ̀`دا واق̀`ع ب

چنين انسان به شباھت فرش`تگان  اي نشده است و ھم چه در اين متن به فرشتگان، اشاره ، اگرگفت فرشتگان سخن مي
  . ساخته نشده است

ي ق`ادر  ي عميق كmم مقّدس خدا و از بررس`ي دقي`ق روش`ن اس`ت، اي`ن اس`ت ك`ه آفرينن`ده چه كه از مطالعه آن
  . فرمايد حال، مفرد، توصيف مي عين ي جمع، ولي در مطلق ما، خود را در يك شيوه

  .."بسازيم نماخودو موافِق شبيِه  نماخودصورت  آدم را به«: خدا گفت": صورت جمع

  . ."صورت خود آفريد خدا آدم را به": صورت مفرد

  )١:  ٢۶و  ٢٧كتاب پيدايش (
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كس`ي ب`وده اس`ت،  ك`ه او كيس`ت و ھميش`ه چه ب`ا اينص`ورت مف`رد،  صورت جم`ع و به توصيف خدا از خود به
ھا از  پيچي`دگي و عظم`ت يگ`انگي خ`دا، از تع`اريف م`افوق طبيع`ي بس`ياري از انس`ان. توافق و انسجامي كامل دارد

  . آيد نمي پنداري آدمي، جور در ي *يتناھي، با قالب خود يگانه. رود تر مي ؛ با*"يگانگي"

  . خدا، خدا است

  ). ٩٠:  ٢داود  كتاب مزامير. (."ھستي ، تو خداابداز ازل تا به "

  

  ي خدا يگانگي پيچيده
  : گردد كتاب خدا، با اين كلمات؛ آغاز مي

س`طح  روح خ/داو ]... فعل ربطي مف`رد[ آفريدھا و زمين را  ، آسمان]مذکر اسم جمع_ الوھيم [ خدادر ابتدا "
.".روشنايي شد، و 'روشنايي بشود': خدا گفتو . ھا را فرو گرفت آب

١٠۴ 
  

  .ي روح خويش، آفريد وسيله ي خويش و به چيز را به كلمه خدا ھمه

   ).٣٣:  ۶داود  كتاب مزامير(. ."ي دھان او نَْفِخهھا به  ھا ساخته شد و كّل ُجنود آن ، آسمانبه كIم خداوند"

  

  ي او كلمه

اطmّع`اتي ھايي بياموزند، كmم مق`ّدس خ`دا،  ي پيچيدگي آفريننده، چيز درباره خواھند ميبراي تمام كساني كه 
  : گردد يوحنّا، با اين عبارات؛ آغاز مي براي مثال، انجيل به روايت. فراوان و بسنده را گرد آورده است

ي او  واس`طه چيز به ھم`ه. ھم`ان در ابت`دا ن`زد خ`دا ب`ود. بوددر ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا "
  ).١:  ١تا  ٣يوحنّا  انجيل(                      . ."آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات، وجود نيافت

درس̀`ت . اس̀`ت اب̀`راز بيرون̀`ي افك̀`ار درون̀`ي خ̀`دا، "كلم̀`ه"گون̀`ه ك̀`ه در فص̀`ل پيش̀`ين، مmحظ̀`ه ك̀`رديم،  ھمان
ب`ا "ھ`م   "كلم`ه". ي ب`ا ك`mم خ`ويش اس`تدر يگ`انگھستيد، خدا نيز  طور كه شما فردي با افكار و سخنان خود ھمان
̀`````ايز از او( اس̀`````ت"خ̀`````دا ̀`````م ) متم ̀`````ا او( "خ̀`````دا"و ھ ̀`````ر ب ̀`````ه  ھم. اس̀`````ت) براب ̀`````ود ك ̀`````د ب ̀`````د خواھ ̀`````ين مفي                                       چن

  . اند كار رفته به "كلمه"، براي توصيف "خودش"و  "او"توّجه داشته باشيم كه ضماير 

  

  روح او
را  روح خوداو ترتيب؛ ھمان فرمايد، به توصيف ميروش شخصي  را به ي خود كلمهگونه كه خدا  درست ھمان

  .دھد نيز به روش شخصي، شرح مي

داود كت`اب مزامي`ر (   . ."گردان`ي ش`وند و روي زم`ين را ت`ازه مي فرستي، آفريده مي چون روح خود را مي"
١٠:  ٣٠۴.(  

  ).١٣٩:  ٧داود  كتاب مزامير. ("حضور تو كجا بگريزم؟ از روح كجا بروم؟ و از"

چيز را ب`ه ش`ما تعل`يم خواھ`د داد و  فرس`تد، او ھم`ه القدس كه پدر او را ب`ه اس`م م`ن مي دھنده يعني روح  تسلّي"
  ).١۴: ٢۶يوحنّا  انجيل. (."ياد شما خواھد آورد چه به شما گفتم؛ به آن

ك̀`ه ب̀`راي ("كلم̀`ه"ھمانن̀`د . نماي̀`د ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا از ض̀`ماير شخص̀`ي ب̀`راي اش̀`اره ب̀`ه روح خ̀`دا اس̀`تفاده مي
 اّم`ا، ي`ك وج`ود متم`ايز اس`ت، )انجام رس`انيد را ب`ه كلم`هھ`ا و اوام`ر  كه فرمان( "القدس روح"، )آفرينش، سخن گفت

  . حال، با خدا يكي است عين در

  

  .خدا بزرگ است
ھيچ داود پادش`اه ک`ه از کت`اب س`موئل گلچ`ين ش`ده،  متع`ّدد ھ`اي در توافق با يكي از نيايش باوران، تر يكتا بيش

ايم،  ھ`اي خ`ود ش`نيده ك`ه ب`ه گوش زي`را چنان. اي يَھَُوه خدا، تو بزرگ ھس`تي": اين جمله، چنين است. مشكلي ندارند
، بس`ياري از آن كس`اني ك`ه در ااّم`).٧:  ٢٢كت`اب دّوم س`موئيل . (."مثل تو كسي نيست و غي`ر از ت`و خ`دايي نيس`ت

دھن`د،  خود راه نمي ؛ درن`گ و تردي`د ب`ه!"كس مث`ل او نيس`ت خ`دا، خ`دا اس`ت، ھ`يچ! خدا ب`زرگ اس`ت"كه  ابراز اين
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پذيرن`د و رّد  نمي عين كث`رت خ`ويش را ذات وحدت دري طبيعت و  درباره ي شخص خدا ھمان سرعت ھم مكاشفه به
  . كنند مي

ت̀`ر و  ك̀`ه ق`ادر مطل̀`ق، خويش̀`تن را بزرگ ، آي̀`ا بايس`تي م̀`ا از اين"ھمانن̀`د او نيس̀`ت كس ھ`يچ"ج̀`ا ك̀`ه  از آن اّم`ا
زده ش̀`ويم؟ خ̀`دا م̀`ا را ترغي̀`ب  چ̀`ه ك̀`ه م̀`ا بت̀`وانيم طبيعت̀`اً تص̀`ّورش را بكن̀`يم؛ آش̀`كار فرماي̀`د، ش̀`گفت تر از آن پيچي̀`ده
  .ي او داشته باشيم فرمايد تا منش فكري صحيحي درباره مي

  

  ).۵٠:  ٢١داود  كتاب مزامير (. ."ليكن تو را توبيخ خواھم كرد. ھستمگمان بردي كه من مثل تو "

  

  خدا يكتا است
كنن`د  را پيوسته تك`رار مي Shema ِشمانام  ، دعايي مشھور در زبان عبري به)كسارتدو(دين  يھوديان راست

معناي  ، كه به"Adonai Eloheynu, Adonai echad"،."آدوناي ِالوِھينو، آدوناي ايخاد": دارد كه چنين بيان مي
اي اس`رائيل بش`نو، يَھُ`َوه، ":اين دعا از كتاب مقّدس تورات، گرفته شده است. ."است يكتاخداوند خداي ما، خداوند "
  ). ۶:  ۴كتاب تثنيه . (."است) ايخاد(خداي ما، يَھَُوه واحد ) خداوند(

انگ`ور؛  ي`ك خوش`ه، ھمچ`ون گان`ه چنداتّح`اد ، اغل`ب ب`راي توص`يف ي`ك )ايخ`اد(ي عبري براي يكت`ا  اين واژه
ي نظ`امي  ؛ در اشاره به ي`ك فرمان`ده"واحد"، به ايخادي  جاي كmم مقّدس خدا، ھمين واژه در جاي. كار رفته است به

.و س̀`ربازانش، ترجم̀`ه ش̀`ده اس̀`ت
١٠۵
در فص̀`ل بع̀`دي، اي̀`ن واژه دوب̀`اره در ھنگ̀`امي ك̀`ه نخس̀`تين م̀`رد و ھمس̀`رش،  

ي  با نگاه ب`ه ديگ`ر آي`اتي ك`ه اي`ن واژه). ٢:  ٢۴كتاب پيدايش . (آورد مي بر باشد، سر "تن شدن يك"كه ھمان ) ايخاد(
ش̀`ود ك̀`ه عب̀`ارت و مفھ̀`ومي ك̀`ه خ̀`دا توّس̀`ط آن، يگ̀`انگي خ̀`ويش را  كار رفت̀`ه اس̀`ت، روش̀`ن مي ھ̀`ا ب̀`ه عب̀`ري در آن
  .تواند شامل بيش از يك ذات و جوھر باشد دھد، مي توضيح مي

ع̀`ين  وح̀`دت دريي̀`د ب̀`ر مس̀`تقيم و تأ ي تل̀`ويحي و غير ت فراوان̀`ي مبن̀`ي ب̀`ر اش̀`ارهي آي̀`ا دارن̀`ده بر در عتيق، عھ̀`د
.كثرت خدا است

  :براي مثال ١٠۶

:  ١۶اش`عياء كت`اب (. ."را فرس`تاده اس`ت روح خ/ودا و م/ر، خداون/د يھ/وهدر آنجا ھستم و اtن  مناز ابتدا "

۴٨.(  

، كه خداوند خدا، روحش را "مرا"، چه كسي است؟ و "من"، كيست؟ "روح خودش"، كيست؟ "خداوند خدا"
  باشد؟  بر وي فرستاده است، چه كسي مي

  .روشني، پاسخ داده خواھند شد ھا به انديشيم، اين پرسش ھنگامي كه در كmم مقّدس خدا مي

  

  ھا توافق داريم يگانه كه ما بر آن - سه
ك`ه  حالي در. باشد، گرفته شده اس`ت مي"يك"مفھوم  ، كه به Unusاز عبارت *تين  "Unity"ي انگليسي  واژه

ك̀`دام از ايش̀`ان،  كنن̀`د، ھيچ پذيرن̀`د و رّد مي ي ج̀`اوداني، نمي يگان̀`ه_ بس̀`ياري از م̀`ردم، مفھ̀`وم خ̀`دا را در مق̀`ام س̀`ه 
  . كنند ي ما وجود دارند، انكار نمي روزه اي را كه در زندگي ھر گانه ھاي سه وحدانيّت

  .دھد ، شكل ميآينده وگذشته، حال ھاي   گانگي را با حالت اي از سه ونه؛ گزمانبراي مثال، 

  .گردد مي ؛ارتفاع و طول، عرض اي ديگر است كه شامل  نيز نمونه فضا

  .؛ تشكيل يافته استبدنو  روح، رواناز  انسان

  .؛ باشدشوھرو پدر، پسر تواند  مي يك مرد

ح`ال م`ا اي`ن  اين چه زمين، تنھا يك خورشيد دارد، با اگر. عين كثرت است نيز يك نمونه از وحدت در خورشيد
  :ستاره را

  .ناميم ؛ ميخورشيدرا  و گرماي آن خورشيدرا  نور آن ،خورشيدرا  جرم سماوي

ك خورش`يد تا نيس`ت، بلك`ه تنھ`ا س`خن از ي` خورش`يد س`ه. دھد؟ خير بيان، سه خورشيد را شكل مي آيا اين طرز
  .گانه است، وجود ندارد كه خورشيد يك و سه ھيچ تناقضي در اين. است
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گون`ه  ھمان شود، به طور كه نور و گرما از خورشيد، ساطع مي ھمان. ھمين منوال است براي خدا ھم وضع به
ھمان ان`دازه ك`ه  ب`ه              ھ`ا، ي`ك ھس`تند،  ح`ال آن اين با اّم`ا. گ`ردد ، از خدا صادر ميروح خداو ي خدا  كلمهنيز 

  . خورشيد، يكي است

خmف خورش`يد؛  ھاي دنيوي، از شرح و توضيح پيچيدگي خداي واحد حقيقي، عاجزند، چرا كه بر البتّه، مثال
ھ`ايي باي`د م`ا را ب`ه دي`دگاھي مش`ترك  وجود، چن`ين مثال اين ب`ا. ش`ناخت اس`ت محبّ`ت و قابل خدا يك وجود شخصي، با

وجود دارند و اغلب، موافق اين  عين كثرت، در آفرينش  يرا ھمه توافق دارند كه موارد متعّدد وحدت دربرسانند، ز
  . يابد باشند كه آفريننده، در آفرينش خويش، تّجلي مي امر مي

لك`ن ب`اني ھم`ه  ش`ود، دست كسي بنا مي اي به زيرا ھر خانه. تر از خانه است ي خانه را حرمت، بيش سازنده"
  ).٣:  ٣و ۴ي به عبرانيان  رساله( .."خداست

يگانگي و وحدت است، آيا بايد باعث تعّجب ما شود كه خود خدا يك ي  ھاي پيچيده اگر خلقت خدا پر از نمونه
كنيم،  ي دانش خود، ق`ادر ب`ه توض`يح كام`ل دني`ايي ك`ه در آن زن`دگي م`ي ختهووحدت پيچيده است؟ اگر ما با تمام اند

  توصيف نماييم؟ ي را كه اين جھان را آفريده است،توانيم كس مي نيستيم؛ چقدر كمتر از آن

  .خدا، خدا است

  

ھاي آس`مان  ؟ مث`ل بلن`ديت/واني درياف/ت نم/ود؟ ي/ا ب/ه ُكْن/ِه ق/ادر مطل/ق ت/واني رس/يد ھاي خ/دا را مي آيا عمق"
ت`ر  از دري`ا پھنتر و  ؟ پيم`ايش آن از جھ`ان طوي`لچ/ه ت/واني دانس/تتر از ھاويه است؛  چه خواھي كرد؟ گود  است؛
  ). ١١:  ٧تا  ٩ايّوب كتاب . (."است

ھايي ك`ه ب`ه ذات و  ترين نس`بت ش`كوه ي يك`ي از با ، است كه افتخار كشف و تجرب`ه"اسرار خدا"در كاوش در 
  : گردد طبيعت خدا داده شده است، نصيب ما مي

  ). ۴:  ٨يوحنّا  ي اّول رساله. (."استمحبّت خدا "

  

  نمود؟كسي را محبّت  خدا چه
گي`رد و خ`ود را  چش`مه مي ي وي سر درك اس`ت ك`ه از قل`ب پدران`ه قابل محبّت خدا يك مھر و عشق ژرف غير

.دارد ھاي عملي ابراز مي در راه
داشتني بودن  به احتمال دوست ، محبّت و عشق وياستجا كه خدا محبّت  از آن ١٠٧

  .ي اين محبّت، مرتبط نيست كننده و لياقت دريافت

نوع محبّ`ت پ`در ب`ه م`ا داده اس`ت ت`ا فرزن`دان خ`دا خوان`ده ش`ويم، و چن`ين ھس`تيم و از اي`ن  كني`د چ`همmحظه "
  ).٣:  ١يوحنّا  ي اّول رساله. (."شناسد، زيرا كه او را نشناخت جھت؛ دنيا ما را نمي

من دوس`ت : "گويم من تنھا نمي. مند وجود محّب است محبّت، نياز. جا چيزي است كه بايد به آن انديشيد اين در
م`ن ھمس`ايگانم را         من عاشق ھمسرم ھستم، من فرزندانم را دوست دارم، : "توانم چنين بگويم ، بلكه مي"دارم

  . ي آن است كننده ريافتمحبّت نيازمند يك موضوع مورد د.". دارم و غيره دوست مي

كس`ي را  او چهند كه مورد محبّت او قرار گيرند،ي مخصوصي را بيافري كه خدا موجودات زنده پس قبل از آن
نياز و قائم ب`ه ذات خ`ود  ي ما بي  ؟ خير، آفرينندهرا بيافريند ھا و انسان تا فرشتگان تشنياز داآيا او نمود؟  محبّت مي

اين دلي`ل  ھا احتي`اج داش`ته باش`د، بلك`ه ب`ه كه به آن او موجودات روحاني و موجودات جسماني را آفريد، نه اين. است
  . تفاوت اين دو مفھوم، روشن و واضح است. خواست ميھا را  كه او آن

  : تر آموختيم گونه كه پيش ھمان

 

  .گويد يخدا سخن م
كه او فرشتگان و  پيش از آن .يابد كند و موجوديّت مي سخن گفتن تنھا در قالب و متن يك ارتباط، معنا پيدا مي

داشت كه موجودات ديگري را بيافريند تا كس`ي باش`د ك`ه  نيازآيا او  گفت؟ كسي سخن مي با چهھا را بيافريند،  انسان
چي`ز، محت`اج  او ب`ه ھيچ. در ذات خ`ود او اس`ت،"احتياج دارد"خدا بدان چه كه  نسخنان او را درك كند؟ خير، تمام آ
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حال، اين بخشي از طبيعت و ذات خدا است كه بخواھد با كسي سخن گويد  اين با. نياز است بسنده و بي او خود. نيست
  . گو نمايند، محبّت نمايد و مورد محبّت؛ واقع گردد و و ديگران با او گفت

  : شود قيقت ديگري رھنمون مياين امر، ما را به ح

 

  .است مصاحبتخدا اھل ارتباط و 
ك`ه خ`دا  پ`يش از آن. توانن`د در قال`ب و م`تن ارتباط`ات، مفھ`وم و معن`ا داش`ته باش`ند گو تنھ`ا مي و محبّت و گف`ت

̀`اد و ب//رد؟ كس//ي، ل//ّذت مي از مص//احبت و ارتب//اط ب//ا چهموج̀`ودات را بيافرين̀`د،  پاس̀`خ اي̀`ن پرس̀`ش در پيچي̀`دگي اتّح
ما فرشتگان يا انس`ان را بيافرين`د، در ج`اودانگي  "دوستمصاحبت"كه خداي  پيش از اين. است پيوستگي خدا، پنھان
  . برد ي خود و با روح شخص خويش، لّذت مي با كلمه_ گو در درون خودش  و ي محبّت و گفت از ارتباط صميمانه

  

  ھا كنار زدن nيه
ي  فردي خدا، شخصي در يك نام`ه گانه و بين چندي ذات و سرشت  ھاي ژرفي درباره در پاسخ به چنين انديشه
  : الكترونيك، چنين نوشته است

دھي`د  پس چرا شما به او گ`وش ف`را نمي. را به زمين فرستاد تا به ما بگويند كه او تنھا و واحد است ءخدا انبيا
ھ`ا را شناس`ايي  ت`ك آن ھا را يك`ي پ`س از ديگ`ري، كن`ار زده و تك ز داري`د ك`ه *ي`هپذيريد؟ چرا ني`ا و سخن او را نمي

  آوريد؟ ھا را در اتّحاد و يگانگي، گرد سادگي آن توانيد به كه مي حالي كنيد، در

يتن`اھي خ`ود را  ي * ھ`اي *زم ب`راي ش`ناخت آفرينن`ده كه كه ما ھرگز قادر نخواھيم ب`ود ك`ه تم`ام چيز حالي در
ھاي پيامبرانش، آشكار فرموده  ي خويش را در نوشته جا كه خدا حقائق بسياري درباره ھمه، از آن اين يم، بادرك نماي

ي او  آنيم ك`ه درم`ورد خ`دا بينديش`يم، باي`د درب`اره اگ`ر ب`رآييم؟  جو و درك اي`ن حق`ائق ب`ر و است؛ آيا ما نبايد در جست
، چ`ه چي`زي را خ`داي يكت`ااي`ن  اّم`ااس`ت،  يكت`ااري`م ك`ه خ`دا ت`ر م`ا تواف`ق د بيش. درستي و اطمين`ان، تفّك`ر كن`يم به

چيز را  ، چ`ه"زنيم كناري م`ي ھاي متون مقّدس كmم خدا را ب`ه *يه"ي خود؛ آشكار فرموده است؟ ھنگامي كه  درباره
  توانيم كشف كنيم؟  ي او مي درباره

اعتم`اد و  ش`ناخت و قابل را ك`ه شخص`ي، قابل ي`ك خ`داطور خmص`ه، باي`د گف`ت ك`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا ب`ه م`ا  به
  .نمايد ، است؛ معّرفي ميروحشو  كmمشبا  يگانه

و روح`ش را ، پس/رعنوان  اش را ب`ه ، كلم`هپ/درعنوان  روشني خ`ود را ب`ه نھايت خويش، به خدا در عظمت بي
  . احد حقيقي ھستندھا سه شخصيّت متمايز در خداي و اين. فرمايد ؛ معّرفي و ھويدا ميالقدس روحعنوان  به

كناري  ھاي اي`ن حق`ايق را ب`ه *ي`ه"ك`mم مق`ّدس خ`دا بين`دازيم ت`ا  ھاي اجازه دھيد تا نگاھي به برخي از قس`مت
  ". بزنيم

  

  پسر خدا
، معّرف`ي ي خدا تنھا پسر يگانهچنين  كه در ابتدا با خدا بود، ھم كلمهسازد كه ھمان  كmم مقّدس خدا روشن مي

  .شده است

اي ك`ه در  پسر يگانه خدا را ھرگز كسي نديده است؛... دكلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بودر ابتدا "
كه ايمان ني`اورد، اtن ب`ر  ھر اّماه او ايمان آرد، بر او حكم نشود؛كه ب آن... آغوش پدر است، ھمان او را ظاھر كرد

:  ١، ١٨و  ٣:  ١٨يوحنّ`ا انجيل . (]."است[ي خدا ايمان نياورده  كه به اسم پسر يگانه جھت آن او حكم شده است، به

١.(  

اي`ن . دھن`د ؛ واكنش نش`ان مي!"ّهللا  استغفر"، با گفتن "پسر خدا"در كشور سنگال، مردم گاه از شنيدن عبارت 
زبان آوردن چن`ين كف`ري، بگ`ذرد و ت`و را  ب`هخاطر  خ`دا از س`ر تقص`يرات ت`و ب`ه": مفھ`وم عبارت عرب`ي، متض`ّمن

در چن`ين ش`رائطي، م`ن ش`ماتت آن`ان را ب`ا .). اس`ت احترامي به خ`دا تمسخر و بيمعناي  كفر به. (باشد مي ،"!ببخشد
ك`ه ب`ر دھ`ان چوپ`ان بزن`ي، باي`د بفھم`ي ك`ه او  پ`يش از آن": ام ھاي خودش`ان، پاس`خ داده المثل قول يكي از ضرب نقل
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را رّد  'پس`ر خ`دا'ك`ه عب`ارت  پ`يش از اين: "گ`ويم خندن`د، و س`پس م`ن ب`ه آن`ان مي آن`ان مي. ."زند براي چه سوت مي
  .".ي اين موضوع، چه فرموده است كنيد، بايد بينيد كه خدا درباره

وجود؛  اين نمايند، ب`ا خدا مي "پسر"اشاره به آيه است كه مستقيماً صد  از يك ي بيش دارنده بر كmم مقّدس خدا در
ك`ه برخ`ي تماي`ل ب`ه چن`ين  چنان چن`ين اي`ن آي`ات، آن ، ندارن`د، ھم"ب`يش از ي`ك خ`دا"كدام از اي`ن آي`ات د*ل`ت ب`ر  ھيچ

ن چن̀`ي.". ھمس̀`ري اختي̀`ار ك̀`رده و داراي پس̀`ري ش̀`ده اس̀`ت"گوين̀`د ك̀`ه خ̀`دا  برداش̀`تي از اي̀`ن آي̀`ه دارن̀`د؛ ھرگ̀`ز نمي
.سازد چنين تفّكري سطحي و نازل را از كmم مقّدس خدا، آشكار مي است، بلكه ھم آميز تنھا كفر تفّكري، نه طرز

١٠٨
  

  .فرمايد تا در افكار او انديشه كنيم خدا ما را دعوت مي

ھ`اي ش`ما و افك`ار م`ن از افك`ار ش`ما  ھ`اي م`ن از طريق چنان طريق كه آسمان از زمين بلندتر است، ھم چنان"
  ).۵۵:  ٩ اشعياءكتاب . (."باشد بلندتر مي

ي  روزنام`ه. ي برخورد اتومبيل، كش`ته ش`د ھا پيش، يكي از بازرگانان مشھور اھل سنگال، در يك حادثه سال
عنوان  بودن`د و او را ب`ه" ھمانن`د فرزن`دان او"كن`ان وي،  ھ`زار نف`ر كار ي او گزارش داد ك`ه دو ملّي سنگال، درباره

.كردن`د ُس`رايي ه، ياد؛ و ب`ر م`رگ وي، مرثب"يك پسر بزرگ از سنگال"
اين معن`ا اس`ت ك`ه  ب`ه آي`ا اي`ن عب`ارت،  ١٠٩

كه  ھا از اين سنگالي! طور نيست كشور سنگال، با زني رابطه برقرار كرده و صاحب پسري شده است؟ البتّه كه اين
چ`ه  ، ب`ه"پسر س`نگال"دانند كه  آنان مي. وند محبوب خود را با اين لقب، خطاب كنند، اصmً ناراحت نيستند آن شھر

  . معنا است و چه معنايي ندارد

̀``ارت  ̀``رار مي ، از راه"پس̀``ر"عب ̀``اگوني م̀``ورد اس̀``تفاده ق ̀``رد ھ̀``اي گون ̀``ه عرب ھنگامي. گي را  مس̀``افرھ̀``ا،  ك
در مق`ام  ك`mم خ`ودھنگ`امي ك`ه خ`دا ب`ه . دانيم كه اين عن`وان، چ`ه معن`ايي دارد كنند، ما مي ؛ خطاب مي"السبيل ابن"

  . فرمايد، ما بايد بدانيم كه منظور او چيست ، اشاره ميپسر خود

م`ورد مس`خره و اس`تھزاء ق`رار  ش`مرد، ھ`ا را محت`رم مي ي م`ا آن بياييد ت`ا عن`اوين و مف`اھيمي را ك`ه آفرينن`ده
  .ندھيم

وساطت انبياء به پدران م`ا تكلّ`م نم`ود، در اي`ن  ھاي مختلف به ا كه در زماِن َسلَف به اقسام متعّدد و طريقخد"
ھ`ا را  ي او عالم وس`يله متكلّم ش`د ك`ه او را وارث جمي`ع موج`ودات ق`رار داد و به وساطت پسر خود بهايّام آخر به ما 

ي موج`ودات ب`وده، چ`ون طھ`ارت  حامل ھمه ،قّوت خود ي كلمهآفريد؛ كه فروغ جmلش و خاتم جوھرش بوده و به 
علّي`يّن بنشس`ت، و از فرش`تگان افض`ال گردي`د، ب`ه مق`دار  دست راس`ت كبري`اء در اعm گناھان را به اتمام رسانيد، به

  ).١:  ١تا  ٣ي به عبرانيان  رساله. (."تر از ايشان به ميراث يافته بود كه اسمي بزرگ آن

خواھد  چنين از ما مي او ھم. ، سخن گفته است"پسر خودوساطت  به ما به"بدانيم كه او خواھد تا  خدا از ما مي
. اند پ`ا داش`ته ش`ده ي او آفري`ده و بر وس`يله چيز در آس`مان و زم`ين به است كه ھم`ه كلمهھمان  پسر اوتا درك كنيم كه 

، ك`ه لقب`ي اس`ت ك`ه ھ`م "ّهللا  كلم`ه" ب`هي خ`دا،  بي، لقب پس`ر در مق`ام كلم`همقّدس به زبان عر جالب است كه در كتاب
ھا در ط̀`ول س̀`فرمان، نگ̀`اھي  بع̀`د. ان̀`د، ترجم̀`ه ش̀`ده اس̀`ت مق̀`ّدس و ھ̀`م ق̀`رآن ب̀`ه مس̀`يحاي موع̀`ود، نس̀`بت داده كتاب
  .تر به اين موضوع خواھيم انداخت نزديك

  

  روح خدا

  . است يكنيز  روح مقّدس خويشچنين با  است، ھم يك، پسرش-كلمهكه خدا با  اين حتّي با

  . روح پاك خدا ھم در آفرينش جھان و ھم در الھام كmم مكتوب خدا، دست داشته است

ھ`ا را  ا س`طح آبروح خد": دارد كه ھنگامي كه خدا جھان را آفريد مقّدس، چنين بيان مي ي كتاب دّومين جمله
ھرگ`ز آورده نش`د، بلك`ه ي انس`ان  نبّ`وت ب`ه اراده": فرماي`د ك`ه ھا ك`mم مق`ّدس خ`دا چن`ين بي`ان مي بع`د. ."ف`رو گرف`ت

  ). ١:  ٢١پطرس  ي دّوم رساله(              . ."القدس مجذوب شده، از جانب خدا سخن گفتند مردمان به روح

برخي ھ`م خ`ود را چن`ين ق`انع . القدس ھمان جبرائيل فرشته است دھند كه روح برخي از افراد، چنين تعليم مي
ھايي از كmم مقّدس خدا كه از دھان انبياء گفته شده است،  گيري ن نتيجهچني. القدس، يك پيامبر است كنند كه روح مي

روح "ش`ده اس`ت، او فري`ده نآ ،اّم`االق`دس  روح. ھا موج`ودات مخل`وق خ`دا ھس`تند فرشتگان و انس`ان. گيرد نشأت نمي
 ١١٠.)٩:  ١۴ي به عبرانيان  رساله. (، است"ازلي
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در جھ`ان ب`ه انج`ام ي خ`دا ي او اراده وس`يله ك`ه به) ١۴:  ١٧يوحنّ`ا  انجي`ل (است  "روح راستي"القدس،  روح
اي نزديك و تجربي بر تمام كساني كه به  كه خدا را به شيوه) ١۴:  ٢۶يوحنّا  يلجان(است " دھنده تسلّي"او . رسد مي

كه  دانند بدون اين خدا مي ي دربارهھايي  امروزه بسياري از مردم دنيا، چيز. فرمايد پيغام خدا ايمان دارند، آشكار مي
الق`دس اس`ت ك`ه اي`ن امك`ان را ب`راي  اي`ن روح. كن`د چنين دانشي خدا يا انسان را اقناع و ارض`اء نمي. بشناسنداو را 
ت`ر  الق`دس ع`الي خ`دا بيش ي روح ھا درب`اره بع`د. اي شخصي ب`ا خ`دا، ل`ّذت ببرن`د اورد تا از رابطه ھا فراھم مي انسان

.خواھيم آموخت
١١١ 

   

  

ھا م`ّدعي  برخ`ي از انس`ان .ھا، آسان نيست ؟ درك اين انديشهگير است رود؟ آيا كمي نفس سفر چطور پيش مي
ممك`ن اس`ت ك`ه تعري`ف .". باش`د زيرا بس`يار آس`ان و س`اده مي"ھستند كه مذھب و تعريف آنان از خدا حقيقي است، 

  .آنان از خدا، آسان و راحت باشد، ليكن خدا ساده و سطحي نيست

كت`اب (               . ."ھ`اي ش`ما طري`ق م`ن نِ`ي گويد كه افكار من افكار شما نيست و طريق خداوند مي زيرا"
  ).۵۵:  ٨اشعياء 

  

  ھميشه يكتا
ھيچ زماني وج`ود جاودانگي و از ازليّت تا ابديّت،در سراسر . متون مقّدس كmم خدا، روشن و واضح ھستند

.د نداشته باشندالقدس، وجو نداشته است كه پدر، پسر و روح
ي  در م`تن ت`اريخ و پيش`ينه. اند بوده يكھا ھميشه  آن ١١٢

س`خن گفت`ه زمين كه در  گويد، پسر را در مقام آن سخن مي آسمانكه كه از  پدر را در مقام آنبشر، كmم مقّدس خدا؛ 
.گرداند گويد، آشكار مي سخن مي قلب بشركه در  القدس را در مقام آن است و روح

ھا در نق`ش خ`ود،  يك از آن ھر ١١٣
  . ھستند يكھا  حال آن اين با اّمامتمايز ھستند، 

 يگان`هي خدا از خود است كه آنان شروع به لّذت بردن در غناي آن  ھا در دانش و فھم مكاشفه در رشد انسان

  . نمايند دھد؛ مي نھايت خويش را از طريق عملي، نشان مي كه محبّت است و محبّت بي

̀`ا ̀`اط و تعام̀`ل، وج̀`ودي معن ̀`ك ارتب ̀`ت، تنھ̀`ا در م̀`تن ي ̀`د دار مي محبّ ̀`در، پس̀`ر و روح. ياب ̀`دس، ھميش̀`ه از  پ الق
ش`اھد                   جاي كmم مق`ّدس خ`دا  در جاي. اند نقص محبّت و يگانگي، لّذت برده ي دروني كامل و بي رابطه

چن`ين  ك`mم مق`ّدس خ`دا ھم.".دوس/ت دارمپ`در را م/ن "و  ".دارد دوست م/يپدر، پسر را ": فرمايد ھستيم كه پسر مي
پولس به غmطيان  ي و رساله ۵:  ٢٠،  ١۴:  ٣١ يوحنّاانجيل ( .."است محبّتي روح،  ثمره": فرمايد كه اعmن مي

٢٢  :۵.(  

 

 ).۴:  ٨يوحنّا ي  رساله. (."خدا محبّت است"

بين زن و شوھر، يا وابستگي بين پدر، مادر و  ھمانند پيوستگي و اتّحاد_ بھترين ارتباطات و روابط انساني 
چن`ين ارتباط`ات زمين`ي در بھت`رين حال`ت ممك`ن خ`ود، چي`زي ج`ز  اين. گي`رد ، سرچش`مه ميخ`دا کيستیاز_ فرزند 

ھا  ي ما منشاء، الگو و ھدف تمام نيكويي آفريننده. ھيبت خدا نيستند و پر فيف از يگانگي و محبّت بی انتھاانعكاسي خ
  . است

فرماي`د ت`ا از ارتب`اطي  باشد كه او شما و م`ن را دع`وت مي ، اين مي"خدا محبّت است"بھترين قسمت عبارت 
  .خواھد، حتّي اگر نتوان او را كامmً توضيح داد او فقط اعتماد ما را مي! نزديك با او براي ھميشه لّذت ببريم

   

  اعتماد است خدا قابل
اگ̀`ر بخ̀`واھيم اي̀`ن موض̀`وع را . ف̀`رينش، مش̀`اھده ك̀`رديم، بينديش̀`يدي خ̀`دا از ش̀`ش روز آ چ̀`ه ك̀`ه درب̀`اره ب̀`ه آن

  : را چنين نوشت توان آن ي رياضي نشان دھيم، مي يك معادلهصورت  به

  است قّدوسخدا : روز اّول

  استقادر مطلق خدا : روز دّوم+ 

  است نيكوخدا : روز سّوم+ 
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  است امينخدا : روز چھارم+ 

  است زندگيخدا : روز پنجم+ 

  استمحبّت خدا : روز ششم+ 

  اعتماد است خدا قابل= 

  

ورزن`د،  ھايش`ان قص`ور مي كنيم ك`ه در توانايي ھايي اعتم`اد م`ي سرعت به انسان عجيب نيست كه ما بهآيا اين 
ھنگامي كه من  ورزيم؟  ھاي مذكور را به كامليّت در خود دارد، غفلت مي كس كه نسبت از اعتماد و توّكل به آن اّما

چق`در . ي م`را ب`ه مقص`د برس`انند كنم ك`ه نام`ه ان`دازم، ب`ه خ`دمات پس`تي اعتم`اد م`ي يك نامه را به ص`ندوق پس`ت مي
  ! ھايش؛ اعتماد كنم تر من بايد قادر باشم تا به خداي آسمان و زمين براي انجام وعده بيش

  
ي  پس`ر  ب`اره اين است شھادت خدا ك`ه درتر است؛ زيرا  اگر شھادت انسان را قبول كنيم، شھادت خدا بزرگ"

ك`ه ب`ه خ`دا ايم`ان ني`اورد، او را  ك`ه ب`ه پس`ر خ`دا ايم`ان آورد، در خ`ود ش`ھادت دارد و آن آن. خود شھادت داده اس`ت
 ي اّول  رس`اله. (".ي پسر خود داده است، ايمان ني`اورده اس`ت گو شمرده است، زيرا به شھادتي كه خدا درباره دروغ

  ).۵:  ٩و  ١٠يوحنّا 

  

  اسم شخصي خدا
  .خواھد كه او را بشناسيم، به او اعتماد كنيم و نام او را بخوانيم خدا از ما مي

؛ ت`و طالب`ان خ`ود را ھرگ`ز ت`رك خداوند، زيرا اي توّكل خواھند داشتبر تو  شناسند نام تو را ميآناني كه "
  ).٩:  ١٠داود  كتاب مزامير. (."اي نكرده

_ )زبان فارس`ي("God ، يزدان، ايزد، پروردگارخدا"كنند كه اسم خدا، تنھا ھمان  بسياري از مردم، فكر مي

١١۴زبان عربي( Allah ّهللا ، يا )زبان عبري( Elohimالوھيم يا 
 دئو، يا )زبان آرامي(              Alaha آ*ھا، يا )

Dieu )زبان فرانسوي( دئوس، يا Dios )زبان اسپانيايي( ُگوت، يا Gott )زبان آلماني( ،]اَلَهَ  يا Áláhá ) در زبان
؛ و ي`ا ھ`ر عب`ارت كلّ`ي و )]در زب`ان ترك`ي(         Tanri ت`انره و) در زبان ارمن`ي( Astvatsآستواتز ، )آشوري

  . گيرد قرار ميزبان و گويش ايشان، مورد استفاده عام ديگر است كه در 

او است؟ آيا مثل اين نيس`ت ك`ه م`ن بگ`ويم ك`ه اس`م  اسم" خدا"آيا  اّما؛ )وجود متعال(راستي خدا، خدا است  به
ھ`ايي  او نامل`يكن؛              خ`دا، خ`دا اس`ت، . يك اسم شخصي ھم دارم اّمااست؟ من يك انسان ھستم، " انسان"من 

ھ`ا  عنوان ي`ك ش`خص، ب`ه آن نام فرمايد تا او را به دعوت ميھا آشكار فرموده است و ما را  دارد كه او خود را با آن
  . بخوانيم

ھ̀`اي  ك̀`ه در بس̀`ياري از فيلم" ي̀`ك ني̀`رو"ھمچ̀`ون جاذب̀`ه و ب̀`اد، ي̀`ا  ش̀`ناخته ق̀`درت نااي  بس̀`ياري، خ̀`دا را گون̀`ه
خ`دا آن . مقّدسي از خ`دا نيس`ت اين تفسير و تعبير كتاب. پندارند تخيّلي مشھور، به تصوير كشيده شده است، مي علمي

  . خواھد شما او را به روشي شخصي بشناسيد شخصيّت غايي است كه مي

درس`ت . چن`ين، منطق`ي و عقmن`ي ني`ز ھس`ت مقّدسي، بلكه ھم تنھا تعبيري كتاب عنوان يك شخصيّت، نه خدا به
گون`ه  چيز را آفري`ده اس`ت، اين نيس`تند، خ`دا ني`ز ك`ه ھم`ه ھ`اي كيھ`اني ھ`اي ِص`رف نيرو ھا توده طور ك`ه انس`ان ھمان
  .او وجودي شخصي و داراي اسم است. نيست

  : ي خدا، نخستين بار در فصل دّوم كتاب پيدايش، آشكار گرديده است اسم اّوليه

ھا را  خ̀`دا، زم̀`ين و آس̀`مان يَُھ//َوهھ̀`ا در روزي ك̀`ه  ھا و زم̀`ين در ح̀`ين آف̀`رينش آن اي̀`ن اس̀`ت پي̀`دايش آس̀`مان"
  ).٢:  ۴كتاب پيدايش . (."بساخت

ح`ّداقل،  .اس`ت "The Lordخداوند " اسم اوآيا به اسمي كه خدا خود را به آن خوانده است، توّجه كرديد؟ 
ھا ك`امmً مس`لّط اس`ت و م`ا را  خوشبختانه، خدا به تمام زبان. ھاي گوناگون، چنين ترجمه شده است اين اسم در زبان

فرماي`د ت`ا ب`ا او ب`ه زب`ان م`ادري خ`ويش، در  او ما را دع`وت مي. فرمايد تا او را به زبان خاّصي بخوانيم وادار نمي
 .گو كنيم  طرف، و با زبان دل خود گفت مكان، رو به ھر زمان، در ھر ھر
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  من ھستم

در [ص`دا   ص`ورت چھ`ار ح`رف بي واق`ع به ، است كه در"Lordخداوند " ي خدا، در زبان عبري، اسم اّوليه
ص`ورت  ش`ود، به اض`افه مي صدا به اين چھار حرف، كه حروف باوقتي . شود ، نوشته مي YHWH] زبان انگليسي

YaHWeH  ياYeHoWaH  ،)گرفت`ه ش`ده و از "ب`ودن"اين واژه از فع`ل عب`ري . شود ؛ تلفّظ و خوانده مي)يَھَُوه ،
ي ج`اوداني  يگان`ه"آم`وزد ك`ه خ`دا  ب`ه م`ا مي اي`ن عب`ارت،. باش`د ، مي"او اس/ت"يا "من ھستم"معناي  نظر ادبي به

كار رفت`ه  از ھر اسم ديگ`ر خ`دا ب`ه عتيق، و بيش بار در عھد ۶۵٠٠از  اين اسم شخصي خدا، بيش. ، است"ذات به قائم
  . است

ي اس`م خ`دا از او  درباره ھنگامي كه در باور، بزرگ شده بود، خدا چه كه خدا به موسي كه در مصر چند آن به
  : پرسيد، اعmم فرمود؛ توّجه كنيد

مرا نزد ) ھستم(ْھيَه اَ : اسرائيل چنين بگو به بني«: و گفت» .كه ھستم ھستم آن«: خدا به موسي گفت"
  ).٣:  ١۴كتاب خروج . (".».فرستادشما

خواھد كه ما درك كنيم كه او ھمان ش`خص غ`ايي  خدا مي". من ھستم"تواند بگويد  تنھا يك وجود شخصي مي
تر از زم`ان و  وجود او فرا. گذشته، حال و آينده، براي او ھيچ نيست. باشد ، ميھستكه  ھست آناو . و نھايي است
من و شما به ھوا، آب، غذا، خواب، مسكن و ساير عوامل حي`اتي ني`از داري`م، ل`يكن  .ذات است به او قائم .مكان است
_ م`ن ھس`تم او آن . خاطر و ب`ه ق`درت خ`ويش وج`ود دارد اي است كه به او آن يگانه .چيز احتياج ندارد خدا به ھيچ

آورده ش`ده اس`ت؛ ب`ا ح`روف ب`زرگ  خداون`دج`ا ك`ه اس`م  مقّدس انگليس`ي، ھر در كتاب: توّجه. (بزرگ است خداوند
ذات  ب`ه ي اب`دي قائم يگانهمعناي  كه به_ ، است »YHWH« يھوه                    ، خداوندي عبري اصلي براي  واژه
  . ).باشد مي

  .او خود معرف خود است. نگذاشته است نسان واو تبيين خويش را به ا خدا معرفی

  

  ھا نام صد
̀`در، پس̀`ر و روح ̀`ه پ ̀`دس در ھس̀`تي جاودان ̀`د خ̀`ويش، ص̀`دي  الق ̀`ب دارن ̀`ام و لق انعكاس̀`ي از ھ̀`اي خدا، نام .ھا ن

مراد از ھر عنوان و لقب خدا اين است كه به ما كم`ك كن`د ت`ا بھت`ر درك نم`اييم ك`ه او . شخصيّت و سيرت او ھستند
  :خوانده شده استاند، و با عناويني كه در پي آمدهبراي مثال، ا. كيست و به چه شباھت دارد

̀`ده ̀`ّدوس، داور ع̀`ادل،  آفرينن ̀`ي، ق ̀`ور حقيق ̀`ال، ن ̀`ات، متع ̀`دي ي آس̀`مان و زم̀`ين، مس̀`بّب حي ̀`ا خداون ك̀`ه مھيّ
شبان م`ن، خ`داي محبّ`ت و  خداوندسmمتي ما،  خداوندعدالت ما،  خداوندبخشد،  كه شفا ميخداوندي فرمايد،  مي

  ...ما است ھا، مسبّب رستگاري ابدي، خدايي كه نزديك و كنار ي فيض آرامي، خداي ھمه

او خ`دا اس`ت و تن`ي اذع`ان كن`يم ك`ه  يك از ما بايس`تي ب`ا فرو چه كه باشد، ھر ي ما ھر درك فعلي ما از آفريننده
خواھد كه ما نام او را  او ميود؛وج اين توان كامmً توصيف يا درك نمود، با چه او را نمي و اگر .كسي مانند او نيست

ھمين ھدف در ذھن خدا ب`ود ك`ه . بر او اعتماد كنيم، او را دوست داشته باشيم، و ھميشه با او زندگي نماييمبدانيم و 
  : فرمود

  "صورت ما و موافِق شبيِه ما بسازيم  آدم را به"

  يده باشد؟ تواند حامل شباھت خداي ناد منظور خدا چه بود؟ چگونه انسان مرئي مي
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١٠  
  خلقت خاصّ 

  

  

  
ھا و زمين  در ابتدا خدا آسمان": ترين اعmنات تمام تاريخ؛ تأّمل كرديم در دو فصل گذشته، در يكي از بزرگ

  : شود جا يكي ديگر از اين موارد، ذكر مي در اين). ١:  ١كتاب پيدايش . (."را آفريد

  ).١:  ٢٧كتاب پيدايش . (."خود آفريدصورت  خدا آدم را به"

  .سبد خلقت او باشد آفريد تا تاج آفرينش و گل سرخدا انسان را 

  

  صورت خدا به
صورت ما و موافِق شبيِه ما بسازيم تا بر ماھيان دريا و پرندگان آسمان و بھايم و بر  آدم را به«: و خدا گفت"

او را . صورت خ`ود آفري`د پس خدا آدم را به. ».حكومت نمايدخزند،  ي حشراتي كه بر زمين مي تمامي زمين و ھمه
  ).١:  ٢۶و  ٢٧كتاب پيدايش . (."ايشان را نر و ماده آفريد. صورت خدا آفريد به

ھاي اّولي`ه از ھ`ر جھ`ت،  آفرين`د؛ ب`ه اي`ن معن`ا نيس`ت ك`ه انس`ان ، مي"صورت خ`ود به"كه خدا آدم را  گفتن اين
در ھا  ، به اين مفھوم است ك`ه انس`ان. "صورت خود آفريد خدا آدم را به". ندي نداردخدا ھيچ ھمان .اند شبيه خدا بوده

خ`دا ب`ه م`رد و زن . انسان ساخته شده بود تا انعكاس سيرت و شخصيّت خ`دا باش`د. طبيعت و ذات خدا شريك ھستند
  . ا خدا متلّذذ گردندمفھوم ب داد تا از ارتباط و مصاحبتي پر ھا اجازه مي ھايي داد كه به آن نخستين، خصيصه

، استد*ل ، بركت داد كه به آنان توانايي پرسيدن سؤا*ت بزرگھوش و عقلي دادن  وسيله ھا را به خدا انسان
  . دھد ي خويش را مي انديشي در حقائق مربوط به آفريننده منطقي و ژرف

  .دلي را تجربه نمايند ھموجود آورد تا بتوانند احساساتي ھمچون خوشي و  ، بهعواطفخدا آنان را داراي 

  . گزينند را به انسان داد تا بتوانند نتائج جاوداني را بر ارادهچنين  او ھم

ھا عط`ا  براي حرف زدن، ايم`اء و اش`اره و آواز خوان`دن را ب`ه انس`ان_ عmوه، خدا توانايي ارتباط كmمي  به
انگيز،  با خmّقيّتي شگفت ھا را داشته و آن برنامه مّدت ريزي دراز چنين ايشان را قادر ساخت تا برنامه او ھم .فرمود
به ايشان افاضه فرمود تا بتوانن`د ب`راي ھميش`ه  روح و جاني جاودانيتر، او  از ھمه مھم. آورند ي عمل در حلهبه مر

  . خدا را پرستش كرده و از آفريدگار و مالك خويش، لّذت ببرند

، آفريده براي خويشھا را  خدا انسان. كند ت، متمايز و مجّزا ميھايي نسل بشر را از عالم حيوانا چنين قابليّت
ھ`ا  ك`ه ب`ه آن ن`ه اين                   ، زن و م`رد را آفري`د )۴:  ٨يوحنّا ي اّول  رساله( "محبّت است"خدايي كه . است

ده و انعك`اس محبّ`ت وي كنن` ھا دريافت ق`رار ب`ود ك`ه انس`ان. خواست ميھا را  باشد، بلكه به اين دليل كه او آنمحتاج 
  .باشند

   

  بدن انسان
كه فصل نخست كتاب پيدايش، تاريخ دقيق و موجز چگونگي آفرينش جھان توّس`ط خ`دا را ب`ه نم`ايش  حالي در

  . گذارد، فصل دّوم اين كتاب؛ مخصوصاً به شرح ھمراه با جزئيّات آفرينش بشر پرداخته است مي
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. ."خ`دا پ`س آدم را از خ`اک زم`ين بسرش`ت و در بين`ي وي روح حي`ات دمي`د، و آدم نَْف`ِس زن`ده ش`د خداوند"

  ).٢:  ٧كتاب پيدايش (

وجود  ب`ه خ`اكھا و زمين را از ھيچ آفري`د، ول`ي اراده فرم`ود ت`ا نخس`تين انس`ان را از  ، آسمانخداوندچه  اگر
اھميّ`ت و  از جھاتي، جسم و ب`دن آدم`ي، تقريب`اً بي. "گذارند شناسان امروزي، بر اين حقيقت، صّحه مي زيست. آورد
خش`ك  خ`اكدھند، ھم`ه در  اي كه جسم انسان را تشكيل مي گانه وچند عوامل معمولي بيست. رسد نظر مي ارزش به بي

.".شوند زمين؛ يافت مي
١١۵

  

̀`واّد بي حالي در ̀`ين م ̀`دن انس̀`ان از چن ̀`ه ب ̀`ه اس̀`ت،  ك ̀`اارزش̀`ي تش̀`كيل يافت ̀`ا اّم ̀`ه اين ب ̀`دن، قطع ̀`ن ب اي  وجود، اي
را           ) س`لّول ٧۵٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠(تريليون ياخت`ه  پنج و من`دي اس`ت ك`ه تقريب`اً ھفت`اد آسا از دست ھنر معجزه

  . عھده دارند نقشي ويژه را بهھا وظيفه و  يك از آن كه ھر_ استادانه در كنار ھم چيده است 

ق```در كوچ```ك اس```ت ك```ه تنھ```ا در زي```ر  ي```ك ياخت```ه، آن. ترين واح```د حي```ات و زن```دگي اس```ت ياخت```ه، كوچ```ك
ك`دام،  ھ`ا بخ`ش اس`ت ك`ه ھر شود، ول`ي، ھم`ين س`لّول بس`يار ري`ز، متش`ّكل از ميليون ھاي قوي ديده مي ميكروسكوپ

ري بس`يار ري`ز ميكروس`كوپي از مت` ي دو پيچي`ده ھم ي ي`ك نردب`ان در دارن`ده بر ھ`ر ياخت`ه در. دھن`د كاري را انجام مي
DNA باشد اي ھر شخص است، مي ھاي پايه خصوصيّتھاي وراثتي  ھا، كه رمزينه.  

ھا، ھمانن`د  انس`ان DNA: "دارد ھاي رايان`ه اس`ت، چن`ين بي`ان م`ي افزار مشھور نرم پيشکسوتكه يتس، بيل گِ 
.".كنون ساخته شده است افزاري است كه تا تر از ھر نرم بسيار بسيار پيشرفته اّمااي،  ي رايانه يك برنامه

١١۶
در بدن  

س`ازند، برخ`ي  ھايي ھمانند خون را مي ھا، مايع بعضي از آن. ي مختلف ياخته وجود دارند گونه ٢٠٠اقّل  انسان، حدّ 
̀`دام ديگ̀`ر، بافت ̀`دن را ش̀`كل مي ھ̀`ا و ان ̀`رم ب ̀`د، در ھاي ن ̀`ه گ̀`روه دي حالي دھن ̀`هك ̀`ه گ̀`ر از ياخت ̀`ا  ھم مي ھا، ب ̀`د ت پيوندن
دھن`د و بعض`ي ديگ`ر؛  ھم پيون`د مي ھا، اعضاي مختلف بدن را ب`ه برخي از ياخته. ھاي محكم را شكل دھند استخوان
.كنند ھا و اعمال بدن، ھمچون دستگاه گوارش و توليد مثل را مرتّب و ھماھنگ مي فّعاليّت

١١٧
   

 ھا، ھ`ا، ماھيچ`ه پي ھ`ا، زرد استخوان خود، ك`ه ِرباط ٢٠۶به اسكلت با : ھاي فّعال بدن خود به ساختار و بخش

ھا و خ`ون ك`ه  رگ ھا، س`رخ رگ ھمراه س`ياه پوست و مو؛ پوشيده و آراسته شده است، يا ب`ه دس`تگاه گ`ردش خ`ون ب`ه
ي  ي پيچي`ده ش`بكهھا، جگ`ر، و  ھ`ا، كلي`ه ب`ه مع`ده، رودهس`پس . رس`اند، بينديش`يد جاي بدن مي اجزاي حيات را به ھمه

ي  تلمب`هفراموش نكنيد كه خدا به ش`ما و                       .ھاي عصبي كه به مغز شما متّصل ھستند، فكر كنيد رشته
ھ`اي چش`ايي و  ھاي صوتي، پرز چشم، گوش، بيني، دھان و زبان، تارچنين؛  و ھموفادار خون را كه قلب نام دارد، 

ھاي  ش`ما انگش`ت كه به حال خدا را براي اين به آيا تا! آمد ھستند ي ما چقدر مفيد و كارھا ھا و پا دست! دندان داده است
! ھايتان، ي`ك ج`ارو ي`ا ي`ك چّك`ش را بگيري`د ؟ سعي كنيد تا ب`دون اس`تفاده از شس`تايد كردهداده است، شكر  را شست

  ...بخور ھستند درد چقدر بهھا ھم  ناخن

  : داود، چنين نوشته است تعّجبي ندارد كه

و ج`ان م`ن  ھاي تو عجي`ب اس`ت كار. ام طور َمھيب و عجيب ساخته شده تو را حمد خواھم گفت، زيرا كه به"
  ).١٣٩:  ١۴داود  كتاب مزامير( .."داند اين را نيكو مي

  

  جان و روح
ح`ال؛ اي`ن ب`دن او نيس`ت ك`ه او چن`ين خ`اّص و متم`ايز  اين انگيز باش`د، با قدر ھم كه ب`دن انس`ان، ش`گفت چه ھر

ج`ان و فرد انسان، در  به وجه منحصر. آنگيز دارند ھايي شگفت ھا نيز بدن جانوران، پرندگان و ماھي. گردانيده است
عنوان موج̀`ودات س̀`اخته ش̀`ده  ن م̀`رد و زن را ب̀`هاي̀`ن ج̀`ان و روح ب̀`ود ك̀`ه نخس̀`تي. ش̀`ود او ياف̀`ت مي روح ج̀`اوداني

  . گردانيد ، مجّزا و متمايز مي"صورت خدا به"

در بين`ي وي روح حي`ات "اين ترتيب، ھنگامي كه خدا كار آفرينش بدن انسان از خاك را به پايان رس`انيد،  به
فريد، تنھا يك خانه يا يك خيمه ب`ود ك`ه بدني كه خدا براي آدم آ). ٢:  ٧كتاب پيدايش . (. "دميد، و آدم نَْفِس  زنده شد

  . در آن روح و جان جاودانه را قرار داد

خدا به انسان، بدني داد كه با آن بتواند از دنياي اطرافش، آگاھي كسب كند، به او روحي عطا فرمود ت`ا ق`ادر 
   .ردداطmّع گردد و به او روحي افاضه نمود تا بتواند از خدا آگاه گ باشد از درون خودش، با
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  ساخته شده تا تحت اختيار جان، قرار گيرد،  بدن

  بايد تحت فرمان روح قرار داشته باشد،  مي جان

.بايد تحت امر خود خدا قرار داشته باشد مي روحو 
١١٨
   

  ).۴:  ٢۴يوحنّا  انجيل(     . ".بايد به روح و راستي بپرستد كه او را پرستش كند، مي خدا روح است و ھر"

  

  براي يك ھدف آفريده شده
د داشته باش`د، را در خو "روح و نفس و بدن"گانگي ھمچون  استاد اعظم ماھر، انسان را ساخته تا نوعي سه

ھا اي`ن امك`ان را ف`راھم آورد ت`ا از ارتب`اطي نزدي`ك ب`ا  ؛ و براي انس`ان)۵:  ٢٣پولس به تسالونيكيان  ي اّول رساله(
يات بخشيده است و اكنون اين بايس`تي افتخ`ار متع`الي انس`ان باش`د ك`ه خدا به انسان، ح. آفريدگار خويش، لّذت ببرند
  . مندي و ستايش آفريننده و مال خود، زندگي نمايد براي خشنودي و رضايت

... جھت جIل خويش، آفريده و او را مصّور نموده و ساخته باشم كه به اسم من ناميده شود و او را به ھر"
  . ".تسبيح مرا بخواننداين قوم را براي خود ايجاد كردم تا 

  ).۴٣:  ٧و  ٢١اشعياء كتاب (

  . اند ھا براي جmل خدا آفريده شده انسان

ھي  خواس̀`ت آفري̀`دگار اي̀`ن ب̀`ود ك̀`ه انس̀`ان. زم̀`ين ب̀`راي بش̀`ر س̀`اخته ش̀`د، ل̀`يكن انس̀`ان ب̀`راي خ̀`دا آفري̀`ده ش̀`د
چن̀`ين  اي̀`ن ھم                . ت ببرن̀`د و او را ب̀`راي ھميش̀`ه دوس̀`ت بدارن̀`دنخس̀`تين، بتوانن̀`د او را بشناس̀`ند، از او ل̀`ذّ 

  .ي او براي شما و من است خواسته

و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تم`امي ق`ّوت خ`ود محبّ`ت نم`ا، ك`ه اّول "
  ).١٢:  ٣٠مرقس  انجيل. (."از احكام اين است

  

  گاھي كامل زيست
  . ، طرح و خلق فرمودَعَدننام  سبز را به بسيار زيبا و سر یباغ پس از خلت آدم، خداوند 

و . ج`ا گذاش`ت طرف مشرق؛ َغرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود، در آن و خداوند خدا، باغي در َعَدن به"
در وس`ط ب`اغ و            خوراک را از زمين رويانيد، و درخت حيات را  نما و خوش خداوند خدا، ھر درخت خوش
ج`ا منقس`م گش`ته، چھ`ار  و نھري از َع`َدن، بي`رون آم`د ت`ا ب`اغ را س`يراب كن`د؛ و از آن. درخت معرفت نيک و بد را

  ).٢:  ٨تا  ١٠كتاب پيدايش . (."شعبه شد

١١٩عدن، كه احتما*ً در سرزمين امروزي عراق، وجود داشته است،
پاي`ان، پ`ر  ھاي بي يك باغ وسيع ب`ا ل`ّذت 

ش`ده  اي`ن ب`اغ توّس`ط ي`ك نھ`ر درخش`نده، آبي`اري مي .انگيز ب`وده اس`ت ھاي ب`ديع و ش`گفت ھا و عطر از مناظر، صدا
̀`وه. اس̀`ت ̀`ان مي ̀`ن نھ̀`ر درخش̀`نده، ي رنگارن̀`گ و خ̀`وش درخت ̀`د نمايي مي خودنم̀`ا، در دو ط̀`رف اي ̀`ه. كردن ھاي  گون
كشيده و مراتع  فلك به ان سرعطر براي بوييدن و ھديه دادن، درخت ھايي خوش چشيدن، گلھا براي  شماري از ميوه بي

س̀`بز ب̀`راي تماش̀`ا ك̀`ردن، ج̀`انوران، پرن̀`دگان و حش̀`راتي ك̀`ه باي̀`د م̀`ورد مطالع̀`ه ق̀`رار گيرن̀`د،  ھ̀`اي سر زار و چمن
ل خ`اك بي`رون آورده از دھاي قيمت`ي ك`ه بايس`تي  آميز كه بايد كشف گردند، و ط`m و ديگ`ر س`نگ ھايي اسرار جنگل

، عطا فرموده "مندانه براي تمتّع او چيز را دولت ھمه"راستي كه خدا براي آدم،  به. شوند؛ در اين باغ، وجود داشتند
  . بود

  ). ۶:  ١٧تاؤس  پولس به تيمو ي اّول رساله(

غ، در وس`ط ب`او درخ`ت ش`ناخت نيك`ويي و پلي`دي، درخت حيات_ چنين دو درخت مخصوص را نيز  خدا ھم
  . كاشته بود

 اّم̀`اي ع̀`الي را ب̀`راي خوش̀`ي و تل̀`ّذذ انس̀`ان س̀`اخته ب̀`ود،  خ̀`دا اي̀`ن خان̀`ه. اس̀`ت ل̀`ّذت و خوش̀`يمعناي  َع̀`َدن ب̀`ه

  . اش بود ھا براي انسان، مصاحبت با آفريننده ترين اين لّذت بزرگ

دس̀`ت حض̀`ور ت̀`و خوش̀`ي اس̀`ت و ب̀`ه  به". تر از ش̀`ناخت شخص̀`ي از خ̀`دا و ب̀`ودن ب̀`ا او نيس̀`ت چي̀`ز ع̀`الي ھيچ
 ).١۶:  ١١داود كتاب مزامير . (."اtباد ھا تا ابد  راست تو لّذت
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  پذير مسئوليّتي دل

خواھد در آن باغ  خدا از آدم نپرسيد كه آيا او مي. انسان را در آن قرار داد خداوندده شد، اآمھنگامي كه باغ 
چيز ب`راي نس`ل بش`ر، بھت`رين  دان`د ك`ه چ`ه ، ميخداوند    . ي انسان و بالطبع، مالك او نيز بود خدا سازنده. زندگي كند

  . دھد، ندارد ھايي كه انجام مي گويي به كسي براي كار است و نياز به پاسخ

. ."را محافظ̀`ت نماي̀`د را بكن̀`د و آن پ̀`س خداون̀`د خ̀`دا، آدم را گرف̀`ت و او را در ب̀`اغ ع̀`دن گذاش̀`ت ت̀`ا ك̀`ار آن"

  ).٢:  ١۵كتاب پيدايش (

ك̀`اري ك̀`ه ب̀`دون ع̀`رق  اّم̀`ادر ب̀`اغ ب̀`ود، " ك̀`ردن ك̀`ار"اّول . دو مس̀`ئوليّت دادي جدي̀`دش،  خ̀`دا ب̀`ه آدم در خان̀`ه
چ`را ك̀`ه                       پ`ذير ب`ود،  بخش و دل اي`ن ي`ك ك`ار ك`امmً ل̀`ّذت. خ`ون دل خ`وردن و خس`تگي ب̀`ودريخ`تن، 

  . شد خس و علف ھرزي نبود كه بايستي كنده و ھرس مي و ھيچ خار. چيز؛ نيكو بود ھمه

نخي از وج`ود  و س`ر آي`ا اي`ن عب`ارت، اش`اره. س`پرده ش`ده ب`ود از باغ "كردن محافظت"مسئوليّت  آدم به دّوم،
  بود؟ ني گيتي  آميز كمين كرده در پھنه انديشي و مخاطره برخي عوامل بد

  . زودي پاسخ داده خواھد شد به اين پرسش، به

  

  فرماني ساده
داد ك`ه  چن`ين ي`ك فرم`ان روش`ن و مس`تقيم ھم ب`ود، خ`داجا ك`ه انس`ان ن`ه ي`ك عروس`ك، بلك`ه ي`ك ش`خص  از آن

  . بايست از آن اطاعت كند مي

از درخ`ت معرف`ت  اّم`اممانع`ت بخ`ور،  ي درخت`ان ب`اغ، بي از ھم`ه«: خداوند خدا، آدم را امر فرموده، گف`ت"
̀`ه از آن خ̀`وردي، ھر و نيک ̀`را روزي ك ̀`ار نخ̀`وري، زي ̀`د؛ زنھ ̀`رد ب ̀`ه خ̀`واھي م ̀`اب (                       . ".».آين كت

عنوان س`ر و رئ`يس نس`ل  خ`دا آدم را ب`ه. خدا اين فرمان را پيش از آفرينش زن، به مرد داد). ٢:  ١۶و  ١٧پيدايش 
  . بشر قرار داد و اين مسئوليّت را به آدم محّول فرمود تا از اين يك دستور خدا اطاعت كند

 

  نخستين زن
  !اي بود ويژهو او چه مخلوق . سپس خدا زن را خلق فرمود

و خداون`د ... ».پ`س ب`رايش مع`اوني مواف`ق وي بس`ازم. خوب نيس`ت ك`ه آدم تنھ`ا باش`د«: و خداوند خدا گفت"
در ج`ايش پ`ر         ھايش را گرف`ت و گوش`ت  خدا، خوابي گران ب`ر آدم مس`تولي گرداني`د ت`ا بخف`ت، و يك`ي از دن`ده

ھمان`ا «: و آدم گف`ت. نزد آدم آورد زن`ي بن`ا ك`رد و وي را ب`هو خداوند خ`دا، آن دن`ده را ك`ه از آدم گرفت`ه ب`ود، . كرد
نامي`ده ش`ود زي`را ك`ه از انس`ان گرفت`ه  ،"نساء"ھايم و گوشتي از گوشتم، از اين سبب  اينست استخواني از استخوان

 و آدم. تن خواھن`د ب`ود با زن خويش خواھد پيوست و يک كرده، از اين سبب، مرد پدر و مادر خود را ترک.  ».شد
  ).٢:  ١٨، ٢١تا  ٢۵كتاب پيدايش . (."و زنش ھر دو برھنه بودند و خجلت نداشتند

وجود  داش`تني ب`ه اين ترتيب، خدا نخستين عمل جّراح`ي را انج`ام داد، او از پھل`وي آدم، زن`ي زيب`ا و دوست به
  . آورد و سپس او را شخصاً به آدم، معّرفي نمود

يك`ي ! حال ب`ود خوشكه خدا برايش فراھم فرموده بود،  و نزديكيداشتني  و يار دوست "معاون"آدم چقدر از 
ن`ه از س`ر او ك`ه ... شد ساختهزن از پھلوي آدم : "نام َمثيو ِھنري؛ چنين نوشته است پژوھان اخير، به مقّدس از كتاب

براب`ر باش`د، زي`ر بلكه از پھل`وي وي ك`ه ب`ا او دست و پايمال او باش`د، م، كه زيرھاي آد راني كند، نه از پا بر او حكم
.".بازوي مرد كه مورد محافظت او قرار گيرد و كنار قلب او كه محبوب و دلدار او باشد

١٢٠
  

و ل`ّذت ب`ردن ھميش`گي از  خداون`د، و براي انعكاس شخص`يّت صورت و شباھت خدا بهزن نيز ھمانند مرد، 
ك`ه آفري`دگار، ترتي`ب م`نظّم و متم`ايزي ب`راي م`رد و ب`راي زن، مق`ّرر  اين با. يگانگي روحاني با او آفريده ش`ده ب`ود

  .فرموده بود، ولي آنان را در ارزش و اھميّت، يكسان و مساوي؛ اعmم فرمود

اي از اموالش`ان، رفت`ار  ، ھمانند قطع`هخmف خواست خدا، بسياري از جوامع بشري، با زنان خود امروزه بر
كنن`د و  گيرن`د و ش`ادي مي ش`وند، جش`ن مي ام ك`ه ھنگ`امي ك`ه ص`احب فرزن`د پس`ر مي من مردماني را دي`ده. كنند مي
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برخ`ي از م`ردان، ب`راي حيوان`ات و .كنن`د و انزجار خود را اب`راز مي راحتي آيد، نا دنيا مي زماني كه فرزند دختر به
اند، و  برخي از جوامع ھم دچار افراط از سوي ديگ`ر ش`ده .شوند ز ھمسرشان؛ اھميّت قائل ميا تر احشام خود، بيش

يك از ايشان مشّخص فرم`وده  ھايي كه خدا براي ھر خواھند كه تمايز و تفاوت ميان نقش مرد و زن، و مسئوليّت مي
  .دھند تنّزل ميھا، مقام زن را  ھا و تفريط دوي اين افراط ھر. ديده بگيرند و از كنار آن رد شوند است، نا

  

  نخستين ازدواج
  كسي نخستين مراسم ازدواج را برگزار نمود؟  ايد كه چه آيا توّجه كرده

، آن دن`ده را ك`ه از آدم گرفت`ه خداون/د خ/دا": فرماي`د كmم مقّدس خ`دا، چن`ين مي. كار را انجام داد ، اينخداوند
   .."نزد آدم آورد وي را به زني بنا كرد وبود، 

ھايي كه براي خويش خلق فرموده است، دخالت داشته  ھاي انسان از ھمان ابتدا، آفريدگار، مستقيماً در زندگي
تن  مرد پدر و مادر خود را ترک كرده، با زن خويش خواھد پيوست و يک": او خدايي است كه اعmن فرمود. است

خ`دا . ، اس`ت ك`ه اش`اره ب`ه يگ`انگي و اتّح`اد دارد"خ`اداي"، "تن ي`ك"كار رفت`ه ب`راي  ي عبري به واژه. . "خواھند بود
را ب`راي  اودر ھم`اھنگي كام`ل،  وھم خ`دمت نماين`د،  فرموده بود كه نخستين زوج، از يكديگر لّذت برده و ب`ه قصد

ي مركزي  خواست كه مرد و زن، آفريننده و صاحب خود را ھسته خدا مي. ھميشه خدمت كرده و از او متلّذذ گردند
  . زندگي فردي و مشترك خويش قرار دھند

گيرند  ي كلّي خدا براي ازدواج را نديده مي ھا نقشه تر انسان ي تأّسف است كه در دنياي امروزي ما، بيش مايه
ايّ`ام گذش`ته وج`ود داش`ته  توان`د ھمانن`د د و ي`ك زن، ميشكوه بين يك مر كه چگونه يك ارتباط عالي و با و در فھم اين
داران`ه،  آميز، وفا خاطر آوردن و نش`ان دادن ارتب`اط محبّ`ت نتيج`ه، آن`ان در ب`ه در. درگم و سرگردان ھستند باشد، سر

خورن̀`د و  از ھم`ان ابت̀`دا ب`راي م̀`رد و ھمس`رش، مق̀`ّرر فرم`وده ب̀`ود؛ شكس`ت مي خداون̀`دحرمتي ك̀`ه  كاران`ه و ب`ا فدا
  .ورزند قصور مي

قص`د خ`دا از  . باش`د محبّ`ت خ`دا مي نھاي`ت با مشيّت خدا مبني ب`را ازدواج ب`ين م`رد و زن، انعكاس`ي از دل بي
تري اس`ت ك`ه  يابنده تر، رش`د ش`كوه با تر، نزدي`ك چ`ه ھر روحاني و معن`ويي  پيوند و الفت ازدواج، نشان دادن رابطه

  . از آن و از خود او در اين زمان و در تمام ابديّت، لّذت ببرندفرمايد تا  ھا را دعوت مي خدا انسان

از اين سبب، مرد پ`در و م`ادر "  نمايد؟ ي ازدواج، چگونه اين پيوند را تعريف مي آيا توّجه كرديد كه آفريننده
آدم ": كند كه و كmم مقّدس خدا اضافه مي. ."تن خواھند بود يکو  خواھد پيوستخود را ترک كرده، با زن خويش 

ي خ`دا ب`راي ازدواج، اي`ن اس`ت ك`ه ي`ك زوج، ف`ارغ از ش`رم و خجال`ت، در  برنام`ه. ."دو برھن`ه بودن`د و زنش، ھر
د كه آن`ان ب`دون خجال`ت ھا اين بو ي خدا براي انسان تر، برنامه اي با* در مرتبه. ھدف و در جسم و تن، متّحد گردند

  . ي ابديّت، لّذت ببرند در گستره خدابودن با  از روحانينظر  و شرمساري، از

  

  انسان حاكميّت و تسلّط
د ك`ه خ`دا سر نظر مي به. ھا مستقيماً و شخصاً صحبت فرمود نزد آدم آورد، او با آن كه خدا زن را به پس از آن

خدا در باغ  خداوند": فرمايد كه كmم مقّدس خدا مي ديدن، بر ايشان ظاھر فرموده باشد، چرا صورتي قابل خود را به
  ).٣:  ٨كتاب پيدايش . (".خراميد مي

توانس`تند  جا مي ھا از آن حال تصّور نماييد كه خداوند، آدم و ھمسرش را به با*ي كوھي بلند برده است كه آن
  ... ي آفريدگار را تماشا كنند نخورده جmل و تازه و دست مخلوقات پر

س`لّط ب`ارور و كثي`ر ش`ويد و زم`ين را پ`ر س`ازيد و در آن ت«: و خدا ايشان را بركت داد و خدا بديش`ان گف`ت"
: و خ`دا گف`ت» .خزن`د، حكوم`ت كني`د ي حيواناتي كه ب`ر زم`ين مي نماييد، و بر ماھيان دريا و پرندگان آسمان و ھمه

ي درخ`ت  ھ`ا مي`وه ھ`ايي ك`ه در آن ي درخت روي تم`ام زم`ين اس`ت و ھم`ه داري ك`ه ب`ر ھ`اي تخ`م ي علف ھمانا ھم`ه«
  ).١:  ٢٨و  ٢٩تاب پيدايش ك. (".دار است، به شما دادم تا براي شما خوراک باشد تخم
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او ب̀`ه آدم و ح̀`ّوا امتي̀`از و . و نس̀`ل ايش̀`ان را مس̀`ئول و سرپرس̀`ت آف̀`رينش خ̀`ود، ق̀`رار داد ١٢١خ̀`دا آدم و ح̀`ّوا
، بر تمام خلقت را "حاكميّت و تسلّط"چنين  خدا ھم. براي تمام نسل بشر را اعطا فرمود" كننده زوج آغاز"مسئوليّت 
قرار بود كه آدم و حّوا و فرزندان ايش`ان ب`ا . باشد مي رسيدگي و نظارتو اقتدار معناي  ، بهحاكميّت و تسلّط. بخشيد
مق`ّرر ش`ده ب`ود ك`ه . را مراقب`ت نماين`د راني و نظ`ارت داش`ته باش`ند و از آن ل`ّذت ب`رده و آن مندي بر زمين حكم خرد
  . تفاده قرار دھنداس را مورد سوء كه آن اين ھا از زمين و مواھب آن استفاده كنند، نه آن

چ`ه ك`ه انس`ان  آن در ابت`دا، زم`ين ب`ا ھر. آفريدگار، تمام خلقت را براي ھماھنگي با انسان، طرح فرم`وده ب`ود
آدم و حّوا ھرگز نگران اين نبودند كه وعده غذاي بعدي . كرد خواست و احتياج داشت، ھمكاري و ھماھنگي مي مي
اي بسيار لذيذ  دادند اين بود كه دست خود را دراز كرده و ميوه ھا انجام مي نتنھا كاري كه بايد آ. آيد ھا از كجا مي آن

خس، بيم`اري و م`رگ؛  و ھ`اي ھ`رز و خ`ار علف زم`ين س`خت، . ي ب`اغ بخورن`د شمار درختان مي`وه ھاي بي از گونه
تس`لّط و حاكميّ`ت چيز،  انس`ان ب`ر ھم`ه. گوشه از آفرينش، به آدم و ح`ّوا بخش`يده ش`ده ب`ود ھر .وجود خارجي نداشتند

  .داشت

  .بردار انسان بود تا زماني كه انسان مطيع آفريدگارش بود، نظام آفرينش ھم مطيع و فرمان

  

  ديگر خدا و انسان با ھم
ھا در رابطه و مصاحبتي نزديك و شيرين ب`ا خ`ود او  خدا، اراده فرموده بود كه انسان خداونداز ھمان ابتدا، 

ت`ا او را درك ك`رده و دوس`ت  داد) ھوش و عواطف( قلبو  عقلبراي ھمين بود كه خدا به آدم و حّوا، . زندگي كنند
. طاع`ت ك`رده ي`ا از او پي`روي نكنن`دداد ت`ا آن`ان آزادان`ه برگزينن`د ك`ه او را ا) اراده(انتخاب  آزاديبدارند و به آنان 

  . توانند جبري و قھري باشند عنصر و عامل انتخاب، بسيار مھم بود، زيرا محبّت و اخmص حقيقي نمي

̀`اً  ̀`د برداش̀`ت اش̀`تباهلطف ̀`ه ھيچ اگر: نكني ̀`دگار و مال̀`ك تم̀`ام ھس̀`تي، ب ̀`دارد،  چي̀`ز و ھ̀`يچ چ̀`ه آفري كس، ني̀`ازي ن
  . مصاحبت است قائل به ارتباط وحال، او عميقاً  اين با

خواھ̀`د  خ̀`دا ھ̀`م ميورد ش̀`ناخت و محبّ̀`ت، ق̀`رار بگيريم؛ھا دوس̀`ت داري̀`م م̀` گون̀`ه ك̀`ه م̀`ا انس̀`ان درس̀`ت ھمان
اي`ن بخش`ي از . ھايي كه او براي خود، ساخته است، شناخته شده و مورد محبّ`ت ايش`ان ق`رار گي`رد ي انسان وسيله به

، آفري`ده "به ش`باھت خ`ويش"ذات و طبيعت جاوداني او است كه مشتاق مصاحبت و دوستي قلبي با كساني باشد كه 
   .است

بايد اذعان كرد كه اين يك افتخ`ار ب`س !". ي خدا ھستم و بس من تنھا، برده: "گويند برخي مي شنوم كه من مي
خ`دا را خ`دمت                       كن`د،  كه براي اربابش ك`ار ميقدر است كه ھمچون يك غmم مشتاق  بزرگ و گران

. ".ي`ك ب`رده، بلك`ه پس`ر باش`د"انس`اني خ`دا ھرگ`ز اي`ن نب`وده اس`ت ك`ه  نقشه: كmم مقّدس خدا روشن است اّمانمود؛ 

 ٣۵يوحنّ`ا  انجي`ل. (."ماند پسر ھميشه مي اّما ماند،  غmم ھميشه در خانه نمي"). ۴:  ٧پولس به غmطيان  ي  رساله(

ي  چيز را ب`راي ھم`ه گوي`د ك`ه چ`ه ، ب`ه م`ا مي)در مباح`ث انس`اني(ي اشتياق قلب`ي خ`ود گونه ان انسانخدا در بي). ٨: 
؛ شما مرا پسران و دختران خواھيد ب/ودو  شما را پدر خواھم بودو ": آناني كه به او اعتماد دارند، انجام داده است

  ).۶:  ١٨پولس به قرنتيان  ي دّوم رساله. (."گويد ادر مطلق ميخداوند ق

. ايس`تد نمي كه خدا از تشبيه كردن محبّت خود به ما، ب`ه محبّ`ت وال`دين ب`ه پس`ران و دخترانش`ان، باز ديگر اين

ق`ه و ھا را ب`ا عm ، او الف`ت و محبّ`ت خ`ود نس`بت ب`ه انس`انب`رد ي ما تصّور و پندار را ب`ه س`طح ديگ`ري مي آفريننده
  .فرمايد عشق مرد به عروس خويش، مقايسه مي

خواھ`د خوان`د و ديگ`ر م`را بَعل`ي نخواھ`د ) يعن`ي ش`وھر م`ن(در آن روز م`را ايش`ي : گوي`د ك`ه و خداوند مي"
و تو را تا به ابد، نامزد خود خواھم ساخت و تو را ب`ه ع`دالت و انص`اف و رأف`ت و رحمانّي`ت؛ ن`امزد خ`ود ... گفت

و  ٢٠ھوش`ع كت`اب . (."ھ`وه را خ`واھي ش`ناختگ`اه ي نت نامزد خ`ود س`اختم آناّماو چون تو را به ... خواھم گردانيد
  ).٢:  ١۶؛ ١٩

گونه تعم`يم  را اين ي ممكن بين دو نفر را در روي زمين، تصّور كنيد و سپس آن ترين نوع رابطه كننده ارضاء
تر از بھت`رين ارتب`اط  ش`كوه نھاي`ت با بي خوان`د، ه ك`ردن آن ب`ا خ`ودش ف`را ميارتباطي ك`ه خ`دا م`ا را ب`ه تجرب`: دھيد
ن̀`اقص و ج̀`داي از ورود ب̀`ه ارتب̀`اط شخص̀`ي ب̀`ا آفري̀`دگار خ̀`ود، زن̀`دگي ش̀`ما . اني ممك̀`ن در روي زم̀`ين اس̀`تانس̀`
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̀`ود نا ̀`د ب ̀`داري از دارايي. خوش̀`ايند خواھ ̀`يچ مق ̀`ّذت ھ ̀`وال، ل ̀`ا و ام ̀`ا دعا ھا، شخص̀`يّت، انس̀`ان ھا و خوش̀`ي ھ ̀`ا  ھا ي ھ
تواند آن اتاق خالي قلب شما را كه براي  مي خداوندتنھا . توانند خmء و فضاي تھي روح و جان شما را پر كنند نمي

  . خودش ساخته است، پر نمايد

داود  كتاب مزامير( . ."ھاي نيكو پر ساخت زيرا كه جان آرزومند را سير گردانيد و جان گرسنه را از چيز"
١٠٧:  ٩.(  

، راس̀`م م̀`ذھبيو مخ̀`داي واح̀`د حقيق̀`ي، از تش̀`ريفات : را فرام̀`وش ك̀`رد اي ھس̀`ت ك̀`ه نباي̀`د آن ج̀`ا نكت̀`ه در اين
  .شود كنند، اقناع و راضي مي كه به او اعتماد مي با آنان ارتباطي خالصگردد، بلكه از  خشنود نمي

   :آيد، لّذت برده و خواھد برد پي مي ھا در رتباط با اشخاصي كه نام آنخدا در سطوح مختلف، از ا

ي ج̀``اودانگي، محبّ̀``ت و مص̀``احبت و ارتب̀``اط، ب̀``ين پ̀``در ج̀``اوداني، پس̀``ر ج̀``اوداني و  در گس̀``تره .خ///ودش
چن`ين                        براي مثال، متون مق`ّدس ك`mم خ`دا، . القدس جاوداني؛ وجود داشته و جاري بوده است روح

يوحنّ`ا انجي`ل (         . ."حبّ`ت نم`وديمرا پيش از بناي جھ`ان؛ م... اي پدر، ": گويد كنند كه پسر به پدر مي بت ميث
٢۴  :١٧.(  

. ھيبت او براي ھميشه بستايند او را بشناسند و دوست بدارند و جmل پرخدا فرشتگان را آفريد تا  .فرشتگان

  ).١:  ۶ي به عبرانيان  رساله. (."جميع فرشتگان خدا او را پرستش كنند"

از آن ارتب`اطي ك`ه فرش`تگان  تر با خ`دا، حتّ`ي ب`يش ھا را آفريد تا روزي ارتباطي نزديك خدا انسان .ھا انسان
چون به آسمان ت`و نگ`اه ك`نم ك`ه ص`نعت ": حضرت داود پادشاه، چنين نوشته است. برند، داشته باشند از آن لّذت مي

آدم ك`ه از  ياد آوري، و بن`ي ت ك`ه او را ب`هاي، پس انسان چيس ھاي توست، و به ماه و ستارگاني كه تو آفريده انگشت
 كت`اب مزامي`ر . (."او تفقّد نمايي؟ او را از فرشتگان، اندكي كمتر ساختي و تاج جmل و اكرام را برس`ر او گ`ذاردي

  .ابتدا انسان بايستي آزموده شود اّما. سر ببرد خواھد كه با قوم خويش به خدا مي). ٨:  ٣تا  ۵داود 

  

  آفرينشپايان : روز ھفتم
  :يابد قول آفرينش، با اين كلمات؛ پايان مي نقل

ھا و  و آس`مان... و ش`ام ب`ود و ص`بح ب`ود، روز شش`م. و خدا ھرچه ساخته بود، ديد و ھمانا بس`يار نيك`و ب`ود"
  . ".ي كار خود كه ساخته بود، آرامي گرفت در روز ھفتم از ھمه و. ھا تمام شد ي لشگر آن زمين و ھمه

  ).١:  ٣١تا  ٢:  ١و  ٢كتاب پيدايش (

  

 خداون`د. رس`يده ب`ودچ`ه ك`ه آفري`ده بود، شادي در ھرآن اكنون زمان آرامي و. انجام رسيد بهكار آفرينش خدا 

معناي  ذات، كه نامش به به ي قائم آن يگانه .شده بود، آرامي و استراحت گرفت در روز ھفتم نه به اين علّت كه خسته
ك`ارش چ`ون  _دس`ت از ك`ار كش`يد _ آرام`ي گرف`ت  خ`دا.ش`ود درمان`ده نمي ھرگ`ز خس`ته وباش`د؛  ، مي"من ھستم"
  . او از كارش خشنود بود. پايان رسيده بود به

  .نقص بود چيز كامل و بي ھمه

دنياي كاملي را تصّور نماييد كه محّل سكونت دو انس`ان كام`ل ب`ود ك`ه امتي`از و افتخ`ار داش`تن ي`ك دوس`تي و 
  .ي ما در آغاز آن بود اين وضعيّت و حالت سيّاره. ي كامل خويش داشتند ينندهرفاقت پويا و بالنده را با آفر

عفّت`ي و  شرارت و پلي`دي، بي. سال از آن كامليّت، بسيار دور است دريغ و افسوس كه امروزه اين زمين كھن
چشم  جا به ھرزگي، تأّسف و اندوه، درد و رنج، فقر و تنگدستي، گرسنگي، نفرت و خشونت، بيماري و مرگ؛ ھمه

  . گرفته است خورد و زمين را فرا مي

  سر دنياي كامل خدا آمده است؟ چه بر

  .اين بخش بعدي داستان است
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١١  
  يطانورود ش

  

  

  

  

  

را متبارك  خداوند!... را فراموش مكن ھاي او احسانرا متبارك بخوان و جميع  ، خداونداي جان من"
اي ! گيريد آواز كmم او را گوش مي آوريد و جا مي را به كIم اوآوريد و  خوانيد، اي فرشتگان او كه در قّوت، زور

ي  اي ھمه! آوريد جا مي به را ي او اراده و اي خادمان او كه! را متبارك خوانيد خداوندھاي او،  جميع لشگر
  ."!را متبارك بخوان خداونداي جان من، .سلطنت او ھاي ي مكان در ھمه! ، او را متبارك خوانيدخداوندھاي  كار

  ).١٠٣:  ٢؛ ٢٠تا ٢٢داود  كتاب مزامير(داود پادشاه  

  
، ن̀`ام فرش̀`تگانش̀`ماري را از موج̀`ودات ك̀`امmً روح̀`اني ك̀`ه  لش̀`گر بي ك̀`ه خ̀`دا انس̀`ان را بيافرين̀`د، آن پ̀`يش از
براي ستايش، محبّ`ت، اطاع`ت، خ`دمت و تجلي`ل ھميش`گي خ`ويش، _  جmل خويشخدا آنان را براي . داشتند، آفريد
. كنن`د ھ`اي خ`ود رفت`ار مي اس`اس غريزه خدا فرشتگان را خلق فرمود نه ت`ا مانن`د حيوان`ات باش`ند ك`ه بر. خلق فرمود

را ستايش كنند، كmم او را  خداوندا بتوانند انتخاب كنند كه ھ ھمانند انسان، خدا به فرشتگان اراده عطا فرمود تا آن
  .ھا را برگزينند جا آورند؛ يا خmف اين ي او را به اطاعت كرده و اراده

  

  درخشاني  فرشته
، درخش`نده و ن`ورانيمعناي  نام گرفت`ه ب`ود، ك`ه ب`ه لوسيفرموجود روحاني، ترين  بخت ترين و خوش مند قدرت

.است
 كت`اب. (، توص`يف ش`ده اس`ت"خ`اتِم كم`ال و ممل`وِّ حكم`ت و كام`ِل جم`ال "عنوان  ي نوراني، به اين فرشته ١٢٢

  ).٢٨:  ١٢حزقيال 

ب`ود ك`ه  دان`يم ك`ه از مي`ان فرش`تگان ع`الی مق`ام كه كه خدا تمام جزئيّات را آشكار نفرموده اس`ت، م`ا م`ي اين با
  .ي شدبار، شرارت و پليدي و عيب و نقص، وارد گيت نخستين

  : فرمايد خدا خطاب به لوسيفر چنين مي

س`بب جمال`ت،  به ات مغ`رور گردي`د و دل ت`و از زيب`ايي... تو خاتِم كمال و مملوِّ حكمت و كامِل جم`ال ھس`تي"
گ̀`ذارم ت̀`ا ب̀`ر ت̀`و  ان̀`دازم و ت̀`و را پ̀`يش روي پادش̀`اھان مي لھ̀`ذا ت̀`و را ب̀`ر زم̀`ين مي. حكم̀`ت خ̀`ود را فاس̀`د گرداني̀`دي

كرس/ي خ/ود را ب/اnي س/تارگان خ/دا "م/ن"ب/ه آس/مان ص/عود نم/وده، "م`ن"«: گفت`ي و تو در دل خود مي... بنگرند
ھاي ابرھ/ا  ب/اnي بلن/دي "م/ن".جل/وس خ/واھم نم/ود ب/ر ك/وه اجتم/اع در اط/راف ش/مال؛ "من"خواھم افراشت، و

  . ".».مثل حضرت اعI خواھم شد "من"صعود كرده،

   ).١۴:  ١٣و  ١۴اشعياء  ، كتاب٢٨:  ١۴و  ١٧كتاب حزقيال (
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اي`ن فرش`ته ك̀`ه .كن̀`د ، اس`تفاده مي...!"م/ن "ب`ار از ض̀`مير  برداري خ`دا، پنج جاي س`تايش و فرم̀`ان لوس`يفر ب`ه
ھايي را كه دارد ب`ه او بخش`يده  ي چيز ھمه كسي چهزيبايي و ذكاوتش او را كور كرده بود و فراموش كرده بود كه 

جاي  ھاي فرش`تگان، ب`ه خواس`ت ك`ه لش`گر او مي. داد ت`ر اس`ت، فري`ب م`ي است، خود را با اين فكر ك`ه از خ`دا حكيم
  . ت، او را ستايش كنندي پرستش و ستايش اس آفريدگار كه تنھا شايسته

علي`ه خ`دا ب`ه او پيچي  كش`ي و س`ر ادار ك`رد ت`ا در سرسّوم فرشتگان آسمان را ترغيب و و چنين يك لوسيفر ھم
.بپيوندند

١٢٣
، براي سرنگوني حاكميّت خدا و نشستن بر تخت پادشاھي آسمان، دسيسه و ي نور فرشتهاين ترتيب،  به 
  .توطئه كرد

  . گناه به جھان خدا وارد شد

  

  گناه چيست؟
  .نمايد كmم مقّدس خدا، گناه را براي ما روشن و مشّخص مي

 ).٣:  ۴يوحنّا  ي اّول رساله. (."است ، بی قانونیگناه" •

 .)۵:  ١٧يوحنّا ي اّول  لهرسا. (."است گناهراستي،  ھر نا" •

 ).۴:  ١٧يعقوب  ي رساله(    . ."است گناهعمل نياورد، او را  كه نيكويي كردن بداند و به ھر" •

 ).٣:  ٢٣پولس به روميان   رساله. (."قصور كردن از جIل خدا است" ،گناه •

نرس̀`يدن و "معناي  ، ب̀`ه"قص̀`ور و كوت̀`اھي". كن̀`د ، ب̀`ه خل̀`وص و كامليّ̀`ت مطل̀`ق خ̀`دا، اش̀`اره مي"ج̀`mل خ̀`دا"
̀`ه معي̀`ار و ھ̀`دف كام̀`ل پارس̀`ايي و ع̀`دالت دس̀`ت ̀`دگي ھماھن̀`گ و  .؛ اس̀`ت"نيافتن ب ̀`اھي و قص̀`ور در زن ̀`اه، كوت گن

  . پذير خدا است نا ي خدشه سازگار با طبيعت و ذات مقّدس و اراده

مش`ھود و عين`ي آن، اي`ن اس`ت ك`ه ھ`ر موج`ود ج`اوداني، چ`ه فرش`تگان و چ`ه انس`ان، ، در شكل و حالت گناه
تر از خدا قرار  ند، بخواھند كه خود را با*ي نخست قرار دھند و از راه او پيروي نماي كه خدا را در رتبه جاي اين به

ي چنين رھ`ايي و ع`دم وابس`تگي ب`ه خ`دا چيس`ت؟  و نتيجه). ۵٣:  ۶اشعياء  كتاب . (."گردند راه خود باز به"دھند و 
  . آورد ، را پديد مي"ھر قِْسم طمع"اين عمل، 

   ).٧:  ٨پولس به روميان  ي رساله(

  . است گناهانديشه يا كردار خارج و جداي از خدا، 

جاي پيوستگي و وابس`تگي  آنان به. فكر و ھمراه او برگزيدند اين ھمان مسيري بود كه لوسيفر و فرشتگان ھم
  . با آفريدگار خويش، در دل خودشان مغرور شدند و به راه خود برگشتند

 ۵سليمان  كتاب امثال(   . ".است، و او ھرگز مبّرا نخواھد شد مكروه خداونددارد، نزد مغرور كه دل،  ھر"
 :١۶.(  

آل̀`ودگي ي̀`ا  م̀`ورد بي̀`زاري، عم̀`ل تنفّ̀`ر،"مفھوم  ي س̀`خت و س̀`نگين اس̀`ت، ك̀`ه ب̀`ه ، ي̀`ك واژهكراھ̀`ت و انزج̀`ار
  . گردد اين عمل، گناه محسوب مي. محورانه، متنفّر است خدا از غرور خود. باشد ، مي"پرستي بت

 در  در خان`ه يك خوك م`تّعفن و فاس`د ي *شه تر از انگيز سكونت گناه در حضور خدا، براي او نفرتاجازه به 

قبول اس̀`ت ك̀`ه ي̀`ك قط̀`ره زھ̀`ر ُكش̀`نده در چ̀`اي م̀`ن  قاب̀`ل ھمان ان̀`دازه غير ب̀`ه ي̀`ك گن̀`اه ب̀`راي خ̀`دا. نظ̀`ر ش̀`ما اس̀`تم
ي خويش، يا يك قط`ره زھ`ر را در  خانهي گنديده در  چرا ما قادر نيستيم كه وجود يك *شه. باشد پذيرش مي قابل غير

  چاي خود، تحّمل كنيم؟ 

  .خmف طبيعت و نھاد ما ھستند ھايي، بر چنين چيز

  .گناه ھم عليه و مخالف ذات و جوھر خدا است

  

اي خداوند، ايشان را براي . آيا تو از ازل نيستي؟ پس نخواھيم مرد! اي قدّوس من! خداي من يھوهاي "
كه به  تر است از اين چشمان تو پاك. اي اي و اي صخره، ايشان را براي تأديب؛ تأسيس نموده داوري معيّن كرده
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كه شرير،  نمايي و حيني حظه ميكاران را مm پس چرا خيانت. تواني كرد انصافي، نظر نمي بدي بنگري و به بي
  ).١:  ١٢و  ١٣حبقوق  كتاب( ."ماني؟ بلعد، خاموش مي تر است؛ مي كسي را كه از خودش عادل

 

  ھا و جھنّم شيطان، ديو
̀`ه ̀`دار ك̀`ه لوس̀`يفر مي خاطر آن ب غص̀`ب و او را  و جايگ̀`اه خواس̀`ت ك̀`ه ج̀`mل خ̀`دا را از آن خ̀`ود س̀`ازد و اقت

از جايگاھش`ان در يروي و حمايت از او گرفته بودند،چنين فرشتگاني كه تصميم به پ ھمتصاحب نمايد، خدا او را و 
  . ترين مكان آسمان و ملكوت، بيرون فرمود با*

ھ`م مع`روف  ش`ريرچن`ين ب`ه  او ھم. ، اس`ت؛ تغيي`ر ياف`ت"دشمن و م`ّدعي"معناي  كه به شيطاناسم لوسيفر به 
معناي  ك`ه ب`ه ھ`ا ديوھ`اي ش`رير ي`ا  عنوان روح فرشتگان سقوط ك`رده ھ`م ب`ه. باشد ، مي"كننده متّھم"مفھوم  است كه به

  . ، است، معروف شدند"شناسندگان"

چ`ه در ت`وان دارن`د  وجود، ھر اين ب`ا اّم`الرزن`د،  دانند كه خدا كيست و در پيش`گاه او مي ھاي او مي شرير و ديو
ھا براي پيوس`تن ب`ه سركش`ي و طغي`ان خ`ود  ھاي او و فريب انسان براي لطمه زدن به كار خدا و خراب كردن نقشه

  .دھند عليه خدا انجام مي

فرمايد كه در روزي كه از قبل مقّرر گش`ته اس`ت،  گويي مي كmم مقّدس خدا پيش. ھا پيروز نخواھند شد آن اّما
 انجي`ل . (، افكن`ده خواھن`د ش`د."آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مھيّا شده اس`ت"ھاي او به  شيطان و ديو

ي آن`اني را ك`ه ب`ا طبيع`ت و ذات  كه خدا ھم`ه است ، مكاني واقعي، يعني جايي"آتش جاوداني"اين ). ٢٧:  ۴١متّي 
  . نگاه خواھد داشت              براي ابد،  سازگاري و ھماھنگي نداشته باشند،اقدس او 

̀`اني ب̀`راي مك̀`ان مج̀`ازات كس̀`اني ك̀`ه ب̀`ه نيرو يك̀`ي از واژگ̀`اني ك̀`ه در عھد ̀`د ب̀`ه زب̀`ان يون ھ̀`اي ش̀`يطان  جدي
ترجم`ه  ]ي`ا ھاوي`ه ي`ا َدَرك[ ي`ا ھم`ان جھ`نّم Hellاست كه غالباً به  Gehennaكار رفته است؛ عبارت  اند، به پيوسته

.شده است
١٢۴
  . است" ھا محّل سوختن زباله"معناي  از نظر ادبي، اين واژه به 

̀`يچن̀`دان دور  ي نه در فاص̀`له ̀`دانمان را در آن از محلّ ج̀`ا ب̀`زرگ  در كش̀`ور س̀`نگال ك̀`ه م̀`ن و ھمس̀`رم، فرزن
ت`ه داني، اغلب آتش`ي افروخ آن زباله در .ريختند جا مي ھايشان را در آن ھا و آشغال كرديم، محلّي بود كه مردم، زباله

چ`ه ك`ه  ھر. بوي خ`ويش را بس`وزانند ھاي ب`د كردن`د، ت`mش داش`تند زبال`ه بود كه كساني ك`ه در آن ح`والي زن`دگي مي
  . شد رسيد، به درون آتش، پرتاب مي ارزش مي نظر بي به

جا نگ`اه  اكنون در آناند، گذشته كه در گناھانشان مرده، خدا است، جايي كه مردگاني از "سوزي زباله"جھنّم، 
ي آتش و  درياچهھا و تمام ساكنان جھنّم، به مكان نھايي داوري و مجازات كه  روز، شيطان، ديو يك. شوند داشته مي
  .، افكنده خواھند شد است١٢۵گوگرد

  . گناه براي ھميشه، جھان خدا را آلوده نخواھد نمود

  

  شيطان مقصود
بلك`ه آن`ان در  .اند ي آت`ش، افكن`ده نش`ده درياچ`ه ھاي او باي`د گف`ت ك`ه آن`ان ھن`وز ب`ه ي شيطان و ديو درباره اّما

رئ`يس ق`درت ھ`وا، روح`ي ك`ه در فرزن`دان معص`يت، عم`ل "ك`mم مق`ّدس خ`دا، ش`يطان را . كنن`د جھان م`ا عم`ل مي
  ).٢:  ٢پولس به افسسيان  ي رساله. (نامد ، مي."كند مي

او ي̀`ك موج̀`ود .ق̀`ادر مطل̀`ق نيس̀`ت اّم̀`امن̀`د اس̀`ت،  چ̀`ه ش̀`يطان، قدرت ياد داش̀`ته باش̀`يم ك̀`ه اگر مھ̀`ّم اس̀`ت ك̀`ه ب̀`ه
، خوان`ده ش`ده اس`ت ك`ه "خ`داي اي`ن زم`ان"او . شيطان با خدا برابر و ھمس`ان نيس`ت. مخلوق، يك سقوط كرده است

ل`يكن ". اند ست كه براي آن آفريده ش`دهھا از شناخت خدا و محروم كردن آنان از مقصدي ا گيري انسان ھدف او جلو
ايمانش/ان را ك/ور  ھ/اي بي خداي اي/ن جھ/ان، فھم در ايشان،  كهمخفي است،  ھالكاناگر بشارت ما مخفي است، بر 

 ي دّوم رس`اله( .".ك`ه مب`ادا تجلّ`ي بش`ارت ج`mل مس`يح ك`ه ص`ورت خداس`ت، ايش`ان را روش`ن س`ازد گردانيده است

  ). ۴:  ٣و  ۴پولس به قرنتيان 

ھ`ا را از ش`نيدن و ب`اور  ھا را ك`ور ك`رده و آن ھ`اي انس`ان كند تا ذھن ھدف غايي شيطان چيست؟ او تmش مي
او  اّم`اتوان`د در آن پي`روز ش`ود،  اين جنگي است كه ش`يطان نمي. او با خدا در جنگ است. پيغام خدا دور نگاه دارد
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وار اس`ت  و او امي`د. تري را با خود به س`قوط و تب`اھي بكش`اند چه بيش ي ھر بندد تا عّده كار مي تمام تmش خود را به
  . كه شما را ھم به اين دام، گرفتار آورد

نقش`ه كش`يد ت`ا  اند، ت`mش ك`رد و شيطان با دانستن اين كه آدم و حّوا براي جmل خدا و خشنودي او آفريده شده
اس`رار "خدا ك`ه  خداوندالبتّه، . را بگسلد بشكند و آن ھم دوستي و مصاحبتي را كه بين خدا و انسان وجود داشت، در

چه كه بايد  آن چيز كه شيطان برايش نقشه كشيده بود، و ھر ، از ھمه)۴۴:  ٢١داود كتاب مزامير (."داند ھا را مي دل
  . افتاد؛ آگاه بود اتّفاق مي

  .اي داشت ، نقشهخدا نيز براي خود

  

  يك فرمان
از او نف̀`رت كن̀`د، او را اطاع̀`ت نماي̀`د ي̀`ا خ̀`دا ب̀`ه انس̀`ان، آزادي داد ت̀`ا آفري̀`دگارش را دوس̀`ت ب̀`دارد ي̀`ا از او

محبّت و عشق، با فكر، قل`ب و . ريزي شده باشد تواند اجبار و از پيش برنامه محبّت و عشق واقعي نمي. تابد بر روي
چن`ين اي`ن ني`ز حقيق`ت اس`ت ك`ه او  حقيقت كه خدا پادشاه مقتدر جھ`ان خ`ويش اس`ت، ھم عين در .كار دارد و اراده، سر

   .داند كننده براي نتائج جاوداني آن مي گيري خطير و تعيين انسان را مسئول تصميم

 بايس`ت در رأس نس`ل بش`ر جا كه م`رد، مي از آن. كه زن را بيافريند، به مرد، فرماني داد از اين خدا حتّي پيش

  .قرار داشته باشد، خدا آزموني را پيش روي او نھاد

از درخت معرفت  اّماممانعت بخور،   ي درختان باغ، بي از ھمه«: خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت"
كتاب (                           . ."».آينه خواھي مرد بد؛ زنھار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، ھر و نيک

  ).٢:  ١۶و  ١٧پيدايش 

شمار  تمام درختان بيھاي لذيذ  توانست آزادانه از ميوه مي انسان.ساده و آسان خدا توّجه نماييدالعمل  به دستور
خ̀`دا ب̀`ه آدم گفت̀`ه ب̀`ود ك̀`ه . ي آن من̀`ع فرم̀`وده ب̀`ود ك̀`ه خ̀`دا آدم را از خ̀`وردن مي̀`وه جز ي̀`ك درخ̀`ت ب̀`هب̀`اغ بخ̀`ورد، 

  . د داداطاعتي وي، چه اتّفاقي رخ خواھ صورت نا در

  . ."آينه خواھي مرد ھرروزي كه از آن خوردي، "

  

ھمانند وضعيّت لوس`يفر، .بود گناهشد كه مصداق ديگري از  ، تلقّي ميفرماني كشي و نا سرگذشتن از آن خط، 
  . داشت بر در را  اي مھيب و خطير آيند و نتيجه كشي و تمّرد عليه خداوند جھان آفرينش؛ بر سر

با اين فرمان، به انس`ان فرص`تي ب`راي رش`د . كامmً بالغ نبود اّمانقص بود،  چه نخستين انسان، كامل و بي اگر
محبّ`ت، انتخ`اب كن`د ك`ه خ`دا  گذار و پر خواست تا آدم با قلبي ش`كر خدا مي. و بلوغ در ارتباط با آفريدگارش عطا شد

چ`ه ك`ه خ`دا ب`راي انس`ان انج`ام داده  ي آن در مقايس`ه ب`ا ھم`هرسيد كه اي`ن ك`ار  نظر مي به. را اطاعت و پيروي نمايد
  . ي كافي آسان است اندازه بود، به

خ`دا آدم را ب`ا امتي`از و افتخ`ار پاس`خ ب`ه . خدا به آدم بدن، روح و جان بخشيده ب`ود! به اين موضوع، بينديشيد
چي̀`ز خ̀`وب را ك̀`ه در  ق̀`رار داد و ھ̀`رش̀`كوه  ا در ب̀`اغي پراو آدم ر. اش، مب̀`ارك فرم̀`ود ذات اق̀`دس و محبّ̀`ت آفرينن̀`ده

خ̀`دا . مندي باش̀`د، ب̀`راي او ف̀`راھم فرم̀`ود ك̀`ه زن̀`دگي انس̀`ان ممل̀`ّو از خوش̀`ي و رض̀`ايت گنج̀`د، ب̀`راي اين تص̀`ّور مي
داشتني بخشيد  خدا به آدم، ھمسري دوست. گيري مسئو*نه را افاضه فرمود چنين به انسان آزادي و قابليّت تصميم ھم

بھت̀`ر از ھم̀`ه، خ̀`ود . آفري̀`ده ب̀`ود، عط̀`ا فرم̀`ودب̀`ر دني̀`ايي ك̀`ه  و مراقب̀`ت پرس̀`تي ار و سرچن̀`ين ب̀`ه ايش̀`ان اختي̀` و ھم
خ`دا ب`ه آن`ان فرص`ت ش`ناخت آفري`دگار و . امد تا با آدم و حّوا راه برود و با ايش`ان س`خن بگوي`د ، به باغ ميخداوند

  . نقص بود اين جھاني كامل و بي. مالكشان را افاضه فرمود

  .آورد بر سر، مارروز،  سپس يك
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 "آيا خدا حقيقتاً گفته است؟"
  .ثبت شده استرين واقعه در تاريخ بشر،ت  گير فراترين و  انگيز در فصل سّوم از كتاب پيدايش است كه غم

ب`ر ايش`ان ظ`اھر  م`ارروز، ھنگامي كه آدم و حّوا در نزديكي درخت ممنوعه بودند، شيطان در لب`اس ي`ك  يك
آن مار قديمي كه به " عنوان ھا كmم مقّدس خدا او را به كه بعد كننده، شيطان بود، چرا هسدانيم كه اين وسو ما مي .شد

  ).١٢:  ٩يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (نمايد في مي، معرّ "فريبد  ابليس و شيطان مسّما است كه تمام ربع  مسكون را مي

  .طرح كرده بوداي براي آدميان  ت، شيطان ھم نقشهاي داش برنامهطور كه خدا براي نسل بشر،  درست ھمان

  : و به زن گفت. تر بود ي حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، ھشيار و مار از ھمه"
  ).٣:  ١كتاب پيدايش . (".»ي درختان باغ نخوريد؟ آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از ھمه« 

آيا به نخستين چيزي را كه . مرد، سخن بگويد؛ شروع به صحبت با زن نمودكه بخواھد با  جاي اين شيطان به
  او به حّوا گفت، توّجه كرديد؟

  . "؟...گفته استآيا خدا حقيقتاً "

خواس`ت ت`ا ح`ّوا حكم`ت و اقت`دار خ`دا را زي`ر س`ؤال  او مي. به ك/Iم خ/دا ش/ّك كن/دخواست كه حّوا  شيطان مي
يعن`ي لوس`يفر؛             طور كه خ`ودش،  گارش را به چالش بكشد، درست ھماناو به حّوا جرأت داد تا آفريد. ببرد

جنگ̀`د، زي̀`را حقيق̀`ت و راس̀`تي، ش̀`يطان را  ت̀`ا ام̀`روز، ش̀`رير ب̀`ا حقيق̀`ت و راس̀`تي مي. اي̀`ن ك̀`ار را انج̀`ام داده ب̀`ود
ھ`اي  ا ني`ز نيرنگھمان ترتيب، كmم خ`د زدايد، به طوري كه نور، تاريكي را مي ھمان. كند سmح مي اعتبار و خلع بي

  . فرمايد شيطان را باطل مي

   .حمله كرد، به شخصيّت و سيرت خدا ي نيكويي خدا ترديد دربارهچنين با ترغيب حّوا به  شيطان ھم

  
  . "درختان باغ نخوريد؟ ي ھمه آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از"

  

ي ايش`ان، ك`ه ب`ا آن`ان حي`ات و ح`ّق  ك`ه گ`ويي آفري`دگار و مال`ك بخش`نده چنانشيطان، كmم خ`دا را تغيي`ر داد، 
خواس`ت ك`ه آن`ان  مي          ي يك درخت را عطا كرده ب`ود،  جز ميوه ي تمام درختان باغ به خوردن آزادانه از ميوه

  . را از نيكويي نھايي محروم فرمايد

  

  !"آينه نخواھيد مرد ھر"
  
ي درخت`ي ك`ه در وس`ط ب`اغ اس`ت، خ`دا  خ`وريم،  لك`ن از مي`وه ي درختان باغ مي ميوهاز «: زن به مار گفت"

دان`د  بلك`ه خ`دا مي آين`ه نخواھي`د م`رد، ھر«: مار به زن گفت. ».را لمس مكنيد، مبادا بميريد گفت از آن مخوريد و آن
تا  ۵كتاب پيدايش . (."».دبد خواھيد بو و در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيک

٣:  ٣.(  

 ب/هخواس`ت ك`ه او  چن`ين مي خواست ك`ه ح`ّوا ب`ه ك`mم خ`دا و نيك`ويي او تردي`د كن`د، بلك`ه ھم تنھا مي شيطان نه

ي م`رگ  جريم`ه           ي ممنوعه را بچش`د، خ`دا حقيقت`اً  كه گويي اگر حّوا ميوه ، چنانگمان گردد عدالت خدا ھم بد
   .آورد نميرا بر او وارد 

  : روشني و وضوح، فرموده بود را به خدا آن

  
  ).٢:  ١٧كتاب پيدايش . (".آينه خواھي مرد ھردر روزي كه از آن خوردي، "

  . !"آينه نخواھيد مرد ھر": را انكار كرد و چنين گفت شيطان، اين

انك`ار را  و آن دھ`د مي وارون`ه جل`وهاو ھن`وز ھ`م پيغ`ام خ`دا را . ي ابتدايي ش`يطان، تغيي`ري نك`رده اس`ت شيوه
خواھد ما باور داشته باشيم كه خ`دا  شيطان مي. به كmم، نيكويي، و عدالت خدا؛ شّك كنيمخواھد كه ما  او مي. كند مي
  . نمايد تواند مورد اعتماد قرار گيرد و واقعاً آن كسي نيست كه خود، اّدعا مي نمي
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 مذھبخشک  ِشيطان 
ھ̀`زار م̀`ذھب  از ده ھمين دلي̀`ل اس̀`ت ك̀`ه ام̀`روزه در دني̀`ا ب̀`يش ب̀`ه. كن̀`د گ̀`ذاري مي ش̀`يطان، م̀`ذھب را ني̀`ز پايه

دان`د در روزي ك`ه از  خدا مي": توّجه كنيد كه شيطان چگونه از خدا تقليد كرد و به حّوا گفت. گوناگون وجود دارند
  . ."ھيد بودبد خوا و آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيک

او در گرفتن حقيق`ت خ`دا و مخل`وط ك`ردن آن ب`ا . جاي قادر مطلق، جا بزند شيطان دوست دارد كه خود را به
ترين و  منط`ق حتّ`ي بي. گر، مقلّ`د و متقلّ`ب اس`ت ت`رين آش`وب بزرگ او. دس`ت اس`ت ھاي خودش، استادي چيره دروغ
كردني  اي`ن اس`ت ك`ه اي`ن م`ذاھب را ب`اور. حقيق`ت ھس`تند ھايي از ھاي اعتقادي دنيا ھ`م داراي رگ`ه ترين نظام عجيب
 مواظ`ب": كن`د خوبي ح`ّق اي`ن مطل`ب را ادا مي آوري ك`نم ك`ه ب`ه المثل عرب`ي را ي`اد دوباره بايد اين ضرب. سازد مي

  . ! "گويند گويان، حقيقت را مي باش، چون برخي از دروغ

ب`د خواھي`د  و ش`ما مانن`د خ`دا ع`ارف نيک": تقلّب در مذھب، به حّوا چن`ين گف`ت شيطان در اّولين تmش براي 
واقع به او دروغ گفت؛ زيرا كسي ك`ه گن`اه  ، در."مانند خدا خواھيد بود"ھنگامي كه شيطان به حّوا گفت كه . . "بود
ھنگ`امي ك`ه  اّم`ا. كن`دخواھد اقتدار خدا را غصب و تصاحب  كند، مثل خدا نيست، بلكه مانند شيطان است كه مي مي

ي تلخ`ي، رن`ج و مرگ`ي ك`ه ھم`راه اي`ن  ، راست گف`ت؛ ول`ي درب`اره."بد خواھيد بود و شما عارف نيك": شيطان گفت
  . بود، به آنان چيزي نگفت شناخت و معرفت مي

. ؛ استفاده كردخدا، تنھا از عبارت كلّي و عاّم خداوندچنين توّجه داشته باشيد كه شيطان در سخن گفتن از  ھم

پنداري`د؛ ايم`ان داش`ته  قاب`ل ش`ناخت مي ك`ه خ`دا را دور و غير درس`ت ت`ا مادامي_ ك`ه ش`ما ب`ه ي`ك خ`دا  شيطان از اين
ش̀`ياطين ني̀`ز ايم̀`ان دارن̀`د و ! كن̀`ي ت̀`و ايم̀`ان داري ك̀`ه خ̀`دا واح̀`د اس̀`ت؟ نيك̀`و مي". ح̀`ال اس̀`ت باش̀`يد، خيل̀`ي خوش

  ).٢:  ١٩يعقوب  ي رساله(!". لرزند مي

̀``ه يكتا يوش̀``رير و د ̀``اي او ھم ̀``اور ھس̀``تند و در پيش̀``گاه خ̀``دا مي ھ ̀``د ب ̀``ا روش̀``ن. لرزن ̀``ن موض̀``وع ب گري  اي
دانند كه تنھا يك  ي وي مي شيطان و فرشتگان سقوط كرده. انگيزي در چندين فصل آينده شرح داده خواھد شد شگفت

ھن`د ك`ه ش`ما آفري`دگار و مال`ك خوا ھ`ا اص`mً نمي آن! خداي واحد حقيقي وجود دارد و آه كه چقدر از او، نفرت دارند
  . خويش را دوست داشته باشيد، بپرستيد و پيروي نماييد

  

  انتخاب
ي دشمن اعظم خدا،  ي انتخاب براي آدم و حّوا فرا رسيده بود كه بين كmم آفريدگار محبوب خود و گفته لحظه

  . يكي را برگزينند

چه كه  تمام آن ! چقدر آسان بود .حكمت آفريدگاراعتماد به : ي پيروزي، مشّخص و واضح بود قانون و قاعده
خ`دا ب`ه م`ا فرم`ان  خداون`د: "مصون از خط`اي خ`دا و ب`ا گف`تندادند، نقل از كmم الھامي و  حّوا بايد انجام مي آدم و

  !". بس و ھمين! ما از آن نخواھيم خورد .'.بد زنھار نخوري و ي درخت معرفت نيك از ميوه': داده است

ھ̀`ا اي̀`ن ك̀`ار را  آن اّم̀`ا. ش̀`د از آن̀`ان دور مي م̀`ارايس̀`تادند،  پ̀`ذير خ̀`دا مي نا اگ̀`ر آدم و ح̀`ّوا ب̀`ر روي ك̀`mم تغيير
  .نكردند

افزا، پس از  پذيِر دانش نما و درختي دل نظر خوش ست و به و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراک نيكو"
  ).٣:  ۶كتاب پيدايش . (".رداش گرفته، بخورد و به شوھر خود نيز داد و او خو ميوه

  

  .آدم ھم از آن ميوه خورد. حّوا از آن ميوه خورد

آنان . محبّت خود، تسليم دشمن خدا شدند ي آفريدگار قّدوس و پر سپردگي به كmم و اراده جاي سر آدم و حّوا به
  . به قلمرو ممنوعه پا گذاشتند

  : سرعت به سراغش آمد ي آن، به آيند و نتيجه قانوني و ممنوعه را چشيد، بر ي غير ھنگامي كه آدم ميوه
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ھا ب`راي  ھم دوخت`ه، س`تر ھ`اي انجي`ر ب`ه پ`س برگ. دو ايشان باز شد و فھميدن`د ك`ه عريانن`د گاه چشمان ھر آن"
خرامي`د، و آدم و زن`ش؛  خدا را شنيدند كه در ھنگام وزي`دن نس`يم نھ`ار در ب`اغ مي خداوندو آواز . خويشتن ساختند

  ).٣:  ٧و  ٨كتاب پيدايش (       . ."ميان درختان باغ پنھان كردند خدا در خداوندخويشتن را از حضور 

د، اكنون از ترس آم جاي لّذت بردن در ھنگامي كه خداوند به مmقات آنان مي ھا به آن. به تغييرات، تّوجه كنيد
  . و خجالت، آكنده شده بودند

داش`تني خ`ود،  از خداون`د دوستي ص`ميمانه، ه رابط`همن`د ب` چيزي باعث شده ب`ود ك`ه اي`ن موج`ودات عmقه چه
بيند، پنھ`ان  چيز را مي توانند خود را از آفريدگاري كه ھمه چيز سبب شده بود كه ايشان بپندارند كه مي بگريزند؟ چه
  ھاي درخت كردند؟  ھايشان با برگ خستين والدين ما احساس نياز به پوشانيدن بدننمايند؟ چرا ن

  

  . آنان گناه كرده بودند
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   ١٢  
  گناه و مرگ شريعت

  

  

  

  

  

  .".كند، غmم گناه است كه گناه مي ھر"

  ).٨:  ٣۴يوحنّا انجيل (عيسای ناصری 

  

آن`ان ھ`م مث`ل ش`يطان، ارتب`اط خ`ويش را ب`ا خ`دا از . اط`اعتي كردن`د آدم و حّوا از آفريدگار و مالك خ`ويش، نا
ان`د،  آدم و ح`ّوا مانن`د فرزن`داني ك`ه از دس`تور روش`ن پدرش`ان س`رپيچي كرده. دست دادند و برده و غmم گن`اه ش`دند

رض`ايت و اطمين`ان،  احس`اس. كه آنان را محبّت كرده و از ايشان مراقبت نموده بود، بمانند خواستند با آن ديگر نمي
  . جاي خود را به حّس آلودگي و خجالت داد

خرامي`د، و آدم و زن`ش خويش`تن را از   نسيم نھار در باغ ميآواز خداوند خدا را شنيدند كه در ھنگام وزيدن "
  ).٣:  ٨كتاب پيدايش . (."حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنھان كردند

ش`د آن`ان بخواھن`د خ`ود را از آفرينن`ده و ارب`اب  آدم و حّوا ح`ال ديگ`ر ب`ه گن`اه آل`وده ش`ده بودن`د، ك`ه س`بب مي
ي ايشان به آنان فھم و درايت نيكويي و پليدي، خوبي و بدي  ازه حاصل شدهوجدان و شعور ت. خويش، پنھان سازند

توانند در پيشگاه ي`ك خ`داي ق`ّدوس، زن`دگي  ھاي پاك و مقّدس مي آموخت كه تنھا انسان را داد كه فطرتاً به ايشان مي
ي نزدي`ك الف`ت ب`ين  رش`ته. دانس`تند را مي عيب نبودند و آن`ان اي`ن آدم و حّوا ديگر در حضور خدا، خالص و بي. كنند

  . خدا و انسان گسسته بود

  .ارتباط و مصاحبت، جان سپرده بود

  

  ي شكسته شاخه
گو ب`ودم،  و مش`غول گف`تي يك درخت در نزديكي يك مس`جد،  نفر در زير سايه روز، ھنگامي كه من با چند يك

  .ي كmم به موضوع گناه و مرگ كشيده شد رشته

آي`ا اي`ن : "و از آن`ان پرس`يدم من ي`ك ش`اخه را از درخ`ت، شكس`تم
دارد : "يك`ي از آن م`ردان، پاس`خ داد". شاخه، زنده است يا م`رده اس`ت؟

: او گف`تمرض`ايتي ب`ه  م`ن ب`ا نا.". م`رده اس`ت: "ديگري گفت.". ميرد مي

گويي كه اين شاخه مرده اس`ت؟ نگ`اه ك`ن ك`ه چق`در س`بز  چگونه تو مي"
حقيق̀`ت،  در اّم̀`اآي̀`د،  مي نظر زن̀`ده اي̀`ن ش̀`اخه ب̀`ه: "او پاس̀`خ داد!". اس̀`ت

  .".مرده است، چون از منشأ حيات خودش؛ جدا شده است

ت̀`و تعري̀`ف ك̀`امmً درس̀`ت و . دقيق̀`اً درس̀`ت اس̀`ت: "م̀`ن پاس̀`خ دادم
، م̀`رگ .ي ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا ارائ̀`ه ك̀`ردي را بن̀`ا ب̀`ه گفت̀`ه م̀`رگموثّ̀`ق 
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ھمين خاطر است كه زم`اني ك`ه  به. دھد از منشأ حيات، معنا مي جدايي و گسستنتباھي و نيست شدن نيست، بلكه 
او از پ`يش م`ا رفت`ه 'گ`وييم ك`ه  خاك س`پرده ش`ود؛ م`ا مي ك`ه ب`دن او ب`ه ميرد، حتّ`ي پ`يش از آن يكي از عزيزان ما مي

 ج`دا ش`دنمعناي  ، ب`هم`رگ. دانيم ك`ه روح آن ش`خص، ب`دنش را ت`رك ك`رده اس`ت گوييم، چون م`ي را مي اين. '.است

  .".است

خ`دا ب`ه آدم آي`ا ":بع`د از آن`ان پرس`يدم. م`رور ك`ردم سپس، من فرمان خدا را كه به آدم داده بود، با آن مردان،
ي  آي̀`ا خ̀`دا ب̀`ه آدم گفت̀`ه ب̀`ود ك̀`ه اگ̀`ر از مي̀`وه دھ̀`د؟ گفت̀`ه ب̀`ود ك̀`ه اگ̀`ر علي̀`ه او گن̀`اه ورزد، ب̀`رايش چ̀`ه اتّف̀`اقي رخ مي

مناس̀`ك م̀`ذھبي؛ ھمچ̀`ون دع̀`ا ك̀`ردن و نم̀`از خوان̀`دن، روزه  ممنوع̀`ه بخ̀`ورد، او باي̀`د ش̀`روع ب̀`ه انج̀`ام تش̀`ريفات و
  ". گرفتن، صدقه و خيرات دادن و رفتن به مسجد يا كليسا نمايد؟

  .". نه، خدا به آدم گفته بود كه او خواھد مرد: "آنان پاسخ دادند

ب`ه م`ن بگويي`د،  اّم`ا. بود مي مرگمجازات گناه بايد : خدا موضوع را روشن فرمود. درست است: "من گفتم
  ". ي ممنوعه خوردند، آيا آنان ھمان روز مردند؟ اطاعتي كردند و از ميوه كه آدم و حّوا از خدا نا پس از اين

  .".طور نبود نه اين: "آن مردان، پاسخ دادند

در روزي ك`ه از آن 'بسيار خوب، پس منظور خدا از گفتن اين موضوع به آدم و ح`ّوا ك`ه : "من اضافه كردم
  ". ، چه بود؟'!آينه خواھي مرد خوردي، ھر درخت

بُعدي ب`ر  ي`ك ج`دايي س`ه: جا من شروع به گفتن تعريف و منظور خدا از مرگ، براي آن م`ردان ك`ردم از اين
  .اطاعتي از آفريدگار و مالك خويش، وارد آمد انتخاب انسان براي نا
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  :جانبه حاصل از ارتكاب گناه جدايي سه
١  

     .روح و جان شخص از خدا جدايي: مرگ روحاني. 

ي  ھمانن̀`د ش̀`اخه.نظ̀`ر روح̀`اني مردن̀`د ازبار علي̀`ه خ̀`دا مرتك̀`ب گن̀`اه ش̀`دند،  در روزي ك̀`ه آدم و ح̀`ّوا نخس̀`تين
كه تم`ام نس`ل آدم و ح`ّوا ھ`م بخش`ي از  تر اين و خبر بد. ، مردخداوندي نزديك آدم و حّوا با  ي درخت، رابطه شكسته

  . ي روحاني ھستند ي مرده اين شاخه

  ).١۵:  ٢٢پولس به قرنتيان ي اّول  رساله. (..."ميرند در آدم، ھمه مي"

گ`ردد،  ھا ك`ه قب`ول دارن`د ك`ه نس`ل بش`ر ب`ه آدم برمي عليرغم تعليم روشن كmم مقّدس خدا، بس`ياري از انس`ان
  . گناه دارند شوند، طبيعتي پاك و بي ھايي كه متولّد مي ورزند كه انسان چنين اصرار مي ھم

  .خاطر آوريد ي شكسته را به دوباره آن شاخه

ا ش`دن از درخ`ت، ي ج`د نتيج`ه كدام قسمت اين ش`اخه، در
ھاي ن̀``وك آن ھ̀``م  م̀``رده اس̀``ت؟ تم̀``ام ش̀``اخه ك̀``ه ش̀``امل جوان̀``ه

توانس̀`تند  ھ̀`ا، مي ھا وبرگ اگ̀`ر آن جوان̀`ه. باش̀`د، م̀`رده اس̀`ت مي
يك دقيقه صبر : "گفتند را مي حرف بزنند، شايد چيزي مانند اين

! جدا شده اس`تر ما نبوده است كه شاخه از درخت،تقصي! كنيد

 اّم`ا. ."پ`ذيريم م داده است، تأثير نميچه كه ديگري انجا ما از آن

ي نس`ل  ھمين ترتي`ب، ك`mم خ`دا، ھم`ه ب`ه. ان`د ھا تأثير پذيرفته آن
و چ`ه چه دوست داشته باشيد . دارد م مي، اعm"در آدم"بشر را 

ج̀`دا ش̀`ده و " ي ش̀`اخه"خوش̀`تان نياي̀`د، م̀`ا ھ̀`م بخش̀`ي از ھم̀`ين 
̀``ي ̀``ان م ̀``ج و زي ̀``ائج آن رن ̀``رده ھس̀``تيم، و از نت . بينيم س̀``قوط ك

ھمراه خود به گن`اه  ي بزرگ بشري، را به تمام خانواده و ھنگامي كه آدم گناه كرد، او خودش را به گناه آلوده كرد، 
  . آلوده كرد

̀`اب را در ̀`ن كت ̀`ن اي ̀`ه م ̀`تايي ك ̀`ه ج̀`ا مي آن روس ̀`أمين مي نويس``م، آب خ̀`ود را از رودخان ̀`د ك``ه  ي س̀`نگال ت كن
گون`ه اس`ت؟ آب  چ`را اين. نوشد كس از آب آن نمي ھيچ اّماروستاي ما چاه دارد، . تر از آن قرار دارد ھا دور كيلومتر

ي  ھيچ قطره. ستآلوده به نمك اشود، آبي كه از آن چاه كشيده مي ھر سطل. آب آن چاه، شور است. چاه، آلوده است
  . آب اين چاه، خالص و پاك نيست

ھمين دلي`ل اس`ت ك`ه  ب`ه. باش`د ي آدم است، به گن`اه آل`وده مي مشابه اين مورد، ھر شخصي كه از سmلهدرست 
خ`وب و                 . گن`اه، بخش`ي از ذات و سرش`ت آن`ان اس`ت. ك`ار ھس`تند ھاي كوچ`ك ني`ز طبيعت`اً گناه حتّ`ي بچ`ه

كوشش`ي ني`از   خو ب`ودن، ب`ه ھ`يچ خ`واه و درن`ده كه خود ليحا مند تmش و نبردي آگاھانه است، در نيازمھربان بودن، 
  : شويم متمايل مي          دھد كه چرا ما طبيعتاً به سوي گناه  داود پادشاه، شرح مي. ندارد

  . اينك در معصيت، سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد"

. ش`وند شريران از َرِحم، منحرف ھستند، از شكم مادر؛ دروغ گفت`ه، گم`راه مي). ۵١:  ۵داود  كتاب مزامير(
 كت`اب مزامي`ر(. ك`اري نيس`ت، يك`ي ھ`م نِ`ي نيكو. اند ھم فاس`د ش`ده گردانيده، ب`ا ھمه رو). ۵٨:  ٣داود  كتاب مزامير(

  . ").١۴:  ٣داود 

  

توان`د ب`ه بس`ياري كم`ك كن`د ك`ه اي`ن  ھاي بسيار معروفي دارن`د ك`ه مي المثل سنگال، ضرب تبار وفلُ مردمان وُ 
. ". ھايي توليد كند كه سوراخ حفر نكنند بچهتواند  موش نمي": گويند ھا چنين مي براي مثال، آن. حقيقت را درك كنند

  . كنند توانست، فرزنداني توليد كند كه گناه نمي كار نمي ھمين ترتيب، آدم گناه به
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يك بيم`اري مس`ری فق`ط باع`ث بيم`اری ف`ردی ک`ه آن`را بوج`ود ": گويد وفي، چنين ميلُ المثل ديگر وُ  يك ضرب
زادي، يا ي`ك م`رض مس`ري، ب`ه  گناه آدم، مانند يك بيماري مادر. انگيز است، ولي حقيقت دارد غم. ."دآورده  نميشو

  . ي ما و فرزندان ما سرايت كرده است ھمه

  
ي م`ردم  ب`ر ھم`هگون`ه م`وت  وساطت يك آدم، گناه داخل جھان گرديد و به گناه موت؛ و به اي`ن بهچنان كه  ھم"

  ).۵:  ١٢پولس به روميان  ي رساله. (."جا كه ھمه گناه كردند طاري گشت، از آن

  

 ي`ك از م`ا از ھر. ؛ توّج`ه كني`د"گن`اه كردن`د  ھم/ه": ؛ و آخرين عب`ارت" يك آدموساطت  به": به اّولين عبارت

̀`د و ب̀`ه ب̀`دو مرتك̀`ب  خودم̀`ان ي ك̀`هخاطر گناھ̀`ان ت̀`وانيم آدم را ب̀`ه م̀`ا نمي. ك̀`ار ھس̀`تيم اعم̀`ال خ̀`ويش، گناه خاطر تّول
خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حايل ش`ده اس`ت و گناھ`ان ": فرمايد كmم مقّدس خدا مي .، متّھم كنيمشويم مي

ي ك`افي  اندازه ھنگامي كه يك شخص، به). ۵٩:  ٢اشعياء كتاب . (."شما روي او را از شما پوشانيده است تا نشنود
.فرمايد خدا او را مسئول؛ قلمداد مياند درست و اشتباه را تشخيص دھد،شود كه بتو بزرگ مي

١٢۶ 
  

 ي رس`اله. (."است مردهخطايا و گناھان خويش، "انسان در . اند ي خويش جدا گشته تمام نسل بشر از آفريننده
  ). ٢:  ١پولس به افسسيان 

  

    .روح و جان يك شخص از بدنشجدايي : مرگ جسماني. ٢

  

ايشان ھ`م آغ`از  جسمانيچنين مرگ  بلكه ھم مردند، روحانينظر  تنھا از ھنگامي كه آدم و حّوا گناه كردند، نه
ھاي آدم و ح̀`ّوا ني̀`ز در ھم̀`ان  ش̀`وند، ب̀`دن ي شكس̀`ته، ف̀`وراً خش̀`ك نمي ھ̀`اي ي̀`ك ش̀`اخه طوري ك̀`ه برگ ؛ ھم̀`انگردي̀`د

̀`اه ش̀`دند، نم̀`رد توانس̀`تند از آن  دش̀`مني ك̀`ه نمي_ ھاي ايش̀`ان، دچ̀`ار م̀`رگ  ھم̀`ه، جس̀`م اين با. روزي ك̀`ه مرتك̀`ب گن
  . بگريزند؛ گرديد

ي`ك . براي آدم و حّوا و فرزندان ايش`ان، تنھ`ا زم`ان ان`دكي فرص`ت وج`ود دارد ك`ه م`رگ ب`ه سراغش`ان بياي`د
. " .].نش̀`يند اي مي ك̀`ه ب̀`ر در ھ̀`ر خان̀`ه[رو س̀`وار اس̀`ت  م̀`رگ ب̀`ر ش̀`تري تن̀`د": گوي̀`د المثل عرب̀`ي، چن̀`ين مي ض̀`رب

  : رمايدف كmم خدا، اين موضوع را چنين بيان مي. تواند از مرگ بگريزد كس نمي ھيچ

  
  ).٩:  ٢٧ي به عبرانيان  رساله. (".بار مردن و بعد از آن، جزا يافتن؛ مقّرر است مردم را يك"

  

  .ھميشگي روح، جان و جسم شخص از خداجدايي : مرگ جاوداني. ٣

  

ھاي خش`كيده و م`رده،  ش`اخه. ي زنده، براي آوردن برگ، گل و مي`وه؛ طّراح`ي و س`اخته ش`ده اس`ت يك شاخه
او از امتي`ازي                   زماني كه نخستين انسان، عليه خدا مرتكب گن`اه ش`د، . شوند آوري و سوزانيده مي جمع

ادن خدا و لّذت بردن از مص`احبت و ارتب`اط نزدي`ك اين امتياز، جmل د: كه براي آن ساخته شده بود، محروم گرديد
وج`ود داش`ته باش`د، علي`ه آفري`دگار و          انسان كه ساخته ش`ده ب`ود ت`ا ھميش`ه . ي جاوداني بود با خدا، در گستره

  . او از خدا بودھميشگي ي عمل زشت انسان، جدايي  جريمه. مالك *يتناھي خود؛ مرتكب گناه شد

ھاي آن`ان  فرمود، زماني ك`ه ب`دن در رحمانيّت خويش، راه عmجي براي گناه آدم و حّوا مھيّا نمي خداونداگر 
ده گش`ته اس`ت، ّم`اآ ھ`ا ، كه براي شرير و ديو"سوزي زباله"مرد؛ ايشان با ترس و وحشت گرفتاري جاوداني در  مي

. افت`د از م`رگ جس`ماني، اتّف`اق مي پ`س ، نامد؛ زيرا اين م`رگ ، مي"مرگ ثاني" را مقّدس، اين كتاب. شدند مواجه مي

.ش`ود ، نيز نامي`ده مي"عذاب جاوداني"چنين  اين مرگ، ھم
١٢٧
تص`ّور و فك`ر ب`رزخ م`وقّتي ك`ه روزي                  

مناس̀`ب،  عاد*ن̀`ه و نا ، نا"ع̀`ذاب ج̀`اوداني"اگ̀`ر .ي توھّم̀`ات بش̀`ر اس̀`ت ابن̀`د، زائي̀`دهي ھا از آن رھ̀`ايي مي تم̀`ام انس̀`ان
درس`ت م`ا از ذات خ`دا، ش`ّدت و وخام`ت گن`اه و برداش`ت م`ا از ج`اودانگي  ي فھ`م نا رسد؛ ش`ايد در نتيج`ه نظر مي به

ح̀`ال ك̀`ه س̀`خن از . ت̀`ر خ̀`واھيم انديش̀`يد پ̀`اكي و آل̀`ودگي گن̀`اه، بيش ھاي بع̀`دي، در قّدوس̀`يّت خ̀`دا و نا در فص̀`ل. اس̀`ت
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، گنج`ايش اب`ديّت و ج`اودانگيي  بايست ب`ه اي`ن ام`ر، اذع`ان كن`يم ك`ه ھم`ين كلم`ه ميميان آمد،  جاودانگي و ابديّت به
  . است زمانچوب مرجع ما،  گرداند، چرا كه چھار ذھني ما را لبريز مي

  .گنجد جاودانگي و ابديّت، در زمان نمي

  

ھا،  ابديّت، در قالب س`ال.گذراند، تفّكر ما اشتباه است ميھا سال را در جھنّم  تصّور كنيم كه فردي ميليارداگر 
ھا ب`ه آن قلم`رو  ھنگ`امي ك`ه انس`ان               . اس`تزمان حال ابدي و جاودانه  جاودانگي و ابديّت، يك. آيد نمي در
مند را كه عاقبتش  آيا داستان آن مرد ثروت . برند شوند، به منطق مطلق و راسخ، آن پي مي گريز، وارد مي قابل غير

  . او ھنوز ھم در جھنّم است). فصل سّوم كتاب(آوريد؟  ياد مي ، بهمنتھي به جھنّم شد

  

پاك يا كسي كه مرتكب عم`ل زش`ت ي`ا دروغ ش`ود، ھرگ`ز  چيزي نا": كmم مقّدس خدا، روشن و واضح است
وس`طي وج`ود نخواھ`د  در اين نقطه، ھيچ مص`الحه ي`ا حدّ ). ٢١:  ٢٧يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (."داخل آن نخواھد شد

ي شكس`ته، خش`ك و پژم`رده  ش`وند ك`ه ي`ك ش`اخه طور ك`ه ق`وانين طبيع`ي و ذات`ي خ`دا باع`ث مي درست ھمان. داشت
 روح`اني، جس`مانيج/دايي ھمان ترتيب؛ ق`وانين روح`اني و معن`وي خ`دا ھ`م مس`تلزم اي`ن ھس`تند ك`ه گن`اه ب`ا  شود، به
  .، مجازات گرددجاوداني

  

  گناه و خجالت
ت`mش _ ب`ار دي`ديم  جايي كه آنان را براي آخرين ن حال وقت آن است كه دوباره به موضوع آدم و حّوا از ھما

  . گرديم ميان درختان باغ؛ باز براي پنھان ساختن خودشان از خدا در

آن`ان ك`امmً در پيش`گاه . آن`ان ب`ا ج`mل و كامليّ`ت خ`دا احاط`ه ش`ده بودن`دگناه ورزن`د،  آدم و حّواكه  از اين پيش
اي  گون`ه اي كه قانون خدا را شكستند، خود را به در ھمان لحظه اّما. آفريننده و مالك خويش، آرامش و راحتي داشتند

ب`ود ك`ه  روح`انيي`اني دليل عر بلكه ب`هخاطر برھنگي جس`ماني، نه به_ دند حال ديگر آنان راحت نبو. متفاوت؛ ديدند
  .كردند ديگر احساس راحتي نمي

 ٢۵كت`اب پي`دايش ( . ."خجلت نداشتند"آگاه بودند و -كه آدم و حّوا به خدا عصيان ورزند، آنان خدا از اين پيش

آگ̀`اه ش̀`ده بودن̀`د و در پيش̀`گاه خ̀`داي ق̀`ّدوس خ̀`ويش، احس̀`اس ناپ̀`اكي - طبيع̀`ي، خ̀`ود طرزي غير اين̀`ك آن̀`ان ب̀`ه). ٢: 
خواستند ك`ه در  آنان ديگر نمي. بودند پاك ناھا  اكنون ديگر آن. آدم و حّوا مخالف آفريدگار خود شده بودند. كردند مي

دنبال پوششي  شود، به ھايي كه در زماني كه چراغي روشن مي سوسكنند ھما. خلوص و روشني حضور خدا بمانند
ج`ا ك`ه  ت`ر از ن`ور دوس`ت داش`تند، از آن ظلمت را بيش": گردند تا خود را از ديد، پنھان سازند، اكنون آدم و حّوا مي

ب`ادا اعم`ال او آي`د، م كن`د، روش`ني را دش`من دارد و پ`يش روش`ني نمي كه عمل ب`د مي زيرا ھر. اعمال ايشان بد است
  . ."توبيخ شود

  ).٣:  ١٩و  ٢٠يوحنّا  انجيل(

نقص، احس`اس  آن`ان در آن ب`اغ كام`ل و ب`ي. حال خود رھا شده و مضطرب و آشفته بودند به اكنونآدم و حّوا 
ھ̀`ا ديگ̀`ر  آن. ص̀`داي آواز خ̀`دا، وج̀`ود ايش̀`ان را از ت̀`رس و وحش̀`ت، پ̀`ر ك̀`رد. جاي خ̀`ود؛ نيس̀`تند كردن̀`د ك̀`ه س̀`ر مي
  .نان را طلبيدخدا به باغ آمد و آوجود، اين با. و محبوب خود باشندخواستند كه با آفريدگار قّدوس  نمي

  . ."گمشده را بجويد و نجات بخشد": اين بخشي از طبيعت و ذات خدا است كه

  ). ١٩:  ١٠انجيل حضرت لوقا (

  

 جويد خدا انسان را مي

چ̀`ون آوازت را در ب̀`اغ ش̀`نيدم، ترس̀`ان «: گف̀`ت. »كج//ا ھس//تي؟«: داد و گف̀`ت خ̀`دا، آدم را ن̀`دا در خداون̀`دو "
آيا از آن درختي ك`ه ت`و را ؟كه تو را آگاھانيد كه عرياني«: گفت. ».پنھان كردمپس خود را . گشتم، زيرا كه عريانم

  ).٣:  ٩تا  ١١كتاب پيدايش . (".»قدغن كردم كه از آن نخوري، خوردي؟

  .ي خدا از انسان، توّجه نماييد به اّولين پرسش ثبت شده
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  ."كجا ھستي؟"

او . خواس`ت ك`ه آدم بفھم`د ك`ه گن`اه ب`ا او و ھمس`رش چ`ه ك`رده اس`ت آميز و ناف`ذ، مي خدا با اين پرسش محبّت
گناه ايشان، بين آن`ان و   خواست كه آدم و حّوا درك كنند كه  خدا مي. خواست كه آنان به گناه خويش، اذعان كنند مي

  . خداوند قّدوس ايشان قرار گرفته است

گناه آدم و حّوا، آن چيزي ب`ود ك`ه موج`ب ش`ده . ي بغرنج بود مخمصه آنفتار آمدن آنان در ھا دليل گر گناه آن
ھ`اي درخ`ت انجي`ر،  ھا احساس خجالت كرده و سعي در پنھان كردن خ`ود در پش`ت درخت`ان و پش`ت برگ بود تا آن

قادر بودند تا از داوري عاد*نه  توانستند خود را از چشمان خدا پنھان سازند، و نه آدم و حّوا نه مي اّما. داشته باشند
  . وي بگريزند ي عالمانهو 

 

  دنبال دارد گناه، مرگ را به
كت̀`اب ( ، ."خ//واھي م//ردآين̀`ه  در روزي ك̀`ه از آن خ̀`وردي، ھر": داد ك̀`ه خ̀`دا ھنگ̀`امي ك̀`ه ب̀`ه آدم ھش̀`دار م̀`ي

ك̀`ه علي̀`ه آفري̀`دگار  ي آن̀`اني دانيم ك̀`ه ھم̀`ه م̀`ا در ژرف̀`اي دل خ̀`ويش، م̀`ي. ك̀`رد ؛ ب̀`ا او ش̀`وخي نمي)٢:  ١٧پي̀`دايش 
  .خويش، طغيان كنند، مستحّق جدايي از او ھستند

. گردند پيروز مي  ؛ "ھاي خوب آدم"شوند و  ، كشته مي"ھاي بد آدم"ايم كه در آن،  ھايي را ديده ، فيلمتر ما بيش

واقعيّ`ت . اند رس`يدهچ`ه مس`تحقّش بودن`د،  دانيم ك`ه آن`ان ب`ه آن خ`وريم؟ خي`ر، م`ا م`ي ھاي بد، تأّسف مي آيا ما براي آدم
  .، ھستند"ھاي بد آدم"ي فرزندان آدم،  انگيز اين است كه از ديد خدا، ھمه تأّسف

  . ."كاري نيست، يكي ھم نِي نيكو. اند ھم فاسد شده گردانيده، با ھمه رو"

  ).١۴:  ٣داود  كتاب مزامير(

كت`اب خ`دا، ب`ه اي`ن موض`وع، . ي م`رگ ھس`تيم ما مستحّق جريمه ي ھمهھاي عدالت آفريدگار،  ي معيار پايه بر
   ).٨:  ٢پولس به روميان  ي رساله. (فرمايد ، اشاره مي"شريعت گناه و موت" :عنوان به

مج`ازات  ض`ّد خ`دا؛ باي`د ب`ا ج`دايي از خ`دا،  اط`اعتي بر دارد ك`ه ھ`ر عم`ل نا ، اعmن م`يشريعت گناه و مرگ
  . ھيچ استثنايي وجود ندارد. گردد

  .دنبال دارد گناه، مرگ را به

ب̀`ا ي̀`ك عم̀`ل .ق̀`رار فرم̀`وده اس̀`ت ي̀`ن ش̀`ريعت را برخاطر ذات و طبيع̀`ت ق̀`ّدوس و ام̀`ين خ̀`دا اس̀`ت ك̀`ه او ا ب̀`ه
ھي و ب`ه پادش`اي ما خودشان را از پادشاھي و ملكوت عدالت و حي`ات خ`دا ج`دا كردن`د و  آلود، پدر و مادر اّوليه گناه

  . ملكوت گناه و مرگ شيطان، پيوستند

ارتب`اط . اي كه از يك درخ`ت زن`ده ج`دا ش`ده باش`د ھمانند يك شاخه_ ، مردند از نظر روحانيدرنگ، آنان  بي
  . آنان با خدا، جان سپرده بود

اكن`ون تنھ`ا . ي پژم`رده، ك`رده ب`ود ھمانن`د ي`ك ش`اخه_  جس`مانيھ`ا ش`روع ب`ه م`رگ  چنين، بدن و جسم آن ھم
  . گردد ھاي آنان به خاك؛ باز ماني اندك مانده بود كه بدنز

ي ترساننده و  فرمود، آنان با جنبه كه اگر خدا راه عmجي براي گناه و خجلت آنان فراھم نمي تر از ھمه، اين بد
ھ`اي او  باش`د ك`ه ب`راي ش`رير و ديو كه ھمان جدايي ھميشگي از خدا در آتشي ج`اودان مي_  جاودانيمخوف مرگ 

  . شدند ھيّا گشته است، روبرو ميم

  :كmم مقّدس خدا، روشن و آشكار است

  ).١٨:  ٢٠حزقيال  كتاب. (."خواھد مرد، او گناه كندكه  ھر"

  ).۶:  ٢٣پولس به روميان  ي رساله. (."است موت، گناهزيرا كه مزد "

  ).١:  ١۵يعقوب  ي  رساله. (".كند انجام رسيده، موت را توليد مي به گناه"

اي`ن ي`ك . ، خوان`ده اس`تش`ريعت گن`اه و م`وتدليل خوبي بوده است كه خ`دا اي`ن واقعيّ`ت ج`ّدي و خطي`ر را  به
  .است قانون

   . اين جريمه، پرداخت خواھد شد. ي گناه، بايستي پرداخته شود جريمه

  



 رحمت و عدالت -١٣    يک خدا يک پيغام

 

 ٩۴

  

١٣ 
 

  رحمت و عدالت
 

 

  

  را انجام دھد؟ تواند آن خدا نميتواند انجام دھد كه  انسان چه كاري مي
  .دھد كتاب خدا به اين معّما، پاسخ مي

 
آيا او سخني گفت`ه باش`د . ي خود تغيير بدھد آدم نيست كه به اراده و از بني. خدا انسان نيست كه دروغ بگويد"

  ).٢٣:  ١٩كتاب اعداد . ("و نكند؟ يا چيزي فرموده باشد و استوار ننمايد؟

خ̀``دا . ش̀``كنند ھايش̀``ان را مي دھن̀``د و پيمان ي خ̀``ويش را تغيي̀``ر مي گوين̀``د، اراده روزه، دروغ مي ھا ھ̀``ر انس̀``ان
خmف شخص`يّت و س`يرت خ`ويش، انج`ام  توان`د عمل`ي ب`ر آن كام`ل *يتن`اھي، نمي. ھا را انجام دھد تواند اين كار نمي
  . دھد

ت`اؤس  پولس ب`ه تيمو ي دّوم رساله(  ."تواند نمود نمي ماند زيرا خود را انكار ايمان شويم، او امين مي اگر بي"
٢:  ١٣ .(  

 

  :ي الكترونيك را دريافت كردم چندي پيش، من اين نامه

گويي`د ك`ه دس`تان ّهللا ب`ا ق`انون او  ش`ما مي. طور تصادفي و دلبخ`واھي ببخش`د تواند به گوييد كه ّهللا نمي شما مي
جز انكار خويش و ندي`ده گ`رفتن ش`ريعت و ق`انون خ`ود را  ، به كاري تواند ھر خدا مي: "شما نوشته بوديد. بسته است
خ`ويش ك`ه طل`ب بخش`ش  بن`دگانرا از داشتن ظرفيّت بخش`ش  ي رحيم ما خود بايست، آفريننده چرا مي.". انجام دھد

تواني`د  آي`ا نمي... ب`ر رحم`ت خ`ود ق`رار دھ`د؟              بايستي او چنين قي`د و م`انعي را  دارد؟ چرا مي كنند، باز مي
رن`گ د توانس`ت بي ببينيد كه اين موضوع، مفھومي ندارد؟ حتّي اگر قرار بود كه او چنين ق`انوني را وض`ع كن`د، مي

ھر طريق`ي، مح`دود  ك`ه ّهللا ب`ا ق`درت غ`ايي و نھ`ايي، ب`ه س`ر اين بح`ث بر! را نقض كند، زيرا او قادر مطلق اس`ت آن
او  اّم``اتوانس``ت م``ا را ب``ه آت``ش جھ``نّم پرت``اب كن``د،  خواس``ت، مي اگ``ر او مي.عقmن``ي اس``ت منط``ق و غير باش``د، بي

ب`ادا . بلند ش`وند باشد تا آنان بتوانن`د در ھنگ`ام داوري، س`ر ميش و ھميشه مشتاق بخشيدن بندگان  الّراحمين است ارحم
ي م̀`ا جم̀`ع ش̀`ده و در پيش̀`گاه او ب̀`راي داوري خودم̀`ان،  ك̀`ه ّهللا بخش̀`ش و رحم̀`ت خ̀`ود را در روزي ك̀`ه باي̀`د ھم̀`ه

  !فرستد ايستيم، فرو به

 

كني`د؟ آي`ا  مش`اھده مي ي دلي`ل اي`ن نويس`نده را چه كه ما در فصل گذشته، فھمي`ديم، آي`ا مش`كل اقام`ه در پرتو آن
ي خ`ود را نق`ض ك`رده و ب`ا شخص`يّت و س`يرت ق`ّدوس خ`ود، مخالف`ت  ي ما آزاد است كه قوانين وضع ش`ده آفريننده
  ورزد؟
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  رحمت بدون عدالت
  : وضعيّت اين دادگاه را تصّور نماييد

بان̀`ك و قت̀`ل خاطر دزدي از  در مقاب̀`ل او م̀`ردي ايس̀`تاده اس̀`ت ك̀`ه ب̀`ه. قاض̀`ي ب̀`ر مس̀`ند قض̀`اوت نشس̀`ته اس̀`ت
ي قرب`اني مقت`ول،  ھمس`ر و خ`انواده. دادگ`اه ممل`ّو از ش`اھدان اي`ن م`اجرا اس`ت. رحمانه، متّھم ش`ناخته ش`ده اس`ت بي
ي دادگاه را  ي جلسه لحظه به خبرنگاران، وقايع لحظه.ت شده، ھم در دادگاه حاضر ھستندكنان بانك سرق ھمراه كار به

كار چه خواھد بود؟ آيا مجازات مرگ، سزاي او خواھ`د ب`ود؟ آي`ا او زن`دگي  محكوميّت اين فرد جنايت. كنند ثبت مي
  خود را در حبس ابد خواھد گذرانيد؟ 

م`ن بررس`ي ":گوي`د نگ`اھي مس`تقيم ب`ه مج`رم، مي قاض`ي ب`ا. خيزند شود كه بر به حاضران در دادگاه گفته مي
مmحظ`ه اس`ت و تس`بيح، از  عب`ادتي ت`و، قابلروش . اي دار ب`وده وف`ا ام كه ت`و در ص`دقه دادن و عب`ادت ك`ردن، كرده

نوازي ھس`تي ك`ه ھميش`ه حاض`ري ت`ا غ`ذايت را ب`ا ي̀`ك  ام ك`ه ت`و ف`رد ميھم`ان و م`ن ش`نيده .دس`تانت دور نش`ده اس`ت
به  من. ھاي بد تو است تر از كار سنگيناعمال خوب تو  اّمامحكوميّت تو حتمي است، . ي گرسنه، قسمت كني  غريبه

ي دادگ`اه  كوبد و خ`تم جلس`ه قاضي با چّكش بر روي ميز مي".اي و آزادي كه بروي تو بخشيده شده. كنم تو لطف مي
جاي ت`ا*ر  آلود، از ھمه ھاي خشم يك بھت سنگين بر فضاي دادگاه حاكم شده است و صداي زمزمه. كند را اعmم مي
  ...رسد گوش مي دادگاه، به

ھ`ايي ب`راي اش`اره   قي`اسم از ممكن است ك`ه. جايي شنيد توان در ھيچ گاھي را نميچنين داستان محاكمه و داد
مجرم شناخته شود،             اي،  زماني كه او در عمل مجرمانه اّماشواھد عليه يك مجرم، استفاده شود، به انبوھي 

اس`ت ك`ه انج`ام داده باش`د، ، كه آن ف`رد مج`رم، ممك`ن "اعمال خوب. "حكمي مناسب با آن جرم بايستي صادر گردد
  .دانيم ي ما اين را مي ھمه. ارتباط و تأثيري بر وضعيّت كنوني او ندارد

بردي  ھا، ك`ار ھ`اي دني`وي انس`ان گاه ، ھرگ`ز در داد"ھ`اي ب`د چربي`دن اعم`ال نيك`و ب`ر كار"حال اگر ك`ه نظ`ام 
  قرار گيرد؟                مورد استفاده ھي؛ تواند در دادگاه آسماني عدل ال ياي م ندارد، آيا چنين نظام ظالمانه

  داور عادل
پ`ولس ب`ه ي دّوم  رس`اله(. ، اس`ت"ع/ادلداور "يك`ي از الق`اب او . خدا ھمانن`د قاض`ي داس`تان تخيّل`ي م`ا نيس`ت

. "نخواھ`د ك`رد؟ انصافآيا داور تمام جھان، ": چنين پرسيدھزار سال پيش،ابراھيم پيامبر، چھار). ۴:  ٨ تاؤس تيمو

  ).١٨:  ٢۵پيدايش كتاب (

 

كن`دن  جا ي از منزل`ه بهانج`ام چن`ين كاري،. نھد كناري نميخاطر نشان دادن رحمت، به  خدا ھرگز عدالت را به
  . نامي و آبروي نام قّدوس او است بنيان تخت عدالت او و تضييع خوش

 
داود  مزامي`ركت`اب ( .."خرامن`د پ`يش روي ت`و مي رحم/ت و راس/تي. ، اساس تخت تو استعدالت و انصاف"

١۴  :٨٩.(  

خ̀`ود ب̀`راي  "ق̀`درت بينھاي̀`ت"توان̀`د از  ك̀`ه خ̀`دا مي اين ي نام̀`ه، مبن̀`ي بر نظر آن دوس̀`ت نويس̀`نده ب̀`ر اظھ̀`اربن̀`ا 
داور تم`ام "حقيقت؛ د*لت بر اين موضوع است كه  نظر كردن از شريعت و قانون خويش، استفاده نمايد، در صرف
  . كاراني دارد كه آنان را داوري خواھد فرمود ، عدالت كمتري نسبت به گناه"جھان

چن`ان در براب`ر  ھم اّم`اخواھي را دارا ھس`تيم،  ھا كه ح`ّس عمي`ق و فط`ري ع`دالت شود كه ما انسان چگونه مي
دانيم ك`ه  خود، ميي ما در اعماق دل  ي ما نيز داراي حّس عدالت است؟ ھمه كنيم كه آفريننده اين عقيده ايستادگي مي

  . وجود نداردورزد، ه در مجازات شرير، قصور مي، براي داوري ك"عظمت و بزرگي"ھيچ 

  

  : ارمياء پيامبر، چنين نوشته است

كت`اب . (."وارم اين ب`ر او امي`د بر گويد ك`ه خداون`د نص`يب م`ن اس`ت، بن`ا و جان من مي. نت تو بسيار استاام"
  ).٣:  ٢٣و  ٢۴ارمياء  مراثي
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ت`و چ`ه  ثب`اتي بي"ي`ا ، "!بيني ب`ودن ت`و چ`ه بس`يار اس`ت پيش قاب`ل غير: "گويد ارمياء نمي توّجه داشته باشيد كه 
، عظ`يم ن`تاّماخ`دا در          ت`وانيم داش`ته باش`يم؟  الھ`وس، م`ا چگون`ه امي`دي مي ن بودر خ`دايي چن`ا!". بسيار است

چن`ين، خ`دايي  كنن`د ك`ه او ھم فرام`وش مي ؛خوانن`د مي، "رحم`ان و رح`يم"بسياري كه از روي عادت، خدا را . است
ي خ`دا، منج`ر  گاھي مخ`دوش درب`اره نگري، ب`ه دي`د س`و يك). ١:  ٩يوحنّا  ي اّول رساله. (؛ نيز ھست"امين و عادل"
  .شود مي

  

  ذات و طبيعت متعادل خدا
آيا ب`ال راس`ت ي`ا ب`ال است،ي و اساسي كه يك پرنده قادر به پرواز باشد، كدام بال او برايش ضرور براي اين

كس كه فكر  ھر! دو بال خود، نياز دارد تر است؟ كامmً واضح است كه پرنده براي پرواز، به ھر چپ او برايش مھم
اص`ل، طبيع`ت و سرش`ت پرن`ده و ق`وانين مرب`وط ب`ه دان`ش  تواند با ي`ك ب`ال، پ`رواز كن`د، در كند كه يك پرنده مي مي

توان`د ب`دون اِعم`ال ع`دالت؛  كن`د ك`ه خ`دا مي كس ك`ه تص`ّور مي ھمين ترتيب، ھر به. دگير پرواز و جاذبه را نديده مي
  . گيرد واقع، طبيعت و ذات خدا و شريعت گناه و مرگ را نديده مي رحمت را نشان دھد، در

  : چنين نوشته است،داود پادشاه .نقص ھستند تعادلي كامل و بيخدا، ھميشه در  عدالتو  رحمت

:  ١داود  كت`اب مزامي`ر(   . ."نزد تو اي خداون`د، تس`بيح خ`واھم خوان`د. خواھم ُسراييد رحمت و انصاف را"

١٠١.(  

شايس`تگي درياف`ت رحم`ت خ`دا را  به دليل گناھانش دانست كه ھايي تلخ، نيز ُسراييده است، مي داود كه سرود
   .است منصفانه غير تعريفي، رحمت؛ مفھوم و نظر از. ندارد

  
  .دريافت مجازاتي است كه مستحّق آن ھستيم عدالت،
  .دريافت نكردن مجازاتي است كه مستحّق آن ھستيم رحمت،

  

؛ تمھي`دي خداون`ددانس`ت ك`ه  توانست سرود ستايشي براي خدا بُس`رايد، اي`ن ب`ود ك`ه او مي داود ميدليلي كه  
ب`راي ھم`ين اس`ت . نشان دھدگذاشتن عدالتش،  شايسته، بدون كنار كاران نا انديشيده است تا رحمت خويش را بر گناه

  .را ُسراييده است" رحمت و انصاف"داود، سرود كه 

ك`ار را ج`داي از رض`ايت حاص`ل  او ھرگز عذر ي`ك گناه. بخشش گناھان، براي خدا يك موضوع ساده نيست
عنوان انس`ان،  به              . پذيرد نمي ي كافي داوري و مجازات شود، اندازه كار به عصيان و طغيان گناهكه  از اين

چي`ز مھّم`ي . فراموشش ك`ن. اشكالي ندارد: "اگر كسي نسبت به ما خطا ورزد، ممكن است كه به آن شخص بگوييم
نھاي`ت   داور بي اّم`اممكن است كه ما رحيمانه تصميم بگيريم كه چنين شخصي را مورد عفو، ق`رار دھ`يم، .". نيست

  .تواند چنين كاري بكند عادل، نمي

م`ن ت`و را دوس`ت دارم، پ`س : "گوي`د خ`دا ھرگ`ز نمي. س`ازد گز عدالت او را نف`ي و خنث`ي نميرحمت خدا ھر
خ`دا .". اي، پ`س دوس`تت ن`دارم كه ت`و گن`اه ك`رده خاطر اين به: "گويد چنين نمي ھم.". گناھانت را داوري نخواھم كرد

  .رمايدبايد آنان را داوري و گناه ايشان را مجازات ف اّماكاران را دوست دارد،  گناه

  كار، رحمت فرمايد؟  كاران تقصير گونه است، پس چگونه امكان دارد كه او بتواند بر گناه اگر خدا اين

  

  با عدالتتوام رحمت 
خواست ك`ه آدم و  نميخدا محبّت و رحيم است، جا كه  از آن.دوباره به موقعيّت و وضعيّت آدم و حّوا بينديشيد

. انجامش`ان ب`ه آت`ش ج`اوداني منتھ`ي نش`ود خواس`ت ك`ه ايش`ان ھم`واره ب`ا او باش`ند و سر او مي. حّوا از او جدا شوند

  ).٣:  ٩پطرس  ي دّوم رساله. (."خواھد كه كسي ھmك گردد خداوند نمي"

بايس`تي گن`اه  او مي.ندي`ده بگي`ردگن`اه آدم و ح`ّوا را توانس`ت  نمي خ/دا منص/ف و ع/ادل اس/ت،جا ك`ه  ، از آناّما
چش`مان ". س او زندگي نمايندوتوانستند در پيشگاه قد كار، نمي عنوان افراد گناه آنان به. فرمود ايشان را مجازات مي

  ).١:  ١٣حبقوق كتاب . (. "تواني كرد انصافي؛ نظر نمي كه به بدي بنگري، و به بي اين تر است از تو پاك
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ك`ار؛ وج`ود داش`ت؟ چگون`ه  كند؟ آيا راھي ب`راي مج`ازات گن`اه، ب`دون مج`ازات گناهتوانست ب پس خدا چه مي
گردد و اع`اده ش`ود؟ آي`ا  توانس`ت ب`از نقص مي توانست پاك شود و چگونه خل`وص كام`ل و ب`ي فساد و ناپاكي گناه مي

ش`مرده  ع/ادلن`زد خ`دا، چگون`ه  انس/ان" :كن`د ايّ`وب وج`ود دارد ك`ه چن`ين س`ؤال ميب`راي پرس`ش كننده  پاسخي قانع
  .خدا را شكر كه راھي وجود دارد. "شود؟

  

ھمانند آدم و حّوا كاران محكوم، ، گناه"عادل شمردن وعدالت چه را كه داور عادل براي،  كmم مقّدس خدا، آن
دانيد كه خدا  يا ميآ). ٣:  ٢۶پولس به روميان  ي رساله(  . فرمايد و نيز مانند من و شما، انجام داده است، آشكار مي

آوردن و اِعمال عدالت خود، چه ك`اري انج`ام داده اس`ت؟ پاس`خ،  جا عين به ي رحمت خويش بر شما، در براي افاضه
  .سفر ادامه دارد. جلوتر است  كمي

  

  تقصير من نيست
ب`ه داور ايش`ان گويي كه بين والدين آلوده ب`ه گن`اه م`ا و آفريدگارش`ان ك`ه اكن`ون ب`دل  و اكنون، بياييد تا به گفت

  .شده بود، گوش دھيم

ترس̀`ان  چ̀`ون آوازت را در ب̀`اغ ش̀`نيدم، «: گف̀`ت. »كج̀`ا ھس̀`تي؟«: داد و گف̀`ت و خداون̀`د خ̀`دا آدم را ن̀`دا در"
كه تو را آگاھانيد كه عرياني؟ آيا از آن درختي كه تو را «: گفت. ».پس خود را پنھان كردم. گشتم، زيرا كه عريانم

ي درخ`ت ب`ه م`ن  وي از مي`وه،اين زني كه ق`رين م`ن س`اختي«: آدم گفت. »خوردي؟ قدغن كردم كه از آن نخوري،
م`ار م`را اغ`وا نم`ود ك`ه «: زن گف`ت» اين چه كار است كه كردي؟«: پس خداوند خدا به زن گفت. ».داد كه خوردم

  ).٣:  ٩تا  ١٣كتاب پيدايش . (."».خوردم

  

كارش`ان  دانن`د فرزن`د خطا حتّي زماني ك`ه ميھمان دليلي كه والدين،  بهاز آدم و حّوا سؤال كرد؟  خداوندچرا 
خواس`ت ت`ا آدم و ح`ّوا گن`اه و  خ`دا مي. آدم و ح`ّوا س`ؤال فرم`ودكنن`د، ، خ`دا ني`ز از  را مؤاخ`ذه ميچه كرده اس`ت او 

و اعت`راف كنن`د،  ك`ه آن`ان ب`ه گناھش`ان اذع`ان جاي اين ب`ه اّم`ا. را به گردن بگيرن`د تقصير خويش را درك كرده و آن
تقص`ير م`ن نيس`ت، تقص`ير اي`ن : آدم، خ`دا و ح`ّوا را م`تّھم ك`رد. تmش كردند تا تقصير را به گردن ديگري بيندازند

   !زني است كه تو قرين من ساختي

  !مار مرا اغوا نمود: حّوا مار را مقّصر قلمداد كرد

ي`ك از ايش`ان را  ريزي شده، بلكه انسان بودند؛ خدا ھر پيش برنامه ھا نه عروسك و ماشين از اين دليل كه آن به
  . كردند كس ديگر را متّھم مي آنان تنھا خود را و نه ھيچ. شمرد برمي گوي تصميمي كه گرفته بودند،  پاسخ

ش`ود  ھا تجرب`ه نمي ، زيرا خدا ھرگ`ز از ب`دي»كند خدا مرا تجربه مي«: كس چون در تجربه افتد، نگويد ھيچ"
̀`ه نمي و او ھ̀`يچ ̀`د كس را تجرب ̀`ن ھ̀`ر. كن ̀`ه مي لك ̀`ه ش̀`ھوت وي او را مي كس در تجرب ̀`ي ك ̀`د، وقت ̀`ه  افت ̀`د و فريفت َكَش

يعق`وب  ي رس`اله. (".كن`د موت را تولي`د مي زايد و گناه به انجام رسيده، پس شھوت آبستن شده، گناه را مي. سازد مي
  ).١:  ١٣تا  ١۵

؛ س`وق م`رگو  گن`اهك`ه ايش`ان را ب`ه راه  ھاي خودشان خواستهي خدا، از  جاي پيروي از برنامه آدم و حّوا به
  .داد، تبعيّت كردند مي

ي خدا كه به او امر فرموده بود  عوض پيروي از برنامه آدم ھم به. فريب خوردحّوا توّسط شيطان اغوا شد و 
، تص̀`ميم گرف̀`ت ك̀`ه آفري̀`دگار خ̀`ويش را آزادان̀`ه و آگاھان̀`هش̀`ناخت نيك̀`ويي و پلي̀`دي نخ̀`ورد،  ي درخ̀`ت ك̀`ه از مي̀`وه
  . پيروي نكند

  . ."آدم فريب نخورد، بلكه زن فريب خورده، در تقصير، گرفتار شد"

  ).٢:  ١۴تاؤس  پولس به تيمو ي اّول رساله(

ي  از مي`وهك`ه آدم، از اين تنھ`ا پ`س اّم`اد، دوي ايش`ان مقّص`ر بودن` خورده، ھر چه آزادانه و آگاھانه، و چه فريب
:  ٧كت`اب پي`دايش . (".ايش`ان ب`از ش`د دوي ھ/رچش`مان  گاهآن": فرمايد كه خدا اعmن مي مقّدس ممنوعه خورد، كmم

٣ .(  



 رحمت و عدالت -١٣    يک خدا يک پيغام

 

 ٩٨

خدا نه ّحوا، بلكه آدم را مسئول سوق دادن نسل بشر به بيرون از پادشاھي و ملكوت عدالت و حي`ات و رف`تن 
سلس`له ب`ودن ب`راي نس`ل بش`ر را داده  خ`دا ب`ه آدم، مزيّ`ت و افتخ`ار سر .دانس`ت ي گناه و م`رگ؛ مي سيطرهايشان به 

  .با اين امتياز بزرگ، مسئوليّت خطيري ھم ھمراه بود اّمابود، 

گي`ريم،  خاطر تص`ميماتي ك`ه خودم`ان مي ت`وانيم او را ب`ه ي ما را آلوده كرده است، ليكن م`ا نمي گناه آدم، ھمه
  .بدانيم و او را متّھم كنيم مقّصر

  ).١۴:  ١٢پولس به روميان  ي  رساله. (."يكي از ما حساب خود را به خدا خواھد داد ھر"

  

  

  



 لعنت -١٤    يک خدا يک پيغام

 

 ٩٩

١۴  
  لعنت

  

  

  

  

  

  .پايان رسيده بود خواھي به سرپوش گذاشتن و عذرزمان 

ي آفرينش، در زماني ك`ه  ھمه.ج آن مسير را انتخاب نکردھا و نتاي آيند بر اّماآدم، راه خويش را برگزيده بود؛ 
  .فرستاد، ساكت و خاموش بودند ومي ي گناه انسان، فر خاطر و در نتيجه داور عادل، چندين لعنت را به

  

  مار
  .آغاز کرد "مار"خداوند، با اعmن زوال و نابودي 

  

ي حيوان̀`ات ص̀`حرا  ك̀`ه اي̀`ن ك̀`ار ك̀`ردي، از جمي̀`ع بھ̀`ايم و از ھم̀`ه چون«: خ̀`دا ب̀`ه م̀`ار گف̀`ت خداون̀`دپ̀`س "
و عداوت در ميان تو و زن، .  بر شكمت راه خواھي رفت و تمام ايّام عمرت، خاك خواھي خورد! ھستيتر  ملعون

. ."».ي وي را خ`واھي كوبي`د پاش`نهگ`ذارم؛ او س`ر ت`و را خواھ`د كوبي`د و ت`و  و در مي`ان ذّري`ت ت`و و ذّري`ت وي مي

  ).٣:  ١۴و  ١۵كتاب پيدايش (

  گفت؟ آيا آفريدگار از يك خزنده، خشمگين بود؟  اين مار كه بود كه خدا خطاب به او سخن مي

ي پيامي ب`ا دو س`طح مختل`ف  ھا؛ گاه دربردارنده گويي ھا و پيش ويژه در مثل سخنان خدا در كmم مقّدس او، به
مفھ̀`وم روش̀`ن و ي`ك معن`اي ب̀`ا روش`ني و وض`وح كمت̀`ر، و ب`ا  معن`اي س̀`طحي و ظ`اھريھ̀`ا، ي`ك  امدر اي`ن پي. اس`ت
  .نظر مذكور نيز وجود دارد اين وضعيّت، در اين اظھار. است تر عميق

  . بود دو سطحوارد آمد، داراي  مارلعنتي كه بر 

  

  يك تصوير پايدار: سطح اّول
، ي`ك درس عين`ي پاي`دار را پ`يش روي نس`ل بش`ر م`ار، ب`ر )لعن`ت(، ب`ا ص`دور حك`م داوري  خداون`دنخست، 

ي انس̀`ان ب̀`ه گن̀`اه از او اس̀`تفاده ك̀`رد، از آن ب̀`ه بع̀`د؛ ب̀`ر روي زم̀`ين  اي ك̀`ه ش̀`يطان ب̀`راي وسوس̀`ه خزن̀`ده. نھ̀`اد مي
ھ`ا ھ`م مانن`د  ظ`اھراً مار كه آدم و ح`ّوا مرتك`ب گن`اه ش`وند، از اين پيش. ھا، ھمين خصلت را دارند مارتمام . خزيد مي
ھ`اي ب`وآ ك`ه  ھ`اي پيت`ون و مار ھ`ا ھمچ`ون مار ھ`اي خاّص`ي از مار تا ام`روز، تيره. ي خزندگان، داراي پا بودند بقيه

.ھاي با*يي ھستند ھاي پا داراي بقايايي از استخوانمندي دارند،  عضmت انقباضي بسيار قدرت
١٢٨ 

   

تم`ام خلق`ت، "خاطر گناه بوده اس`ت ك`ه  به. ھمراه دارد كار به گناه اي براي شخص گناه، عواقب بسيار گسترده
گن`اه دني`ا ھ`م تح`ت ت`أثير گن`اه  چ`اره و بي حتّ`ي حيوان`ات بي). ٨:  ٢٢پولس به روميان ي  رساله. (."كشند ھم آه مي با

  . اند انسان بوده

  .گذاشته اندسقوط  نام آن را ،را انتخاب کرد گناه به ھمين دليل ھم بوده است كه وقتی انسان بنا

  



 لعنت -١٤    يک خدا يک پيغام

 

 ١٠٠

  الوقوع شيطان محكوميّت قريب: سطح دّوم

  
ك`mم ). ١:  ٢٠پطرس  ي دّوم رساله(. ."ھيچ نبّوت كتاب، از تفسير خود نبي نيست": فرمايد مقّدس، مي كتاب

، "م`ار"ي لعن`ت خ`ويش ب`ر  چ`ه ك`ه خ`دا در دّوم`ين نيم`ه آن. نماي`د مقّدس خدا است كه كmم مق`ّدس خ`دا را تفس`ير مي
  . تر كاوش كنيم دارد تا در كmم مقّدس خدا عميق آن مي صادر فرمود؛ ما را بر

گ`ذارم؛ او س`ر ت`و را خواھ`د كوبي`د و ت`و  و عداوت در ميان تو و زن، و در ميان ذّريت تو و ذّري`ت وي مي"
  ). ٣:  ١۵كتاب پيدايش . (."پاشنه وي را خواھي كوبيد

ي  عنوان فرش̀`ته ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا، او را ب̀`هگوي̀`د؟  خط̀`اب ب̀`ه او س̀`خن مي خداون̀`دكس̀`ي ب̀`ود ك̀`ه  چه م̀`اراي̀`ن 
آن م`ار ق`ديمي ك`ه ب`ه ابل`يس و " : او ).١۴:  ١٢اش`عياء  ابكت`. (نام`د ، اس`ت؛ مي"زمين افكن`ده ش`ده به": مغرور كه

).١٢:  ٩يوحنّا  ي كتاب مكاشفه( . باشد ، مي."فريبد مي شيطان مسّما است كه تمام ربع  مسكون را
١٢٩ 

  

  

  . مار، كسي جز شيطان نبود

  

ب`ين . فرماي`د گ`ويي مي خدا با استفاده از بياني مناسب براي مار، محكوميّت ش`يطان و تم`ام پي`روان او را پيش
ي  وس`يله م`ار به "س`ر"انجام،  س`ر. وجود آم`ده ب`ود ، ب`ه)ناپذير خصومتي آشتي("عداوت"زن،  ذّريتو  شيطانذّريت 

  . به انجام خواھد رسيدبندي خدا، ي زمان پايه ھا بر چيزتمام اين . ، كوبيده خواھد شد"ذّريت زن"

  

  "ذّريت"دو 
  نمايد؟  كساني اشاره مي ، به چهذّريت زنو  ذّريت مار، چيست؟ ذّريتمنظور از اين دو 

ھاي ش`يطان  كساني كه دروغ.كند اشاره مياند،  ، به كساني كه ھمانند شيطان؛ عليه خدا طغيان كردهذّريت مار
  .شوند ، محسوب ميفرزندان شريركنند،  را پيروي مي

او از اّول، قات`ل ب`ود و . عمل آري`د خواھيد به ھاي پدر خود را مي باشيد و خواھش شما از پدر خود ابليس مي"
از ذات خ̀`ود  گوي̀`د؛  گ̀`اه ب̀`ه دروغ، س̀`خن مي ھر. جھ̀`ت ك̀`ه در او راس̀`تي نيس̀`ت باش̀`د، از آن ثاب̀`ت نميدر راس̀`تي؛ 

  ).٨:  ۴۴يوحنّا  انجيل. (."گويان است گو و پدر دروغ گويد، زيرا دروغ مي

  

ي  مقّدسي، نسل آينده در سراسر تاريخ كتاب. فرد است به كسي است؟ اين يك مفھوم منحصر ، چهذّريت زن پس
در روزي ك`ه  اّم`ا                 . كه ب`ه زن، نس`بت داده ش`ده باش`د، ب`ه م`رد منتس`ب اس`ت تر از اين شخص، بيشيك 

  چرا؟. ميان آورد ، سخن بهنسل و ذّريت زنگناه، وارد جھان گرديد، خدا از 

نه از نسل م`رد، بلك`ه از نس`ل  بايست مسيحاي موعود بود كه مي ي گويي درباره اين اعmن خدا، نخستين پيش
گاه ف`ردي  مقّدس، ھر در سراسر كتاب. ، استمسح شده و برگزيدهمعناي  ، بهمسيحانظر ادبي،  از. جھان بيايد زن، به

او را  -ھمچ`ون پي`امبر و نب`ي -اختيار ش`د، ي`ك ش`خص ص`احببراي توّسط خدا برگزيده شده بود تا رھبري قومي با
اي خ`اص، برگزي`ده  نمود تا نشان دھد كه آن شخص، از جانب خدا براي وظيفه مي ، مسح)با ريختن روغن بر سر(

.شده است
١٣٠ 

  

ي بسيار مش`ّخص  در يك لحظه. بود شده مي او بايستي فرد مسح. بايست از ديگران متفاوت باشد ميمسيحا  اّما
موت، صاحب قدرت موت؛ يعن`ي وساطت  تا به": شد بايستي به جھان وارد مي ي خدا مي برگزيدهو دقيق در تاريخ، 

̀`اني را ك̀`ه از ت̀`رس م̀`وت، تم̀`ام عم̀`ر خ̀`ود را گرفت̀`ار بن̀`دگي مي . ."بودن̀`د، آزاد گردان̀`د ابل̀`يس را تب̀`اه س̀`ازد، و آن

  ).٢:  ١۴و  ١۵ي به عبرانيان  رساله(

  

نفرمود، ي كامل خود را آشكار  كه خدا در ھمان روز اّولي كه گناه وارد نسل بشر شد، برنامه و نقشه حالي در
، اي`ن پيم`ان ابت`دايي. ي ايش`ان داده ش`د ي درخشش ي`ك امي`د ب`ه آدم و ح`ّوا و تم`ام نس`ل آين`ده اين نبّوت ابتدايي درباره

.تري بسط دادند و بيان كردند را با جزئيّات بيش ھا آن ي حقائق متعّددي بود كه پيامبران خدا؛ بعد دربردارنده
١٣١

 



 لعنت -١٤    يک خدا يک پيغام

 

 ١٠١

  لعنت

ك`ه ق`رار اس`ت  ،ذّري`ت زني ي`ك ش`خص از  گويي كmمي دقيق و موجز خود درب`اره ي پيش در ادامه خداوند
آين̀`دھا و  اي̀`ن بر. دھ̀`د ج ف̀`وري و عمل̀`ي گناھش̀`ان اطّ̀`mع ميآين̀`دھا و نت̀`اي دم و ح̀`ّوا را از برس̀`ر ش̀`يطان را بكوب̀`د؛ آ

  .، معروف ھستندلعنتج، به نتاي

تو را بسيار افزون گردانم؛ با الم، فرزن`دان خ`واھي زايي`د و اش`تياق اَلَم و حمل «: به زن گفت] خداوند خدا"[
ات را ش`نيدي و  که سخن زوج`ه چون«: و به آدم گفت. ».راني خواھد كرد تو به شوھرت خواھد بود و او بر تو حكم

رت از سبب تو زمين ملع`ون ش`د، و تم`ام ايّ`ام عم` از آن درخت خوردي كه امر فرموده، گفتم از آن نخوري، پس به
ھاي ص`حرا را خ`واھي خ`ورد، و ب`ه ع`رق  خس ني`ز براي`ت خواھ`د روياني`د و س`بزه و خار. آن با رنج خواھي خورد

ب/ه راجع گردي، كه از آن گرفته شدي زيرا ك`ه ت`و خ`اک ھس`تي و  كه به خاک ات نان خواھي خورد تا حيني پيشاني
  ).٣:  ١۶تا  ١٩كتاب پيدايش (              . ".».خاک خواھي برگشت

شادي داشتن خانواده، ح`ال ديگ`ر ب`ا . انتخاب آدم و حّوا براي طغيان عليه آفريدگارشان، بسيار گران تمام شد
ھ̀`ا، خ̀`اك  جات و ميوه عوض تولي̀`د و زاي̀`ش طبيع̀`ي و ع̀`اّدي عل̀`ف، س̀`بزي ب̀`ه. رن̀`ج و زحم̀`ت و درد، ھم̀`راه ب̀`ود

اس`تراحت و آرام`ي و . روياني`د خس، مي ، خ`اروھرز طور ع`اّدي، عل`ف هي زمين؛ اكنون ديگ`ر طبيعت`اً و ب` شده لعنت
گ`ذر انس`ان،  ك`ه، ب`ر زن`دگي زود تر از ھم`ه آن ب`د. لّذت بردن، جاي خود را به تقmّ و كار سخت و زحم`ت، داده ب`ود

  . ، افتاده بودمرگنام  ي شومي به سايه

  .ھمراه آورده بود بهگناه، براي آنان لعنت را . راني خود را از دست داده بود انسان، اختيار و حكم

  

  آيا مرگ، طبيعي و عاّدي است؟
گيرن̀`د، تماي̀`ل دارن̀`د ك̀`ه ب̀`ه س̀`ختي، رن̀`ج، از دس̀`ت دادن، گسس̀`تگي  كس̀`اني ك̀`ه ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا را ندي̀`ده مي

ي لعن`ت گن`اه،  فھ`م حقيق`ت درب`اره. ؛ قلم`داد كنن`دع`اّدي و طبيع`يھا، پير شدن و مرگ را چي`زي  ارتباطات، بيماري
. ان`د به اي`ن وض`ع، گرفت`ار آمده ي نا*ن ما؛  چيز در اين سيّاره ي درك اين موضوع است كه چرا ھمهھا يكي از كليد

 .كنن`د ھاي ع`دم وج`ود خ`دا، اش`اره مي عنوان يكي از نشانه بار بشر به ھوش، به وضع تأّسف ھاي با بسياري از انسان

.كنند و تأثير گناه را قبول ندارند و تصديق نميخاطر اين است كه آنان ورود  ھا به اين شيوه، به دليل آن ي اقامه
١٣٢ 

  

خ`دا م`رگ را پ`يش از زن`دگي "گوين`د ك`ه  ؛ مي) جنازه ت`ر در مراس`م تش`ييع بيش( در كشور سنگال، مردم، گاه
چنين تفّكري، ھم ب`ا منط`ق و ھ`م ب`ا فرم`ايش ك`mم . پذيرند بسياري ھم از اين فلسفه و منش فكري، تسmّ مي.". آفريد

  . شمرد، در تضاّد و تقابل است مي ، بر"شود دشمن آخر كه نابود مي"عنوان  مقّدس خدا كه مرگ را به

ع`واملي  اّمانظر آين`د، ت ك`ه ع`اّدي و طبيع`ي ب`هرن`ج و محن`ت و م`رگ؛ ممك`ن اس`شرارت، حسرت، سختي، 
   .ھاي سرطاني براي سmمتي بدن يك شخص نيستند تر از ياخته تر و طبيعي چنين مھاجم براي اين دنيا، عاّدي

  

  

دس̀`ت  ب̀`راي به ب̀`و، تmش̀`ی ک̀`ه ي گ̀`ل ُرز خوش بوت̀`ه ھ`اي موج̀`ود در ي̀`ك خار
داش`تني،  ھاي دوست سختي از جانب بچ`ه ، لجاجت و سر*زم است آوردن محصول

دنيا آم`دن ي`ك ن`وزاد،  درد توأم ب`ا ب`ه رفتاري يك مرد با ھمسر محبوبش،  ي بد شيوه
̀`ابي و  ري̀`زد، بي ھم مي دس̀`تگاه ايمن̀`ي ب̀`دن انس̀`ان را ب̀`ه س̀`اختار ھ̀`ايي ك̀`ه بيماري ت

_ م`ا ب`ه خ`اك ھاي  گش`ت ب`دن ھاي پي`ري، واقعيّ`ت تل`خ م`رگ و باز در س`ال ُخلقي بد

خ`دا آف`رينش را ب`راي  .اند ي اّوليه و اصيل خدا نبوده ھا بخشي از نقشه و برنامه اين
  . كه با خودش بجنگد، نيافريده است اين

چيز در  ھم`ه. پيش از ورد گناه، انس`ان ب`ر آف`رينش، تس`لّط و حاكميّ`ت داش`ت
عدالت و پارسايي و آرام`ش . نقص از آدم و ھمسرش بود برداري كامل و بي فرمان

سپس اّولين پدر ما ب`ه راه گن`اه و م`رگ، س`قوط ك`رد؛ و تم`ام نس`ل . و صلح و سmمتي، تمام زمين را پر ساخته بود
  .شريك شدنددر مرگ،  بشر با او آلوده و
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  .ي آفرينش، تحت تأثير قرار گرفته است ھمه
خاطر گن`اه انس`ان ديگ`ري، متحّم`ل ع`ذاب و  چ`را باي`د ف`ردي ب`ه! اي`ن منص`فانه نيس`ت اّم`ا: "گويد شخصي مي

  ".سختي گردد؟

ش`مارد،  گيريم و براي ھمين تصميمات است كه خدا م`ا را مس`ئول مي يك از ما براي خودمان، تصميم مي ھر
واقعيّت پنھان در پشت             . كنيم شده زندگي مي ي ديگر، اين ھم حقيقت دارد كه ما در دنيايي لعنت از جنبه اّما

يك بيماري مسری، فق`ط كس`ي  ك`ه باع`ث آن ش`ده اس`ت ": توفي، شاھد بر اين مّدعا اسلُ المثل در زبان وُ  اين ضرب
  . ."سازد مبتm مي را

تمام خلقت تا اtن با ھم "ي يك گناه آدم،  در نتيجه. زندگي ديگر منصفانه نيست. اين طبيعت و ذات گناه است
چيز، تح̀`ت ت̀`أثير لعن̀`ت  ھم̀`ه               ). ٨:  ٢٢پ̀`ولس ب̀`ه رومي̀`ان  ي رس̀`اله. (."باش̀`ند كش̀`يدن و درد ِزه مي در آه

  . اند گناه، قرار گرفته

ي نج`ات برجس`ته و ق`اطع؛  ي م`ا ي`ك برنام`ه و نقش`ه خبر خوش و مژده اين اس`ت ك`ه از ھم`ان ابت`دا، آفرينن`ده
ي آن، س`اعت  وس`يله دھ`د ك`ه به ھايش، س`اختاري را ق`رار مي ساز كه در س`اعت ھمانند يك ساعت. طرح فرموده بود

ان̀`د؛ تنظ̀`يم گ̀`ردد،  را از نش̀`ان دادن وق̀`ت دقي̀`ق، منح̀`رف كرده ھ̀`ايي ك̀`ه آن ان و غلب̀`ه ب̀`ر نيروتوان̀`د ب̀`راي جب̀`ر مي
گ`ر ش`يطان،  ھ`اي ويران تواند نيرو با آن مياست كه را قرار داده  "ساختاري"ي جھان ھم در دنياي خويش،  سازنده

طور  داش`ته اس`ت، درس`ت ھم`ان ھ`دفي، ي ورود گناه از ابتدا، خدا از اجازه. اثر فرمايد گناه و مرگ را جبران و بي
اثر نمودن لعنت گناه و نشان دادن فيض خويش به تمام كساني ك`ه ب`ه او اعتم`اد دارن`د، داش`ته  براي بي اي برنامهكه 
  . است

شدند، و در پايان داستان ھ`م از  اندوه و تأّسف، درد و رنج و مرگ و نيستي، در ابتداي داستان خدا، ديده نمي
خ/دا ھ/ر اش/كي را از چش/مان ايش/ان پ/اك ". چي`ده خواھ`د ش`د روزي، گن`اه و لعن`ت آن، بر. خواھ`د ب`ودھا خبري ن آن

ھ`اي اّول  ، زي`را ك`ه چيزديگ/ر رو نخواھ/د نم/ود ،و م/اتم و نال/ه و درد م/وت نخواھ/د ب/ودو بعد از آن . خواھد كرد
و تخت خدا و بّره در آن خواھد بود و بن`دگانش او را عب`ادت خواھن`د  ھيچ لعنت نخواھد بودو ديگر ... ».درگذشت

شكوه، در نزديكي پايان سفر؛  جmل و با ي پر ي اين آينده درباره). ٢١:  ۴و  ٢٢:  ٣يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (."نمود
  .تر خواھيم آموخت بيش

  

  فيض خدا
ي درخت ش`ناخت نيك`ويي و پلي`دي خوردن`د،  كه از ميوه آوريد كه آدم و حّوا درست پس از اين خاطر مي آيا به

. ھاي درخت انجير، بپوشانند چه كاري انجام دادند؟ آنان تmش كردند كه برھنگي و شرم خود را با پوششي از برگ

را ك`ه آدم و ح`ّوا ب`راي خودش`ان انج`ام دادن`د، چ`ه  خ`دا آن. اين نخستين ت`mش انس`ان ب`راي پوش`ش گن`اه خ`ويش ب`ود
  . عوض، خود او كاري براي آدم و حّوا انجام داد در. نپذيرفت

كت̀`اب (                   .".ھ//ا ب//راي آدم و زن//ش از پوس//ت بس//اخت و ايش//ان را پوش//انيد خ//دا رخت خداون//د"
  ). ٣: ٢١پيدايش 

كار، خوني ريخت`ه  براي اين. خدا براي آدم و حّوا لباسي كه از پوست يك حيوان ساخته شده بود، درست كرد
انتخاب كرد و آن`ان را قرب`اني     چند گوسفند يا ھر حيواني ديگري را كه مناسب بود،  خداوندتصّور كنيد كه . شد

 ھ̀`ايي حي̀`اتي  ا داش̀`ت ب̀`ه آن̀`ان درسخ̀`د. فرم̀`ودده اآم̀`ھ̀`ايي ب̀`راي آدم و ح̀`ّوا  ھ̀`ا رخت س̀`اخت و س̀`پس از پوس̀`ت آن

توانن`د  ك`اران مي ك`ه چگون`ه گناه ي اين ي طبيع`ت و ذات ق`ّدوس خ`ويش و درب`اره ي بھاي سنگين گناه، درباره درباره
آفريدگار آدم و حّوا با تدارك اين لباس ويژه، فيض خويش را بر آنان كه كمي . آموخت ميتوّسط خدا پذيرفته شوند؛ 

، ف`يضاي`ن ھم`ان معن`اي  اّماآنان لياقت مھرباني خدا را نداشتند، . داد نشان مي    پيش، عليه او طغيان كرده بودند، 
  .ميباشد را ندارد، مھرباني به كسي كه شايستگي آنكه ھمان 

  
  ).مجازات جاوداني(= . را داريم ، دريافت چيزي است كه استحقاق آنعدالت
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  ).كار نيست مجازات در(= . را داريم دريافت نكردن چيزي است كه استحقاق آن رحمت،

  ).حيات جاوداني(. را نداريم دريافت چيزي است كه استحقاق آن فيض،

  

  عدالت خدا
خ`داي "تنھا  ھ`ا درك كنن`د ك`ه او ن`ه خواس`ت ت`ا آن واق`ع مي رخدا با قرباني كردن حيوان`ات ب`راي آدم و ح`ّوا، د

) ٧:  ٩داود كت`اب مزامي`ر (،"خ`داي ع`ادل"چن`ين او  است؛ بلك`ه ھم) ٨۶:  ١۵داود  كتاب مزامير (، "رحيم و كريم

 افكار آدم و ح`ّوا را در ھنگ`امي ك`ه آن`ان ديدن`د ك`ه خ`ون آن.گرديد بايستي با مرگ، مجازات مي گناه، مي. نيز ھست

تص`وير واض`ح و زن`ده را  ھ`ا ي`ك خ`دا در پ`يش روي آن. در تص`ّور آوري`د ش`د، گن`اه، ريخت`ه مي ات زيبا و بيمخلوق
  .بودمرگ سزاي گناه آنان، :قرار داد

  . شدند ھا قرباني ديگر ھم بايد انجام مي ميليون. ود نخستين قرباني خوني را به پا داشتخدا، خ

آدم و ح`ّوا را "  ده فرم`وده ب`ود،اآم`بود كه با پوست حيواناتي كه خود  خداوندتوّجه داشته باشيد كه اين خود 
. ك`رد آدم و حّوا تmش كردند تا گناه و خجل`ت خ`ود را بپوش`انند، ل`يكن ت`mش ايش`ان؛ خ`دا را راض`ي نمي. ."پوشانيد

او از م`ا ھ`م . ضوع را بفھمن`داين مو خواست تا آدم و حّوا  خدا مي. حلّي داشت تنھا خدا، براي گناه و شرم آنان، راه
  .خواھد كه اين امر را درك كنيم مي

  

  كاران راندن و طرد گناه
  : يابد چنين؛ پايان مي فصل سّوم كتاب پيدايش، اين

  

اين`ک مب`ادا دس`ت . ب`د گردي`ده و ھمانا انسان مثل يكي از م`ا ش`ده اس`ت، ك`ه ع`ارف نيک«: خدا گفت خداوند"
او را از ب`اغ ع`دن خدا، خداوندپس . ».خود را دراز كند و از درخت حيات نيز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده ماند

طرف ش`رقي ب`اغ ع`دن،  بي`رون ك`رد و ب`هپ`س آدم را . بيرون كرد تا كار زميني را ك`ه از آن گرفت`ه ش`ده ب`ود، بكن`د
. ."تا طريق درخت حيات را محافظت كند كرد سو گردش مي ھر باري را كه به كروبيان را مسكن داد و شمشير آتش

  ).٣:  ٢٢تا  ٢۴كتاب پيدايش (

، از شمردند ي خدا مقّدم ي خود را بر اراده دهگونه كه لوسيفر و فرشتگان او كه گناه كردند و ارا درست ھمان
طور آدم و ھمسرش نيز كه عليه خواست خدا عمل كردند، از بھشت زمين، بيرون  بھشت آسماني رانده شدند؛ ھمان

  . افكنده شدند

، اش`تباه گرفت`ه بد و درخت معرفت نيككه نبايد با (درخت حيات اين ترتيب، انسان از درگاه قدس خدا و نيز  به
نگاه گ`ذراي ديگ`ري                      تقريباً در انتھاي سفر خود در كmم مقّدس خدا، . ؛ رانده و محروم گرديد)شود

ي حيات جاوداني است كه خ`دا  نمادي از ھديهدرخت حيات،. به اين درخت ويژه در بھشت آسماني، خواھيم انداخت
  . بخشد كنند، مي ھاي او اعتماد مي وبرنامهھا  به تمام كساني كه به او و نقشه

مس̀`ير م̀`رگ ، راه حي̀`ات جاوي̀`د را رّد كردن̀`د و ي درخ̀`ت ش̀`ناخت خ̀`وبي و ب̀`دي آدم و ح̀`ّوا ب̀`ا خ̀`وردن مي̀`وه
  .خاطر گناه؛ گسسته شد ارتباط نزديك بين آسمان و زمين، به. جاوداني را برگزيدند

  . م مشكل بزرگي داريمما ھ. وجود آمده بود براي آدم و حّوا، معضل بزرگي به
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١۵  
  مشكل مضاعف

  

  

  

  

  

  .دام افتاد سال فرار؛ به ٣٨يك مجرم فراري، پس از 

  .ھاي خبري بوده است ھاي اخير رسانه خطّ يكي از خبر اين سر

ي  از زن`دان اي`التي كاليفرني`اي اي`ا*ت متّح`ده ،اس`ميثنام آق`اي  ھاي خب`ري آم`ده ب`ود ك`ه ف`ردي ب`ه در گزارش
 ٣٨ب̀`راي م̀`ّدت         . علّت دزدي، گريخت̀`ه ب̀`ود ن ح̀`بس ب̀`ه؛ و در ھنگ̀`ام گذراني̀`دن دورا١٩۶٨آمريك̀`ا، در س̀`ال 

نم`ود، ب`ا*خره در ي`ك  مك`ان مي نقلك`رد و از ج`ايي ب`ه ج`اي ديگ`ر،  سال، او از اس`م خ`انوادگي م`ادرش اس`تفاده مي
  . ت مسئول، او را در آن ناحيه يافتنداّمامق. ، ساكن شده بودمناطق مركزي آمريكا جنگلي انبوه، دري  منطقه

آق`اي اس`ميث پ`س از دس`تگيري، نگ`اه : "كري`ك ك`اونتي، اظھ`ار داش`ت ي منطق`ه آگاھ`ان كmنت`ري يكي از كار
ك`رد  نميھ`م او فك`رش را . ».بل`ه، م`ن اس`ميث ھس`تم«: به زمين انداخت و سپس سرش را بلند كرده و گفت كوتاھي

.".كه پس از اين مّدت طو*ني، مردم او را ببينند
١٣٣

  

ي`ك از ش`كنندگان  طور ھ`م ھيچ ي نيرومند قانون، فرار كند، ھم`ان نتوانست از پنجهطور كه آقاي اسميث  ھمان
   .گذار و داور عادل، بگريزند نخواھند توانست از دست تواناي قانونقوانين خدا، 

  كساني ھستند؟ شكنان، چه اين قانون

̀`ه ھر" ̀`اه را ب ̀`ه گن ̀`ل مي عمل م̀`ي ك ̀`رخmف ش̀`ريعت؛ عم ̀`د آَوَرد، ب ̀`اه، مخ̀`الف ش̀`ريعت اس̀`ت. كن ̀`را گن . ."زي

  ).٣:  ۴يوحنّا ي اّول  رساله(

آدم . كار را انج`ام داد لوسيفر ھمين. ستيز است شكن و قانون كند، قانون ي خدا عمل مي كس كه خmف اراده ھر
  . و حّوا نيز ھمين عمل را انجام دادند

  .ايم ستيزي شده شكني و قانون ما ھم مرتكب ھمين قانون

ك`اراني ك`ه  تم`ام گناه دارن`د، ل`يكنپن اه خود را كوچك ميھا گن بسياري از انسان. گناه، مخالف و ضّد خدا است
گاه خ`دا،  با مذھبي ھستند، از دي`د" خوب"اندازه  كه چه نظر از اين اند، صرف اند، و از خدا پوزش نطلبيده توبه نكرده

  . شوند شكناني مجرم، قلمداد مي قانون

  

  .خيال سراب خوش تعقب کنندگان
آيا .". كنم كه به بھشت بروم بين ھستم، فكر مي من خوش: "چندي پيش، يكي از ھمسايگانم، به من چنين گفت

او را از                   رس̀``د،  ي م̀``ن، در زم̀``اني ك̀``ه وق̀``ت داوري ف̀``را مي بيني و ت̀``mش ف̀``ردي آن ھمس̀``ايه خ̀``وش
  مجازات جاوداني نجات خواھد بخشيد؟ 

، س̀`فر )ھاي جھ̀`ان ص̀`حرات̀`رين  يك̀`ي از گرم(ي ايال̀`ت كاليفرني̀`ا  ي م̀`رده ي دّره ب̀`ار، زم̀`اني ك̀`ه در منطق̀`ه يك
تر رف̀`تم،  وقت̀`ي ك̀`ه نزدي̀`ك اّم̀`اي درخش̀`ان، پدي̀`دار ش̀`د،  دس̀`ت، چي̀`زي مانن̀`د ي̀`ك درياچ̀`ه ي دور ك̀`ردم، در فاص̀`له مي

  .ھم محو شد آن اّمام، ھم چيزي مثل درياچه را ديد كمي جلوتر، باز. پديد شد ، نا"درياچه"

  .اين يك اشتباه ديد و يك سراب بود
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ھ̀`اي گون̀`اگون، ايج̀`اد  ھ̀`ا و چگالي ھاي ھ̀`وا ب̀`ا دما ھاي ن̀`ور تابي̀`ده ش̀`ده ب̀`ه *ي̀`ه اث̀`ر انعك̀`اس اش̀`عه س̀`راب، در
كار  فرد گناه                ھمين ترتيب،  به. اصل؛ واقعي نبودند در اّمارسيدند،  نظر مي ھا، واقعي به درياچه. گردد مي

ك`mم مق`ّدس خ`دا، پ`رده از حقيق`ت  اّماانديش باشد؛ بين و مثبت ھشت، خوشي اقبال رفتنش به ب ممكن است كه درباره
پ`ولس ب`ه  ي رس`اله. (."ض`عيف ھس`تند"نسل و فرزندان آدم، براي نجات خويش از داوري عدل ا*ھي، . دارد مي بر

  ). ۵:  ۶روميان 

ي آب`ش ني`ز ب`ر زم`ين ريخت`ه اس`ت، آدم`ي ني`ز،  سوزان، گم شده و تنھا ذخيره ھمانند انساني كه در صحرايي
و ما باي`د البتّ`ه ". خاطر گناه، از كف داده است دست آوردن حيات جاوداني است كه به ياور و ناتوان از دوباره به بي

). ١۴:  ١۴س`موئيل  دّومكت`اب (    . ".بميريم و مثل آب ھستيم كه ب`ه زم`ين ريخت`ه ش`ود، و آن را نت`وان جم`ع ك`رد

ھاي  ، تنھ`ا ب`ه ش`عله"بھش`ت"اي`ن  اّم`ااش را ھمچون بھشت برين ببيند،  گشته ممكن است اعتقادات صادقانه انسان گم
ك`ه  دود، ت`ا اين انسان سرگشته و تشنه از يك سراب، ب`ه س`رابي ديگ`ر م`ي.آتشي سوزاننده، مبّدل خواھد شد سھمگين

  . ميرد نھايت مي در

ھمين روي`ه  ورزن`د؛ ھ`م وض`ع ب`ه اخmص و م`ذاھبي ك`ه ب`ر ت`mش ف`ردي تأكي`د مي بين، با ار خوشك براي گناه
  . است

:  ١٢س`ليمان  كتاب امثال(. ."طُُرق موت است  عاقبت آن، اّما نمايد،  نظر آدمي مستقيم مي راھي ھست كه به"

١۴.( 

بارش̀``ان؛  ن دادن ب̀``ه اوض̀``اع اسفاّماس̀`` ھ̀``ا انس̀``ان در سراس̀``ر دني̀``ا، در ت̀``mش ب̀``راي سرو ام̀``روزه ميليارد
ھا  آورن`د، ب`دن جا مي آنان مراسم و تشريفات مذھبي را ب`ه. رسند نظر مي درست بهكنند كه  ھايي را متابعت مي روش

از خوردن برخ`ي  كنند، زمزمه ميھاي تكراري را  دھند، دعا شو مي و خود را با آداب و رسوم خاّص مذھبي، شست
گردانن̀`د، قواع̀`د و  در دس̀`ت، تس̀`بيح مي س̀`وزانند، دھن̀`د، ش̀`مع و بخ̀`ور مي ميو ص̀`دقه كنن̀`د، پ̀`ول  غ̀`ذاھا امس̀`اك مي

̀`ر . دھن̀`د ، انج̀`ام مي"باش̀`د اعم̀`ال نيك̀`و مي"چ̀`ه را ك̀`ه ب̀`اور دارن̀`د ك̀`ه  كنن̀`د، و آن ھ̀`ا را تك̀`رار مي روش ديگ̀`ران ب
وارن`د ك`ه ب`ا م̀`ردن  اميداي ديگ`ر ھ`م  ك̀`ه ع`ّده حالي گردنن`د، در متمركز ميس`پردگي ب`ه رھب`ران روح`اني خ`ويش، رس
  .ند، به بھشت بروندانگار ھا را مقّدس و عاد*نه مي عنوان شھيد براي دليلي كه آن به

  دوند؟  ھا از پي سراب مي آيا امكان دارد كه آن

  

  خويشتن صحيح نسبت بهيك ديدگاه 
المثل در زب`ان فارس`ي  مع`ادل اي`ن ض`رب[  . ."حقيق`ت مانن`د فلف`ل، تن`د اس`ت": گويد المثل ولوفي مي يك ضرب

  .]. باشد ، مي!"است تلخ حقيقت مثل ته خيار"عاميانه؛  

او م`ا . فرماي`د قي مھيب و ج`ّدي را ب`ه م`ا ميي خودش، حقاي ؛ دربارهاّماحتّي اگر به طبع ما خوش نيايد، خدا 
ج`داي از اي`ن چن`ين ص`داقتي، م`ا ش`بيه . راس`ت و ص`ادق باش`يم فرمايد تا درم`ورد گناھانم`ان ب`ا او رو را دعوت مي

او از . س`ختي بيم`ار ب`ود ش`ناختيم و به او را ميك`رد و م`ن و ھمس`رم، ي م`ا زن`دگي ميخانمي ھس`تيم ك`ه در ھمس`ايگ
او  اّم`ا. كرد كه سmمتي خود را ب`از خواھ`د ياف`ت فشاري مي زد و پا يك پزشك ماھر، سرباز ميپذيرش احتياجش به 

  . پس از چند ھفته از دنيا رفت

  : چنين فرمودپنداشتند، بي كه خود را پارسا ميزمين بود، به گروھي از رھبران مذھ برزماني كه  مسيح

  
ب`ه توب`ه  ك`اران را من نيامدم تا ع`اد*ن را، بلك`ه ت`ا گن`اهو . تندرستان احتياج به طبيب ندارند، بلكه مريضان"

  ).٢:  ١٧مرقس  انجيل. (".دعوت كنم

ھا، ام`روزه تنھ`ا ب`ه م`ردم  ھا، مس`اجد و كنيس`ه عليرغم روشني و وضوح كmم مقّدس خ`دا، بس`ياري از كليس`ا
ي ع`دالت كام`ل  نان به مردم درب`ارهآ. تر تmش كنند گويند كه آنان چقدر خوب ھستند، يا فقط بايد كمي بيش را مي اين

يك مسجد در كشور كانادا، اين پيام را بر  .دھند و بديھي گناه، تعليمي نمي آيند و نتائج آشكار ناپذير خدا و بر و خدشه
  : در ورودي خود، نصب كرده است سر

  . ."كار است گوييم كه گناه كس نمي پذيريم و به ھيچ كس را مي ما ھمه" 
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  : ي بھشت، نصب فرموده است خدا پيامي متفاوت را بر دروازه

كت`اب . (".پاك يا كسي كه مرتكب عمل زش`ت ي`ا دروغ ش`ود، ھرگ`ز داخ`ل نخواھ`د ش`د چيزي نا"
  ).٢١:  ٢٧يوحنّا  ي مكاشفه

پ`ولس ب`ه رومي`ان  ي رس`اله.(."باش`ند اند و از جmل خدا قاص`ر مي ھمه گناه كرده": فرمايد كmم مقّدس خدا مي
تنھ`ا . ك`ار ھس`تند فرماي`د ك`ه گناه پذيرد و به ھم`ه مي اساس لياقت و ارزش خود او، نمي كس را بر خدا ھيچ). ٣:  ٢٣

  .اند، وارد بھشت خواھند شد سازد، پاك شده آورده مي آن كسان كه از روشي كه معيار كامل قّدوسيّت خدا را بر

 

  يك ديدگاه صحيح نسبت به خدا
اش``عياء، . ج``mل مھي``ب خ``ويش را ب``ه اش``عياء پيامبر؛نش``ان داد ، روي``ايي از پ``اكي مطل``ق وخداون``دروزي 

  : ي اين روياء؛ چنين نوشت درباره

ھ`اي  در سالي كه عّزيّا پادشاه مرد، خداوند را ديدم كه بر كرس`ي بلن`د و ع`الي نشس`ته ب`ود، و ھيك`ل از دامن"
ھ`ا روي خ`ود را  ھ`ا ش`ش ب`ال داش`ت، و ب`ا دو از آن ي`ك از آن د ك`ه ھرو س`رافين ب`ا*ي آن ايس`تاده بودن`. وي پُر بود

: گف`ت و يك`ي، ديگ`ري را ص`دا زده، مي نم`ود پوش`انيد و ب`ا دو؛ پ`رواز م`ي ھ`اي خ`ود را مي پوشانيد و با دو، پاي مي

آواز او ك`ه و اس`اس آس`تانه از » .، تم`امي زم`ين از ج`mل او مملّ`و اس`تَص/بايوت يَھُ/َوهقّدوس، قدّوس، ق/دّوس؛ «
ل/ب ھس/تم و  پاك ام، زيرا كه م/رد نا من كه ھIك شده واي بر«:پس گفتم. لرزيد و خانه از دود، پر شد زد مي صدا مي

  ).۶:  ١تا  ۵اشعياء كتاب . (".صبايوت پادشاه را ديده است يھوهلب ساكنم و چشمانم  پاك در ميان قوم نا

  

ق`در عظ`يم اس`ت ك`ه حتّ`ي فرش`تگان ك`ه  دا در آس`مان، آنشكوه و جmل فروزنده در اطراف تخت پادشاھي خ`
̀`اك ھس̀`تند، ني̀`ز روي ̀`در  اي̀`ن فرش̀`تگان، از قّدوس̀`يّت و ج̀`mل خ̀`دا آن. پوش̀`انند ھ̀`اي خ̀`ود را مي ھ̀`ا و پاي ك̀`امmً پ ق

كنن`د و  ھا در اطراف تخ`ت خ`دا پ`رواز مي عوض، آن در. توانند در حضور او بنشينند زده ھستند كه حتّي نمي شگفت
  . "!استَصبايوت، تمامي زمين از جmل او مملّو  يَھَُوهقّدوس، قدّوس، قدّوس؛ ": آورند مي برفرياد 

ورزند؟ش`ايد دلي`ل، اي`ن باش`د ك`ه آن`ان  كه گن`اه چيس`ت، قص`ور و غفل`ت مي چرا بسياري از مردم در ديدن اين
اشعياء يك .اند انديشه و دقّت نكرده ،ي خدا آنان ھرگز در قّدوسيّت فروزنده. اند طور كه ھست، نديده ھرگز خدا را آن

پ`اكي و فس`اد خ`ويش، آگ`اه  حال، روياي او از قّدوسيّت و جmل عظيم خداوند، او را بر نا اين با اّماخدا بود،  پيغمبر با
 دانست كه در مقايسه با خداوند، او اشعياء نبي مي. !"لب ھستم پاك واي بر من كه مرد نا": آورد كه او فرياد بر. نمود

جمي`ع م`ا مث`ل گوس`فندان، ":  اش`عياء چن`ين نوش`تھا  بع`د! يار ب`دي ق`رار دارن`دو تمام قوم اسرائيل؛ در وضعيّت بس
ي  ايم و ھم`ه زي`را ك`ه جمي`ع م`ا مث`ل ش`خص نج`س ش`ده... يكي از ما به راه خود برگش`ته ب`ود گمراه شده بوديم و ھر

دانس`ت ك`ه ھ`يچ  اش`عياء نب`ي مي). ۵٣:  ۶و  ۶۴:  ۶اش`عياء كت`اب . (."باش`د ي مل`ّوث مي ي ما مانند لتّه اعمال عادله
.و خالص گرداند ك، پاخداوندھاي تشريفاتي يا تmش شخصي، قادر نيست كه او را در پيشگاه  مقداري از غسل

١٣۴ 

  . . "ايم جميع ما مثل شخص نجس شده"اساس مقياس آفريدگار قّدوس ما،  بر

انس/ان ن/زد خ/دا چگون/ه ": و با پرسيدن اين س`ؤال ك`هپاك خويش  ناايّوب پيامبر، درك انسان را از وضعيّت 
خاكس̀`تر چ̀`وب [ھاي خ̀`ود را ب̀`ه اُش̀`نان  و دس̀`ت  اگ̀`ر خويش̀`تن را ب̀`ه آب ب̀`رف غس̀`ل دھ̀`م،... ع//ادل ش//مرده ش//ود؟

ھ`ايم م`را  بري، و رخت مي گاه مرا در لجن فرو پاك كنم، آن] رفته است كار مي سازي به اي كه براي صابون درختچه
: نويس`د ارمياء پيامبر ھم اين سخنان خ`دا را ميو ). ٩:  ٢، ٣٠و  ٣١كتاب ايّوب . (دھد ؛ نشان مي."دارد مكروه مي

گوي`د ك`ه گن`اه  يھ`وه مي خداوند اّماكار بري،  چه خويشتن را با اُشنان بشويي و صابون براي خود زياده به پس اگر"
   ).٢:  ٢٢ارمياء  كتاب. (."تو پيش من رقم شده است

مناس`ب درم`ورد  ناافك`ار . گ`ردد س`وي دي`دگاھي درس`ت ب`ه خ`ويش منج`ر مي نگرش صحيح نسبت ب`ه خ`دا، به
  . كند ي ما، ما را در افكاري كاذب نسبت به خودمان، رھا مي آفريننده

ھاي ملّوث به بيماري و مرض را پوشيده است، ممكن اس`ت ك`ه خ`ود را پ`اك و  انساني كه لباس آلوده و جامه
ھمين ترتي`ب،  به                      . توانند او را پاك و پذيرفتني جلوه دھند اين اوھام، نمي اّماقبول تصّور نمايد،  قابل
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ھنگامي . گرداند او را پارسا نميباطل،عادل بپندارد، ليكن اين خيال كار ممكن است كه خود را پارسا و  يك فرد گناه
  . باشند ، مي"ي ملّوث مانند لتّه"ھاي ما  آيد، بھترين تmش كه سخن از مقايسه با جmل و عدالت خدا پيش مي

  

  درسي براي ھمه
درس`ي حي`اتي و ھاي دنيا، ب`ود ك`ه ب`ه تم`ام انس`ان يكي از اھداف خدا براي شكل بخشيدن به قوم اسرائيل، اي`ن

تناوب ب`ه  ب`ه اّم`ااس`رائيليان               دار و امين بود،  ، ھميشه به قوم اسرائيل، وفاخداوندچه  اگر. مھم را بياموزد
. ."بودن`د ك`ه ايش`ان مند بدي نباشيم، چنان ھا براي ما شد تا ما خواھش اين امور، نمونه" .ورزيدند خيانت مي خداوند

  ).١٠:  ۶پولس به قرنتيان  ي اّول رساله(

كن`د ك`ه چگون`ه ق`وم اس`رائيل در دي`دن گن`اه  ثب`ت ميموس`ي  ج ك`ه دّوم`ين كت`اب ت`ورات اس`ت،در كتاب خ`رو
ھا س`ال اس`ارت و بردگ`ي در  خ`دا ب`ا ب`ازوي ق`وي، آن`ان را از ص`د. ھمانند ديدن گن`اه از دي`د خ`دا، قص`ور ورزيدن`د

و شخص`يّت  خداوندي  ھا وجود داشت كه آنان درباره حال، ھنوز بسياري چيز اين با. سرزمين مصر، رھايي بخشيد
بردار باش̀`ند ك̀`ه از  ق̀`در فرم̀`ان توانن̀`د آن طريقي ب̀`ا*خره مي كردن̀`د ك̀`ه ب̀`ه آن̀`ان تص̀`ّور مي. دانس̀`تند و س̀`يرت او نمي

 چ/ه آن" :موس`ي، چن`ين گفتن`دنفس بودن`د ك`ه ب`ه  ب`ه عتمدو م راض`ي خود ازقدر  آنق`وم اس`رائيل،. داوري خدا بگريزن`د

  ). ١٩:  ٨كتاب خروج . (."خواھيم كردامر فرموده است،  خداوند

نقص از جان`ب  و عي`ب پنداش`تند؛ و ب`ه الت`زام خ`دا ب`ر ع`دالتي بي توان، نمي پن`اه و ن`ا كاراني بي  خود را گناهآنان 
آنان فراموش كرده بودند ك`ه تنھ`ا ي`ك گن`اه ب`ود ك`ه آدم و ح`ّوا را از آفريدگارش`ان ج`دا . گذاردند انسان ھم وقعي نمي

گناھان خود را دي`ده و احس`اس ش`رم و خجال`ت نماين`د، مث`الي بتوانند كه قوم اسرائيل،  اين به خدا براي كمك. ساخت
  .ھمراه ده نكته به ايشان داد به

واق`ع ش`د در ".، در ك`وه س`ينا ب`ا ق`ّوت و ج`mل ن`زول فرم`ودخداونددھد كه چگون`ه  كmم مقّدس خدا شرح مي
آواز َكَرنّ`اي بس`يار س`خت، ھ`ا و اب`ر غل`يظ ب`ر ك`وه، پدي`د آم`د، و  ھا و برق روز سّوم به وقت طلوع صبح، ك`ه رع`د

سپس صداي خدا ب`ا ده فرم`ان، ). ١٩:  ١۶كتاب خروج . (."گاه بودند، بلرزيدند كه تمامي قوم كه در لشكر طوري به
  :انداز گرديد طنين

   

  ده فرمان

  
پرس̀`تش . ."ت//و را خ//دايان ديگ//ر، غي//ر از م//ن نباش//د" .١

داش`تن خ`دا، در ھ`ر كوت`اھي در دوس`ت .گناه است خداوند،از  غير چيز به ھر
. ش`ود روز، با تمام قلب، فكر و قّوتم`ان، گن`اه محس`وب مي لحظه از ھر شبانه

).٢٠كتاب خروج (
١٣۵

  

چ///ه ب///اn در  ص///ورتي تراش///يده و ھ///يچ تمث///الي از آن" .٢
چه در آب زي/ر زم/ين  در زمين است، و از آن چه پايين آسمان است، و از آن

اين . ".ھا را عبادت منما و آن ھا سجده مكن، نزد آن. است، براي خود مساز
ام̀`ر، مح̀`دود ب̀`ه ك̀`رنش در براب̀`ر ي̀`ك تص̀`وير ي̀`ا تك̀`ريم و عب̀`ادت ي̀`ك ش̀`يء 

كشي و طغيان عليه اين قانون  چيزي كه جاي خدا را بگيرد، سر ھر. شود نمي
 .گردد تلقّي مي

اگ`ر ش`ما اّدع`ا . ".خداي خود را به باطل مبر يھوهنام " .٣
خواھي`د او را ش̀`ناخته و از ك`mم او اطاع̀`ت  ح̀`ال، نمي عين ي خ̀`داي واح`د حقيق̀`ي ھس`تيد و در كني`د ك̀`ه سرس`پرده مي

 . بريد كنيد؛ پس اسم او را به باطل، مي

خ`دا از ق`وم اس`رائيل . ."در آن ھ/يچ ك/ار مك/ن... روز َسبَّت را ياد كن تا آن را تقديس نمايي" .۴
 . فتمين روز، دست از كار بكشند تا او را تجليل و تكريم نمايندخواست تا در ھر ھ
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. ش`ود چي`ز كمت`ر از اطاع`ت كام`ل، گن`اه محس`وب مي ھر. ."پدر و م/ادر خ/ود را احت/رام نم/ا" .۵

 . احترامي يا حتّي رفتار بد فرزند با والدينش، گناه است بي

نفرت، . ."نمايد؛ قاتل است كه از برادر خود، نفرت ھر": فرمايد چنين مي خدا ھم. ."قتل مكن" .۶
  .ھا است ي زمان خواھي در ھمه نگرد و خواھان محبّتي بدون خود خدا به قلب مي. مساوي با قتل است

چن`ين ب`ه  بلك`ه ھمب`دن، اش`اره دارد؛ اخmق`ي از ي غير تنھا به استفاده اين قانون، نه. ."زنا مكن" .٧
دم در دل خ`ود ب`ا او زن`ا  ھم`ان به زني نظر ش`ھوت ان`دازد،  كس ھر". نمايد پاك فكر و دل ھم اشاره مي تمايmت نا
 ).۵:  ٢٨متّي انجيل . (".كرده است

ك`اري و  از حّق خود، تقلّ`ب در پرداخ`ت مالي`ات و امتحان`ات، كم برداشتن بيش. ."دزدي مكن" .٨
 . روند شمار مي فرما؛ ھمه از مصاديق دزدي به خيانت نسبت به كار

حس`اب  گناه بهگفتن چيزي كمتر حقيقت و صداقت،. ."دروغ مدهي خود، شھادت  بر ھمسايه" .٩
 .آيد مي

ات و غmم`ش و كني`زش و گ`اوش و   ي خود طمع م`ورز، و ب`ه زن ھمس`ايه ي ھمسايه به خانه" .١٠
چ̀`ه ك̀`ه ب̀`ه ش̀`خص  ورزي و طم̀`ع ب̀`ه آن حس̀`د. ".ي ت̀`و باش̀`د، طم̀`ع مك̀`ن چي̀`زي ك̀`ه از آِن ھمس̀`ايه ا*غ̀`ش و ب̀`ه ھيچ

 .چه كه داريم، قانع و راضي باشيم ايم تا به آن ما خوانده شده .باشد ميديگري تعلّق دارد، گناه 

 

 !مقّصر

و جمي`ع ق`وم، ": نماي`د فرمان را امر فرم`ود، ك`mم مق`ّدس خ`دا، چن`ين رواي`ت مي ، اين دهخداوندكه  پس از آن
لرزيدن/د، و از را بديدن`د؛  ھاي آتش و صداي َكَرنّا و كوه را كه پر از دود بود ديدند، و چ`ون ق`وم اي`ن ھا و زبانه رعد

چه را  تمام آن"اند،  توانسته كردند كه خودشان مي ديگر آنان مباھات نمي). ٢٠:  ١٨كتاب خروج . (."دور بايستادند
  .انجام دھند ،"، امر فرموده بودخداوندكه 

  . آنان در آزمايش، شكست خورده بودند

  اند؟  ايد؟ اعمال شما چگونه بوده شما چطور آزمايش را پشت سر گذاشته

س`اعت  ٢۴چرا در  و چ`ون فرمان كس`ب كني`د، ك`ه اط`اعتي بي را در اين ده% ١٠٠اگر شما امتيازي كمتر از 
پ̀`س ش̀`ما _ خواني̀`د  اي̀`د و ت̀`ا ھم̀`ين اtن ك̀`ه اي̀`ن جم̀`mت را مي آمدهدنيا  از زم̀`اني ك̀`ه ب̀`ه_ روز ھفت̀`ه  ٧روز،  ش̀`بانه

  .ايد شكست خورده ؛ در آزمون،)و نيز مثل من(ھمانند فرزندان اسرائيل، 

  
  ).٢:  ١٠يعقوب  ي رساله(.".باشد كه تمام شريعت را نگاه دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم ھمه مي زيرا ھر"

چن`ين  ترين كتاب دنيا است؛ بلك`ه ھم فروش تنھا پر مقّدس، نه كرديم كه كتابدر نخستين فصل اين كتاب، اشاره 
گي`رد، اي`ن  توّجھي ق`رار مي مھري و بي يكي از د*ئلي كه اين كتاب، چنين مورد بي .باشد ترين كتاب نيز مي دافعه پر

: فرماي`د مق`ّدس، ب`ه م`ا مي كت`اب. كن`د كوب مي سازد و غرور م`ا را س`ر مقّدس؛ گناھان ما را آشكار مي است كه كتاب

كه تو مستمند و مس/كين ھس/تي داني  چيز محتاج نيستم و نمي ام و به ھيچ مند ھستم و دولت اندوخته گويي دولت مي"
  . ".و فقير و كور و عريان

. ."ك`ه نيك`ويي ورزد و ھ`يچ خط`ا ننماي`د م/رد ع/ادلي در دني/ا نيس/ت": ، و نيز)٣:  ١٧يوحنّا   كتاب مكاشفه(

  ). ٧:  ٢٠معه كتاب جا(

  .دھند ي خودمان نمي قوانين خدا، به ما احساس خوبي درباره

  

 فرمان؟ چرا ده
ھ`اي خ`دا برس`د، پ`س چ`را او ت`mش  تواند ب`ه معيار كس نمي ھا چيست؟ اگر ھيچ بسيار خوب، ھدف اين فرمان

  !ھا بشناساند؟ كرده تا اين قوانين را به انسان
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پا  جامع`ه را س`ر ھا و ضوابط اخmق`ي  معياركه  يك دليل روشن براي اين موضوع اين است كه خدا براي اين
چيز،  چيز درست و چ`ه كه چه ي اين ھر تمّدني كه در آن درباره. ھا عطا فرمود ھا را به انسان نگاه دارند، اين فرمان

دان`د ك`ه نس`ل  خ`دا مي. مرج و بيداد و ستم خواھد شد و رجرنگ باشد، دچار ھ رأيي كم نظر و ھم درست است؛ اتّفاق نا
  . فرمان داشته است تر ھم براي اعطاي ده خدا د*ئلي حتّي مھم اّما .بشر به حاكميّت قانون در جامعه، نياز دارد

گويد، ب`ه اھ`ل ش`ريعت خط`اب  چه شريعت مي اtن آگاه ھستيم كه آن": ، شريعت را عطا فرمود كه تاخداوند
ج`ا ك`ه ب`ه اَعم`ال ش`ريعت، ھ`يچ بش`ري در  از آن. تا ھر دھاني بسته شود و تمام عالم زي`ر قص`اص خ`دا آين`د كند مي

 ١٩و  ٢٠پولس به رومي`ان ي  رساله.(."كه از شريعت؛ دانستن گناه است حضور او عادل شمرده نخواھد شد، چون

 :٣.(  

  :فرمان كرد ده سه عمل

  
ھ`ر دھ`اني بس`ته " .نش/اند جانب را ب/ر س/ر جايش/ان مي به حقبين و  ھاي خود شريعت خدا، انسان .١

مھ`م نيس`ت ك`ه : "گوي`د ك`ه را ب`ه م`ا مي ش`ريعت، اي`ن. . "خواھد شد تا ھمه زير قصاص خدا آين`د
ھ`اي ع`دالت كام`ل خ`دا نخ`واھي  پن`داري، ت`و ھرگ`ز ب`ه معيار اندازه خ`ود را نيك`و و خ`وب مي چه

!".ن ديگر بس است*ف زد. شكن ھستي تو يك مجرم قانون. رسيد
١٣۶

  

  

ي  شريعت، ھمانند اشعه. ."گناه است دانستنكه از شريعت،  چون". دھد شريعت خدا، گناه ما را نشان مي. ٢
ھمين  ب`ه. را س`mمتي بخش`د توان`د آن نمي اّم`اتواند ي`ك اس`تخوان شكس`ته را نش`ان دھ`د،  نگاري مي پرتو. مجھول است

. . "ش̀`مرده نخواھ̀`د ش̀`د ]ي ك̀`افي خ̀`وب ان̀`دازه به[ ب̀`ه اَعم̀`ال ش̀`ريعت، ھ̀`يچ بش̀`ري در حض̀`ور او ع̀`ادل " ترتي̀`ب،

توان`د كثيف`ي را نش`ان دھ`د،  آيين`ه مي.ي آل`وده اس`ت براي فردي با چھ`ره كار، ھمانند يك آيينه فرمان، براي يك گناه ده
 . ھا را بزدايد تواند آن نمي اّمانمايد،  ما را آشكار ميشريعت خدا، گناه و پليدي . بين ببرد را از ليكن قادر نيست تا آن

ي راھنمايي، كه  چند سال پيش، من در كشور سنگال، ھدف شريعت خدا را براي يك آموزگار رياضيّات پايه
او با ص`دايي ك`ه . دھنده بود ي تكان اين موضوع براي او يك مكاشفه. دادم پيرو مذھب كاتوليك رومي بود؛ شرح مي

آموزن`د ك`ه م`ا در پيش`گاه خ`دا ك`ه ق`ّدوس  فرم`ان ب`ه م`ا مي خوب، پس ده: "زد، اظھار داشت دي در آن موج ميامي نا
ت`وانيم ب`ا اعم`ال نيك`وي  ك`ه م`ا نمي پن`اه و درمان`ده ھس`تيم و اين كاراني بي است و بايد كه گناه را داوري فرمايد، گناه
، در حض`ور خ`دا پذيرفت`ه ت`وانيم ميپ`س چگون`ه . مخ`ود را نج`ات بخش`يخويش، ي`ا ب`ا دع`ا ك`ردن و روزه گ`رفتن، 

  ."؟چيستحّل اين مشكل،  شويم؟ راه

  

نگاري  طور كه يك متخّصص پرتو درست ھمان .كند حّل خدا راھنمايي مي سوي راه شريعت خدا، ما را به. ٣
آن پ`اي شكس`ته را س`mمتي و ص`ّحت بخش`د،  نشان دھد ت`اميتواند محل شکستگی را به پزشكي ماھر  در بيمارستان

، "م`ا را از لعن`ت ش`ريعت ف`دا كن`د" توان`د ك`ه مي" یپزش`ك"س`وي تنھ`ا  م`ا را به ،گونه نيز شريعت و پي`امبران ھمان
.تر خواھيم شنيد ي اين پزشك، بيش زودي درباره به .كنند ؛ راھنمايي مي)٣:  ١٣طيان پولس به غm ي رساله(

١٣٧
  

  

  !كمك
حال غرق شدن باشيد و كسي در نزديكي شما باشد كه بتواند شما را از غرق ش`دن، نج`ات دھ`د،  اگر شما در

  نياوريد؟ قدر مغرور خواھيد بود كه فرياد كمك خواستن، بر آيا آن

ي مھلك گناه، ت`رس و جب`وني نيس`ت، اي`ن نخس`تين گ`ام در  تواني از نجات خويش از جريمه شناخت و درك نا
  .آيد مي ي خدا بر كمكي كه تنھا از عھده_ ان به كمك احتياج دارد انس. مسير پيروزي است

از ت`و حرك`ت، [".كند كه ب`ه خودش`ان كم`ك كنن`د خدا به كساني كمك مي: "گويند شايد شنيده باشيد كه مردم مي
ھاي  در برخ̀`ي از جنب̀`هاي̀`ن گفت̀`ه و ان̀`درز، ك̀`ه حالي در.]. از خ̀`دا برك̀`ت، در زب̀`ان فارس̀`ي؛ مع̀`ادل اي̀`ن گفت̀`ه اس̀`ت
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آي`د؛ دقيق`اً مخ`الف  ميان مي ي م`ا ب`ه آلود و مرده ھنگامي كه سخن از وضعيّت روحاني گناه اّمابرد دارد،  زندگي، كار
  . كاري براي نجات خويش؛ انجام دھند توانند نميدانند كه  كند كه مي خدا به كساني كمك مي: اين گفته صحيح است

  . كنند دھنده، اذعان و اعتراف مي يك نجات فرمايد كه به نيازشان براي خدا به كساني كمك مي

، حتّ`ي اگ`ر م`ّدت ط`و*ني ھ`م در آب ي درخ`ت تن`هي`ك ": گوي`د ي آفريق`ايي، چن`ين مي المثل عاميانه يك ضرب
  .."ھم تبديل به تمساح نخواھد شد باشد؛ باز

  .عادل نمايدتواند طبيعت و سرشت پلشت و پليد خود را دگرگون ساخته و خود را پارسا و  انسان ھم نمي

  

  آلوده و فاسد
  : خدا به او يك دستور داده بود. دوباره به آدم، فكر كنيد

  . بد، زنھار نخوري و از درخت معرفت نيك

اي ع`الي ب`ا خ`دا زن`دگي  توانس`تند ھميش`ه در رابط`ه اگر آدم و ح`ّوا از آفريدگارش`ان اطاع`ت ك`رده بودن`د، مي
ك`ار  آن`ان ك`ه ح`ال ديگ`ر گناه.ي آنان ب`ا خ`دا گسس`ته ش`د و رابطهپيشينيان ما خطا ورزيدند . اين اتّفاق نيفتاد اّما. كنند

كردند و سعي كردند ت`ا  آنان احساس خجالت و شرمساري مي. كردند تا خود را از خدا پنھان سازند بودند، تmش مي
اي از رحمت و ع`دالت خ`ود  بود و شّمه دنبال آنان دا بهخ اّما .ھاي درخت انجير بپوشانند با برگبرھنگي خويش را 

̀`ان نش̀`ان داد و ايش̀`ان را از حض̀`ور خ̀`ويش، ط̀`رد فرم̀`ود ̀`ه آن ̀`راي باز. را ب ̀`ا  اگ̀`ر خ̀`دا راھ̀`ي ب گش̀`ت ايش̀`ان مھيّ
آن̀`ان آل̀`وده و فاس̀`د و محك̀`وم، در پيش̀`گاه آفري̀`دگار داور و . بودن̀`د فرم̀`ود، آن̀`ان ھميش̀`ه دور و ران̀`ده از خ̀`دا مي نمي

  .ايستادندقّدوس؛ 

آدم و حّوا چند گناه در پيشگاه خدا مرتكب شدند كه او آنان را از باغ . شود جا، پرسشي مھم، مطرح مي دراين
، چ`ه از "خ`وب و نيك`و"ھاي  ھيچ اندازه از تmش. نقص عدن، طرد فرمود؟ آنان تنھا يك گناه انجام دادند عالي و بي

  . و بپوشاندآيند و نتايج گناه ايشان را جبران كرده  توانست بر ھا نمي آن قبل و چه بعد

ھاي خدا،  ھنگامي كه آدم مرتكب گناه شد، ديگر از لحاظ معيار. خدا است معمولي و عاّدي، معيار "نيكويي"
اگ`ر . يخته باش`ندي سيانور ر او شبيه يك ليوان آب خالصي شده بود كه در آن تنھا يك قطره سّم كشنده. نبود" خوب"

را برط`رف خواھ`د ك`رد؟  تر، س`ّمي ب`ودن آن شما يك ليوان آب مسموم داشته باشيد، آيا اضافه كردن آب خالص بيش
توانس`تند گن`اه را  و حتّي اگر اعمال خوب، مي. سازد خير، ھيچ مقدار از اعمال نيكو ھم مشكل گناه ما را مرتفع نمي

ن`داريم ك`ه ب`ر طبيع`ت و  كه ھمان اعمال پارسايانه حقيق`ي اس`ت،" آب خالص" بين ببرند؛ واقعيّت اين است كه ما از
  . آلود خويش بيفزاييم ذات گناه

  . ھاي ما ھم آلوده ھستند از ديد خدا، بھترين تmش

گون`ه  ھ`اي م`ا ني`ز ھمين روح. فاسد شده بود، روح حّوا ھم آلوده به گن`اه ب`ودي گناه، آلوده و  وسيله روح آدم به
  : دارد داود پيامبر، نظر و رأي خدا را به ما اعmن مي . ايم پاك و آلوده آمده ي نا ي ما از ھمان سرچشمه مهھ. ھستند

ھم  ، ب`اھم/ه رو گرداني/ده. آدم نظر انداخت تا ببيند كه آيا فھيم و طالب خدايي ھست از آسمان بر بني خداوند"
  ).١۴:  ٢و  ٣داود كتاب مزامير . (."، يكي ھم نِيكاري نيست نيكو. اند فاسد شده

  

  مشكل مضاعف ما
ي`ك . ش`ود نق`ل مي بريتانيا محك`وم ب`ه م`رگ ش`ده ب`ود، با قدمت صد سال، از مردي كه در زنداني در يداستان

  .بان به درون آمد روز، درب زندان با صداي سنگيني باز شد و زندان

  .".مورد عفو قرار داده استمبارك باشد، ملكه تو را : "مأمور زندان، به زنداني گفت

  . زده شد كه زنداني، از اين خبر، احساسي از خود بروز نداد، شگفت مأمور زندان از اين

اي`ن س`ند !آھ`اي، م`ن گف`تم ك`ه مب`ارك باش`د: "ك`ه م`دركي در دس`ت داش`ت، گف`ت حالي بان ب`ا فري`اد و در زندان
   ".!ملكه تو را عفو كرده است. بخشودگي تو است
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: اشاره كرد و گف`توحشتناك و كريھي كه در بدن داشت،ي  حال، زنداني پيراھنش را با* زد و به غّده در اين

اگ`ر ملك`ه نتوان`د . آورد م`ي از پ`ا در ي آين`ده ع`رض چن`د روز ي`ا چن`د ھفت`همن سرطان دارم و اين بيم`اري م`را در "
  .".تارزش اس وقت، بخشودگي، برايم بي بين ببرد، آن را نيز از اين

احتي`اج  زن`دگي ت`ازهاز ج`رمش ني`از دارد، او ب`ه  بخش`ودگياز  دانس`ت ك`ه ب`ه چي`زي ب`يش آن مرد زنداني مي
  . داشت

ك`اراني ك`ه خودم`ان گن`اه را  عنوان گناه م`ا ب`ه. ھر عضو از خانواده و نس`ل آدم، مانن`د اي`ن م`رد محك`وم اس`ت
ما ب`ه آم`رزش ب`راي خطاي`ايي ك`ه ب`ه : ايم، يك معضل و مشكل مضاعف داريم جھان آمده ايم و نيز با گناه به برگزيده

ده اآمخدا كه ما را براي زيستن در حضور قدس او، به عدالت و پارسايي، حيات جاويد از جانب  وايم،  خدا ورزيده
  . گرداند، نياز داريم و واجد شرائط مي

  : مشكل مضاعف ما عبارت است از

و م`ا را  پاك فرمايد ما را از گناه،تواند  تنھا خدا مي. كار ھستيم كاراني مجرم و خطا ما گناه :گناه •
 . از مجازات جاوداني، رھايي بخشد

 .احتياج داريم، خدا آمرزشما به 

م`ا تواند ب`ا ع`دالت خ`ويش،  تنھا خدا مي. ھستيم از نظر روحاني، برھنهما : خجلت و شرمساري •
  .و حيات جاويد خويش را به ما افاضه فرمايد را بپوشاند

  .، احتياج داريمخدا كامليّتما به 

  .ھستيممند مداوايي مضاعف است كه ما از ايجاد آن ناتوان  گناه و شرمساري ما نياز

  .را براي ما فراھم نموده است خبر خوش و مژده اين است كه خدا آن
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١۶  
  ذّريت زن

  

  

  

  

  

ھ`ا  دوي آن ھ`ر . ي`ك گ`ودال عمي`ق و لغزن`ده افتادن`دي كوچ`ك ب`ه درون  بچه آلود، دو پس`ر در يك ش`ب س`رد م`ه
را ك̀`ه چ̀`توانس̀`ت ديگ̀`ري را نج̀`ات دھ̀`د،  ھ̀`ا نمي ك̀`دام از آن ھيچ. توان ش̀`ده بودن̀`د مج̀`روح، ھراس̀`ان و درمان̀`ده و ن̀`ا

رس`يد، م`رگ  اگ`ر از بي`رون آن گ`ودال، كمك`ي ب`ه آن`ان نمي. ي مشابھي گرفتار ش`ده بودن`د دوي آنان در مخمصه ھر
آن گ`ودال تاري`ك  يكي از آن مردان با طناب به داخ`ل .را پيدا كردند سه مرد، آنان اما. آمد سراغ آنان مي زودي به به

دھندگان آنان از با*  بيرون آورده شدند، چون نجات ھا از آن گودال، آن پسر .و پر از لجن رفت و آنان را نجات داد
  . آمده بودند

آن`ان . ي م`ذكور داش`تند بچه پس`ره دو روزي كه آدم و حّوا، نخستين گناه خود را مرتكب شدند، وضعيّتي مشاب
از م`رگ اگر قرار بود كه . انده بودنداز نجات خودشان از گودال گناھي كه در آن سقوط كرده بودند، ناتوان و درم

  . از با* برسد آلود بشر و كمك، از بيرون نسل گناهابدي، رھايي و نجات بيابند، *زم بود كه 

خوشايند و احياي شخص`ي وي وج`ود  بار و نا عيّت بشر، بسيار اسفوض. ي اين موضوع، اشتباه نكنيد درباره
وجود  فرزن̀`داني ك̀`ه از زن و م̀`رد، ب̀`ه_ در ق̀`رون متم̀`ادي، ب̀`دون وج̀`ود ھ̀`يچ اس̀`تثنايي، تم̀`ام فرزن̀`دان آدم  .ن̀`دارد
  .اند دنيا آمده بهھمه در زير لعنت گناه،. اند بردهگرا را به ميراث  طبيعت و سرشتي گناه_ اند  آمده

ب`ه جھ`ان  گن`اه و پ`اك را  آيندھاي آن، قصد فرمود ت`ا م`ردي بي كاران از لعنت گناه و بر براي رھايي گناهخدا 
  . ي گناه، نجات بيابند، به ارمغان آورد خواھند از ورطه بفرستد كه رستگاري و رھايي را براي تمام آناني كه مي

  

دنيا آي`د،  ي ب`زرگ بش`ري ب`ه توانس`ت در خ`انواده داد؟ چگونه يك فرد مي خدا چگونه بايد اين كار را انجام مي
نخ اي`ن موض`وع را در ھم`ان روزي  ي آدم را به ارث ببرد؟ خدا نخستين سر آلوده كه طبيعت و سرشت گناه بدون آن

  .داد كه گناه، نسل بشر را آلوده ساخت

  : كه ھمان شيطان است، ھشدار داد" مار"، به خداوند

گ`ذارم؛ او س`ر ت`و را خواھ`د كوبي`د و ت`و  مي`ان ذّري`ت ت`و و ذّري`ت وي مي عداوت در مي`ان ت`و و زن، و در"
  ).٣:  ١۵كتاب پيدايش . (".ي وي را خواھي كوبيد پاشنه

از طري`ق ي`ك فرزن`د ذك`ور ك`ه از فرم`ود ك`ه  گ`ويي مي واق`ع پيش ، در)"زن(ذّري`ت او "، ب`ا س`خن از خداوند
ھ̀`م كوبي̀`ده و  در نج̀`ات بخش̀`يده و نھايت̀`اً ش̀`يطان را اران راك̀` دنيا خواھ̀`د آم̀`د؛ ق̀`رار اس̀`ت ك̀`ه گناه طري̀`ق ي̀`ك زن ب̀`ه

ھا ب`ا  يك از آن ند كه ھرھا نبّوتي بود كه در پيش بود گويي از صد اين تنھا، نخستين پيش. شرارت را از ميان بردارد
ن بگ`ذارد، ، بايد گام ب`ه جھ`ا)مسيحاي موعوديا ھمان (هدھند اي تاريخي كه در آن، نجات اي به لحظه زايندهروشني ف
  . كنند اشاره مي
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 ؟)"زن(ذّريت او "چرا 
ن`ه زايي`ده از  بايس`تي آمد؟ چ`را او مي سل بشر مي، به ميان ن")زن(او ذّريت "عنوان  بايست مسيحا به چرا مي

  ؛ باشد؟ )۴:  ۴پولس به غmطيان ي  رساله( از زنزاييده ، بلكه مرد

ي آدم وارد  كرده عنوان ي̀`ك انس̀`ان ب̀`ه نس̀`ل س̀`قوط بايس̀`تي ب̀`ه دھن̀`ده مي ح̀`ال ك̀`ه نجات عين در. پاس̀`خ اي̀`ن اس̀`ت
م`ّدتي ط`و*ني پ`س از  آم`د بايس`تي از ب`ا* مي او مي. دب`و ي گن`اه مي حال، او بايستي از خ`ارج از ورط`ه اين باگردد، 
  :اشعياء پيامبر؛ چنين نوشتين را اعmن فرموده بود،يادو بن گويي اوليه ، يك پيشذّريت زني  كه خدا درباره اين

اين̀`ك ب̀`اكره حامل̀`ه ش̀`ده، پس̀`ري خواھ̀`د زايي̀`د و ن̀`ام او را : اين، خ̀`ود خداون̀`د ب̀`ه ش̀`ما آيت̀`ي خواھ̀`د داد بر بن̀`ا"
  ).٧:  ١۴اشعياء كتاب . (".مانوئيل خواھد خواندا

جسماني با ھيچ م`ردي نداش`ته ب`ود، بايست از رحم بانويي جوان كه ھرگز ارتباطي جنسي و  دھنده، مي نجات
ارث ب̀`ودن در ذات و  و ب̀`دون ھ̀`م ي آدم، راي مmق̀`ات نس̀`ل س̀`قوط ك̀`ردهاي̀`ن روش مس̀`يحا ب̀`. ھا بياي̀`د ميان انس̀`ان ب̀`ه

  .آلود آدم بود طبيعت گناه

طرز  ر مس̀`يحا ب̀`هگ̀`حتّ̀`ي ا. ك̀`ار ھس̀`تند ھ̀`ا ني̀`ز گناه زن. ي̀`ك لحظ̀`ه ص̀`بر كني̀`د: "ممك̀`ن اس̀`ت ف̀`ردي بگوي̀`د اّم̀`ا
  ".شد؟ پاك نمي آلود مادرش، آلوده و نا شد؛ آيا او از طبيعت گناه ھمتايي از يك زن، زاييده مي بي

آس`ا ب`راي اي`ن  داري معجزه سبب اين ب`اري ديگر، خواھيم ديد كه چگونه روح مقّدس خدا خود  چند صفحهدر 
ي خ`دا ب`راي  ض`وح كمت`ر در برنام`هب`ا روش`ني و وک`ه اكن`ون اج`ازه دھي`د ت`ا ب`ه ع`واملي  اّما. مولود مقّدس؛ گرديد
چگون`ه ممك`ن ب`ود ك`ه مس`يحاي موع`ود، . ، تعّم`ق كن`يمب`ود گناھش از طريق رحم يك دخت`ر ب`اكره فرستادن پسر بي

  جھان آيد؟ بدون فساد و خدشه از گناھي كه در تمام نسل آدم، پراكنده گشته است، به

  

  دار نشده از گناه لّكه
به ملكوت و  را مسئول ورود و سوق دادن نسل بشر  آدم، آموختيم، خدا ١٣تر و در فصل  گونه كه پيش ھمان

ك`ه زن`ان ھ`م  حالي در .آدم؛ گ`ول ش`يطان را نخ`ورد اّم`احّوا فريب خورد، . قلمرو گناه و مرگ شيطان، قلمداد فرمود
س`ازد ك`ه اي`ن ارتب`اط م`ا ب`ا آدم  م مق`ّدس خ`دا روش`ن ميآيند؛ ك`m دنيا مي آلود به درست ھمانند مردان، با طبيعتي گناه

.آلود، پا به جھان بگذاريم شود ما با ذات و سرشتي گناه است كه سبب مي
١٣٨

  

است، زيرا خدا بدن او را از خاك زم`ين  "زمين سرخ"معناي  ، از نظر لغوي به)هاامآد( آدمدر زبان عبري، 
ب///ه خ///اك خ///واھي ت̀``و خ̀``اك ھس̀``تي و ": ك̀``ه آدم، مرتك̀``ب گن̀``اه ش̀``د؛ خ̀``دا ب̀``ه او فرم̀``ود از اين پ̀``س. درس̀``ت نم̀``ود

  ).٣:  ١٩كتاب پيدايش (".برگشت

  

در ). ٣:  ٢٠كت`اب پي`دايش (. اس`ت جمي/ع زن/دگاناو م`ادر است، زيرا " زندگي"معناي  به حّواخmف آدم،  بر
ي خود را براي مداخله در مشكل گناه ما و تدارك حي`ات ج`اوداني ب`راي  ه گناه وارد جھان شد، خدا برنامهروزي ك

داراي جس`م و ت`ن و  يچ`ه مس`يحا بايس`ت اگر). ٣:  ١۵كت`اب پي`دايش . (، اع`mن فرم`ود"زنذّري`ت "جھان از طريق 
  .بود بايستي به گناه آلوده مي او نمي. گرفت نبايد از خون آلوده به گناه آدم، نشأت مي اّما بود، ميخون 

ي ذّري`ت  وس`يله شناس`ي مح`ض، ام`روزه مش`ّخص ش`ده اس`ت ك`ه ج`نس ي`ك ن`وزاد ن`ه به اتّفاقاً از ديدگاه زيست
ه اس`ت ك`ه از ابت`داي چن`ين روش`ن ش`د ھم. گ`ردد پدرش؛ تعي`ين مي) اسپرم(ي ذّريت  واسطه مادرش، بلكه به) تخمك(

داري، جنين نوزاد، داراي دستگاه گردش خون مستقّل براي خودش اس`ت ك`ه از دس`تگاه گ`ردش خ`ون م`ادرش،  بار
فرد را ش`كل  به قسمت حصار مانن`د منحص`رجفت نوزاد، يك : "گويد دانش پزشكي به ما مي. باشد متمايز و مجّزا مي

نياز از خون مادر ب`ه  دھد كه غذا و ھواي مورد كه اجازه مي حالي در كند، دھد كه خون مادر را از جنين، جدا مي مي
.".نطفه و جنين برسد

١٣٩
  

اي با تم`ام جزئيّ`ات مربوط`ه  كه خدا نخستين انسان را بيافريند، او برنامه حتّي پيش از اين
خاطر داري`د؟  را ب`ه) ١٢فص`ل (ي شكس`ته  آيا مث`ال ش`اخه. براي فرستادن مسيحا به زمين داشت

اند  و مرده" شكسته"نظر روحاني،  ازي خشكيده و مرده،  ي بشري، ھمانند آن شاخه ام خانوادهتم
  .اند ي حيات؛ جدا گشته و از سرچشمه
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ي روح`اني آدم، پ`ا ب`ه جھ`ان بگ`ذارد،  ي فاسد از گناه و مرده كاران در خانواده چه قرار بود كه منجي گناه اگر
ج`ا ب`دان  ، در اين"نقص كام`ل و ب`ي. "نقص باش`د او بايس`تي كام`ل و ب`ي. بايس`تي ب`ه گن`اه آل`وده باش`د ليكن ھرگز نمي

نقص، در اي̀`ن  كام̀`ل و ب̀`ي. ب̀`دن خ̀`ويش داش̀`ته باش̀`دك̀`وفتگي، ي̀`ا زخم̀`ي در مفھ̀`وم نيس̀`ت ك̀`ه او ھرگ̀`ز نباي̀`د داغ، 
. نقص باش`د و معناي اين است كه او بايستي در سيرت و شخصيّت و كردار خويش، كام`ل و ب`دون عي`ب عبارات، به

عي`ب و  آزار و بي ق`ّدوس و ب`ي"بايس`تي  او مي.كشي نمايد پيچي و سر عت خدا، سراو ھرگز نبايست از فرمان و شري
  ).٧:  ٢۶ي به عبرانيان  رساله. (، باشد"ھا بلندتر دا شده و از آسمانكاران ج از گناه

  ، ناميده شود؟"آدم آخر"، يا "انسان دّوم" گناه و پاك آيا جاي شگفتي است اگر كه مسيحاي بي

  

  انسان دّوم
ل`يكن روح`اني  .بخش ش`د ؛ روح حي`اتآدم آخ/ر اّم`امكتوب است كه انسان اّول يعن`ي آدم، نَْف`ِس زن`ده گش`ت، "

. ".خداون`د اس`ت از آس`مان انسان دّومانسان اّول از زمين است خاكي؛ . مقّدم نبود بلكه نفساني و بعد از آن روحاني

  ).١۵:  ۴۵تا  ۴٧پولس به قرنتيان  ي اّول رساله(

، "دّومانس`ان " فس`اد و م`رگ ش`يطان، رھنم`ون ش`د، ول`ي پادشاھیٍ تمام نسل بشر را به  "انسان اّول "چه  اگر
جmل ع̀`دالت و  ش̀`يطان، بي̀`رون كش̀`يده و ب̀`ه ملك̀`وت و پادش̀`اھي پ̀`ر ھا را از پادش̀`اھی ي بس̀`ياري از انس̀`انبايس̀`ت مي

ن`ژاد بش`ر را آل`وده س`اخت،  براي ھمين است ك`ه در ھم`ان روزي ك`ه گن`اه، . پارسايي و حيات خدا؛ رھنمون سازد
ب`ار، س`ر او را بكوب`د و قلم`رو  به شيطان فرمود كه ذّريت زن، يك روز به جھان خواھد آمد تا براي آخرين خداوند
  .ھم بشكند او را در

  : ي منجي موعود، چنين نوشت ميكاه پيامبر، درباره

ھاي يھودا كوچك ھستي، از تو براي من كسي بي`رون خواھ`د آم`د  چه در ھزاره اَْفراتَه، اگر لََحم اي بَْيتو تو "
و او خواھ`د ايس`تاد ... ھاي او از قديم و از ايّام ازل بوده است طلوعراني خواھد نمود و  كه بر قوم من اسرائيل حكم

خواھ`د چراني`د و ايش`ان ب`ه آرام`ي س`اكن ) خ`ود را  ي گل`ه(و در قّوت خداوند و در كبريايي اسم يھ`وه خ`داي خ`ويش 
 ٢و  ۴و  ۵ميك`اه كت`اب . (".و او سmمتي خواھد بود.خواھند شد زيرا كه او اtن تا اقصاي زمين بزرگ خواھد شد

 :۵.(  

)لحم بي`ت(بايس`ت در آن متولّ`د گ`ردد  ي شھري ك`ه مس`يحا مي تنھا درباره ميكاه، نه
گ`ويي نم`ود، بلك`ه  ، پيش١۴٠

  . را نيز اعmن داشت) "از قديم و از ايّام ازل"( وجودي منجيچنين تقّدم  ھم

  .بايستي از جاودانگي پا به درون زمان بگذارد منجي مي

  

  اند اش نوشته كس كه پيامبران درباره آن
چن`ين  لحم متولّ`د گ`ردد، ھم گويي كرده بودند كه مس`يحا بايس`تي از ي`ك ب`اكره و در ش`ھر بي`ت پيامبران كه پيش

ي خ`دا  ي برگزي`ده آنان نوش`تند ك`ه يگان`ه. نمايد از يك ُمنادي ظھور فرمايد كه خبر آمدن او را اعmن ميبايستي پس 
گ`ويي نمودن`د ك`ه مس`يحا ك`اري  ھ`ا پيش آن.پس`ر انس`ان را ب`ر خ`ود داش`ته باش`دبايستي عنوان و لق`ب پس`ر خ`دا و  مي
بايس̀`ت س̀`وار ب̀`ر ي̀`ك ا*غ ب̀`ه ش̀`ھر  او مي. ن گ̀`ردداّم̀`اكن̀`د ك̀`ه ك̀`ور، بين̀`ا ش̀`ود، ك̀`ر، بتوان̀`د بش̀`نود، و لن̀`گ، خر مي

بايست مورد تمسخر ق`رار گي`رد، ب`ر او آب دھ`ان  مسيحا مي. اورشليم وارد شود و از جانب قوم خويش، طرد گردد
ب̀`راي *زم اس`ت ك`ه  اّم`ابايس`تي ھ`يچ گن`اھي در خ`ود داش̀`ته باش`د،  او نمي.تازيان`ه بخ`ورد و مص`لوب گ̀`رددفكنن`د، ا

بايس`تي فاس`د و  ب`دن او نمي اّم`امن`د، دف`ن گ`ردد،  بايس`تي در قب`ر ي`ك م`رد دولت او مي.قرب`اني ش`ودگناھان ديگ`ران، 
بايست بر مرگ، پيروز گردد، خود را زن`ده ظ`اھر فرماي`د و ب`ه آس`مان، ج`ايي ك`ه از  عوض، او مي در. متعفّن شود

.گردد آن آمده بود؛ باز
١۴١

  

  گويي مكتوب انبياء را محقّق ساخت؟  داز و پيشان كسي در تاريخ، اين چشم دانيد كه چه آيا مي

  .او ھمان شخصي است كه تاريخ جھان را به دو بخش، تقسيم فرمود

 .استعيسي نام او 
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  ي خدا تحقّق يافت وعده
ھاي متمادي، خدا وعده فرمود كه منجي را از طريق خاندان ابراھيم، اس`حاق، يعق`وب، يھ`ودا،  در خmل قرن
جديد است؛ با اين كلمات، آغ`از  عھدمتّي كه نخستين كتاب در اين ترتيب، انجيل  به. فرستدجھان بداود و سليمان، به 

  : گردد مي

اب̀`راھيم اس̀`حاق را آورد و اس̀`حاق يعق̀`وب را آورد و : ي عيس̀`ي مس̀`يح ب̀`ن داود ب̀`ن اب̀`راھيم نامه كت̀`اب نس̀`ب"
  ). ١متّي  انجيل. ("...يعقوب يھودا و برادران او را آورد

داود پادش`اه، س`ليمان را "اي اس`ت ك`ه ش`امل  نامه آيند، فھرستي طو*ني از نس`ب چه كه در پي اين آيات مي آن
 انجي`ل. (."يعقوب، يوسف؛ ش`وھر م`ريم را آورد ك`ه عيس`ي مس`ّما ب`ه مس`يح از او متولّ`د ش`د"گردد و با  ، مي"آورد

ش``ده  مسحمعناي  اس``ت ك``ه ب``ه عب``ري مس``يحا ي يون``اني و مع``ادل اس``م ، ي``ك واژهمس``يح(). ١:  ١ت``ا  ٢و  ١۶متّ``ي 
.)باشد ، مي]برگزيده[

١۴٢
داود  ي او ب`ر تخ`ت پادش`اھي و س`لطنتي از عيس`ي، اثب`اتي ب`ر ح`ّق ق`انون نامه چنين نس`ب 

ابراھيم، اسحاق و يعقوب بود ك`ه خ`دا وع`ده فرم`وده ب`ود  دھد كه عيسي مستقيماً از اعقاب چنين نشان مي است و ھم
  . بركت دھد ھاي دنيا را تمام قومطريق آنان، كه از 

: اي ك`ه خ`دا برنام`هآورد،  ي اج`راء در مرحل`ه ش`ر را بهي نج`ات ب زمان آن رسيده بود ك`ه خ`دا برنام`ه و نقش`ه

؛ اكنون به )١:  ٢پولس به روميان  ي رساله( "...وساطت انبياي خود در ُكتُِب مقّدسه را داده بود به ي آن سابقاً وعده"
  . رسيد انجام مي

  

Iپسر حضرت اع  
ي مmق`ات جبرائي`ل فرش`ته را ب`ا زكري`اء ك`ه ش`غلش تق`ديم و گذراني`دن  جذبه ي پر لوقا، واقعه يلفصل اّول انج

دار ش`دن  اليزابت، براي بچه چه زكرياء و ھمسرش اگر. كرده است گاه شھر اورشليم بود، ثبت ھا در پرستش قرباني
دنيا خواھ`د آورد و او را  ، ب`ه زكري`اء گف`ت ك`ه ھمس`رش پس`ري ب`هاّم`اخورده و پير شده بودند، جبرائي`ل  بسيار سال

  . نادي مسيحا باشداين يحيا قرار بود كه ھمان مُ . يحيا نام خواھند گذاشت

  .يابد م مريم؛ ادامه مينا ترسي به داستان، سپس با مmقات جبرائيل با بانوي جوان خدا

ن̀`زد . و در م̀`اه شش̀`م، جبرائي̀`ل فرش̀`ته از جان̀`ب خ̀`دا ب̀`ه بل̀`دي از جلي̀`ل ك̀`ه ناص̀`ره ن̀`ام داش̀`ت، فرس̀`تاده ش̀`د"
: پس فرشته نزد او داخ`ل ش`ده، گف`ت. اي نامزد مردي مسّما به يوسف از خاندان داود و نام آن باكره مريم بود باكره

چ`ون او را دي`د، از س`خن او . ».ا توست و تو در ميان زنان، مب`ارك ھس`تيسmم بر تو اي نعمْت رسيده، خداوند ب«
اي مريم، ترسان مب`اش؛ زي`را ك`ه ن`زد خ`دا «:فرشته بدو گفت. نوع تحيّت است مضطرب شده، متفّكر شد كه اين چه

او ب`زرگ خواھ`د ب`ود و ب`ه  .خ/واھي نامي/د عيسيو اينك حامله شده، پسري خواھي زاييد و او را . اي نعمت يافته
Iو او ب`ر خان`دان يعق`وب . ، مسّما شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عط`ا خواھ`د فرم`ودپسر حضرت اع

ش/ود و  اي/ن چگون/ه مي«: مريم به فرش`ته گف`ت. ».تا به ابد پادشاھي خواھد كرد و سلطنت او را نھايت نخواھد بود
القدس بر تو خواھ/د آم/د و ق/ّوت حض/رت اع/I  روح«: رشته در جواب وي گفتف. »ام؟ كه مردي را نشناخته آن حال

اين/ك اليص/ابات از خويش/ان  و. جھت آن مولود مقّدس، پسر خدا خوانده خواھد ش/د بر تو سايه خواھد افكند، از آن
ھ/يچ خ/دا  زي/را ن/زد. خواندن/د در پيري به پسري حامله شده و اي/ن م/اه شش/م اس/ت، م/ر او را ك/ه ن/ازاد ميتو نيز 

پ`س فرش`ته از ن`زد او  ».حس/ب س/خن ت/و واق/ع ش/ود مرا بر. اينك كنيز خداوندم«: مريم گفت. ».امري محال نيست
  ).١:  ٢۶تا  ٣٨لوقا  انجيل. (".رفت

  

  كاران منجي گناه
 آيد، چند ماه بعد از اين واقعه، يوسف دريافت كه مريم كه نامزد فعلي او بود و قرار بود كه به ھمسري او در

يوس`ف تص`ميم گرف`ت . ي قطعي رسيد كه مريم، به وي خيانت ورزيده است او به اشتباه، به اين نتيجه. دار است بار
  .ھم بزند الوقوع خود را بر تا ازدواج قريب
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 ١١۶

پنھاني  كه مرد صالح بود و نخواس`ت او را عب`رت نماي`د، پ`س اراده نم`ود او را ب`ه شوھرش يوسف چون اّما"
اي «: ي خداون`د در خ`واب ب`ر وي ظ`اھر ش`ده، گف`ت كرد، ناگاه فرش`ته ھا تفّكر مي و در اين چيزچون ا اّما. رھا كند

القدس اس`ت،  چه در وي قرار گرفته است، از روح يوسف پسر داود، از گرفتن زن خويش مريم مترس، زيرا كه آن
̀`ام او را  ̀`د و ن ̀`را ك̀`ه او  عيس//يو او  پس̀`ري خواھ̀`د زايي از گناھانش//ان خواھ//د  اّم//ت خ//ويش راخ̀`واھي نھ̀`اد، زي

  ). ١:  ١٩تا  ٢١متّي  انجيل. (".».رھانيد

.، به خود خدا اشاره داردالقدس روحآيد،  مي طور كه از فصل اّول كتاب پيدايش بر ھمان
خدا كسي است كه ١۴٣

  .نحوي مافوق طبيعي، كmم جاوداني خود را در رحم مريم قرار داد به

، اس`ت ك`ه از  IESOUSي يوناني ايسوس  ي كلمه واقع ترجمه در زبان انگليسي، در  Jesusي عيسي  كلمه
معناي  ، گرفته شده است ك`ه ب`هYESHUAي آن؛ يشوع  ، يا كوتاه شدهYEHOSHUA عاي عبري يھوشو واژه

  . ، است"دھد نجات ميخداوند "

  
اينك باكره آبستن شده «:كه تمام گرددكIمي كه خداوند به زبان نبي گفته بود، اين ھمه براي آن واقع شد تا "

پ`س چ`ون يوس`ف از . ».خ`دا ب`ا م`ا: پسري خواھد زاييد و نام او را عمانوئيل خواھند خوان`د ك`ه تفس`يرش اي`ن اس`ت
عمل آورد و زن خويش را گرفت و تا پسر نخس`تين  بهخداوند بدو امر كرده بود،  ي كه فرشته خواب بيدار شد، چنان
  ).١:  ٢٢تا  ٢۵متّي انجيل . (".نام نھاد عيسيو او را  ١۴۴؛نشناختخود را نزاييد، او را 

  

  .محقّق گرديدكIم خدا
. فرم`وده ب`ود آغ`ازروزي كه گناه وارد جھان ش`ده بود،را در  اي بود كه آن حال انجام و اجراي برنامه خدا در

  !آمد دنيا مي داشت به، "ذّريت زن"

_  لحم بي`تبايس`ت در  آوريد؟ او نوشته بود ك`ه مس`يحا مي ياد مي به ي تولّد مسيحا را ميكاه را درباره آيا نبّوت 

  .دنيا بيايد داود پادشاه، به شھر

  .مشكلي وجود داشت اّما

  . روزه بود لحم، مسافرتي چند اش با بيت كردند كه فاصله مريم و يوسف، در شھر ناصره زندگي مي

  انجام رسد؟ توانست به ، چگونه مي ميكاه وييگ صورت، پيش در اين 

  . گويي كمك كند خدا از امپراتوري روم استفاده كرد تا به انجام اين پيش. اشكالي نداشت

نويسي  و اين اسم.نويسي كنند مسكون را اسم در آن ايّام، حكمي از اوُغْسطُس قيصر صادر گشت كه تمام ربع"
و . رفتن`د نويسي مي يك به شھر خود براي اسم ي مردم ھر پس ھمه. وريّه بوداّول شد، ھنگامي كه كيرينيوس والي س

زي`را ك`ه او از خان`دان و . نام داشت، رف`ت لحم  ي ناصره به يھوديّه به شھر داود كه بيت يوسف نيز از جليل از بلده
جا بودند،  وقتي كه ايشان در آن و. تا نام او با مريم كه نامزد او بود و نزديك به زاييدن بود، ثبت گردد. آل داود بود
زي̀`را ك̀`ه . و او را در قنداق`ه پيچي̀`ده، در آخ̀`ور خواباني`د. پس//ر نخس//تين خ/ود را زايي//دحمل او رس`يده،  ھنگ`ام وض̀`ع

  ).٢:  ١تا  ٧لوقا  لانجي. (".براي ايشان در منزل، جاي نبود

اي محقّ`ر پ`ا ب`ه جھ`ان گذاش`ت و در  طويل`هبلكه، او در . دنيا نيامد مسيحاي موعود، در جايي راحت و نرم، به
ت`رين  ك`ه فقير او در چنين جايي و با چنين روشي پا به دنيا نھاد تا اين. ي حيوانات بود آخوري خوابيد كه مّحل تغذيه

  .حضور او آيند ھا بتوانند بدون ترس به ترين انسان و معمولي

  

  اعIن فرشتگان
ناگ̀`اه . كردن̀`د ھاي خ̀`ويش  مي بردن̀`د و در ش̀`ب، پاس̀`باني گل̀`ه س̀`ر مي و در آن ن̀`واحي، ش̀`بانان در ص̀`حرا به"
فرشته ايشان را . ترسان گشتند غايت و به كبريايي خداوند بر ِگرد ايشان تابيدي خداوند بر ايشان ظاھر شد و  فرشته
ك/ه ام/روز ب/راي . ه براي جميع ق/وم خواھ/د ب/وددھم ك مترسيد، زيرا اينك بشارِت خوشِي عظيم به شما مي«: گفت

و عmم`ت ب`راي ش`ما اي`ن اس`ت ك`ه طفل`ي در  .اي كه مسيح خداوند باشد متولّ/د ش/د دھنده شما در شھر داود، نجات
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حال، فوجي از لشگر آسماني با فرشته حاضر شده، خدا را  در ھمان .».قنداقه پيچيده در آخور خوابيده خواھيد يافت
. ".».مندي ب`اد علي`ين، ج`mل؛ و ب`ر زم`ين، س`mمتي؛ و در مي`ان م`ردم، رض`ا خ`دا را در اعm« :گفتند كنان مي تسبيح

  ).٢:  ٨تا  ١۴لوقا  انجيل(

م`ريم، ". پايان رس`يده ب`ود انتظ`ار ط`و*ني ب`ه. ي در سراس`ر ت`اريخ دني`ا ب`ودنماند ياد اين يك شب برجسته و به
  .."را زاييد خودپسر نخستين 

طور ك`ه پي`امبران  چيز دقيق`اً ھم`ان ھم`ه. روش خدا و در زمان خ`دا اين`ك ب`ه جھ`ان آم`ده ب`ود از_ ذّريت زن، 
.گويي كرده بودند، رخ داد پيش

١۴۵ 
  

  .ي خاّصي در آسمان شب، تولّد مسيحاي موعود را خبر داد چنين با قرار دادن ستاره خدا ھم

من̀`د، از  من̀`د و خرد اد متش̀`ّخص و ثروتشناس̀`ان و اف̀`ر ي̀`ك ي̀`ا دو س̀`ال پ̀`س از تولّ̀`د عيس̀`ي، گروھ̀`ي از ستاره
فرس̀`ا و دش̀`وار آن̀`ان از نق̀`اط دور س̀`رزمين پ̀`ارس  ك̀`ه س̀`فر طاقت پ̀`س از اين. زمين، س̀`تاره را دنب̀`ال كردن̀`د مش̀`رق

  : آنان يك پرسش داشتند. نزد ھيروديس پادشاه رفتند پايان رسيد، افراد برجسته، به به

̀`را ك̀`ه " ̀`ود ك̀`ه پادش̀`اه يھ̀`ود اس̀`ت زي ̀`ده س̀`تارهكجاس̀`ت آن مول ̀`راي پرس̀`تش او  ي او را در مش̀`رق دي ايم و ب
).٢:  ٢متّي  انجيل. ("ايم؟ آمده

١۴۶
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  ، درون کودک"وجود"
پ̀`س اي̀`ن ن̀`وزاد پس̀`ر ك̀`ه در طويل̀`ه متولّ̀`د و در آخ̀`ور خواباني̀`ده ش̀`د، فرش̀`تگان، م̀`يmد او را اع̀`mن نمودن̀`د، 

  چوپانان به مmقات او آمدند، و مرداني فرھيخته او را پرستش و ستايش كردند، كه بود؟

  : چه كه فرشتگان به چوپانان گفتند، توّجه كنيم بياييد دوباره به آن

دھم  مترسيد، زيرا اينك بشارِت خوشِي عظ`يم ب`ه ش`ما م`ي"
ك̀`ه ام̀`روز ب̀`راي ش̀`ما در ش̀`ھر . ك`ه ب̀`راي جمي̀`ع ق̀`وم خواھ̀`د ب`ود

  . ".باشد متولّد شد مسيح خداونداي كه  نجات دھندهداود، 

  ).٢:  ١٠و  ١١لوقا انجيل (

  .بود خداوند، شخص در كالبد اين نوزاد كوچك
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 ١١٩

١٧  

  تواند باشد؟ كسي مي چه وا

  

  

  

  

  

  .".پا در گودال پنھان نميشود زغزال تيبچه ی "

  )زبان ُولُوف(سنگالي المثل  ضرب

  

ك̀`اران ھ̀`م  گناه آورن̀`د،  وجود مي آھواني ب̀`ا ص̀`فات و خصوص̀`يّات آھ̀`و ب̀`ه ھ̀`ا، بچ̀`ه طور ك̀`ه آھو درس̀`ت ھم̀`ان
گ`ذارده ش`ده اس`ت، راھ`ي  حال خ`ويش وا انس`ان ك`ه ب`ه. كنن`د آلود، تولي`د مي فرزنداني با خصوص`يّات و سرش`ت گن`اه

  .شود اين موضوع، آشكار است و ديده ميو . ي گناه ندارد شكستن اين چرخه ھم براي در

  

  كار افراد گناه
وص̀`دا و م`وفّقي را تولي̀`د و  سر ھ`اي پر فيلم ؛س̀`اله، ھ`اليوود ھمه. نظ`ر بگيري`د س`ازي آمريك̀`ا را در ص`نعت فيلم

باري، انحراف`ات، كلم`ات ركي`ك،  و بن`د خ`واھي، بي كنن`د ك`ه خود ھايي ايفاي نقش مي كند كه در آن ھنرپيشه صادر مي
نويس`ان، از روي آگ`اھي و خواس`ته، خصوص`يّات و  نامه چ`را فيلم. گذارن`د نمايش مي ونت، انتقام و نيرنگ را ب`هخش

̀`اه خص̀`لت ̀`د؟ چ̀`را فيلم ھايش̀`ان مي فيلم "ھ̀`اي خ̀`وب آدم"آلود را در  ھاي گن ̀`ه در آن  ھ̀`ايي س̀`اخته نمي گنجانن ش̀`وند ك
كه نسل بشر، ب`ه صادق باشد؟ دليل اين امر، اين است  گذشته، بخشنده و خود گار، مھربان، از ، پرھيز"قھرمان فيلم"

منحص`ر چنين فساد و پليدي، ب`ه ھاليوود؛ و. حتّي بھترين تصّور خيالي انسان ھم فاسد و پليد است .گناه، آلوده است
  .شود و محدود نمي

اگر شما از جھان براي مثال،. دھد شماري نشان مي يي ب ھاي زيركانه ھا به گناه، خود را به شيوه تمايل انسان
و خ`رش، م`ا را ب`ه  م`mّ ي  داس`تان عاميان`ه .شنا ھستيدآ الّدين مmّنصرنام  عرب باشيد، احتما*ً با داستان ادبي كھن به

ھ̀`ايش ب̀`ا ذك̀`اوت و  ي اي̀`ن شخص̀`يّت زرن̀`گ ك̀`ه س̀`خنان و روش دار درب̀`اره ي خن̀`ده ھا لطيف̀`ه ص̀`د .دارد م̀`ي خن̀`ده وا
ش̀`كني؛ ش̀`كل  پ̀`اك، انتق̀`ام، فري̀`ب و پيمان حرم̀`ت، افك̀`ار نا روح فّحاش̀`ي و ھتكمح̀`وري،  گ̀`اه ب̀`ا خود و_ گويي،  بذل̀`ه
  : الّدين است نصر ھاي مmّ  ھاي ساده از لطيفه  اين يكي از نمونه. اند گيرند، نقل شده مي

  .يكي از دوستان مmّ به ديدن او آمد

  .".را از تو بگيرم م تا آنا آمده. تو به من قول دادي كه پولي به من قرض دھي: "گويد او به مmّ مي

ب`رای اينک`ه خيال`ت  اّم`ادھم،  كس، ق`رض نم`ي دوست عزيزم، من پ`ولم را ب`ه ھ`يچ: "گويد مmّ در پاسخ او مي
."!راحت باشد قولھايم را به تو ميدھم

١۴٧ 
  

و وف`اي  ب`ه انج`ام اي`م ك`ه ھرگ`ز تم`ايلي ھ`ايي داده ولباشيم، زي`را م`ا ني`ز ق انيم شبيه مmّي خيالي تو مي نيز ما
  .الّدين ھستيم نصر ي خويش، درست ھمانند مmّ  ي ما در طبيعت و سيرت سقوط كرده ھمه. ھا نداريم آن

او ھميش`ه س`خن از .ھايش وف`ا و عم`ل نم`وده اس`ت وع`ده اس`ت ك`ه ب`ه تم`امي ١۴٨يك شخص در تمام تاريخ اّما
پ̀``ي انتق̀``ام و  تھدي̀``د نك̀``رده و در حرم̀``ت، روا نداش̀``ته، او ھرگ̀``ز فري̀``ب ن̀``داده، ت̀``وھين و ھتك. حقيق̀``ت گفت̀``ه اس̀``ت

  . خواھي نبوده است خون
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  .است عيسينام او 

  
و چون  داد ، دشنام پس  نميدادند چون او را دشنام مي. مكر در زبانش يافت نشدو  ھيچ گناه نكرد] عيسي["
  ).٢:  ٢٢و  ٢٣پطرس  ي اّول رساله. (".نمود تھديد نميكشيد؛  عذاب مي

  

  گناه يگانه بي
او تنھ`ا ش`خص .آلود جھ`ان، ق`رار دارد ھ`اي گن`اه و ھنجار  ب`ا فرھن`گ ويعيسي در تضاّدي آشكار و قزندگي 

ي ب`ه  رس`اله. (، ب`ود"ب/دون گن/اهچيز به مثال م`ا  آزموده شده در ھر"او . دنيا آمده است حال به به گناھي است كه تا بي
. ھ`اي او بي`رون نيام`د ن درش`تي ھرگ`ز از لبھيچ سخ.  پاكي از ذھن عيسي نگذشت ھيچ فكر نا). ۴:  ١۵عبرانيان 

ك̀`رد و  ، زن̀`دگي مي١۴٩اي محقّ̀`ر در ش̀`ھر ناص̀`ره تني خ̀`ود در خان̀`ه ھنگ̀`امي ك̀`ه عيس̀`ي ب̀`ا ب̀`رادران و خ̀`واھران ن̀`ا
. كرد چه دروني و چه بيروني، اطاعت مي_ ي قوانين شريعت خدا  فرمان و كلّيه ، از دهطبيعتاً و ذاتاً شد؛  بزرگ مي

  .بود فاقد طبيعت متمايل به گناه ما حال اين بدني جسماني ھمچون ما داشت، باچه عيسي  اگر

  ).٣:  ۵يوحنّا ي اّول  رساله. (."او ظاھر شد تا گناھان را بردارد و در وي ھيچ گناه نيست"

.سالگي، خدمت و مأموريّت رسمي خود را بر روي زمين، آغاز فرمود عيسي در سن سي
جنگ بين خ`دا  ١۵٠

دانست كه عيسي  نمي اّماھم بكوبد،  در دانست كه پسر خدا آمده تا او را شيطان مي. يافتن بود حال شّدت درو شيطان، 
  . خواھد اين كار را انجام دھد ميچگونه 

گونه كه شيطان، انسان اّول كام`ل را، وسوس`ه ك`رد ت`ا از ش`ريعت و ق`انون خ`دا، س`رپيچي كن`د،  درست ھمان
  . كرد كه انسان دّوم كامل را نيز وسوسه كند تا عليه قوانين و شريعت خدا عمل نمايد حا* ھم سعي مي

م/ّدت چھ/ل روز، و ت ك`رد و روح او را ب`ه بياب`ان ب`رد الق`دس ب`وده، از اُرُدن مراجع` عيس`ي پُ`ر از روح اّما"
اگر «: و ابليس بدو گفت. چون تمام شد، آخر گرسنه گرديد. و در آن ايّام چيزي نخورد نمود ابليس او را تجربه مي

مكتوب است ك/ه انس/ان ب/ه ن/ان فق/ط «: عيسي در جواب او گفت. ».، اين سنگ را بگو تا نان گرددپسر خدا ھستي
  . ".».ي خدا ھر كلمه كند، بلكه به زيست نمي

  ). ۴:  ١تا  ۴لوقا  انجيل(

ش`رير، ص`رفاً .، نماي`د"ش`ريرانه"وادار ب`ه ك`اري ك`رد ت`ا عيس`ي را  توّجه داشته باش`يد ك`ه ش`يطان س`عي نمي
 ، مستقّل از خداي پدر در آسمان، رفت`ار!)ھجوم آورده بود" شيطان"كه به قلمرو (گناه  خواست كه اين انسان بي مي

  .است گناهتفّكر يا رفتار جدا و مستقّل از خدا ديديم،  ١١طور كه در فصل  نمايد، چون ھمان

توانست خدمت و مأموريّت  شد، ديگر نمي اگر مسيحاي موعود، مرتكب تنھا يك گناه مي: جا است نكته در اين
طور ك`ه  درس`ت ھم`ان. ي بشر از لعنت گناه و مرگ بود، ب`ه انج`ام برس`اند خود را كه ھمانا نجات نسل سقوط كرده

كار ھم قادر نيس`ت  گناهتواند قرض ديگري را ادا نمايد، يك فرد  فردي كه خود در زير بار بدھي سنگيني است، نمي
پسر خدا، كه پسر انس`ان گردي`د؛ خ`ودش مل`زم و مق`روض ب`ه ھ`يچ  اّما. كاران را بپردازد تا تاوان گناھان ديگر گناه

زودي  چنان ك`ه ب`ه ھم اّماكلّي از كنار گناه بگذرد، چرا كه از قيد گناه آزاد و مبّرا بود،  توانست به او مي. گناھي نبود
  .ي خدا نبود رنامه و نقشهخواھيم ديد، اين ب

ي  كرد تا عيسي را با رفتار مستقّل و جداي از برنامه و نقشه تناوب، تmش مي حال در آن اثنا، شيطان به اين با
.داد كmم مقّدس خدا مي قول از بار پاسخ شيطان را با نقل ليكن عيسي ھر. دارد نقص خدا، به گناه وا كامل و بي

١۵١
   

: و ابل`يس ب`دو گف`ت. اي ب`دو نش`ان داد پس ابليس او را به كوھي بلند برده، تمامي ممال`ك جھ`ان را در لحظ`ه"
. بخش`م خ`واھم مي كه مي دھم، زيرا كه به من سپرده شده است و به ھر ھا را به تو مي جميع اين قدرت و حشمت آن«

مكت/وب اس/ت، اي ش`يطان، «: ر جواب او گفتعيسي د. ».پس اگر تو پيش من سجده كني، ھمه از آن تو خواھد شد
  ).۴:  ۵تا  ٨لوقا  انجيل. (."».خداوند خداي خود را پرستش كن و غير از او را عبادت منما

طوري ك`ه خ`دا ب`ه آدم، تس`لّط و حاكميّ`ت ب`ر آف`رينش را عط`ا فرم`وده ب`ود، اين`ك ش`يطان ك`ه آن  درست ھمان
گرف`ت ت`ا او را پي`روي نماي`د، غص`ب و از آن خ`ود ك`رده ب`ود؛ ب`ه ك`ه آدم تص`ميم  را پ`س از آن" تسلّط و حاكميّ`ت"

.كرد عيسي پيشنھاد مي
 . اطاعت نكردخmف آدم، عيسي از شيطان  بر ١۵٢
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  .تواند مرتكب گناه شود توانست گناه ورزد، چون خدا نمي عيسي نمي

  .ي خدا جسم گرديده بود كلمه

  

  پيروان عيسي
ك̀`ه عيس̀`ي خ̀`دمت و مأموريّ̀`ت رس̀`مي خ̀`ويش را آغ̀`از فرم̀`ود، دوازده م̀`رد را برگزي̀`د ت̀`ا  ان̀`دكي پ̀`س از اين

ش`اھدان           اي`ن م`ردان و زن`ان . بس`ياري از زن`ان ني`ز پي`رو عيس`ي بودن`د. رفت، ھم`راه او باش`ند جا كه مي ھر
  . چه فرمود، شدند آن عيني تمام اعمالي كه عيسي انجام داد و ھر

داد و  نمود و به ملكوت خدا بش`ارت م`ي عد از آن واقع شد كه او در ھر شھري و دھي گشته، موعظه ميو ب"
ھا شفا يافته بودند، يعني مريم معروف به َمجَدليِه ك`ه  از ارواح پليد و مرض زنان چندو . بودند با وي مي آن دوازده

ھيروديس و سوسن و بسياري از زنان ديگ`ر ك`ه از ي خوزا، ناظر  از او ھفت ديو بيرون رفته بودند، و يونا زوجه
  ). ٨:  ١تا  ٣لوقا  انجيل . (".كردند اموال خود؛ او را خدمت مي

  

انجيل، رواي`ات بس`ياري را ثب`ت ك`رده اس`ت . عيسي براي مردان، زنان و كودكان؛ احترامي يكسان قائل بود
ك`رد ك`ه ب`ا فرھن`گ يھ`ودي و  آموزيم كه عيسي با زنان، ب`ا احت`رام و مھرب`اني و منزلت`ي، رفت`ار مي ھا مي كه از آن

زور وادار  كس را ب`ه ھرگ`ز ھ`يچ اّم`ادي`د،  ارزش مي نھاي`ت ب`ا عيسي ھ`ر ش`خص را بي. رومي آن زمان، بيگانه بود
  . گوش فرا دھد يا او را پيروي نمايدنكرد كه به سخنانش 

  

  پرسشي كليدي
او را  كردن`د، رھب`ران م`ذھبي يھ`ودي،  كه بسياري از مردم ع`اّدي و معم`ولي، عيس`ي را پي`روي مي حالي در

.كردند متابعت نمي
١۵٣
  : روز، عيسي سؤال بسيار مھم از آنان پرسيد يك 

  
  ).٢٢:  ۴٢متّي  انجيل . ("بريد؟ او پسر كيست؟ ي مسيح، چه گمان مي درباره"

  

آوري فرم`ود  عيسي ب`ه آن`ان ي`اد.ادشاه باشد، به عيسي پاسخ دادندداود پكه مسيحا بايد از نسل  ن اينآنان با گفت
پس`ر روح̀`اني و ، و ھ̀`م پس`ري از نس`ل داودگ̀`ويي ك`رده اس̀`ت ك`ه منج`ي موع̀`ود، بايس`تي ھ̀`م  ك`ه داود پي`امبر، پيش

.باشد آسماني خدا
١۵۴

  

  :عيسي از حّواريون و شاگردانش، سؤال مشابھي پرسيده بودتر،  كمي پيش

م`ردم م`را ك`ه پس`ر «:ي فيلِيپُس آمد، از شاگردان خود پرسيده، گف`ت و ھنگامي كه عيسي به نواحي قيصريّه"
دھن̀`ده و بعض̀`ي الي̀`اس و بعض̀`ي اِرمي̀`اء ي̀`ا يك̀`ي از  بعض̀`ي يحي̀`اي تعميد«: گفتن̀`د. »گوين̀`د؟ انس̀`انم، چ̀`ه ش̀`خص مي

ت`ويي مس`يح، پس`ر خ`داي «ك`ه    شمعون پطرس در جواب گف`ت . »دانيد؟ شما مرا كه مي«: شان را گفتاي. ».انبياء
زي`را جس`م و خ`ون اي`ن را ب`ر ت`و كش`ف ! يونا بن حال ت`و اي ش`معون خوش`ابه«: عيس`ي در ج`واب وي گف`ت. »!زنده

  ).١۶:  ١٣تا  ١٧متّي انجيل ( .".».نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان است

  : ي ما بايد به اين پرسش؛ پاسخ دھيم دير يا زود، ھمه

  كنيد؟ او پسر كيست؟ ي عيسي چه فكر مي شما درباره

  

  گويند چه كه برخي مي آن
ھ̀`اي  گو و آن̀`ان گ̀`اه اي̀`ن اس̀`م را در گفت[ ي لعن̀`ت از ي̀`ك كلم̀`ه چي̀`زي ب̀`يش عيس̀`يھ̀`ا،  ب̀`راي بس̀`ياري از غربي

  .نيست !]برند كار مي ي خود و براي ابراز انزجار و لعنت كسي يا چيزي، به عاميانه

  .دانند از آن؛ مي ديگران، او را تنھا يك معلّم بزرگ اخmق، و نه چيزي بيش

  . ناميدند ، مي"آن انسان"فقط  كردند و او را زبان آوردن اسم عيسي؛ پرھيز مي ، حتّي از بهيان افراطیيھود
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ھاي مجّسم ا*ھي در مي`ان انب`وه خ`دايان م`ذّكر و مؤنّ`ث  شمار صورت عنوان يكي از بي ھا، عيسي را به ھندو
  .شمرند مي خويش بر

او  اّم`اگ`ذاريم؛  عنوان يك پيغمب`ر ب`زرگ، احت`رام مي ما به عيسي به: "گويند ھمسايگان مسلمان من، چنين مي
  : دارد فرستد، اين موضوع را چنين بيان مي ي الكترونيكي مي يكي از كساني كه براي من نامه". .پسر خدا نيست

  

. ما باور داريم كه عيسي تنھا يك پيغمبر بود و پسر خدا نيست .كنم ور عربستان سعودي زندگي ميمن در كش

وارم ك`ه  م`ن امي`د. كس`ي ق`رار خواھ`د گرف`ت كن`ار چه خواھد آمد و ھمه خواھند ديد كه او در او باز. عيسي كشته نشد
  .را ببينيد اين امر در ھنگام زنده بودن شما اتّفاق افتد تا شما ھم بتوانيد مذھب زيباي ما بپيونديد و نور حقيقي

  

  : نگار اھل كشور مالزي ھم چنين نوشته است يك نامه

كس`ي خ`دا را  اگ`ر ھر... من ايمان دارم كه خدا يكي است و ھرگز ھمانند يك انسان نب`وده و ظ`اھر نش`ده اس`ت
  .يك كافر بزرگ است در ھيئت يك انسان تصّور نمايد، يوجود

  

  .آيند مي گويد، بر مي ي عيسي چه كه قرآن درباره ھا از آن گاه اين ديد
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  گويد چه كه قرآن مي آن
ي  ، س`وره١٣۵بق`ره  ق`رآن س`وره. (، نبوده است"از يك پيامبر بيش کسی"دارد كه عيسي  ھا بيان مي قرآن بار

چن`ين اع`mن  ش`مارند، ھم وجود، اي`ن كت`اب ك`ه مس`لمانان، محت`رم مي اين ب`ا. )٧۴ي مائ`ده  ، سوره١٧١تا  ١٧٣نساء 
ھمت`ا اس`ت و او را  فرد و بي به مي`ان پي`امبران؛ منحص`ر اين دلي`ل ك`ه پ`در جس`ماني نداش`ت، در دارد ك`ه عيس`ي ب`ه مي

ھرگ`ز گن`اھي  اّماايد، نم قرآن به گناھان پيامبران، اشاره مي). ٣٣ي مريم  قرآن سوره. (خواند ، مي"مريم ابن عيسي"
عنوان پيامبر پ`اك  چنين، عيسي را به قرآن ھم. ، خوانده شده است ١۵۵"مولود مقّدس"او . دھد را به عيسي نسبت نمي

بينا، پاك كردن مرض جذام و زنده ساختن مردگان را دارد؛  كه قدرت آفرينش حيات و زندگي، باز كردن چشمان نا
.كن`د معّرف`ي مي

روح ( ّهللا  روح، )مس`يحاي موع`ود( المس`يحھ`اي وا*ي`ي ھمچ`ون،  و ق`رآن تنھ`ا ب`ه عيس`ي عنوان ١۵۶
.دھد را نسبت مي) ي خدا كلمه( ّهللا  كلمه، و )خدا

١۵٧
   

ھمتا بودن عيسي اشاره شد، بايد اين نكته ھم گفته و اضافه ش`ود ك`ه تص`وير  حال كه به اين تأييدات قرآني بي
ذك`ر ش`ده  ي مثال، آي`هبراي .مقّدس، دارد اسي با بيانات كتاب، تفاوتي اس"سي پسر مريممسيحاي موعود، عي"قرآني 

اي اھ`ل كت`اب، در دي`ن خ`ود؛ ": دارد ك`ه بي`ان م`يچن`ين  ش`مرد، ھم مي ھاي مورد اشاره براي عيسي را بر كه عنوان
او  مريم، جز اين نشايد گفت ك`ه بن عيسيدر حّق مسيح .ي خدا جز به راستي سخن نگوييد هاندازه نگه داريد و دربار

ي  پ`س ب`ه خ`دا و ھم`ه. روح/ي از ع/الم الوھيّ/ت اس/تك`ه ب`ه م`ريم فرس`تاده و  ي اnھ/ي اس/ت كلم/هو  رسول خداست
از اين گفتار ش`رك .). القدس را خدا نخوانيد اب و ابن و روح( به تثليث، قائل نشويدو . فرستادگانش، ايمان بياوريد

 .جز خداي يكتا، خدايي نيست و منّزه و برتر از آن است كه او را فرزندي باشد. ي شما بھتر استايستيد كه برا باز
  . ."، كافي است)ي موجودات ھمه(چه در آسمان و زمين است، ملك او است و خدا تنھا به نگھباني  ھر

   ).١٧٠ي نساء  قرآن سوره(

عيسي مصلوب نشده "و !" پسري ندارد خدا"كه گويند  سرعت مي ھا، به تر ھا و بزرگ در كشور سنگال، بچه
  !".است

برآورده  ي ق`رآن س`ر ان`د؟ اي`ن اّدع`ا از چھ`ارمين س`وره ي مصلوب نش`دن عيس`ي را پذيرفته آنان از كجا عقيده
: رو ك`ه گفتن`د اي`ن و ھم از كفرشان و بھتان بزرگشان به مريم،ي  واسطه ، ھم به]يھوديان[و ": دارد است كه بيان مي
ھا مش`تبه ش`د و  ، بلكه امر بر آننه او را كشتند و نه بر دار كشيدندكه  صورتي در. مريم را كشتيم بن ما مسيح عيسي

و ع`الم ب`ه او نبودن`د ج`ز . و ترديد، سخني گفتن`د ي او عقايد مختلف، ابراز داشتند از روي شكّ  ھمانا آنان كه درباره
پيوس`ته  سوي خ`ود، ب`ا* ب`رد و بلكه خدا او را به. طور يقين، مسيح را نكشتند بهو . رفتند خود ميكه از پي گمان  آن

   ).١۵۵تا  ١۵٧ي نساء  قرآن سوره. (."خدا مقتدر و كارش از روي حكمت است

 

  گويد مقّدس مي چه كه كتاب آن
عتيق و  مت̀`ون مق̀`ّدس عھ̀`د آي̀`د، چھ̀`ل پي̀`امبر و رس̀`ول ك̀`ه ي تحري̀`ر در ك̀`ه ق̀`رآن ب̀`ه رش̀`ته از آن ھ̀`ا پ̀`يش قرن

  . تصويري متفاوت از مسيحاي موعود و مأموريّت و خدمت او ارائه كردند جديد را نوشتند؛ عھد

رف`ت و ب`ا او س`خن  س`ال ب`ا عيس`ي راه مي از سه يوحنّ`ا ك`ه ب`يش ،"پسر خدا"لقب عيسي در مقام در ارتباط با 
  : ي او چنين گواھي داده است گفت، درباره مي

قدر نوشته شد تا ايمان  ليكن اين. اِت ديگِر بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشدعيسي معجز"
  ). ٢٠:  ٣٠و  ٣١يوحنّا  انجيل( .".به اسم او حيات يابيدو تا ايمان آورده  عيسي، مسيح و پسر خدا استآوريد كه 

  : چنين نوشته است يوحنّاي رسول، ھم

ي او  واس`طه چيز به ھم`ان در ابت`دا ب`ا خ`دا ب`ود و ھم`ه .كلمه خدا بودو  با خدا بودكلمه و . كلمه بوددر ابتدا "
، پر از فيض كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شدو .. .غير از او چيزي از موجودات، وجود نيافت آفريده شد و به

  ).١:  ١تا  ٣و  ١۴يوحنّا  انجيل(. ".ي پدر پسر يگانهي  و راستي، و جmل او را ديديم، جmلي شايسته

و ) ي خ̀`دا كلم̀`ه(ّهللا  كلم//هھ̀`اي  ق̀`رآن عنوان: "ھا پ̀`يش، يك̀`ي از دوس̀`تان مس̀`لمان م̀`ن، ب̀`ه م̀`ن چن̀`ين گف̀`ت س̀`ال
ھا،  بع̀`د!". پ̀`س او خ̀`دا اس̀`ت باش̀`د، خ̀`دا روحو  خ̀`داي  كلم//هاگ̀`ر عيس̀`ي . دھ̀`د را ب̀`ه عيس̀`ي مي) روح خ̀`دا(ّهللا  روح
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١۵٨شركبرخي دوست مرا به كفر و 
در روزگ`ار عيس`ي، رھب`ران ! ھا ب`ود گن`ده اقّل او ج`زو كلّه ح`دّ  اّم`ا. متّھم كردند 

  : عيسي چنين فرمود .متّھم كردندمشابھي  ي شيوهمذھبي يھود، عيسي را به 

: عيسي بديشان جواب داد.ھا برداشتند تا او را سنگسار كنند گاه يھوديان باز سنگ آن .من و پدر يك ھستيم"
يھوديان در . »كنيد؟ ھا مرا سنگسار مي يك از آن سبب كدام به. ھاي نيك به شما نمودم از جانب پدر خود، بسيار كار«

ت/و انس/ان ھس/تي و خ/ود را خ/دا ، زي`را سبب كفر بهكنيم، بلكه  سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي به«: جواب گفتند
  ). ١٠:  ٣٠تا  ٣٣ا يوحنّ  انجيل. (".».خواني مي

غص`ب و تص`احب :ام دھ`د، م`تّھم كردن`دمشابھي ك`ه لوس`يفر ت`mش داش`ت ت`ا انج` يھوديان، عيسي را به عمل
  . ، متّھم كردندخدا خواندن خويشبه  ھا عيسي را آن. ھمتا و متعالي كه تنھا متعلّق به خدا بود موقعيّت و منزلت بي

  . راه را به اشتباه رفته بودندايشان،  اّما

  

  الھی نمائی، نه  الھیتجسم 
، بلك`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا توان`د خ`دا گ`ردد ي`ك انس`ان مييك از پي`امبران، اعتق`اد نداش`تند ك`ه  نه عيسي و نه ھيچ

  .خدا جسم گرديدسازد كه  روشن مي

  : اشعياء پيامبر، چنين نوشت پيش از و*دت مسيحاي موعود، سال ٧٠٠براي مثال، 

ن`ور س`اطع  ي موت؛  نور عظيمي خواھند ديد و بر ساكنان زمين سايه  بودند، قومي كه در تاريكي سالِك مي"
و سلطنت ب`ر دوش او خواھ`د ب`ود و اس`م او  پسري به ما بخشيده شدو  ولدي زاييدهزيرا كه براي ما ... خواھد شد

).٩:  ٢و  ۶اشعياء كتاب . (".رمدي و سرور سmمتي خوانده خواھد شدو پدر س خداي قديرعجيب و ُمشير و 
١۵٩  

و اي اورش`ليم ك`ه بش`ارت !آي دھي، به كوه بلن`د ب`ر اي صھيون كه بشارت مي": چنين نوشته است اشعياء، ھم
̀`ا ق̀`ّوت بلن̀`د ك̀`ن مي ھ//ان خ//داي ش//ما «: ھاي يھ̀`ودا بگ̀`و ك̀`ه را بلن̀`د ك̀`ن و مت̀`رس و ب̀`ه ش̀`ھر آن! دھ̀`ي، آوازت را ب

  ).۴٠:  ٩اشعياء  كتاب. (".»!است

 وارگي خ`داو ن`ه ،)گي`رد خ`دا جس`م انس`اني ب`ر خ`ود مي( گي`ري تني خ`دا ش`امل  از ھمان ابت`دا، نقش`ه و برنام`ه

ك̀`ه  درك و پ̀`ذيرش اين اّم̀`ا انس̀`اني خ̀`دا ش̀`ود، كف̀`ر و ش̀`رك اس̀`ت، ك̀`ه اّدع̀`اي اين. ؛ ب̀`ود)كس̀`ي خ̀`ود را خ̀`دا بخوان̀`د(
  . ا*يّام خدا است ي قديم ، استقبال و پذيرش و ايمان به نقشه و برنامهاستي جاوداني خدا انسان شده  كلمه

  

 کتبا و حضورا
  خوبي بشناسيد، كدام روش، بھتر است؟ اگر شما بخواھيد شخصي را به

 .نگاري، محدود و منحصر نماييد ارتباطات خود را به نامه •

  . رو، مmقات كرده و با يكديگر وقت صرف كنيد در از مّدتي تبادل نامه، آن شخص را رو يا پس •

  

رف`ت و ب`ا ايش`ان  انگيز است، خدا ھم كه زم`اني ب`ا آدم و ح`ّوا راه مي اندازه كه كmم مقّدس خدا شگفت ھمان به
بشناس`ند؛ ھرگ`ز قص`د نداش`ته  شخص`اً اي طرح فرموده بود كه نسل و فرزندان ايشان، او را  گفت و برنامه سخن مي

  .ھا، محدود و منحصر فرمايد است كه ارتباط كmمي خويش را در كاغذ و نوشته

. گو داشته باش`د و ، مصاحبت و گفتشخصاً و در قالب شخصاز ھمان ابتدا، او تصميم داشته است كه با ما،  

ھاي حيوان`ات   ھ`ا پ`اپيروس و پوس`ت ب`ر طومار ھ`ا پي`امبرانش را ام`ر فرم`وده ب`ود ت`ا ك`mم وي را ، ك`ه قرنخداوند
تنھا نقش`ه  خ`دا ن`ه. ، ب`ر بش`ر؛ آش`كار فرماي`دكالبد انس`انيبنويسند و ثبت نمايند، وعده فرموده بود كه خويشتن را در 

در جس`م و ت`ن ي خ`ويش را  آورد، بلك`ه ھمچن`ين اراده فرم`ود ت`ا كلم`ه داشت ك`ه كmم`ش را در كت`ابي ب`راي م`ا گ`رد
  .فرمايد ، عطاانسان

ب`راي م`ن  جس/ديقرب`اني و ھدي`ه را نخواس`تي، لك`ن «: گوي`د شود، مي داخل جھان مي ]او[ لھذا ھنگامي كه"
).١٠:  ۵ي به عبرانيان  رساله. (".».مھيّا ساختي

١۶٠  
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و در روح، تص̀`ديق ك̀`رده ش̀`د و ب̀`ه  خ//دا در جس//م ظ//اھر ش//دداري، عظ̀`يم اس̀`ت ك̀`ه  و با*جم̀`اع س̀`ّر دي̀`ن" 
ي اّول  رس`اله(. ".ھا موعظه كرده و در دنيا ايمان آورده و به جmل؛ با* ب`رده ش`د فرشتگان مشھود گرديد و به اّمت

   ).٣:  ١۶پولس به تيموتاؤس 

  !ي *يتناھي كه در وراي زمان و مكان ساكن است، كالبد تن و جسم انساني را بر خود گرفت آن يگانه

  

   دون شأن كبريايي او؟
ش̀`نوم ك̀`ه  من ميھا، مي̀`ان انس̀`ان ب̀`راي س̀`اكن ش̀`دن دري خ̀`ويش  ي برنام̀`ه علي̀`رغم تك̀`رار اع̀`mن خ̀`دا درب̀`اره

  !".منتھاي خدا كه او انسان بشود حاشا از كبريايي بي: "گويند مردم ميبسياري از 

انگيز است، آي`ا واقع`اً اي`ن موض`وع؛  ، وراي ادراك و حيرتخدا گيري و تجّسد كه مفھوم و تصّور تن حالي در
ي خ`دا ب`راي ايج`اد  ھ`م بخش`ي *زم و محت`وم از برنام`ه و نقش`ه ك`ه اين باش`د؟ ي`ا اين دور مي از شأن و منزلت خدا ب`ه

  باشد كه او براي خويش آفريده است؟  ھايي مي اي نزديك با انسان رابطه

ھ`ا را  اند ك`ه م`ا ني`ز آن ھايي را تجربه كرده تباط را با كساني داريم كه چيزترين ار ما در زندگي، غالباً نزديك
ھ̀`ايي مش̀`ابه گ̀`ذر  ترين اف̀`راد ب̀`راي تس̀`mّ و كم̀`ك دادن، آن̀`اني ھس̀`تند ك̀`ه از مش̀`كmت و غم ش̀`رائط واجد. ايم آزم̀`وده
  . ي غايي و نھايي است دھنده آفريدگار ما، تسmّ . اند كرده

  
وس`اطت  ت`ا به دو ش/ريك ش/د چنان در اين ھر جسم؛ شراكت دارند، او نيز ھم پس چون فرزندان، در خون و"

تجربه ديد استطاعت دارد  عذاب كشيده، زيرا كه چون خود،... موت، صاحب قدرت موت يعني ابليس را تباه سازد
بلك/ه آزم/وده ھاي م`ا بش`ود،  درد ض`عف ھماي نداريم كه نتوان`د زيرا رئيس َكھَنِه... شدگان را اعانت فرمايد كه تجربه

  ). ٢:  ١۴و  ١٨،  ۴:  ١۵ي به عبرانيان  رساله( .".چيز به مثال ما بدون گناه شده در ھر

  

خ`ود گي`رد، رن`ج ك`ار،  بود كه محدوديّت و قفس و مش`قّت ت`ن و جس`م را بر ي خدا از ابتدا، اين برنامه و نقشه
كس̀`اني ك̀`ه چي̀`زي خ̀`mف اي̀`ن موض̀`وع را تعل̀`يم  .ايم، بيازماي̀`د ك̀`رده چ̀`ه را ك̀`ه م̀`ا تجرب̀`ه آن گرس̀`نگي آس̀`يب، و ھر

ھاي او را  چنين طبيعت و ذات خ`دا و نس`بت كنند، بلكه ھم ي خدا را رّد مي تنھا پيامبران و برنامه و نقشه دھند، نه مي
اي ام`ين و  ينن`دهمق`ام آفر ي خ`دا از خ`ويش در جاي پ`ذيرش مكاش`فه اي`ن اش`خاص ب`ه. كنن`د پذيرن`د و انك`ار مي نيز نمي

 ،ثب̀``ات دارن̀``د ك̀``ه خ̀``دا بي ھا او را از روش̀``ي شخص̀``ي و ف̀``ردي بشناس̀``ند، اع̀``mن مي خواھ̀``د انس̀``ان مح̀``ّب ك̀``ه مي
در اشتياق ب`راي پ`ايين آم`دن ب`ه س`طح ديگ`ران ب`راي خ`دمت ب`ه ايش`ان و . شناخت است قابل غيربيني و  پيش قابل غير

ي كوچ`ك ش`دن و  يدگار ما در تمام طول تاريخ، ھرگز انديش`هآفر. ، نيست"تفاخر و بزرگي"ھا، ھيچ  بركت دادن آن
اين ط`رح و اش`تياق او ب`ود ك`ه اي`ن ك`ار را انج`ام . ي ما را حقير و خوار نشمرده است پايين آمدن در سطح و اندازه

.دھد
١۶١

  

ت`ا ش`ما از  فقي/ر ش/د، ب`راي ش`ما من/د ب/ود دولتچند  دانيد كه ھر زيرا كه فيض خداوند ما عيسي مسيح را مي"
  ).٨:  ٩پولس به قرنتيان  ي دّوم رساله. (".مند شويد فقر او دولت

آفري`دگار . عمل آورد ي جاوداني، در كالبد تن و جسم، از جھان م`ا مmق`ات ب`ه خاطر من و شما بود كه كلمه به
مند گ`رديم، ن`ه  ا دولت، تا جاي غmم را بگيرد كه م"فقير شد"، در جmل و بزرگي بود، "مند چند دولت ھر"گيتي كه 

از لحاظ پول و ثروت ماّدي، بلكه از تمام برك`ات روح`اني ھمچ`ون آم`رزش، پارس`ايي و ع`دالت، حي`ات ج`اودان و 
  .قلبي مملّو از عشق و محبّت او، شادي، آرامي و تمايmت پاك، سرشار گرديم

  

  تعريف و تبيين بزرگي
آي`ا ممك`ن اس`ت ب`ه .در قالب جسم و خون، ب`ه جھ`ان آي`دكه  تر از آن است بزرگكنند كه خدا  بسياري فكر مي

انديشند؟ عيس`ي تعري`ف  گونه مي آن، تفاوت دارد، اين، با تعريف و تبيين خدا از بزرگياز اين دليل كه تعريف آنان 
  : فرمودچنين گفت،  بار ھنگامي كه با شاگردانش سخن مي بزرگي و عظمت را يك
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. كنن`د و بزرگانش`ان ب`ر ايش`ان مس`لّطند شوند، بر ايشان رياس`ت مي مرده ميھا ش دانيد آناني كه حّكام اّمت مي"
ك`ه خواھ`د  و ھر. ش`ما باش`د خ/ادمش`ود،  ب/زرگمي`ان ش`ما  كه خواھد در ميان شما چنين نخواھد بود، بلكه ھر ليكن در

خ/دمت كن/د و ت/ا ج/ان زيرا كه پسر انسان ني/ز نيام/ده ت/ا مخ/دوم ش/ود، بلك/ه ت/ا . باشد غIم ھمهبر شما شود،  مقّدم
  ).١٠:  ۴٢تا  ۴۵مرقس  انجيل. (".خود را فداي بسياري كند

  

ترين شخص، كس`ي اس`ت ك`ه خويش`تن را ك`امmً ف`روتن س`اخته و ديگ`ران را ب`ه بھت`رين وج`ه ممك`ن،  بزرگ
  . خدمت نمايد

.اين ھمان چيزي است كه آفريدگار ما براي ما انجام داد
١۶٢ 

  

  

 تواند باشد؟ كسي مي چه وا
  . ي جليل بود گيري آنان و در درياچه روزي عيسي ھمراه شاگردانش در قايق ماھي

پس . خواب بود و او درگرفت؛ مي حّدي كه امواج، كشتي را فرو ناگاه اضطراب عظيمي در دريا پديد آمد، به"
اي «: بديش̀`ان گف̀`ت. »!ش̀`ويم ھ̀`mك مي خداون̀`دا، م`ا را دري̀`اب ك̀`ه«: ش`اگردان پ̀`يش آم̀`ده، او را بي̀`دار ك̀`رده، گفتن̀`د

آن  اّم̀`ا. پدي̀`د آم̀`د آرام//ي كام//لگ̀`اه برخاس̀`ته، بادھ̀`ا و دري̀`ا را نھي̀`ب ك̀`رد ك̀`ه  آن. »ايمان̀`ان، چ̀`را ترس̀`ان ھس̀`تيد؟ كم
 انجي`ل. (".»!كنن/د؟ اين چگونه م/ردي اس/ت ك/ه بادھ/ا و دري/ا ني/ز او را اطاع/ت مي«: اشخاص تعّجب نموده، گفتند

  ).٨:  ٢۴تا  ٢٧متّي 

  

  ."تواند باشد؟ كسي مي او چه"دھيد؟  شما به پرسش شاگردان عيسي چه پاسخي مي

او در كش`تي خوابي`ده ب`ود، او معن`اي خس`تگي، گرس`نگي و تش`نگي را . واضح است كه عيسي يك انسان ب`ود
روش`ان، درن`گ، ب`اد س`ھمگين و دري`اي خ بي. در آن ھنگامه، او ايستاد و توف`ان و دري`ا را نھي`ب داد اّما. دانست مي

  . آرام و ساكن شد

ھا كيست اي  خداي لشگر يھوهاي ":  ي مزمور، چنين نوشته است تر از آن، نويسنده ھزار سال پيشقريب به 
ش/ود،  چ/ون ام/واجش بلن/د مي .ط ھس/تيبر تكبّر دريا ت/و مس/لّ . كند نت تو، تو را احاطه مياّماياه، قدير مانند تو؟ و 

  ).٨٩:  ٨و  ٩داود كتاب مزامير . (".گرداني ھا را ساكن مي آن

  
  ."تواند باشد؟ كسي مي او چه"

.رفت ي آب، راه ميور گويد كه عيسي بر چنين مي انجيل، ھم
خود، متعّج`ب  نھايت در بي"شاگردان عيسي،  ١۶٣

زده كند، روي امواج دري`ا و آب،  كه مردم را شگفت عيسي براي اين اّما). ۶:  ۵١مرقس  انجيل . (."و متحيّر شدند
  . راه نرفت، او اين كار را انجام داد تا به ايشان كمك كند تا بفھمند كه او كيست

كن`د  ھا را پھ`ن مي تنھايي آس`مان ب`ه] خدا[": ي خدا گفته است را درباره ايّوب، اينن، سال پيش از آ حدود ھزار
  ).٩:  ٨ايّوب كتاب . (".خرامد ا ميھاي دري و بر موج

  
  ."تواند باشد؟ كسي مي او چه"

  .كسي بوده و است ھم متّصل كرده و بفھميم كه عيسي چه فرمايد تا اين نقاط را به خدا ما را دعوت مي

  . كنند بختانه، بسياري اين كار را نمي بد اّما

  . ."جھان او را نشناخت اّماي او آفريده شد،  واسطه چيز به او در جھان بود و ھمه"

  ).١:  ١٠يوحنّا  انجيل(

  

  ."تواند باشد؟ كسي مي او چه"

  .گرد او حلقه زده بودند، فرمود عيسي خود، پاسخ اين سؤال را روزي به جمعيّت مذھبي خشمگيني كه به
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  "من ھستم"

ا متابع`ت كن`د، در ظلم`ت س`الك م/ركس`ي ك`ه  .م/ن ن/وِر ع/الم ھس/تم«: عيسي باز بديشان خطاب كرده، گفت"
اب`راھيم و انبي`اء مردن`د و ت`و ! اtن دانستيم كه دي`و داري«: پس يھوديان بدو گفتند... ».نشود بلكه نور حيات را يابد

آيا تو از پدر ما ابراھيم كه ُم`رد و انبي`ايي ك`ه  .ابد نخواھد چشيد به اگر كسي كIم مرا حفظ كند، موت را تاگويي  مي
پدر شما ابراھيم شادي كرد ب`ر اي`ن ك`ه روز م`را :] عيسي فرمود... [»داني؟ خود را ِكه ميتر ھستي؟  گُمردند بزر

عيس`ي بديش`ان . »اي؟ ھنوز پنجاه سال نداري و اب`راھيم را دي`ده« :يھوديان بدو گفتند. ».ببيند و ديد و شادمان گرديد
ھا برداشتند ت/ا او  گاه سنگ آن. ».يدا شود من ھستماز آن كه ابراھيم پ گويم كه پيش آمين آمين، به شما مي«: گفت

  . ".».چنين برفت ميان گذشته، از ھيكل بيرون شد و ھم عيسي خود را مخفي ساخت و از اّما .را سنگسار كنند

  ).٨:  ١٢و  ۵٢و  ۵٣، ۵۶تا  ۵٩يوحنّا  انجيل(

  

م/وت را حف`ظ كن`د،  م/را ك/Iماگر كسي ": چرا يھوديان خواستند تا عيسي را سنگسار كنند؟ زيرا او گفته بود
تنھا اقتدار و  عيسي نه. ".من ھستمكه ابراھيم پيدا شود،  از آن پيش": چنين فرموده بود و ھم. ".ابد نخواھد چشيد به تا

گذش`ته  از عيس`ي در س`ال پ`يش ١٩٠٠ح`دود  ك`ه در( تقّدم و برت`ري خ`ود را ب`ر اب`راھيمقدرت خويش را بر مرگ و 
̀`ود ̀`ال مي، اع``mم و )ب ̀`ه ھم اِعم ̀`دا  داش``ت؛ بلك ̀`تم"چن``ين ازاس̀`م شخص``ي خ ̀`ن ھس ̀`راي خ``ود، اس``تفاده !"م ، ني``ز ب
.نمود مي

١۶۴
  

براي ھمين بود كه آنان او را ب`ه كف`ر، م`تّھم كردن`د . دانستند كه منظور او چيست شنوندگان سخنان عيسي مي
  .ھا برداشتند تا او را سنگسار كنند و سنگ

  

  فقط خدا را پرستش نما
داد ك`ه تنھ̀`ا خ̀`دا شايس̀`ته و س`زاوار اس̀`ت ك̀`ه م̀`ورد پرس`تش م̀`ا ق̀`رار گي̀`رد و چن̀`ين  عيس`ي پيوس̀`ته تعل̀`يم م̀`ي

  . ."عبادت نما فقطو او را  خداي خود را سجده كن خداوند":  فرمود مي

ھا در پيش عيسي كرنش كردن`د  ده مورد را ثبت كرده است كه انسان انجيل، تقريبا اّما). ۴:  ١٠متّي  انجيل(
  .اند و در حضور او زانو زده و او را پرستش كرده

ت`واني  ، اگ`ر بخ`واھي؛ ميخداونداي «: ، گفت١۶۵را پرستش نموده] عيسي[او ناگاه اَبَرصي آمد و "روزي 
، ك`ه ف`وراً بَ`َرِص او »!خ`واھم؛ ط`اھر ش`و مي«: عيس`ي دس`ت آورده، او را لم`س نم`ود و گف`ت. ».مرا طاھر سازي

ك`ه او را پرس`تش ك`رده ب`ود،  اين رخاط آي`ا عيس`ي آن ف`رد مب`روص را ب`ه). ٨:  ٢و  ٣متّ`ي  انجيل . (".طاھر گشت
درس`تي  مورد نكوھش و شماتت، قرار داد؟ خي`ر، او تنھ`ا آن بيم`ار را لم`س فرم`ود و او را از آن م`رض، ش`فا و تن

  .بخشيد

  

اي ": حضور عيسي تعظيم ك`رد و گف`ت نام توما در شاگردي بهاي را زنده فرمود،  كه عيسي، مرده پس از اين
اي ": گويي، توبيخ فرمود؟ خير، عيسي فقط چنين فرمود خاطر كفر آيا عيسي او را به. "!خداي منخداوند من و اي 

  ).٢٠:  ٢٨و  ٢٩يوحنّا انجيل (. ".ايمان آورند حال آناني كه نديده به از ديدنم ايمان آوردي؟ خوشا بعد  توما،

  آموزند؟ ي ھويّت عيسي به ما مي چيز را درباره اين وقايع، چه

  

  شما است ي عھده بهتصميم 
اج`ازه  اّم`ا ي عيسي ب`اور كن`يم، تص`ميم شخص`ي م`ا اس`ت،  گيريم كه درباره يك از ما تصميم مي چه كه ھر آن

ك`ه  چنان اگ`ر عيس`ي، آن. كن`دي او ذھن و فكر شما را مشغول  رهآميز و متضاّدي دربا آورد تعارض ندھيد كه ھيچ بر
ي ج`اوداني و  او كلم`ه :ك`رد اّدع`ا ميواق`ع ھم`اني ب`ود ك`ه  بود، پ`س در" گيك پيامبر بزر"گويند؛  ھمسايگان من مي

، است؛ ھم انك`ار ش`ھادت و گ`واھي عيس`ي و ھ`م ك`mم و "يك پيامبرتر از  نه بيش"كه عيسي  گفتن اين. پسر خدا بود
.سخنان پيامبران است

١۶۶  
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ي عيس`ي چن`ين  مندان قرن بيس`تم، درب`اره ترين انديش شّكاك سابق و يكي از بزرگبين و  بدلوئيس، . اس. سي
  : نوشته است

گيري  گويند، جل`و مي] عيسي[ي او  دربارهاي كه مردم  ھاي واقعاً احمقانه جا تmش دارم كه از چيز من دراين"
ت`وانم اّدع`اي او را مبن`ي ب`ر  عنوان يك آموزگار بزرگ اخ`mق، بپ`ذيرم، ل`يكن نمي من حاضرم كه عيسي را به': كنم

ھ`ايي از قبي`ل  انس`اني ك`ه ص`رفاً ي`ك انس`ان ب`ود و چيز. اي`ن چي`زي اس`ت ك`ه م`ا نباي`د بگ`وييم' .خدا بودن، قبول ك`نم
. او يا بايد يك احمق يا يك شرير از جھنّم باشد .تواند يك معلّم بزرگ اخmق باشد سي گفته است، نميھايي كه عي چيز

تر از آن ب`وده و  يا يك آدم ديوانه يا چي`زي ب`د: يا اين مرد پسر خدا بوده و ھست. شما بايد تصميم خودتان را بگيريد
را  تواني`د او واني`د ب`ر روي او آب دھ`ان بيندازي`د، ميت توانيد ب`راي حم`اقتش ب`ر دھ`ان او بكوبي`د، مي شما مي. ھست
بي`اييم مزخرف`ات  اّم`ا. تواني`د ب`ر پ`اي او افت`اده و او را خداون`د و خ`دا بخواني`د ي`ا مي عنوان يك ديو ش`رور بكش`يد، به

ر م`ا، براب` او در. ھا، نس`بت ن`دھيم ب`زرگ انس`اني وجود او در مقام يك آموزگار  معني را درباره ي بي منشانه بزرگ
.".گونه باشد او قصد نداشته كه اين. قدر كوچك و محقّر نيست اين

١۶٧ 
  

  

  "آشكارا به ما بگو"
مقّدس، عيسي گفته ك`ه  من نشان بده كه در كجاي كتاب به: "بسيار اتّفاق افتاده است كه فردي به من گفته است

  .زور به بيان مشابھي مجبور سازند بهكردند كه او را  رھبران مذھبي دوران عيسي، تmش مي!". من خدا ھستم

... داخل گردد، نجات يابد و بي`رون و درون خرام`د و علوف`ه ياب`د منكه از  ھر. من در ھستم: "عيسي فرمود
. ».آش/كارا ب/ه م/ا بگ/و تا كي م`ا را مت`رّدد داري؟ اگ`ر ت`و مس`يح ھس`تي،«: پس يھوديان دور او را گرفته، بدو گفتند

ھ`ا  آورم، آن جا م`ي اس`م پ`در خ`ود، ب`ه بها ك`ه اعم`الي ر. من به شما گفتم و ايمان نياورديد«: عيسي بديشان جواب داد
 .ھا برداش/تند ت/ا او را سنگس/ار كنن/د گاه يھودي/ان ب/از س/نگ آن. ».من و پدر يك ھستيم... دھد براي من شھادت مي

ھ̀`ا م̀`را  يك از آن س̀`بب ك̀`دام به .ھ̀`اي ني̀`ك ب̀`ه ش̀`ما نم̀`ودم از جان̀`ب پ̀`در خود،بس̀`يار كار«: عيس̀`ي بديش̀`ان ج̀`واب داد
سبب كفر، زي/را  كنيم، بلكه به سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي به«: يھوديان در جواب گفتند. »كنيد؟ سنگسار مي

  ). ١٠:  ٩، ٢۴و  ٢۵؛ ٣٠تا  ٣٣يوحنّا  انجيل. (".».خواني تو انسان ھستي و خود را خدا مي

م`ن و پ`در، " :گسار كنند؟ دليل اين ب`ود ك`ه عيس`ي گفت`ه ب`ودخواستند عيسي را سن چرا آن جماعت مذھبي مي
ح`ال، ھم`ين  اين با. در باور و تفّكر آنان، اّدعاي عيسي بر يك بودنش با خدا، مصداق كف`ر و ش`رك ب`ود. ."ھستيم يك

خ`داي م`ا ) يھ`وه(خداوند "معناي  كه به،"ايخادآدوناي الوھينو آدوناي "كه  يھوديان مستمّراً ايمان خود را با گفتن اين
عيس`ي خ`ود را پس`ر خ`دا اع`mن . تک`رار ميکنن`د"].يگ`انگي[واح`د اس`ت ) يھ`وه( خداون`د، ]عين كث`رت وحدت در[

.نمود كه ھميشه در الوھيّت؛ شريك بوده است مي
  . به اين دليل بود كه يھوديان او را به كفر و الحاد، متّھم كردند ١۶٨

ديده نگرفت و ني`ز از آن ھ`م ب`راي  ليكن عيسي ھرگز وجود ازلي و ابدي خود را در مقام كلمه و پسر خدا، نا
عوض، او  در!". من خدا ھستم! من خدا ھستم: "جا جار بزند كه او راه نيفتاد تا در ھمه. فروشي استفاده نفرمود فخر

در افتادگي و فروتني كامل و اش`تياق ب`راي _ طور  مانھا ھ ي انسان گونه زيست كه قصد داشت تا ھمه بر زمين؛ آن
نه تا زيرا از آسمان نزول كردم ": توانست بگويد عيسي تنھا شخصي بود كه مي. سپردگي به خدا  زندگي نمايند سر

شكوه و جmل زن`دگي عيس`ي ). ۶:  ٣٨يوحنّا  انجيل . (".ي خود ي فرستنده ي خود عمل كنم، بلكه به اراده به اراده
  . گردد انسانپسر قدر خود را فروتن ساخت تا  ، آنخداپسر متعال ين بود كه او، ا

گو  و ت`وأم ب`ا ق`درت و اقت`دار، ب`ا ديگ`ران گف`ت اّم`اكسي بود با فروتني،  كه چه ي اين عيسي خواست كه درباره
از ": عيسي از آن م`رد، پرس`يد. ، خطاب كرد"نيكواستاد "مند، او را با عنوان و لقب  بار، يك جوان دولت يك. نمايد

).١٨:  ١٩لوق`ا انجي`ل . (."كس نيكو نيست، جز يكي كه خدا باش`د كه ھيچ آن گويي و حال بھر چه مرا نيكو مي
آن  ١۶٩

آن م`رد ج`وان را _ ك`ه تجّس`م عين`ي نيك`ويي اس`ت _ عيس`ي  اّم`ا .ب`ودمند، اعتقاد نداشت كه عيسي نيك`و  مرد ثروت
  .كنار ھم چيده تا بفھمد كه عيسي كيست كرد تا قطعات اين معّما را در دعوت مي

.درك نماييم كه او كيست تاخواھد  عيسي از ما ھم مي
١٧٠
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  حرف توأم با عمل
ي  كرده عظيمي كه عيسي انج`ام داد، اقت`دار و ق`درت او را ب`ر ھ`ر عنص`ر آف`رينش س`قوطبيشمار و معجزات 

ب`ا پ`نج ن`ان و دو                    دانس`ت، گن`اه را آمرزي`د،  ھا را مي او افك`ار انس`ان. دھ`د شده از گناه، نش`ان مي لعنت
او با كmمي . ھا را به فرماني، اخراج نمود ھزار نفر را خوراك داد، توفان را آرام فرمود، و ديو پنج ]از بيش[ ماھي

. ك`ر را ش`نوا، و م`رده را زن`ده فرم`ودا، ن، ك`ور را بين`اّم`اي دس`تي، بيم`اران را ش`فا بخش`يد و لن`گ را خر يا اشاره

.، بر روي زمين بود"خداوندازوي ب"  گويي كرده بودند، مسيحا؛ طور كه پيامبران پيش درست ھمان
١٧١
   

ي عيسي از ھر بخش وجود او بر كساني كه چشمي براي ديدن داشتند، تابان و  العاّده بزرگي و عظمت خارق
طور ك`ه خوان`ديم، عيس`ي اّدع`ا  ب`راي مث`ال، ھم`ان. بخش`يدند اعم`ال او ب`ر س`خنانش ص`ّحت و اعتب`ار مي. عيان ب`ود

او اي`ن اّدع`ا را ب`ا فرم`ان دادن ب`ه چگون`ه ب`ر اي`ن م`ّدعا، ص`ّحه گذاش`ت؟و او . ، اس`ت"حيات و زن`دگي"كرد كه  مي
  . اي كه دوباره زنده گردد، اثبات فرمود مرده

جسد . درگذشته بودروز پيش از آن، ود، مردي كه چھاردر كنار قبر ايلعاذر ب عيساي خداونددر يك موقعيّت، 
عيس`ي ب`ه خ`واھر گري`ان آن م`رده، فرم`ود ك`ه گري`ان نباش`د، . فن شده ب`ود، د)غارهمَ (ايلعاذر، در يك قبر غار مانند 

  . زيرا برادرش دوباره زنده خواھد شد

  . ".پسين خواھد برخواست باز دانم كه در قيامت روز  مي": خواھر ايلعاذر به عيسي پاسخ داد كه

آورد، اگ`ر م`رده باش`د، زن`ده ك`ه ب`ه م`ن ايم`ان  ھر. من قيامت و حي/ات ھس/تم": عيسي در پاسخ، چنين فرمود
ب`ه آواز بلن`د ن`دا "    : اش را اثب`ات فرماي`د ك`ه گفت`ه س`پس عيس`ي ب`راي اين). ١١:  ٢۴و  ٢۵يوحنّا  انجيل. (."گردد
و روي او به دستمالي پيچيده  بيرون آمدپاي به كفن بسته،  و دست آن مردهحال  در. »!اي ايلعازر، بيرون بيا«: كرد
گ`اه بس`ياري از يھودي`ان ك`ه ب`ا م`ريم آم`ده بودن`د،  آن... ».او را باز كنيد و بگذاريد ب`رود«: عيسي بديشان گفت. بود

ھ`ايي  ليكن بعضي از ايشان نزد فريسيان رفتند و ايش`ان را از كار و. چه عيسي كرد ديدند، بدو ايمان آوردند چون آن
رؤساي َكَھنه ش/ورا كردن/د گاه  آن... و از ھمان روز شورا كردند كه او را بكشند... آگاه ساختند كه عيسي كرده بود

̀``را ك̀``ه بس̀``ياري از يھ̀``ود به.ك///ه ايلع///ازر را ني///ز بكش///ند ̀``ه عيس̀``ي ايم̀``ان مي س̀``بب او مي زي ̀``د و ب ̀``د رفتن                                     . ".آوردن

.)١١:  ۴٣تا  ۴۶و  ۵٣، ١٢:  ١٠و  ١١يوحنّا  انجيل(
١٧٢ 

  

  !دل انسان چقدر سخت است

  

  ھاي سخت دل
ب`ا خش`مي  ي آن، رھبران مذھبي و سياس`ي حس`ود يھودي`ان،  ھاي عيسي و مقبوليّت فزاينده در پرتو نور اّدعا
آنان از يافتن يك دليل، ھر دليلي كه بتوانند او را متّھم كرده و ب`ه ! عيسي بايستي ساكت شود: فزاينده، گرد ھم آمدند

دنيا آم`ده  كنون ب`ه شما چگونه تنھا انسان ك`املي را ك`ه ت`ا اّما. ھمان دليل، او را به مرگ بسپارند، درمانده شده بودند
  سازيد؟ است، متّھم مي

  

  :داد ز َسبَّت، ھنگامي كه عيسي در كنيسه؛ تعليم ميدر رو

  
و مراقب وي بودند كه شايد او را در سبّت ش`فا دھ`د . خشكي بود جا مرد دست و باز به كنيسه درآمده، در آن"

آي`ا در روز س`بّت ك`دام « : و بديش`ان گف`ت. »!مي`ان بايس`ت در«: خش`ك گف`ت پس بدان م`رد دست. تا مّدعي او گردند
پس چشمان خ`ود را . ايشان خاموش ماندند. »جايز است؟ نيكويي كردن يا بدي؟ جان را نجات دادن يا ھmك كردن؟

دس`ت خ`ود را دراز «: ، ب`ه آن م`رد گف`تدلي ايش/ان مح/زون ب/ود ك/ه از س/نگبر ايشان ب`ا غض`ب گرداني`ده، زي`را 
ي او ش//ورا  فريس//يان بي//رون رفت//ه، ب//ا ھيرودي//ان درب//اره س̀`اعت در.پ̀`س دراز ك̀`رده، دس̀`تش ص̀`حيح گش̀`ت. »!ك̀`ن

س`وي دري`ا آم`د و گروھ`ي بس`يار از جلي`ل ب`ه عق`ب او  و عيس`ي ب`ا ش`اگردانش به.نمودند كه چطور او را ھIك كنند
طرف اردن و از حوالي ص`ور و ص`يدون ني`ز جمع`ي كثي`ر،  روانه شدند، و از يھوديّه و از اورشليم و اَدوميّه و  آن

جھ`ت او نگ`اه  س`بب جمعيّ`ت، ب`ه و ب`ه ش`اگردان خ`ود فرم`ود ت`ا زورق`ي به. مال او را شنيدند، نزد وي آمدندچون اع
كه صاحب دردي بود بر او ھجوم  كه ھر قسمي داد، به بر وي ازدحام ننمايند، زيرا كه بسياري را صّحت مي دارند تا
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: گفتن`د ك`ه كن`ان مي افتادن`د و فرياد پ`يش او ب`ه روي درو ارواح پلي`د چ`ون او را ديدن`د، . آورد تا او را لمس نماي`د مي
  ).٣:  ١تا  ١١مرقس انجيل . (".».تو پسر خدا ھستي«

  

  بينش و بصيرت شريرانه
كسي بود و براي ھم`ين، او را  دھنده چه دانستند كه اين شفا ، مي)معناي موجودات دانا از نظر لغوي به(ھا  ديو

                              :آورند كه مي دادند و فرياد بر قرار مي با لقب و عنواني شايسته، مورد خطاب

  

  . !"تو پسر خدا ھستي"

  

  .ي عيسي، كامmً آشنا بودند كرده با پيشينه اين فرشتگان سقوط

وجود آورد، شاھد  ھا و زمين را به ھزاران سال قبل از آن، اين موجودات، زماني كه عيسي به سخني؛ آسمان
ي خ`ويش،  آوري روزي ك`ه عيس`ي در غض`ب عاد*ن`ه آن`ان از ي`اد. يافتني او بودن`د نا ت و حكم`ت دس`تھيب قدرت پر
از آس`مان و ملك`وتش؛ بي`رون پي`روي كنن`د، اش كش`ي در گردن ك`ه تص`ميم گرفتن`د ك`ه از ش`يطان خاطر اين آنان را به
.لرزيدند خود مي افكند، بر

  ! گرد ھا زندگي مي روي زمين بود و بين انسان و حال ھمان شخص، بر ١٧٣

  

  .نوشته روي ديوار بود

  .ريختن و اضمحmل بود حال فرو اقتدار و قدرت ارباب آنان، در

  .لعنت گناه، شروع به واژگون و وارونه شدن كرده بود

  ي آنان را  مقام ذّريت زن، طومار سلطه خود پسر جاوداني، در

̀`ودھ̀`م پي در ̀`ده ب ̀`ه! چي ̀`ه روي در"ھ̀`ا   اين ترتي̀`ب، ديو ب ̀`يش او ب ̀`د و فرياد پ ̀`ان مي افتادن ̀`د ك̀`ه كن ت//و پس//ر خ//دا «: گفتن
  . ".شورا كردند كه او را بكشندروز،  از ھمان"رھبران مذھبي،  اّما. ."».ھستي

چن`ين بي`ان بار وقتي كه من اي`ن داس`تان را ب`راي تع`دادي از ميھمان`انم تعري`ف ك`ردم، يك`ي از آن م`ردان،  يك
  !".تر از رھبران مذھبي براي عيسي احترام قائل بودند ھا، بيش ديو! چقدر عجيب است: "كرد

  .عجيب است، ولي حقيقت دارد
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١٨  
  ي جاوداني خدا برنامه و نقشه

  

  
  .".كرده استھا را از بدو عالم معلوم  گويد خداوندي كه اين چيز را مي اين"

  )١۵:  ١٨كتاب اعمال رسو*ن (

  

در ھم`ان روزي  .ھا داشت اي براي انسان كه زمان آغاز گردد، خدا در ذھن و فكر خويش، برنامه پيش از آن
ش̀`كلي پنھ̀`ان و  به اّم̀`اش̀`روع ب̀`ه بي̀`ان آن برنام̀`ه و نقش̀`ه،  خداون̀`د،خود آل̀`وده ك̀`رد؛  ي بش̀`ر را ب̀`ه ك`ه گن̀`اه، خ̀`انواده

:  ٧يوحنّ`ا  ي  كت`اب مكاش`فه. (نماي`د ره مي، اشا"خدا رسِ "عنوان  كmم مقّدس خدا به اين برنامه، به .آلود، فرمود رمز

١٠.(  

ص`ورت معّم`ا ب`اقي مان`ده اس`ت،  ي خ`دا و ھ`دف او ب`راي بش`ر، ب`راي بس`ياري از آدمي`ان، به تا امروز، نقش`ه
ھ`ا مخف`ي داش`ته ش`ده ب`ود، ل`يكن  ھ`ا و قرن دھرآن س`ّري ك`ه از "  :ك`ه م`ورد اس`ت، چرا معنا و بي ليكن، اين امر، بي

  ).١:  ٢۶پولس به كولسيان  ي  رساله. (".اَلحال به مقّدسان او مكشوف گرديد

 

  از پيامبرانتر  ممتاز 
آي`د،  ميان مي ھنگامي كه سخن از ادراك و فھم داس`تان و پي`ام خ`دا ب`ه. انگيز توجه کنيد ي شگفت به اين انديشه

ي  م`ا مكاش`فه. ی داري`متر اند، جايگ`اه ممت`از ق`ّدس خ`دا را نوش`تهو من از پيامبراني كه ك`mم مشود كه شما  معلوم مي
  . كه آنان اين موھبت را نداشتند آن كامل خدا را داريم، حال

  .آنان از اين مزيّت، برخوردار نبودند اّماتوانيم پايان كتاب خدا را بخوانيم،  ما مي

ي اي̀`ن نج̀`ات، انبي̀`ايي ك̀`ه از فيض̀`ي ك̀`ه ب̀`راي ش̀`ما مق̀`ّرر ب̀`ود، اِخب̀`ار نمودن̀`د، تفت̀`يش و تفّح̀`ص  ك̀`ه درب̀`اره"
داد،  از آن خب`ر م`يك`ه در ايش`ان ب`ودنمودند ك`ه ك`دام و چگون`ه زم`ان اس`ت ك`ه روح مس`يح  كردند و دريافت مي مي

و بديش/ان داد؛  خواھ`د ب`ود، ش`ھادت م`يھ`ا  ھ`ايي ك`ه بع`د از آن چون از زحماتي كه ب`راي مس`يح مق`ّرر ب`ود و جmل
از  اي/د ھ/ا خب/ر يافته كردن/د، در آن ام/وري ك/ه ش/ما اكن/ون از آن خود بلك/ه ب/ه م/ا خ/دمت مي مكشوف ش/د ك/ه ن/ه ب/ه

ھا  و فرشتگان نيز مشتاق ھستند كه در آناند  بشارت دادهكه از آسمان فرستاده شده است، القدس  كساني كه به روح
  . ".نظر كنند

  ). ١:  ١٠تا  ١٢پطرس  ي اّول رساله(

  

 خدا رمزآلود است ي نقشهچرا 
اش ب`راي نس`ل بش`ر چيس`ت؟  كرده نگفت كه دقيقاً برنام`ه چرا خدا فوراً به انسان سقوط: "اند كه برخي پرسيده

  ".اي از ابھام و اسرار، پيچيد؟ چرا خدا پيامش را در لفافه

او در رحمانيّ`ت ح و پاسخي را به ما بدھكار نيس`ت،ھيچ شري جھان،  مرتبه بلندعليرغم اين حقيقت كه خداي 
ھا شناس`انيده  به انس`ان               ي خويش براي بشر را  آميز نمودن نقشه ؛ برخي از د*ئل پنھان و رمزاّماخويش 
، نگري ن`دهمندان`ه و ب`ا آي رون`ده و خرد ت`دريجي و پيشاي  گون`ه ي خ`ويش را به جا سه دليلي كه خ`دا نقش`ه دراين. است

  .كنم آشكار فرموده است؛ ذكر مي
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س`ازي ت`دريجي و مmي`م  ھاي پنج و شش، توضيح داده شد، خدا با آشكار گونه كه در فصل ، ھمانكه آن نخست
̀`ز انب̀`وھي از  بي ھ̀`ايي گويي ھا و پيش نش̀`انهب̀`راي بش̀`ر؛ خ̀`ويش،  ̀`ده تأييد ش̀`ھودش̀`مار و ني ̀`ا كنن ، را ف̀`راھم فرم̀`ود ت

   .با ضريب اطميناني دقيق، پيام خداي واحد حقيقي را درك كرده و بشناسندھاي بعدي بتوانند  نسل

پش`تكار ي ك`افي ب`ه  اندازه كه، خدا حقيقت خويش را از چنين روشي آشكار فرمود كه تنھا كساني كه به دّوم آن
تفّحص نمودن مخفي داشتن امر، جmل خدا است، و ". را خواھند يافت اھّميت دھند، آن كوشي در جستار آن و سخت

توان`د ي`ك افس`ر  ھمان دليل`ي ك`ه ي`ك دزد نمي درس`ت ب`ه). ٢۵:  ٢سليمان  كتاب امثال . (".امر، جmل پادشاھان است
دنبالش  خواھن`د و ب`ه را نمي توانند، حقيق`ت را بيابن`د، چ`را ك`ه آن`ان اي`ن ھا ھم نمي پليس را پيدا كند، بسياري از انسان

.نيستند
١٧۴

  

   .اش را از شيطان و پيروان او مخفي و پنھان فرمود مه و نقشهكه، خدا برنا سّوم آن

ھا براي ج`mل م`ا مق`ّدر  را كه خدا پيش از دھر آن حكمت مخفيكنيم، يعني  بيان مي حكمت خدا را در سّري"
. ".كردن/د دانستند، خداوند ج/Iل را مص/لوب نمي كه احدي از رؤساي اين عالم آن را ندانست؛ زيرا اگر ميفرمود، 

   ).٢:  ٧و  ٨پولس به قرنتيان ي اّول  رساله(

دانس`تند،  ي ت`اّم و كام`ل خ`دا ب`راي ن`ابودي خودش`ان را مي اگر شيطان و كساني ك`ه ط`رف او ھس`تند، برنام`ه
اي ط`رح فرم`ود ت`ا ھم`ان كس`اني ك`ه دسيس`ه  اش را با چنين شيوه خدا نقشه. دادند چه را كه كرده بودند؛ انجام نمي آن

عدو ش`ود س`بب خي`ر، اگ`ر خ`دا ! (ي خدا شوند ي خدا گردند، خودشان عامل تحقّق برنامه و مانع نقشه كردند تا مخلّ 
  !).خواھد

  واقعاً اين نقشه و برنامه چه بود؟ اّما

  

  !و رستگاري فديه
ت̀`ا نس̀`ل و _  ذّري̀`ت زندر ھيئ̀`ت _ گن̀`اھي را ب̀`ه جھ̀`ان بفرس̀`تد  ي بي دھن̀`ده خ̀`دا وع̀`ده فرم̀`وده ب̀`ود ك̀`ه نجات

ي مناس`ب در  در لحظ`ه .شكن آدم را از لعنت و نكبت ج`اوداني رھ`ايي و رس`تگاري بخش`د فرزندان سركش و قانون
  .اش را محقّق فرمود تاريخ بشري، خدا وعده

ت`ا آن`اني را  كمال رسيد، خدا پسر خود را فرستاد كه از زن زاييده ش`د و زي`ر ش`ريعت متولّ`د، چون زمان به"
  ). ۴:  ۴و  ۵پولس به غmطيان  ي رساله(.".خواندگي را بيابيم كه پسر شريعت باشند فديه كند تا آنكه زير 

  . با پرداخت بھاي مطلوب است خريد بازمعناي  ، بهفديه

ب̀`ه او غ̀`ذا  .ك̀`ردم، ي̀`ك س̀`گ كوچ̀`ك داش̀`تم ن̀`دگي ميوقت̀`ي ك̀`ه پس̀`ر ك̀`وچكي ب̀`ودم و در كاليفرني̀`اي آمريك̀`ا ز
آمد و زماني كه از مدرس`ه  ھمراه من مي جا به آن سگ ھمه. كردم كردم و با او بازي مي داري مي دادم، از او نگه مي
او . س`گ م`ن، ي`ك عي`ب داش`ت اّم`ا.داد حالي خ`ود را نش`ان م`ي ن، خوشخيز در اطراف م و گشتم، او با جست مي باز

  .روز، اتّفاقي افتاد كه يك تا اين. گشت مي ي ما باز ھميشه به خانه اّمازد،  ي ھمسايگان، پرسه مي گاھي در خانه

خواس`تم ب`ه  ت`ا زم`اني ك`ه مي. س`گم را ندي`دم و او ب`ه كن`ار در نيام`د اّم`اگش`تم،  در آن روز، من از مدرسه باز
ت، ج`ايي داري حيوانا روز بعد، پدرم پيشنھاد كرد كه من به مركز نگه. رختخواب بروم، ھنوز از سگم خبري نبود

حيوان`اتي ك`ه . كردن`د؛ تلف`ن ب`زنم داري مي ھاي ولگ`رد، نگ`ه ھا و گربه كه در آن براي مّدتي كوتاه و موقّت، از سگ
  . شدند شد، معدوم مي صاحبي براي آنان پيدا نمي

يك`ي از . خواني داشت كوچكي داشتند كه با مشّخصات سگ من، ھم ھا سگ آن. من با آن مركز، تماس گرفتم
توانست خ`ود  سگ من نمي. ھاي ولگرد بود، او را گرفته و به آن مركز برده بود آوري سگ افرادي كه مسئول جمع

بايس`تي بھ`اي ولگ`ري خ`ود را ب`ه  او ميك`رد، پ`س گ`رفتن آن س`گ، مراجع`ه نمي اگر كسي براي باز. را خmص كند
  . پرداخت قيمت جانش مي

يك`ي از مس`ئولين آن مرك`ز در  اّم`ا! گي`رم پس مي ه ف`وراً س`گم را ب`ازك`ردم ك` فك`ر مي. من ب`ه آن مرك`ز رف`تم
ولگ̀`ردي ب̀`راي ي̀`ك س̀`گ، . خ̀`واھم، بايس̀`تي مق̀`داري پ̀`ول بپ̀`ردازم جل̀`وي درب، ب̀`ه م̀`ن گف̀`ت ك̀`ه اگ̀`ر س̀`گم را مي

كننده  ك`ه از آن قف`س مش`مئز او چق`در از اين. ي خواسته ش`ده را پ`رداختم و س`گم آزاد ش`د من جريمه. قانوني بود غير
  . شده بود باز خريدهاو !حال بود كرد، خوش او مراقبت مي د كه ازآزاد شده بود و اكنون در كنار كسي بو
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 ١٣٣

چيز از وض`عيّت خودم`ان را ب`راي م`ا ت`داعي  خريد س`گ بازيگوش`م، تص`ّوري ن`ا ي كودكي من از باز تجربه
خ`دا پس`ر خ`ويش . اي براي نجات خويش نداريم كش، چاره شده و منفور و گردن لعنتكاران  عنوان گناه ما به. كند مي
ك`دام از م`ا  اي`ن بھ`ايي ب`ود ك`ه ھيچ.خmص`ي *زم، فدي`ه دھ`دبه جھان فرستاد تا ما را ب`ا پرداخ`ت بھ`اي آزادي و  را
  .را بپردازيم توانستيم، آن نمي

ي ج/ان  فدي/هزي`را .ي او را به خ`دا نخواھ`د بخش`يد كفّارهنخواھد داد و  فديهكس ھرگز براي برادر خود  ھيچ"
، زي`را ك`ه نج/ات خواھ/د دادليكن خ`دا ج`ان م`را از دس`ت ھاوي`ه ... توان رسيد و ابداً به آن نمي بھا است ايشان گران

  ).۴٩:  ٧و  ١۵داود  كتاب مزامير . (".مرا خواھد گرفت

  ي ما چيست؟ بسيار خوب، پس قيمت و بھاي فديه و كفّاره

  

  اند پيامبران، به آن اشاره كرده
اش ب`راي فدي`ه و  ي برنام`ه و نقش`ه گ`ويي پنھ`ان و مس`تتّر خ`دا درب`اره پيشدر فصل سّوم از كتاب پيدايش، به 

چ`ه ك`ه خ`دا ب`ه  ح`ال بيايي`د ت`ا دوب`اره ب`ه آن .كاران از چنگال ش`يطان، نگ`اھي گ`ذرا و مختص`ر داش`تيم خريد گناه باز
  .شيطان فرمود، گوش فرا دھيم

ذارم؛ او س`ر ت`و را خواھ`د كوبي`د و ت`و گ` ميان تو و زن، و در ميان ذّري`ت ت`و و ذّري`ت وي مي و عداوت در"
  ). ٣:  ١۵كتاب پيدايش . (".وي را خواھي كوبيد ي پاشنه

ارتباط با ش`يطان و گن`اه را از روش`ي ك`ه ب`ا  ي خود در آميز و منظّم از نقشه خدا با اين كلمات، طرحي اسرار
فرمود كه او براي بش`ر،  mن مياع،خداوند. طبيعت و ذات مقّدس او سازگار و موافق بود، اعmن و عرضه فرمود

 نب̀`ّوتاي̀`ن . قم̀`ع خواھ̀`د نم̀`ود و او، قلع "س̀`ر"دھن̀`ده، را خواھ̀`د فرس̀`تاد ك̀`ه ش̀`يطان را ب̀`ا كوبي̀`دن  ي̀`ك مس̀`يحاي فديه

  .مسيحا را خواھد كوبيد "ي پاشنه"از پيش گفته بود كه شيطان، چنين  ھم

. ".را خ̀`واھي كوبي̀`د ]مس̀`يحا[ ي وي پاش//نه ]ش̀`يطان[را خواھ̀`د كوبي̀`د و ت̀`و  ]ش̀`يطان[ س//ر ت//و ]مس̀`يحا[او "

اص`ل؛  ، در"كوبي`دن"كار رفت`ه ب`راي  ي عب`ري ب`ه ؟ واژه"بكوب`د"خواست كه س`ر ش`يطان را  ذّريت زن، چگونه مي
گ`ويي  بر اي`ن پيش بن`ا. ، اس`ت"نيدنمضروب كردن، شكستن، كوفتن، مجروح ساختن، زخمي كردن ي`ا آس`يب رس`ا"

ھ`ا، بس`يار مھل`ك  تنھ`ا يك`ي از اي`ن جراحت اّم`اوبي`ده و مض`روب خواھن`د گردي`د؛ اّوليه، ھم ش`يطان و ھ`م مس`يحا، ك
  . جراحت پاشنه، مھلك نيست اّماضربه به سر، ُكشنده است، . خواھد بود

مج`روح و "بايس`تي توّس`ط ش`يطان و پي`روان او  ي موعود ك`ه مي گفت كه عليرغم اين حقيقت كه فديه خدا مي
  .نھايت او بر شيطان؛ غالب خواھد آمد در اّماگردد، " كوفته

  : داود پيامبر، الھام فرمود تا اين عبارات را درمورد مسيحا، بنويسدھا، خدا بر  بعد

  ). ٢٢:  ١۶داود  كتاب مزامير. (."اند ھاي مرا ُسفته ھا و پاي دست"

. ر قب`ر؛ فس`اد را نخواھ`د دي`د، داّم`اچ`ه مس`يحا باي`د كش`ته ش`ود، ب`دن او  بيني نم`ود ك`ه اگر چنين پيش داود، ھم

  . ."قّدوس خود را نخواھي گذاشت كه فساد را ببيند"

  .بايست بر مرگ، پيروز گردد او مي). ١۶:  ١٠داود  كتاب مزامير(

  : دارد ھا، مرگ و رستاخيز مسيحا را چنين اعmن مي اشعياء پيامبر، ھدف رنج

و تأدي/ب س/Iمتي م/ا ب/ر وي آم/د و از . ه گردي/دس/بب گناھ/ان م/ا كوفت/ ھاي ما مج/روح و به سبب تقصير به"
ج/ان او چ`ون . خداوند را پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردھ`ا مب`تm س`ازد اّما... ھاي او ما شفا يافتيم زخم

در دس`ت او  خداون`درا خواھ`د دي`د و عم`ر او دراز خواھ`د ش`د و مّس`رت  ذريّت خ/ودگاه  ، آنرا قرباني گناه ساخت
).۵٣:  ۵و  ١٠اشعياء كتاب . (".ميّسر خواھد بود

١٧۵ 
  

چيز درس̀`ت  ھم̀`ه اّم̀`اھا را وادار ك̀`رد ت̀`ا مس̀`يحايي را ك̀`ه خ̀`دا فرس̀`تاده ب̀`ود، بكش̀`ند؛  چ̀`ه ش̀`يطان، انس̀`ان اگر
 خداون`دآيند غايي، پيروزي نھايي را براي  پيامد و بر. اي رخ داد كه توّسط پيامبران اعmم شده بود ي برنامه پايه بر

  . زد و مسيح او رقم مي
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  كIم حكمت و ھشدار
  : از تولّد مسيح، داود نبي؛ چنين نوشت ھزار سال پيش

خيزن`د و س`روران،  مي كنن`د؟ پادش`اھان زم`ين بر ان`د و طوائ`ف در باط`ل تفّك`ر مي ھا ش`ورش نموده چرا اّمت"
خداون`د ب`ر . خن/دد ميھا نشس`ته اس`ت،  او كه بر آس`مان... ؛ضّد مسيح او و به خداوندضّد  بهاند،  نموده مشورتھم  با

د ك`رد و ب`ه غض`ب خ`ويش، ايش`ان را آش`فته خواھ`د ، بديش`ان تكلّ`م خواھ`در خش/م خ/ودگ`اه  آن.كن`د ايشان استھزا مي
! تعقّ/ل نمايي/دو اtن اي پادش`اھان، ... ».ام، بر كوه مق`دس خ`ود ص`ھيون را نصب كرده پادشاه خودو من «. ساخت

̀`د ̀`ه گردي ̀`د! اي داوران جھ̀`ان متنبّ ̀`رز، ش̀`ادي نمايي ̀`ا ل ̀`د و ب ̀`ادت كني ̀`ا ترس،عب ̀`د را ب ̀`ادا  پس//ر! خداون را ببوس̀`يد مب
ي آن/اني ك/ه  حال ھم/ه به خوش/ا. شود زيرا غضب او به اندكي افروخته مي  ھmك شويد از طريق،ناك شود و  غضب

  ). ٢:  ١و  ٢، ۴تا  ۶، ١٠تا  ١٢داود  كتاب مزامير.(".بر او توّكل دارند

كار  المثل را ب̀`ه ھا اي̀`ن ض̀`رب ش̀`ود، س̀`نگالي در كش̀`ور س̀`نگال ك̀`ه كش̀`تي، ورزش ملّ̀`ي و س̀`نّتي محس̀`وب مي
  : برند مي

  . ."مرغ نبايد با سنگ، كشتي بگيرد تخم"

براب`ر اي`ن  درم`رغ، ھ`يچ اقب`الي ب`راي برن`ده ش`دن  م`رغ نباي`د ب`ا س`نگ، كش`تي بگي`رد؟ زي`را تخم چرا يك تخم
، پي̀`روز "ان̀`د ض̀`ّد مس̀`يح او ش̀`ورش نموده و به ون̀`دخداض̀`ّد  به"ي كس̀`اني ك̀`ه  ھمين ترتي̀`ب، ھم̀`ه ب̀`ه! حري̀`ف ن̀`دارد
.، است"تفّكر باطل"ي خدا،  برنامه بربرا ايستادگي در. نخواھند شد

١٧۶ 
  

  : برند كار مي المثل را نيز به چنين اين ضرب ھا، ھم سنگالي

  .."كند گاھي روستا را قطع نمي بُر، ھرگز آگاھانه درخت وسط ميدان يك چوب"

اي`ن . دارندھا، در ميدان مركزي خود، يك درخت بزرگ  تر دھكده يزرع دنيا، بيش ي خشك و لم در اين منطقه
ي  ، در آفتاب سوزان روز، يك مكان مناسب براي مردم است ك`ه دق`ايقي را در زي`ر س`ايه"آيي محل گردھم"درخت 

بُر  مردم دھكده، چه واكنش نشان خواھند داد اگ`ر ببينن`د ك`ه ي`ك چ`وب. ھم صحبت كنند و چاي بنوشند آن نشسته و با
  !كنند درنگ او را متوقّف مي نان با واكنشي جّدي و درشت، بيتّكه كردن آن درخت نمايد؟ آ شروع به قطع و تّكه

بُر  ھمانن`د آن چ`وبدھند، ي خ`دا ب`راي بش`ر ق`رار مي رهي فدي`ه و كفّ`ا تمام كساني كه خود را در مقاب`ل برنام`ه
  . ارزش و محبوب روستاييان را قطع كند خواھد درخت با ھستند كه مي

  .اين افراد، موفّق نخواھند شد

ب`ا ل`رز،  عب`ادت كني`د و خداون`د را ب`ا ت`رس،! اي داوران جھان متنبّه گرديد! پادشاھان، تعقّل نماييداtن اي "
ناك ش`ود و از طري`ق، ھ`mك ش`ويد، زي`را غض`ب او ب`ه ان`دكي افروخت`ه  پسر را ببوس`يد مب`ادا غض`ب! شادي نماييد

  . ".ي آناني كه بر او توّكل دارند حال ھمه به خوشا. شود مي

  ).٢:  ١٠و  ١٢داود ر كتاب مزامي(

  

  خدا ي نقشه و برنامه نديدن
̀`mع دادن ب̀`ه ش̀`اگردانش  عيس̀`ي در واپس̀`ين ھفت̀`ه ̀`ه اطّ ̀`ت خ̀`ويش ب̀`ر زم̀`ين، ش̀`روع ب ھاي خ̀`دمت و مأموريّ

رن`د، اع`دام او را عنوان پادش`اه خ`ويش بپذي ك`ه او را ب`ه جاي آن ي اين نم`ود ك`ه رھب`ران م`ذھبي و سياس`ي ب`ه درباره
ھ̀`م  آن̀`انمتوج̀`ه نش̀`دند اي̀`ن ب̀`ود ک̀`ه  ي م̀`رگ عيس̀`ي را چيدن̀`د ي ك̀`ه دسيس̀`هچ̀`ه ك̀`ه كس̀`ان آن. خواس̀`تار خواھن̀`د ش̀`د

ھاي عيس`ي  ھا و پاي كه دست اين  گويي شده بود و توسط پيامبران پيش بودند كه حقيقت، بخشي از تحقّق نقشه ای در
دم از ي آ پن`اه و درمان`ده ش و بيي نسل و فرزندان س`رك خريد و كفّاره ي خدا براي باز عنوان بخشي از برنامه بايد به

  .چنگال شيطان؛ سوراخ شود

و از آن زمان، عيسي به شاگردان خود خبر دادن آغاز كرد كه رفتن او به اورشليم و زحمِت بسيار كش`يدن "
و پط`رس او را گرفت`ه، . ضروري اس/ت از مشايخ و رؤساي َكھَنه و كاتبان و كشته شدن و در روز سّوم برخاستن؛

او برگش`ته،  اّم`ا. »!اين بر تو ھرگز واقع نخواھد شد حاشا از تو اي خداوند كه«: به منع نمودن و گفت شروع كرد
باش/ي، زي/را ن/ه ام/ور اnھ/ي را بلك/ه  زي/را ك/ه باع/ث لغ/زش م/ن مي دور شو از من اي شيطان،«: پطرس را گفت

ه ب`ود ك` پطرس، مشابه فكر ش`کاک مش`ھورّكر تف). ١۶:  ٢١تا  ٢٣متّي انجيل ( .".»!كني امور انساني را تفّكر مي
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، ھن`وز برنام`ه مانند اين فرد مشھورپطرس ھم !". يك مسيح مصلوب، مانند يك مجّرد ازدواج كرده است: "ميگفت
جھاني خود را تأسيس درنگ حكومت موعود  كرد كه مسيحا بايستي بي او فكر مي. ي خدا را درك نكرده بود و نقشه
  ! كوب گردد شد كه بر صليب، ميخ آور و حقيرانه تسليم مي طرز چندشكه به آن  اين كرد، نه مي

منصوب فرمايد، درس`ت ه پسرش را به پادشاھي تمام زمين،كه خدا تصميم گرفته بود ك ي اين پطرس، درباره
ا ھ بع`د. ودتوانس`ت از كن`ار رن`ج و رس`وايي ص`ليب، بگ`ذرد، در اش`تباه ب` در اين فك`ر ك`ه مس`يحا مي اّماانديشيد،  مي

نمودن`د  درياف`ت مي ]انبي`اء[": را با شجاعت و دليري، اعmن نماي`د آنفھميد چراکه  قرار بود  ي خدا را  پطرس نقشه
داد، چ`ون از زحم`اتي ك`ه ب`راي مس`يح  كه كدام و چگونه زمان است كه روح مسيح كه در ايشان بود از آن خبر مي

).١:  ١١پطرس  ي اّول رساله. (".داد ھادت ميھا خواھد بود، ش ھايي كه بعد از آن مقّرر بود و جmل
١٧٧ 

  

ي آن را  ، توقّع داشت و نقشه"از ازل"را  خدا آن. داد تصادفي باشد توانست يك رخ مصلوب شدن مسيحا، نمي
  .را تحقّق بخشد ، آمد تا آنذّريت زن. گويي كرده بودند را پيش پيامبران، آن. طرح فرموده بود

  : ي الكترونيكي براي من فرستاده شد چندي پيش، اين نامه

  

توان/د پس/ر خ/ودش را از مص/لوب ش/دن،  خ/دا حتّ/ي نميك`ه اعتق`اد داري`د ك`ه  شما بسيار كور و نادان ھستيد
حقير گردد تقدر ضعيف بوده است كه اجازه داده تا پسرش  اين بدان معنا است كه خدا محدوديّتي داشته و آن. برھاند
خ/دا ق/درت . را ب`ه خ`دا نس`بت داد ش`ود و نباي`د آن ن`وع مح`دوديّت، ض`عف تلقّ`ي مي ھر. ھا كشته شود دست انسان و به

  .اكبر ّهللا . چيز با او برابري نتواند كرد او يگانه است و ھيچ. اختيار دارد نھايي را در

  

كش`ته ش`ود  باي/د" نكرده است كه چرا مسيحاي اين نامه ھم ھنوز درك  ھمانند پطرس در ابتداي امر، نگارنده
  .."و در روز سّوم از مردگان برخيزد

ي  ي نام`ه طور كه دوست عزيز نويس`نده ي سھمگين و ھولناكي ضروري بود؟ ھمان چرا چنين برنامه و نقشه
س̀`ادگي  چ̀`را خ̀`دا به        ، "اختي̀`ار دارد خ̀`دا ق̀`درت نھ̀`ايي را در": درس̀`تي بي̀`ان داش̀`ته اس̀`ت الكتروني̀`ك م̀`ذكور به
خ`دا جھ`ان را تنھ`ا ب`ه كmم`ي آفري`د، پ`س رد؟ كار آدم را اعmن نك` نيفكند و آمرزش فرزندان گناهشيطان را به جھنّم 

  اي انجام نداد؟ چرا كفّاره را ھم صرفاً به كلمه

زحمت، ريخته ي رنج و  دارنده ي خدا دربر ي آفريننده، انسان شود؟ چرا برنامه و نقشه چرا *زم بود كه كلمه
  شدن خون و مرگ مسيحا بود؟ 

  .رساند گام بعدي سفر ما، ما را به پاسخ اين پرسش، مي
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��  

  قانون و شريعت قرباني

  

 

 

  

  

  

"   زي̀`را ک̀`ه ج̀`ان جس̀`د در خ̀`ون اس̀`ت و م̀`ن آن̀`را ب̀`ر م̀`ذبح ب̀`ه ش̀`ما داده ام ت̀`ا ب̀`رای جانھ̀`ای ش̀`ما کف̀`اره کن̀`د"

  ) ١٧:١١*ويان (خداوند

  

نخس`ت در اي`ن فص`ل اس`ت ك`ه م`ا . نخستين ت`اريخ خ`انواده، در فص`ل چھ`ارم كت`اب پي`دايش، ثب`ت ش`ده اس`ت
ج`ا  واق`ع تم`ام نس`ل بش`ر، از آن ي عدن رانده شدند، در پيرايه صفا و بي آموزيم كه ھنگامي كه آدم و حّوا از باغ با مي

  .دنيا آيند و رشد كنند دشمن، به اختيارشده و زير  بايست در جھاني لعنت تمام نسل و فرزندان ايشان مي. طرد گشت

  

  نخست زادگان گناھکار

. ".».حاص`ل نم`ودم يھ`وهمردي از «: و گفت. آدم، زن خود حّوا را بشناخت و او حامله شده، قائن را زاييد"

  ). ۴:  ١كتاب پيدايش (

ح`ّوا در اوج درد و ش`گفتي نخس`تين زايم`ان فرزن`د خ`ود، ب`ا . ، اس`تحاص`ل ك`ردن و ان`دوختنمعناي  قائن به
ي  ك`رد ك`ه ق`ائن، ھم`ان رھانن`ده ش`ايد ح`ّوا فك`ر مي. !"م`ودم، حاصل نخداوندمردي از ": آورد كه ھيجان، بانگ بر

آين`د مھل`ك گن`اه، فرس`تاده  ي خدا و براي رھايي و اس`تخmص آن`ان از ني`روي ش`يطان و بر وسيله موعودي بود كه به
چن̀`ين  او ھم. انديش̀`يد ، بياي̀`د، درس`ت مي"خداون̀`داز جان`ب "ك̀`ه منج`ي موع̀`ود، بايس̀`تي  ح`ّوا در ب̀`اور اين. ش`ده ب̀`ود

بايد از نسل  كرد كه منجي موعود مي اگر تصّور مي اّما .از زن زاده شودبايست  درستي باور داشت كه مسيحا مي هب
  .جھان آيد، در اشتباه بود بهو تبار شوھرش 

  .طرف شدند سرعت، بر ھايي، به برداشت سوءچنين 

  
. طبيعت و فطرت گناه را با خود داردي آنان،  زاده داشتني و نخست زودي فھميدند كه پسر دوست آدم و حّوا به

طور ك`ه ش`يطان و ني`ر  درس`ت ھم`ان_ نمايش گذاش`ت  ي خ`ود را ب`ه او تكبّ`ر و اراده. مرتك`ب گن`اه ش`د طبيعتاً قائن، 
و ي ديگ`ر  پن`اه و درمان`ده كار بي او ھم تنھا يك گناه. ي موعود نبود دھنده قائن آن رھايي. والدين او رفتار كرده بودند

  . كفّاره و فديه بودمند  نياز

  .تر از وضعيّت انسان، پيدا كردند دنيا آمد، آنان تصويري واقعي بهاني كه دّومين پسر آدم و حّوا زم

  ).۴:  ٢كتاب پيدايش . (."و بار ديگر براي او ھابيل را زاييد"

وج`ود نداش`ت ك`ه ھيچ راھ`ي . است بيھودگي و بطالتمعناي  ناميدند كه به ھابيلآدم و حّوا، اين پسر خود را 
آدم . آلود آدم بيايد ي گناه توانست از سmله كاران نمي منجي موعود گناه. آنان بتوانند فرزندي عادل و پارسا توليد كنند

اگ`ر ق`رار ب`ود ك`ه انس`ان پارس`ا و . وجود آورن`د كار ديگر ھمانند خودشان را ب`ه توانستند يك گناه ھم تنھا مي و حّوا با
  .، بيايدخداوندبايست از جانب  ي گناه نجات دھد، مي يمهعادلي آنان را از جر
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آفريده ش`ده  به صورت و شباھت خداگونه كه در فصل نخست كتاب پيدايش آموختيم، اّولين مرد و زن،  ھمان
ي خ`دا ب`راي آدم و  اراده. ھاي صحيح نيز ب`ود آميز، شامل مسئوليّت اتّخاذ تصميم اين امتياز برجسته و افتخار. بودند

. ي خ`ود باش`ند ھاي آنان اين بود كه ايشان انعكاس طبيعت و سرشت قّدوس و محبّ`ت آفرينن`ده حّوا و فرزندان و نسل

اط`اعتي و تم`ّرد ورزن`د، ديگ`ر از  فتن`د ت`ا نس`بت ب`ه آفرينن`ده و مال`ك خودش`ان، نا، وقتي كه آدم و حّوا تصميم گراّما
مح`ور ب`ودن، س`قوط كردن`د و فرزن`داني  خ`ودمح`ور ب`ودن، ب`ه  خدادرنگ از  آنان بي. ايستادند انعكاس كامليّت او باز

  .ھمچون خويش را توليد نمودند

  ).۵:  ٣ش كتاب پيداي. (."آورد به شبيه و به صورت خودآدم، پسري "

زن  آھوي نقب تواند بچه پا نمي غزال تيز": كند كه المثل در زبان ُولُوف، چنين بيان مي طور كه يك ضرب ھمان
ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا چن̀`ين .ادل و پارس̀`ا داش̀`ته باش̀`ندتوانن̀`د فرزن̀`دي ع̀` آلوده ھ̀`م نمي ، ي̀`ك پ̀`در و م̀`ادر گن̀`اه".تولي̀`د كن̀`د

ي  ب/ر ھم/هگون`ه م`وت  ، گناه داخل جھ`ان گردي`د و ب`ه گن`اه م`وت؛ و ب`ه اينوساطت يك آدم بهكه  چنان ھم": فرمايد مي
  ). ۵:  ١٢پولس به روميان  ي رساله( .".كه ھمه گناه كردند جا طاري گشت، از آن مردم

 

  كاران پرستش گناه
اي از محص`ول زم`ين ب`راي  ق`ائن ھدي`ه و بع`د از چن`دی. ب`ان ب`ود، و ق`ائن روی زم`ين ک`ارميکرد ھابيل گل`ه"
  ).۴:  ٢تا  ۴كتاب پيدايش . (".اي آورد ھديهھا  ي خويش و پيه آن زادگان گله و ھابيل نيز از نخست. آورد خداوند

 اّم`اوج`ود داش`ت، ه بر اطراف آن`ان و در خ`ود ايش`ان، چه تأثير گنا اگر. بان شدند قائن، كشاورز و ھابيل؛ گله

ك`ه ھ`م ق`ائن و ھ`م  اين با. ي او قرار داش`تند آنان ھنوز با جmل آفرينش خدا احاطه شده بودند و تحت محافظت محبّانه
ھا او را شناخته و با پرس`تش و س`تايش ب`ه او  خواست كه آن كار بودند، خدا ايشان را دوست داشت و مي ھابيل، گناه
. آنان براي مشكل و معضل گناھشان، نياز به ي`ك احي`اء مج`ّدد داش`تند كه اين امر رخ دھد، براي اين اّما. نزديك آيند

  ). ۴:  ٢۴يوحنّا  انجيل. (".بايد به روح و راستي بپرستد مي كه او را پرستش كند، ھر": خدا قّدوس است و

بخش`ي ب`ا آفري`دگار  روشن است كه اين دو پسر جوان، توّسط پدر و مادرشان كه زماني ارتباط نزدي`ك و لّذت
راح`ت و آزرده  خ`دا را نام ھابي`ل درك ك`رده بودن`د ك`ه گناه،ھ`م ق`ائن و ھ`. خوبي تعل`يم دي`ده بودن`د خويش داشتند، ب`ه

خواستند كه با خدا ارتب`اط داش`ته  اگر آنان مي.آنان ھم ھمانند والدين خويش، از درگاه خدا رانده شده بودند. سازد مي
  . گرديد انجام مي كار از روش و طريق خود او تي اينباشند، بايس

توانس`تند  خبر خوش براي آنان اين بود كه خدا راھي را ب`از فرم`وده ب`ود ك`ه از طري`ق آن، ق`ائن و ھابي`ل مي
ش`دند ك`ه خ`ود  كردن`د و ب`ه او از روش`ي نزدي`ك مي كه ب`ه خ`دا اعتم`اد مي اين بپوشانند، مشروط برگناھان خويش را 
  .مقّرر فرموده بود

  : اين روايت، گوش فرا دھيماجازه دھيد تا دوباره به 

̀`ه" ̀`ائن ھدي ̀`ع ش̀`د ك̀`ه ق ̀`ام، واق ̀`راي  بع̀`د از م̀`رور ايّ ̀`داي از محص̀`ول زم̀`ين ب ̀`ز . آورد خداون ̀`ل ني از و ھابي
ق`ائن و  اّم`اي او را منظ`ور داش`ت،  ، ھابي`ل و ھدي`هخداون`دو  .اي آورد ھا ھديه ي خويش و پيه آن زادگان گله نخست
  ).۴:  ٣تا  ۵پيدايش كتاب . (".ي او را منظور نداشت ھديه

اي̀`ن رواي`ت، تنھ̀`ا . نش`ده اس`ت جزئيّ`ات اي`ن رواي̀`ت ھ`م ف`وراً بي̀`ان مث`ل ھ`ر داس̀`تاني ب`ا پرداخ`ت روان، تم̀`ام
كاري انج̀`ام دادن̀`د، در ج̀`اي  ھ̀`ا را كردن̀`د و چ̀`ه آن كار چ̀`راك̀`ه آن̀`ان  اين. كردن̀`د كار چ̀`هگوي̀`د ك̀`ه ق̀`ائن و ھابي̀`ل،  مي

ند كه خداي واح`د حقيق`ي را خواست ميدوي اين مردان جوان،  ھر. است ديگري در كmم مقّدس خدا توضيح داده شده
  . ."آورد خداوندبراي . اي ھديه"يك از آنان،  ھر. پرستش كنند

عمل آورده ب`ود؛ ب`راي خ`دا  كوشي و پشتكار، به جاتي را كه خودش با سخت ھا و سبزي قائن، مقداري از ميوه
  .آورد

س`اخته  گاھي كه خود اني كرده و بر قربانرا قرب را براي خدا آورد و آن داغ عيب و بي ي بي ھابيل ھم يك بّره
.حضور خدا تقديم نمود بود، به

١٧٨ 
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ي تق`ديمي ق`ائن؛ زيب`ا و  ك`ه ھدي`ه حالي كننده بود، در ي خونين ھابيل، وحشيانه و مشمئز از نظر ظاھري، ھديه
ق//ائن و  اّم//اي او را منظ//ور داش//ت،  ، ھابي//ل و ھدي//هخداون//د":  فرماي̀`د چن̀`ين مي اّم̀`اك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا . ج̀`ّذاب ب̀`ود

و  ۵كت`اب پي`دايش . (."زير افكن`د شّدت افروخته شده، سر خود را ب`ه پس خشم قائن، به .ي او را منظور نداشت ھديه
۴  :۴.(  

ه ي خ`دا اعتم`اد ك`رد ي ق`ائن را رّد نم`ود؟ ھابي`ل، ب`ه نقش`ه و برنام`ه ي ھابيل را پذيرفت و ھديه چرا خدا ھديه
  .قائن، اين كار را نكرد اّمابود، 

  

  ايمان ھابيل و بّره
چ`ه را  گر اين است كه خ`دا آن ، به درگاه خدا آمد كه بيان"به ايمان"فرمايد كه ھابيل  كmم مقّدس خدا به ما مي

  . كه از ايشان انتظار داشت، بر آنان آشكار فرموده بود

را  ]كه به سخنان خدا ايمان نداشت[تر از قائن  قرباني نيكو ]كه به سخنان خدا ايمان داشت[ به ايمان، ھابيل"
س`بب  دھ`د؛ و به ك`ه خ`دا ب`ه ھ`داياي او ش`ھادت مي است، ب`ه آن عادلسبب آن شھادت داده شد كه  و به به خدا گذرانيد

ك`ه  ، زي`را ھرمح/ال اس/ت] خ/دا[مندي او  بدون ايمان، تحصيل رضاليكن ... ھمان، بعد از مردن؛ ھنوز گوينده است
ي ب`ه  رس`اله. (".دھ`د كه او ھس`ت و جوين`دگان خ`ود را ج`زا مي تقّرب به خدا جويد، *زم است كه ايمان آورد بر اين

  ).١١:  ۴و  ۶عبرانيان 

  

پي`روي و  كه ك`mم خ`دا را ب`اور دارد و از آنگرداند، ايماني است  تنھا ايماني كه خدا را راضي و خشنود مي
  .كند اطاعت مي

خدا تmش شخصي ايشان را براي حّل مش`كل گناھش`ان را بار، گناه كردند؛  و حّوا براي اّولينھنگامي كه آدم 
نمايش گذاشت و پوششي را گناه و  عوض، خدا نخستين قرباني حيواني را براي آنان به در. مردود شمرد و نپذيرفت

م`زد ": آموخ`ت ك`ه گن`اه؛ ب`ه آدم و ح`ّوا مي خدا با قرباني نمودن يك حي`وان بي. رسوايي و شرم ايشان، فراھم فرمود
ھا، ق`ائن و  بع`د). ۶:  ٢٣پ`ولس ب`ه رومي`ان  ي  لهرس`ا. (."نعم`ت خ`دا، حي`ات ج`اوداني اس`ت اّم`ااس`ت،  م/رگ، گن`اه

  . را باور نمود تنھا يكي از ايشان، آن اّماھابيل، ھمين درس را آموختند، 

عي`ب را  ي بي زاده نخستي  ، يك بّرهخداوند، فروتنانه و با اطاعت، به درگاه خدا آمد و براي با ايمانھابيل، 
  .تقديم نمود

آرامي از  گذارد و به تصّور كنيد كه ھابيل، دستش را بر سر آن بّره مي 
چ`ه ھابي`ل، مس`تحّق مج`ازات م`رگ ب`وده  كند ك`ه اگر ، تشّكر ميخداوند

عنوان يك ت`اوان م`وقّتي ب`راي گن`اه؛ از او  خون بّره را به اّمااست، خدا 
دارد و گل̀``وي آن  م``ي ھابي``ل، چ``اقو را برپ``س از آن، . فرماي``د قب``ول مي

  . كند كند، تماشا مي برد و خوني را كه فوران مي حيوان آرام را مي

ھابيل با قرباني كردن بّره، احترام خويش را ب`ه ذات مق`ّدس خ`دا 
دلي`ل . نماي`د دھ`د و اب`راز مي و قانون و شريعت گناه و م`رگ، نش`ان مي

ي خدا كه گناه او را آمرزي`د  برنامهاين امر اين بود كه ھابيل به نقشه و 
ھابيل از مجازات گن`اه، آزاد . و او را پارسا و عادل شمرد، اعتماد كرد

قرباني ھابي`ل، نم`اد . شد، چرا كه آن تاوان را خون آن بّره پرداخته بود
نقصي بود ك`ه خ`دا وع`ده فرم`وده ب`ود ك`ه  و اشاره به قرباني كامل و بي
   .روزي، گناه جھان را بردارد

را منظ``ور او ي  ھدي``هھابي``ل و ، خداون``د"ك``ه  خاطر ب//ود اين ب//ه
  .."داشت
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  اعمال قائن و مذھب
ھايي  ھ`ا و س`بزي اي از ميوه او دس`ته! اين مرد جوان، چقدر مذھبي و متديّن ب`ود. رسيد حال نوبت به قائن مي

ي او را  خ`دا ق`ائن و ھدي`ه اّم`ا .نم`ودحض`ور خ`دا تق`ديم  ده ب`ود، بهھا، سخت ك`ار ك`ر را كه براي پرورش و توليد آن
  . نپذيرفت

خ`دا . حض`ور خ`دا آم`د ، بهاعتق`ادات و ت`mش شخص`ي خ`ودجاي نزديك آمدن به درگاه خدا با ايمان، با  قائن به
ي تق`ديمي از  ح`ا* ھ`م ھدي`ه ب`راي خ`ود، س`اخته بودن`د، نپ`ذيرفت،ھاي درخت انجير را كه والدين قائن  پوشش برگ

  .پذيرفت آورده بود، نمي قائن از خودش درجات را كه  سبزي

  !".چه را كه داشت، تقديم كرد آن قائن، ھر اّما: "كنند كه برخي، چنين بحث مي

ي  ي كفّ`اره پاي`ه او را بربه او اعتماد ك`رده و خواست تا قائن  مياو . خواست چه را كه قائن داشت، نمي خدا آن
ھ`اي  جات، يك`ي از بّره ازاي مقداري سبزيتوانست در  ه نداشت، مير قائن برّ اگ. پرستش نمايد-خون بّره، _ مرگ 

درگاه  گ`اه ھابي`ل ب`ه در قربانش`د، ھنگامي كه خون بّره ريخت`ه ميتوانست با فروتني، و  ھابيل را بخرد، يا حّداقّل مي
. كن`د" پرس`تش"ش، ب`ا اعم`ال دس`تان خ`وداو تصميم گرف`ت ت`ا خ`دا را . ر بودقائن بسيار مغرور و متكبّ  اّما. خدا آيد

  .درست خداي واحد حقيقي بود اشتباه قائن در پرستش يك خداي دروغين نبود، بلكه اشتباه وي، پرستش نا

  . ."ي او را منظور نداشت ، قائن و ھديهخداوند"كه  خاطر بود اين به

  

  بدھي گناه 
ي ق`ائن  جات ت`ازه س`بزي اّماپ`ذيرفت،ي ھابي`ل را ي قربان و قاطع بود؟ چرا او بّره قدر جزمی ، آنخداوندچرا 

  را رّد فرمود و نپذيرفت؟ 

 م`رگي گناه، ن`ه ت`mش شخص`ي؛ بلك`ه  كه جريمه تقديمي قائن را به اين دليل ساده نپذيرفت، چوني  خدا ھديه

. را ب`ر آدم و ح`ّوا شناس`انيده ب`ود، تغيي`ري نك`رده ب`ود بار آن ، كه خدا نخس`تين"قانون و شريعت گناه و مرگ". است

داور . ، پرداخته شودمرگھكار قرضي ھستند كه تنھا بايد با  شكنند، مديون و بد ي كساني كه قوانين خدا را مي ھمه
  . اي كمتر از مجازات مرگ، داشته باشد عادل تمام گيتي، اجازه نخواھد داد كه نقض قوانينش جريمه

ب`راي واض`ح ش`دن . ك`ردن ق`رض گن`اه نيس`تندر به ملغي ھاي شخصي يا اعمال نيكو، قاد ھيچ اندازه از تmش
گذاري  جاي س`رمايه ھ`م ب`ه من .ھ`ا د*ر ب`ه م`ن وام بدھ`د ميليون اين موضوع، تصّور كنيد كه يك بانك ب`زرگ،بيشتر
ي  پليس به خان`ه. شوم كنم و دوباره گرفتار قرض و بدھي مي ميل و تلف مي و را حيف ي اين پول ھنگفت، آن عاقmنه
پرداخ`ت  م`ن در تم`ام عم`رم ھ`م ق`ادر ب`ه باز: "گ`ويم در دادگ`اه، م`ن ب`ه قاض`ي مي. كن`د آيد و مرا دستگير مي من مي
ھ`اي  را ب`ا كار پرداخ`ت ب`دھي خ`ودم ب`ا پ`ول، آن جاي باز ب`ه نقشه و برنامه دارم اّمايستم، ھا د*ر بدھي خود ن ميليون

روز در ھفت`ه، از  يك. براي رئيس بانك، يك وعده غذاي بسيار خوب و لذيذ، خواھم آورد روز، ھر! خوب، ادا نمايم
در روز، غسل خواھم كرد تا رس`وايي بار  چنين چندين ھم. را به فقرا خواھم داد غذا خوردن امساك خواھم كرد و آن

  .". كار را تا روزي كه قرضم تمام شود، انجام خواھم داد من اين. ام را بزدايم و خجالت بدھي

  

! پرداخت يك بدھي مالي خواھد پذيرفت؟ ھرگز عنوان باز مربوطي را به معني و نا آيا قاضي، چنين ترتيب بي

پرداخ`ت  عنوان باز خواندن، روزه گرفتن و اعمال خوب را به ن و نمازطور قاضي تمام جھان ھم، دعا كرد  ھمان به
 م/رگي گن`اه، باي`د توّس`ط  جريمه. ي گناه وجود دارد تنھا يك راه براي پرداخت جريمه. بدھي گناه، نخواھد پذيرفت

  . ؛ پرداخت شودجدايي ابدي از خدا_ 

  

̀``راي گناه ̀``ا ب ̀``ده و بي آي ̀``اران درمان ̀``ن  ك ̀``ايي از اي ̀``تگاري و رھ ̀``راي رس ̀``ي ب ̀``اور، راھ ̀``ريعت ي ̀``انون و ش ق
  ؛ وجود دارد؟گناه و مرگپذير و قاطع  نا انعطاف
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 . خدا را شكر كه راھي وجود دارد

  قربانيقانون 
خاطر  ب`ه. بُرن`د ا ميھ`ا ر ي ورق ھ`ا، حك`م ھس`تند و بقي`ه دانم كه بعض`ي از ورق مي اّما. كنم بازي نمي من ورق

  . ھاي با ارزش كمتر را ببرد تواند ورق ارزش مشّخص ورق، آن ورق مي

مواف`ق ": نمودند ك`ه گويند كه قوانيني وضع مي از پادشاھان پارسي مي، عتيق در عھد استرھاي دانيال و كتاب
 خواس`ت اگ`ر پادش`اھي مي). ۶:  ٨دانيال كتاب ( .."گرديد شد و تبديل نمي شريعت ماديان و فارسيان كه منسوخ نمي

تر وضع نمايد كه ق`انون  جاي نقض و منسوخ كردن آن، قانوني قوي بايستي به ميكه قانون مشّخصي را تغيير  دھد،
.اصطmح، ببُرد قبلي را منسوخ كرده و به

١٧٩ 
  

بايس`ت ج`اي  ي، م"ق`انون و ش`ريعت گن`اه و م`رگ"ي خدا براي غلبه بر  ھمين ترتيب، از ابتدا، راه عاد*نه به
چن`ين  اي`ن ق`انون، ھم).۶:  ٢۵كت`اب *وي`ان . (داد ، م`ي"قانون و شريعت قرباني گناه"نام  خود را به قانوني ديگر به

  ).٧:  ١١كتاب *ويان . (، نيز ناميده شده است"قانون ذبيحه و قرباني "

  

را مق`ّرر فرم`ود ك`ه ت`ا  قرب`انيش`ريعت و ق`انون فرماي`د،  خدا ك`ه تم`ام ق`وانين خ`ويش را پش`تيباني و تأيي`د مي
  . را ملغي فرمايد گناه و مرگور آ امالز قانون و شريعت

را علي`ه گن`اه  ع`دالتح`ال،  ك`ه در ھمان حالي داش`ت؛ در ك`ار مج`رم، روا مي را ب`ر گناه رحم`تقانون قرباني، 
نقص  م`اھنگي كام`ل و ب`يكه چرا خدا بايد رحمت و عدالت را در ھ براي مرور اين. (آورد عمل و اجراء مي نيز، به

كه  نمايد كه طّي آن؛ خدا بدون اين قانون خون قرباني، راھي را فراھم مي.). ؛ مراجعه نماييد١٣نگاه دارد، به فصل 
  : اين توضيح خدا بر چگونگي امكان رخ دادن اين امر است. فرمايد كار را تنبيه نمايد، گناه را مجازات مي گناه

ھاي شما كفّاره كن`د، زي`را  ام تا براي جان را بر مذبح به شما داده است، و من آن خونزيرا كه جان جسد در "
   ).١٧:  ١١كتاب *ويان . (".كند مي كفّارهخون است كه براي جان؛ 

  :اين قانون، داراي دو ركن اساسي است

  

چ`ه ك`ه  دانش نوين امروزي ب`ر آن. ."جان جسد در خون است": خدا فرمود_ بخشد  خون، جان مي .١
ج̀`ان ھ̀`ر موج̀`ودي در خ̀`ون آن ": زن̀`د ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا، ھ̀`زاران س̀`ال پ̀`يش، اع̀`mن فرم̀`وده اس̀`ت، مھ̀`ر تأيي̀`د مي

ھا را  خالصي رساند و نا خون سالم، تمام عناصر *زم و ضروري براي زنده ماندن را به تمام نقاط بدن مي. ."است
 .ميرند ھا و حيوانات، مي انسان           بھا است، بدون وجود خون؛  ن، گرانخو. گرداند *يش و پاكيزه ميپا

  

زي/را خ/ون اس/ت ك/ه ب/راي ج/ان، كفّ/اره ": چنين فرموده است خدا ھم _كند  گناه، مرگ را طلب مي .٢
پوش̀`انيدن، معناي  ، گرفت̀`ه ش`ده اس`ت ك̀`ه ب`ه Kaphar َكف`اراز لغ̀`ت عب`ري  Atonementي كفّ`اره  واژه. ."كن/د مي

.اس`ت كردن/ملغي و باطل كردن، پاك و پا*يش نمودن، بخشيدن و مصالحه و آشتي دادن
تنھ`ا از طري`ق ريخت`ه  ١٨٠

ج`ا ك`ه  از آن. تواستند پاك شده و با آفريدگار عادل خ`ويش، آش`تي و مص`الحه نماين`د كاران مي شدن خون بود كه گناه
پ`ذيرش را  ي`ك قرب`اني قابل) م`ت و ت`اوان زن`دگيغرا(خ`ونفرم`ود ك`ه  اين طري`ق مي مزد گناه، مرگ اس`ت، خ`دا ب`ه

  .پذيرد گناه انسان، مي پوششعنوان  به

  

  گزينينيابت و جاي
؛ خmص̀`ه گزيني نياب̀`ت و ج̀`اي: توان̀`د در عب̀`ارت ، ميق̀`انون و ش̀`ريعت قرب̀`انيبن̀`ايي و اساس̀`ي  ي زير قاع̀`ده

  . كار محكوم، بميرد جاي انسان گناه گناه، بايد به نيابت و به حيواني بي. گردد

طور موقّ`ت، خ`ون  خواھد ب`ه ، بر فرزندان آدم؛ آشكار فرمود كه ميخداونداز آمدن مسيحا،  ھاي پيش در نسل
ي تق`ديم كب`وتر و فاخت`ه ي`ا حتّ`. و بپ`ذيرد ش`تهيك حيوان مناسب ھمچون ي`ك ب`ّره، گوس`فند، ب`ز، ي`ا گ`او را منظ`ور دا
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.بود قبول مي قُمري ھم قابل
مند بودن يا فقير بودن، خوب بودن يا بد بودن يك شخص، اھّميتي نداشت، مھم  ثروت ١٨١

كار ب`ودن خ`ود را بپذيرن`د و ايم`ان  بايست گناه درگاه خدا نزديك بيايند، مي خواستند به ي آناني كه مي اين بود كه ھمه
   .فرمايد بر آنان رحمت ميي ريخته شدن خون، پايه خدا بركه داشته باشند 

.ب`ود ، مي"بدون عي`ب و نق`ص و لّك`ه"بايستي  ، ميآن حيوان محكوم به قرباني شدن
بايس`تي  آن حي`وان نمي١٨٢

بايس`ت،  آن حي`وان قرب`اني، مي. داش`ت ھيچ بيماري، استخوان شكسته، بريدگي و جراحت ي`ا زخ`م و خراش`يدگي مي
دس`ت ب`ر س`ر ": بايس`تي نم`ود، مي ك`اري ك`ه قرب`اني را تق`ديم مي گناه ف`رد .ب`ود نقص`ي مي كامليّت و بينماد و مظھر 

گ̀`اه،  بايس`ت پ`س از آن ب`ر قربان چرب`ي و پي`ه آن حي`وان مي. ".اي/ن قرب/اني گن/اه اس/ت. را بكش`د بنھ`د و آن] حي`وان[
  چه فرمود؟ھايي، بانيو خدا پس از انجام چنين قر. شد سوزانيده مي

  ).۴:  ٢٣تا  ٢۶كتاب *ويان . (."خواھد شد آمرزيده. گناه او"

آن حيوان حام`ل .عيب بود گناه او به آن حيوان بيگر انتقال  دست گذاشتن شخص بر سر حيوان قرباني، نشان
  . مرد آن شخص، مي عوض جا و به بهگناه، سپس 

ي  جريم`ه. گردي`د كار، پذيرفت`ه مي شد و عذر گناه ، گناه؛ مجازات ميگزيني نيابت و جايي  ي اين قاعده پايه بر
  .گرفت عيب؛ قرار مي و بي" نقص بي"كار، بر آن حيوان  جاي مرد يا زن گناه خاطر گناه، به مرگ به

قيمت  ب`ه[خ/ون ب`دون ريخ`تن ": ك`ه آموخ`ت ك`ه خ`دا ق`ّدوس اس`ت و اين ك`اران مي ، ب`ه گناهي گن`اه قانون كفّ`اره
  ).٩:  ٢٢ي به عبرانيان  رساله. (."نيست ]ي گناه محو جريمه[آمرزش ، ]مرگ

كاراني ك`ه ب`ر او اعتم`اد  ي قرباني حيواني، خدا عدالتش را عليه گناه و با نشان دادن رحمتش بر گناه وسيله به
. ن`د، برك`ت دھ`دسوي او آي خدا وعده فرموده بود كه به تمام كساني كه از اين طريق، به. ي عمل پوشانيد كنند، جامه

به آنان فرم`ود ك`ه تنھ`ا راھ`ي ك`ه آن`ان  فرمان را عطا فرمود،  ھاي قديمي خود، ده در ھمان روزي كه خدا به انسان
حض`ور او نزدي`ك  گ`اه، به ي تق`ديم خ`ون قرب`اني ب`ر قربان پاي`ه ي او پذيرفته شوند؛ اين اس`ت ك`ه بر وسيله توانند به مي
  .آيند

ي  ا از گل`ه و رم̀`هرو ھ`داياي س`mمتي خ`ود  خ/ودس`وختني  ھ/اي قربانيبس`از، و  ب/راي م/نم`ذبحي از خ`اك "
ك/ه يادگ/اري ب/راي ن/ام خ/ود س/ازم، ن/زد ت/و خ/واھم آم/د، و ت/و را برك/ت خ/واھم  جايي در ھر، بر آن بگ/ذرانخويش 

  ).٢٠:  ٢۴كتاب خروج . (".داد

علي`ه گن`اه، و ت`ا خش`م مق`ّدس خدا، نش`ان دادن غض`ب و مراد و منظور اصلي از تدارك اي`ن خ`ون ب`راي گن`اه
  .زماني كه وقت آمدن منجي موعود برسد؛ بود

  .قانون و شريعت قرباني است مفھوم حقيقيھدف مسيحا، تحقّق بخشيدن به 

حيوان`ات، ب`ه ش`باھت خ`دا .رزش داردت`ر از تم`ام حيوان`ات روي زم`ين، ا از ديد خدا، زندگي يك انس`ان، بيش
 فق`ط نم`اد و مظھ`رتوانس`ت  نتيج`ه، خ`ون حيوان`ات مي در .وح و جان جاوداني ندارندانات، رحيو. آفريده نشده بودند

  . *زم بود، باشدچه كه براي ملغي و منسوخ كردن بدھي و قرض گناه انسان  آن

عتيق در اي`ن  ھ`اي عھ`د قول مي`ان انب`وه نقل قرباني كردن يك بّره توّسط ھابيل، تنھا اّول`ين داس`تان ثب`ت ش`ده در
عي`ب  كنيم كه با پرستشي ھمراه با ريختن خون ي`ك حي`وان بي داراني را مشاھده مي ھا ايمان كه ما در آنزمينه است 

ھا بر بقيه،  شمار از قرباني حيوانات، يكي از آن ھاي بي ميان اين داستان در. آيند نقص؛ به درگاه خدا نزديك مي و بي
  .ارجحيّت و تمايز دارد

    . آورند جا مي را به ساله آن مانان سراسر جھان، ھرآوري مراسمي است كه مسل اين ياد
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٢٠  

  ساز قرباني سرنوشت
  

  

  

  

  

پي̀``ر و ج̀``وان، . مي̀``ان نگ̀``ه داش̀``ته ش̀``ده اس̀``ت زير، در حي̀``وان رام و س̀``ربه. ان̀``د ھم آمده ي خ̀``انواده گ̀``رد ھم̀``ه
  . اند كه پدر خانواده قرار است كارد را بر گلويش بكشد ھايشان را بر سر آن حيواني گذاشته دست

گذرانيدن . شود ھا ريخته مي بخش حيوان، بر سنگ شود و خون جان سرعت، انجام مي بريدن گلوي حيوان، به
  . كه در سال بعد، دوباره انجام گيرد تا اين_ قرباني تمام شده است 

  

كنن`د ك`ه  اش`اره ميمقّدسي، ي كتاب ھزار س`اله د چھ`اردا ؛ به رخ"عيد قربان"، يا ھمان ا*عياد عيددر مسلمانان 
.ابراھيم، بميرد جاي پسر ا فراھم فرمود تا بهخدا، قوچي ر

، كھ`نقرآن، روايت مختص`ر خ`ود را ب`ه اي`ن داس`تان  ١٨٣
  .)١٠۶ ي صافات قرآن سوره. (".فدا ساختيمو بر او ذبح بزرگي " :كند با اين كلمات، اضافه مي

   .گرديم انگيز، بياييد دوباره به كتاب پيدايش، باز شگفت براي فھم اھّميت و برجستگي كامل اين داستان

  

  ابراھيم
. دنيا آم̀`د از م`يmد مس̀`يح، در س`رزمين اور، ك̀`ه ع`راق كن̀`وني اس`ت،به س`ال پ̀`يش ٢٠٠٠ح̀`دود  در ١٨۴اب`راھيم

پرس`تان و  مي`ان بت چ`ه اب`راھيم در اگر. دنيا آم`د آلود، ب`ه ابراھيم نيز ھمانند تمام فرزندان آدم، ب`ا طبيع`ت و ذات`ي گن`اه
اي مانن`د بس`ياري  ابراھيم، عقي`ده. واحد حقيقي گرديددار به خداي  او تبديل به يك ايمان اّمادينان، رشد كرده بود،  بي

كه مھم باش`د ك`ه  كنند بايد از مذھب و دين نياكان خودشان پيروي و تقليد كنند، بدون اين از مردم امروزه كه فكر مي
اب`راھيم ني`ز ھمچ`ون ھابي`ل، ب`ا ريخ`تن خ`ون ي`ك حي`وان قرب`اني، ب`راي پرس̀`تش . آن دي`ن و م`ذھب چيس`ت؛ نداش`ت

  . نزديك آمد ،خداوند

، ب`ر ايش`ان ظ`اھر ش`د و خداون`دپنج س`ال داش`تند،  و پنج سال و ھمس`رش؛ شص`ت و ھنگامي كه ابراھيم، ھفتاد
  : چنين فرمود

سوي زميني كه ب`ه ت`و  پدر خود، به  ي از و*يت خود، و از مولد خويش و از خانه«: و خداوند به اَبرام گفت"
پي`دا ك`نم و ت`و را برك`ت دھ`م، و ن`ام ت`و را ب`زرگ س`ازم، و ت`و برك`ت نشان دھ`م بي`رون ش`و، و از ت`و اّمت`ي عظ`يم 

و از ت`و جمي`ع . كه تو را ملعون خوان`د و بركت دھم به آناني كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم به آن. خواھي بود
  ).١٢:  ١تا  ٣كتاب پيدايش . (".».قبايل جھان، بركت خواھند يافت

ھ`ا، خ`دا ب`راي جمي`ع مل`ل و قباي`ل  ، بس`ازد ك`ه از طري`ق آن"اّمت`ي عظ`يم"خدا وعده فرمود كه تا از ابراھيم، 
؛  اھميّت و برجس`تگي، بلكه در در اندازه و تعدادبايستي نه  اين قوم، مي. جھان، رستگاري و نجات را فراھم فرمايد

فرزن`دش س`ارا،  بپيون`دد، خ`دا ب`ه اب`راھيم و ھمس`ر بي قوم جديد، ب`ه حقيق`تكه موجوديّت  براي اين. ، باشد"بزرگ"
چ`ه آن`ان  اگر_ را ب`ه فرزن`دان و نس`ل ايش`ان بدھ`د  سرزميني بروند كه خدا وعده فرم`وده ب`ود ك`ه آن به فرمان داد تا

  .ھنوز فرزندي نداشتند

و پي`روي و اطاع`ت ممكن خدا، واكنش نشان داد؟ او به خ`دا اعتم`اد و از ا ي ظاھراً نا ابراھيم چگونه به وعده
ش`ود،  سوي سرزمين كنعان كه امروزه فلس`طين و اس`رائيل خوان`ده مي ي پدري خود را ترك گفت و به كرد، او خانه

 . روانه شد
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  ايمان ابراھيم

گش`ت ت`ا  و اب`رام در زم`ين مي": ، ب`ه او چن`ين فرم`ودخداون`دھنگامي كه ابراھيم به س`رزمين كنع`ان رس`يد، 
ب/ه «: و خداوند بر ابرام ظاھر شده، گفت. وقت، كنعانيان در آن زمين بودند و در آن. مورهمكان شكيم تا بلوطستان 

كتاب پي`دايش . (".جا مذبحي براي خداوند كه بر وي ظاھر شد، بنا نمود و در آن. ».بخشم اين زمين را مي ذّريت تو
  ).١٢:  ۶و  ٧

ع̀`ان، اق̀`وام مختل̀`ف بس̀`ياري زن̀`دگي در س̀`رزمين كن. ي خ̀`دا چي̀`زي از ي̀`ك ش̀`گفتي ب̀`زرگ، ك̀`م نداش̀`ت وع̀`ده
آورن`د؟ اب`راھيم و  را ب`ه تص`ّرف و تملّ`ك خ`ويش در آن توانس`تند ابراھيم و فرزندان و نسل وي چگون`ه مي .كردند مي

  . ھمسرش، ھيچ فرزندي نداشتند

 در ھنگ`ام ورود. آين`د يدستي به ديدن كشور شما م نظر بگيريد كه از سرزمين دور اي را در خورده زوج سال

!". روز شما و فرزندانتان و نسل شما، تمام اين سرزمين را از آن خود، خواھيد ساخت يك: "گوييد شما به ايشان مي

اي  من خيلي پير ھستم و بچه! من حتّي يك فرزند ھم ندارم!دار است خيلي خنده: "گويد ما ميخندد و به ش مرد مي پير
گويي كه فرزندان و نسل من ق`رار اس`ت ك`ه زي`اد  * تو به من ميداري نيست و حا ھم ندارم، ھمسرم ھم قادر به بار
  ". ؟آورند؟ آيا عقل از سرت پريده لكيّت خود درشوند و اين سرزمين را به ما

  

و اب`راھيم، چگون`ه ب`ه آن واك`نش نش`ان داد؟ ك`mم مق`ّدس . اين مشابه ھمان پيماني بود كه خدا با ابراھيم بست
 ۶كت`اب پي`دايش . (".محسوب ك`رد عدالترا براي وي  ، و او اينايمان آوردبه خداوند "فرمايد كه ابراھيم،   خدا مي

از  اب`راھيم پ`س. او اب`راھيم را ع`ادل و پارس`ا ش`مردي خ`دا،  ي ابراھيم بر وعده دليل ايمان ساده و كودكانه به). ١۵: 
  . كرد ، در بھشت زندگي خداوندمرگش، براي ھميشه با 

، اس`ت ك`ه عب`ارت  Aman ناام`ي  ، كلم`ه Believed ايم`انكار رفته در متن اصلي عب`ري ب`راي  ي به واژه
ي اعتم`اد و  ط`ور باش`د و اي`ن شايس`ته چنين بشود، ب`ادا ك`ه ھمين"معناي  ، از آن گرفته شده است و به !Amenآمين 
  . ، است!"حقيقت

  

چه ك`ه او فرم`وده اس`ت و پاس`خ ب`ا  ، شنيدن آنخداوندبه  "ايمان داشتن". ي اين موضوع، اشتباه نكنيد درباره
ي`ك ش`خص چ`ه . سازد اين ايماني كودكانه و ساده است كه با خدا ارتباط برقرار مي. باشد ، مي!"آمين"احساس قلبي 
ع`دم ايمان يا  مبناي ھمان پاسخش بررا مردود شمرده باشد؛  عنوان حقيقت، ايمان داشته باشد و چه آن به كmم خدا به

گزيد، روي خود را از وطن  كه او آن مسير دشوار را بر ايمان حضرت ابراھيم با اين حقيقت. ايمان وي خواھد بود
  . را پيروي كند، داراي اعتبار و ثبات گرديد خداوندو مذھب پدري خويش برگرداند تا 

 ي رس`اله. (".مي/ده ش/دو دوس/ت خ/دا ناو ب`راي او ب`ه ع`دالت محس`وب گردي`د،  ابراھيم ب/ه خ/دا ايم/ان آورد"
   ).٢:  ٢٣يعقوب 

  

اي`ن ب`دان معن`ا  اّم`ا. ك`ه ب`ه فرم`ايش و ك`mم خ`دا ايم`ان آورد ابراھيم به اين خاطر دوست خدا ناميده ش`د، چون
منصفانه باي`د گف`ت ك`ه خ`دا اب`راھيم . به خدا اعتماد نمود اّماھاي زندگيش كامmً و تم نيست كه ابراھيم، در تمام جنبه

ك`mم . نقص نب`ود ھا ھم كامل و بي قدر ي خويش، آن مّره او در زندگي روز اّمارا كامmً عادل و پارسا اعmن فرمود، 
   .فرمايد ھاي پيامبران را پنھان نمي مقّدس خدا، گناھان و كوتاھي

  

  اسماعيل
كردن̀`د و از  عنوان مھ̀`اجر و زائ̀`ر، در چ̀`ادر زن̀`دگي مي  س̀`رزمين كنع̀`ان، ب̀`ه اب̀`راھيم و ھمس̀`رش س̀`ارا، در

  . مند بود پروري، بسيار ثروت خاطر دام در آن دوران، ابراھيم؛ به. دندمكان مينمو ي ديگري نقل ي به نقطها نقطه

فرماي`د، م`ی تر از ده سال از اين كه خدا به اب`راھيم وع`ده فرم`وده ب`ود ك`ه او را ب`ه ق`ومي ب`زرگ تب`ديل  بيش
. ھ`يچ فرزن`دي نداش`تند ك`ه ھن`وز  حالي وشش ساله بودن`د، در  شش ساله و ھمسرش، ھفتاد و اينك او ھشتاد. گذشته بود



 قربانی سرنوشت ساز -٢٠    يک خدا يک پيغام

 

 ١۴۵

اب`راھيم و ھمس`رش، تص`ميم پ`س و*دي نداش`ت؟ ك`ه ھ`يچ ا ق`ومي ب`زرگ باش`د، ح`ال آن توانس`ت ابراھيم چگونه مي
  "!به خدا كمك كنند"ا محقّق گردد، ي خد كه وعده گرفتند تا براي اين

عق`ل "آنان از را در زم`ان مع`يّن، عمل`ي فرماي`د، اش ، برنامه و نقش`هخداوندكه  جاي صبر كردن براي اين به
ي مص`ري  س`ارا نديم`ه. ويش، تبعيّ`ت كردن`دھاي مح`ّل زن`دگي خ` خودشان و فرھنگ و ھنجار" سليم و حّس مشترك

ھ`اجر . وجود آورد بستر ش`ود و فرزن`دي ب`راي او ب`ه نام ھاجر را به ابراھيم داد تا او بتواند با آن دختر ھم خويش به
  .، نام نھادنداسماعيلدنيا آورد و او را  براي ابراھيم، پسري به

  

نه ساله بود، خ`داي ق`ادر مطل`ق، ب`ر او ظ`اھر گردي`د و ب`ه او  و سيزده سال بعد از آن، ھنگامي كه ابراھيم نود
  . فرمود كه سارا كه ھمسر او است، پسري خواھد زاييد

آي`ا ب`راي م`رد ص`د س`اله پس`ري متولّ`د ش`ود و «: افتاده، بخنديد و در دل خ`ود گف`ت روي در گاه ابراھيم به آن"
: خ`دا گف`ت. ».ك`اش ك`ه اس`ماعيل در حض`ور ت`و زيس`ت كن`د«: و ابراھيم به خدا گف`ت» د سالگي بزايد؟ساره در نو

ات س̀`اره ب`راي ت`و پس̀`ري خواھ`د زايي`د، و او را اس̀`حاق ن`ام بِنِ`ه، و عھ̀`د خ`ود را ب`ا وي اس̀`توار  تحقيق، زوج`ه ب`ه«
اين`ك او . ماعيل، ت`و را اجاب`ت فرم`ودمخصوص اس` در اّماو . خواھم داشت، تا با ذّريت او بعد از او عھد ابدي باشد

دوازده رئ̀`يس از وي پدي̀`د آين̀`د، و اّمت̀`ي عظ̀`يم از وي . را برك̀`ت داده، ب̀`ارور گ̀`ردانم، و او را بس̀`يار كثي̀`ر گ̀`ردانم
وقت در س`ال آين`ده ب`راي ت`و  ك`ه س`اره او را ب`دينرا با اسحاق استوار خ`واھم س`اخت،  لكن عھد خود. وجود آورم به

  ).١٧:  ١٧تا  ٢١كتاب پيدايش (. ".».خواھد زاييد

  

  اسحاق
 اس`حاقدنيا آورد ك`ه او را  سارا در سنين پيري خويش، براي ابراھيم، پس`ري ب`ه. اش وفادار بود خدا به وعده

  .ناميدند

و در روزي ك`ه اس`حاق را از ش`ير ب`از داش`تند، . نمّو كرد، تا او را از ش`ير ب`از گرفتن`د] اسحاق[و آن پسر "
را كه از ابراھيم زايي`ده ب`ود، دي`د ك`ه خن`ده ] اسماعيل[گاه ساره، پسر ھاجر مصري  آن. عظيم كردابراھيم ضيافتي 

  ).٢١:  ٨و  ٩كتاب پيدايش . (".كند مي

  

اس̀`حاق اس`تفاده ك`رده و او را ق̀`ومي ب`زرگ س̀`ازد و از ي خ`دا را ك`ه ق̀`رار ب`ود از  اس`ماعيل، برنام`ه و نقش̀`ه
ھا فراھم فرمايد، محترم نش`مرد و  گفته و رستگاري را براي تمام انسان طريق او حقيقت خويش را به تمام جھانيان

اي رسيدند كه اب`راھيم  ھا به نقطه تنش .تر خود با تمسخر خنديد ادر كوچكعmوه، اسماعيل به بر به. به آن اعتنا نكرد
ابراھيم`ي ب`ود ك`ه ب`ه پس`ر آور و دشوار ب`راي  ي زجر اين يك تجربه. مجبور شد كه اسماعيل و ھاجر را بيرون كند

  .ورزيد خود اسماعيل، عشق مي

چ`ه س`اره ب`ه ت`و گفت`ه  آن نظرت سخت نياي`د، بلك`ه ھر ي پسر خود و كنيزت، به درباره«: خدا به ابراھيم گفت"
و او نمّو ك`رده، . بود و خدا با آن پسر مي... خوانده خواھد شد از اسحاقاست، سخن او را بشنو، زيرا كه ذّريت تو 

و م`ادرش زن`ي از زم`ين مص`ر .و در صحراي ف`اران، س`اكن ش`د. اندازي بزرگ گرديد ن صحرا شد، و در تيرساك
  ).٢١:  ١٢و  ٢٠و  ٢١كتاب پيدايش . (".برايش گرفت

  

وجود، خدا بر ابراھيم روشن  اين با. گونه كه خدا وعده فرموده بود، اسماعيل پدر قومي بسيار بزرگ شد ھمان
ك`ه ب`راي تم`ام اق`وام زم`ين،  اش؛ مبن`ي ب`ر اين خواھ`د وع`ده است ك`ه خ`دا مي ،"نسل اسحاق از"و مبرھن فرمود كه 

  . آورده فرمايد رھايي و رستگاري از لعنت گناه را فراھم نمايد، بر

  

  اسرائيل
نھايت، نامي جدي`د  خدا در. ھا عيسو و يعقوب گرديد نام قلو به ھا، اسحاق ازدواج كرد و صاحب دو پسر دو بعد

يعق`وب، دوازده پس`ر ). ٣۵:  ١٠كت`اب پي`دايش . (."خواھ`د ب`ود اس/رائيلن`ام ت`و ": به يعقوب داد و به او فرم`ود ك`ه
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 ١۴۶

موس`ي، آن`ان را ب`ه ي`ك ق`وم واح`د، تب`ديل ا در زم`ان رائيل بودن`د ك`ه خ`دي اس` داشت، كه اج`داد دوازده س`بط و قبيل`ه
.، ناميدي خويش قوم برگزيده، اين فرزندان و اعقاب ابراھيم، اسحاق و يعقوب را خداوند. فرمود

١٨۵
  

    

حقيق`ت، خ`دا ب`ه ق`وم  را انتخاب فرمود؟ آي`ا آن`ان از اق`وام ديگ`ر، برت`ر و بھت`ر بودن`د؟ خي`ر، در آنانچرا خدا 
، اين ق`وم عبران`ي ض`عيف و خداوند). ٧:  ٧كتاب تثنيه . (، بودند"تر قليلھا  ي قوم از ھمه"اسرائيل فرمود كه آنان 

ق`راري و اج`راي  چ`ه ك`ه تص`ميم ب`ه بر را براي آنكه ھيچ انساني نتواند اعتبار و تجليل  تحقير شده را برگزيد تا اين
  .آن گرفته بود، متعلّق به خود بداند

  

  .گونه عمل نمايد خدا دوست دارد تا اين

  

ع`الم را برگزي`د ت`ا تواناي`ان را رس`وا  ناتوان/انجھ`ان را برگزي`د ت`ا ُحَكم`ا را رس`وا س`ازد و خ`دا  ُجّھ/الخدا "
ت/ا ھ/يچ بش/ري در . ھا را باط`ل گردان`د را؛ ت`ا ھس`تي ھا نيس/تي، بلك`ه را برگزي`د محقّ/راندني`ا و  خسيس/انسازد، و 

  ).١:  ٢٧تا  ٢٩پولس به قرنتيان  ي اّول رساله. (".حضور او فخر نكند

  

  گو و مسير گفت
  .باشند كه او از طريق آن، پيامش را به تمام نقاط جھان برساند مجراييوجود آورد تا  خدا اين قوم جديد را به

اي`ن مس`ير و اب`زار، كمت`ر از اي`ن  اّم`اتر از راديو و تلويزيون آفريد،  را خيلي پيش" گو و مسير گفت"خدا اين 
. رس`يد گوش تم`ام دني`ا مي بايس`تي ب`ه مي`ان اي`ن ق`وم؛ مي اعمال عظيم خ`داي واح`د حقيق`ي، در. ھا، مؤثّر نيست رسانه

چگون`ه آب دري`اي  خداون/دام ك/ه  ش/نيده": ك`رده اس`ت براي مثال، كmم مقّدس خدا؛ شھادت يك زن كنعاني را ثب`ت
، ب`ا* خ/داي ش/ما يَھُ/وهزيرا ك`ه ...،را پيش روي شما خشكانيد، وقتي كه از مصر بيرون آمديد] درياي سرخ[قُلُزم 

  ).٢:  ١٠و  ١١يوشع  كتاب. (".خداستدر آسمان و پايين بر زمين؛ 

  

را  ك`mم مق`ّدس الھ`اميرا برگزين`د ت`ا  پي`امبرانيكه از طريق اين ق`وم ب`ود ك`ه خ`دا قص`د داش`ت ت`ا  مضافاً اين
  .بنويسند

ھ`ا  را مھيّ`ا فرماي`د ك`ه از طري`ق آن ي`ك نس`لبايس`تي  كه، از طريق اين ملّت بود كه خ`دا مي تر از ھمه اين مھم
، مشاھده ك`رديم؛ اي`ن نس`ل كس`ي ١۶تر در فصل  گونه كه پيش ھمان. خود خدا، مجراي بركت براي تمام جھان باشد

  . دنيا آيد نبود كه از آسمان به پايين آمد تا از دختري باكره، فقير و يھودي، به ذّريت موعود زنجز  به

  

ي  لهوسي گويي بود كه به و گفتھا را نپذيريم، اين ملّت كھن؛ مسير  چه ما اين قوم را قبول داشته باشيم و چه آن
و تم`ام اي`ن . ت`ا حقيق`ت و برك`ت ج`اوداني او را ب`ه ھ`ر ق`وم ديگ`ر روي زم`ين، منتق`ل س`ازد ق`رار گش`ته ب`ود خدا بر

ي پ̀`دري خ̀`ويش را ت̀`رك ك̀`رده و ب̀`ه  ، ب̀`ه اب̀`راھيم فرم̀`ود ت̀`ا خان̀`هخداون̀`دش̀`ود ك̀`ه  موض̀`وعات، ب̀`ا اي̀`ن ش̀`روع مي
   :داشتپيمان بزرگ خدا با ابراھيم، دو بخش عمده . سرزمين كنعان برود

  

  .".خواھم دادو تو را بركت  خواھم كردپيدا  تي عظيمامّ از تو " )١

   

  .".بركت خواھند يافت ،جميع قبايل جھاناز تو ") ٢

  

خواست كه تنھ`ا اب`راھيم ي`ا ق`وم اس`رائيل را برك`ت  او نمي. گردد محبّت خدا، منحصر به يك گروه خاّص نمي
عتيق، آكن`ده از  ك`mم مق`ّدس خ`دا در عھ`د. ، اس`ت"قباي`ل جھ`ان تم`ام م`ردم و"مش`تاق  قلب رح`يم و ش`فيق خ`دا،. دھد

فرماي`د ت`ا ف`يض و رحم`ت عظ̀`يم  اس`تفاده ميوم حقي`ر و سرس`خت و لج`وج اسرائيل،ھايي اس`ت ك`ه خ`دا از ق` داس`تان
.ارزاني دارداي روي زمين،ھ خويش را به تمام اقوام و زبان

ھ`دف خ`دا مبن`ي ب`ر برك`ت دادن تم`ام اق`وام و مل`ل  ١٨۶
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برابر كساني  ، از قوم اسرائيل درخداوندگويد كه  مقّدس مي زمان كه كتاب بايستي ھر ، از طريق قوم اسرائيل؛جھان
                  فرم`ود،  خدا از آن`ان دف`اع مي. خاطر سپرده شود فرمود؛ به كن كنند، محافظت مي كردند تا آنان را ريشه كه تmش مي

بودن`د ك`ه خ`دا تص`ميم  كان/ال و مجراي/ياين دلي`ل ك`ه آن`ان  ب`هديگر اقوام بودن`د، بلك`ه خاطر كه آنان بھتر از  اين نه به
خ̀`دا ب̀`ا . نمايش گذاش̀`ته و رس̀`تگاري را ب̀`راي تم̀`ام جھ̀`ان، ف̀`راھم آورد گرفت̀`ه ب̀`ود ت̀`ا ق̀`درت و ج̀`mل خ̀`ويش را ب̀`ه

، "ي̀`ل جھ̀`انجمي̀`ع قبا" اص̀`ل از برك̀`ت خ̀`ويش ب̀`راي محافظ̀`ت از فرزن̀`دان و نس̀`ل اب̀`راھيم، اس̀`حاق و يعق̀`وب؛ در
  . فرمود محافظت مي

نام عظيم خودش، سوگند ي`اد ك`رده ب`ود ك`ه تم`ام  او به. به گرو گذاشته بوداعتبار خدا خداوند كه، عmوه اين به
.ملل دنيا را از طريق اين قوم ضعيف و حقير، بركت دھد

١٨٧ 
  

دقّت و درس`تي انج`ام  ب`ه خ`ويش؛براي تكريم و تجلي`ل ن`ام _ چه را كه وعده فرموده بود  خواست تا آن خدا مي
ي ش`ما در مع̀`رض خط̀`ر  ن`امي ش̀`ما، ي̀`ا كرام`ت خ̀`انواده بودي̀`د، اگ`ر ش̀`ھرت و نيك ش̀`ما ھ`م اگ̀`ر ج`اي خ̀`دا مي. دھ`د
  داديد؟  بود؛ آيا ھمين كار را انجام نمي مي

  

 آزمايد خدا ابراھيم را مي
  . گرديم ساز ابراھيم، باز بياييد اكنون به داستان كھن قرباني سرنوشت

از آن، بي̀`رون  اس̀`ماعيل ھ̀`م چن̀`دين س̀`ال پ̀`يش. اب̀`راھيم بس̀`يار س̀`الخورده ب̀`ود: چوب داس̀`تان اي̀`ن اس̀`ت چھ̀`ار
آن ب`ود ك`ه ايم`ان اب`راھيم را ب`ه  خ`دا ب`ر. تنھا پسر ابراھيم، يعني اسحاق؛ در خان`ه ب`اقي مان`ده ب`ود. فرستاده شده بود

چه كه خ`ود او ط`رح  ي آن گويي درباره ك نمونه و پيشحال، براي تمام دنيا ي عين ي آزموني جّدي، بگذارد و در بوته
  . اثر گناه؛ نجات بخشد و احياء فرمايد؛ قرار دھد فرموده بود تا به آن، فرزندان آدم را از محكوميّت به مرگ در

: ع`رض ك`رد ؛»!اي اب`راھيم«: و واقع ش`د بع`د از اي`ن وق`ايع، ك`ه خ`دا اب`راھيم را امتح`ان ك`رده، ب`دو گف`ت"
داري، يعني اسحاق را بردار و به زمين  ميتوست و او را دوست  ي اكنون پسر خود را، كه يگانه«: گفت. ».يكلبّ «

. ".».دھ`م، ب`راي قرب`اني س`وختني بگ`ذران  ھ`ايي ك`ه ب`ه ت`و نش`ان م`ي جا، بر يك`ي از ك`وه موريا برو، و او را در آن

  ). ٢٢:  ١و  ٢كتاب پيدايش (

ب̀`ر م̀`ذبح، ج̀`ا، پس̀`ر عزي`ز و محب̀`وبش را در آن ب̀`ا*ي ك̀`وه خاّص`ي رفت̀`ه وخ`دا اب̀`راھيم را وادار نم̀`ود ت`ا ب̀`ه 
ت`ر، ھرگ`ز از  اي`ن چي`زي ب`ود ك`ه خ`دا پيش! خوش`ايندي ب`ود چ`ه درخواس`ت س`ھمگين و نا! قرباني ك`رده و بس`وزاند
فرزن`دان ھمانن`د تم`ام _ خاطر كه اسحاق  اين به اّما. كرداره ھم ھرگز از آنان درخواست نآدميان نخواسته بود و دوب

  . مجازات او مرگ بود: بدھي گناه را بر خود داشت، محكوميّت او حكمي منصفانه بود_ و نسل آدم 

  
نف`ر از ن`وكران خ`ود را، ب`ا پس`ر خ`ويش اس`حاق،  بامدادان، ابراھيم برخاس`ته، ا*غ خ`ود را بياراس`ت، و دو"

. ".كاني ك`ه خ`دا او را فرم`وده ب`ود، رف`تسوي آن م برداشته و ھيزم براي قرباني سوختني شكسته، روانه شد، و به

  ).٢٢:  ٣كتاب پيدايش (

  

آور، اب`راھيم، پس`رش  مش`قّت و زج`ر روز پر ب`راي س`ه. اي`ن ك`ار آس`اني نب`ود اّم`اابراھيم به خدا اعتماد ك`رد، 
  . شدند تر مي خ، نزديكسلَ قدم به مَ  به رفتند، و با اين كار، قدم اسحاق و دو نوكر او، راه مي

  
گ`اه اب`راھيم ب`ه خادم`ان خ`ود  آن .م، ابراھيم چشمان خود را بلند كرده، آن مكان را از دور ديدروز سوّ و در "
كت`اب . (".».آي`يم ج`ا روي`م، و عب`ادت ك`رده، ن`زد ش`ما ب`از جا نزد ا*غ بمانيد، تا من ب`ا پس`ر ب`دان شما در اين«: گفت

  ).٢٢:  ۴و  ۵پيدايش 

  

mچگون`ه ممك`ن ب`ود ك`ه ھ`م اب`راھيم و ھ`م . ."ش`ما خ`واھيم بازگش`ت م`ا ن`زد": ن خ`ويش گف`تامابراھيم به غ
ج`ايي ديگ`ر از ك`mم  پاس`خ در روي مذبح، كشته و سوزانيده ش`ود؟ ؛ اگر قرار بود كه اسحاق بر"گردند باز"پسرش، 

جا كه خدا وعده فرموده ب`ود ك`ه از اس`حاق، ق`ومي ب`زرگ را پدي`د آورد؛ اب`راھيم ايم`ان  از آن. مقّدس خدا آمده است



 قربانی سرنوشت ساز -٢٠    يک خدا يک پيغام

 

 ١۴٨

.گردان`د مي عنوان قرباني تقديم نمايد، خدا او را دوباره به زندگي بر داشت كه ھنگامي كه او پسرش را به خدا به
١٨٨ 

  !ھايش امين است خدا، ھميشه به وعده خداوندكه ابراھيم آموخته بود 

  

  فرمايد گزيني را فراھم مي خدا جاي
دس`ت خ`ود  ب`هخ`ود اس`حاق نھ`اد، و آت`ش و ك`ارد راپس ابراھيم، ھي`زم قرب`اني س`وختني را گرفت`ه، ب`ر پس`ر "

  ).٢٢:  ۶كتاب پيدايش . (".رفتند ھم مي دو با گرفت؛ و ھر

  

  : رفتند، اسحاق از پدرش چنين پرسيد سوي كوه مي ھم به ھنگامي كه آن پدر و پسر، با

. »قرب//اني كجاس//ت؟ ي هب//رّ اين̀`ك آت̀`ش و ھي̀`زم، لك̀`ن «: گف̀`ت .»ي̀`ك؟اي پس̀`ر م̀`ن لبّ «: گف̀`ت» !اي پ̀`در م̀`ن«"
چ`ون ب`دان  .رفتن`دھم  دو با و ھر. ».ا خواھد ساختقرباني را براي خود مھيّ  ي هخدا برّ اي پسر من، «: ابراھيم گفت

ھ`م نھ`اد، و پس`ر خ`ود،  م`ذبح را بن`ا نم`ود، و ھي`زم را ب`ر ج`ا مكاني كه خدا بدو فرموده بود، رس`يدند، اب`راھيم در آن
و ابراھيم، دست خود را دراز كرده، كارد را گرفت، تا پسر خ`ويش  .اسحاق را بسته، با*ي ھيزم، بر مذبح گذاشت

ع`رض  .»!اي اب`راھيم! اي اب`راھيم«: داد و گف`ت از آس`مان وي را ن`دا در ن`دخداو ي ح`ال، فرش`ته در. را ذبح نماي`د
دس̀`ت خ̀`ود را ب̀`ر پس̀`ر دراز مك̀`ن، و ب̀`دو ھ̀`يچ مك̀`ن، زي̀`را ك̀`ه ا*ن دانس̀`تم ك̀`ه ت̀`و از خ̀`دا «: گف̀`ت. ».ي̀`كلبّ «: ك̀`رد
ك`رده، دي`د ك`ه گ`اه، اب`راھيم، چش`مان خ`ود را بلن`د  آن.».نداشتي غخود را از من دري ي كه پسر يگانه ترسي، چون مي

  ).٢٢:  ٧تا  ١٣الفكتاب پيدايش . ("].است[ ھايش گرفتار شده اي، به شاخ اينك قوچي، در عقب وي، در بيشه

  

  !در برد ي مرگ، معاف شد و جان سالم به پسر ابراھيم از جريمه. ، مداخله فرمودخداوند

اي̀`ن چ̀`ه .ه جن̀`بش و تك̀`اني خي̀`ره ش̀`دي ك̀`وه؛ ب̀` ي ان̀`دكي، در ھم̀`ان قلّ̀`ه گرداني̀`د و در فاص̀`له اب̀`راھيم، روي بر
ھايش گرفتار آمده  اي به شاخ يك قوچ سالم در بيشه"! سپاس بر خدا! ؟ بله...توانست كه يك  توانست باشد؟ آيا مي مي
گزين و ب`دل  ، كه خودش وضع فرم`وده ب`ود، ي`ك ج`اي"قانون و شريعت قرباني"نت به اّماداري و  خدا با وفا. !"بود

  .بودرا مھيّا فرموده 

كت`اب . (".، ب`راي قرب`اني س`وختني گذراني`دع/وض پس/ر خ/ود درپس اب`راھيم رف`ت و ق`وچ را گرفت`ه، آن را "
  ).٢٢:  ١٣بپيدايش 

  

  
  

آن ق̀`وچ، وي س̀`ايه افكن̀`ده ب̀`ود، رھ̀`ايي ياف̀`ت؟چ̀`را پس̀`ر حض̀`رت اب̀`راھيم، از محكوميّ̀`ت مرگ̀`ي ك̀`ه ب̀`ر س̀`ر 
  . ، كشته شد"عوض پسر ابراھيم در"

  .گزين را مھيّا فرموده بود جايخدا يك بدل و 
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  فرمود خواھدخداوند مھيّا 

در ك/وه، يھ/وه، دي/ده خواھ/د «: ش`ود كه تا امروز گفت`ه م`ي ناميد، چنان» رييِ  يھوه«ابراھيم آن موضع را  "
  ).٢٢:  ١۴كتاب پيدايش . (".».شد

_  خواھ/د_ مھيّ`ا_  خداون`د"  جاي پسرش قرب`اني نم`ود، آن مك`ان را كه آن قوچ را به از آن ابراھيم، پس چرا

ابراھيم پيامبر، ؟ نناميد، "است_  كرده_ مھيّا _  خداوند"جا را  ؟ چرا حضرت ابراھيم، آننامگذاری کرد، "فرمود
ھ`زار س`ال بع`د از آن رخ  كرد كه قرار بود تقريب`اً دو اي اشاره مي ، به واقعه"فرمود خواھد، مھيّا خداوند": با گفتن
، ي`ك قرب`اني ديگ`ر را خداون`دب`ود ك`ه  یك`وھ ) ھا شھر اورش`ليم س`اخته ش`د ه بعدك جايي(كان زيرا در ھمين م. دھد

كه تنھا يك انسان را از مرگ، رھايي دھد، بلكه تا راه عmجي نھايي و كامل را ب`راي  نه براي اين_ فرمود  مھيّا مي
  .تمام جھان، فراھم فرمايد

رفتن`د، چ`ه  ابراھيم به پسرش اسحاق، و در ھنگامي كه براي تق`ديم قرب`اني از ك`وه ب`ا* ميآوريد كه  ياد مي به
  : حضرت ابراھيم به پسرش اسحاق، چنين بيان كردگفت؟ 

  
  . ".ا خواھد ساختقرباني را براي خود مھيّ  ي هاي پسر من، خدا برّ "

او . جاي پس`ر اب`راھيم بمي`رد؟ خي`ر را مھيّ`ا فرم`وده ب`ود ت`ا ب`ه ي`ك ب`ّرهگف`ت؟ آي`ا خ`دا  ابراھيم از چه سخن مي
ي  ب/ّرهخ`دا ": گف`ت ك`ه مي ابراھيم پي`امبر از اينپ`س منظ`ور. را مھيّ`ا فرم`ود ق`وچخ`دا ي`ك  .ده نفرموده بوداآماي  بّره

، ھ`د ش`دزودي نماي`ان خوا ي`ن پرس`ش، ب`هانگيز ا ، چ`ه ب`ود؟ پاس`خ ش`گفت."را براي خود مھيّا خواھد ساخت قرباني
  . ليكن نخست چند داستان ديگر بايد گفته شوند
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 ٢١  

  ترخون بيش

  

  

  

  

  

  .راست باشيم بياييد تا صادق و رو

  .و كاھل ھستيم ي ما در آموختن، كند آيد، ھمه ميان مي وقتي كه سخن از حقيقت روحاني به

  .داند را مي خدا اين

ت خ`دا اّم`ابايد معلّمان باشيد، باز محتاجيد كه كسي اصول و َمبادِي الھ شما را مي ،ھرچند با اين طول زمان"
  ).۵:  ١٢ي به عبرانيان  رساله. (".نه غذاي قوي ،ديدرا به شما بياموزد و محتاج شير شُ 

  

  !آخ

  

بايس`تي  دس`تي حق`ايق ابت`دايي را ك`ه م`ا مي ترين آموزگار اس`ت، او ب`ا گشاده بختانه، خدا براي ما، شكيبا خوش
روش`ني  ھا داس`تان را ك`ه به خ`دا ب`راي كم`ك ب`ه م`ا، ص`د. فرماي`د آموختيم، دوباره تكرار و بيان مي ھا پيش، مي مّدت

  : آورده است يش، گردكشند، در كتاب خو تصوير مي ترين حقائق را به يكي از مھم

  ).٩:  ٢٢ي به عبرانيان  رساله. (."بدون ريختن خون، آمرزش نيست"

از . پا افتاده براي آفريدگار كامmً قّدوس و پاك ما نبوده است بخشش و آمرزش گناه، ھرگز امري ساده و پيش
و كاران فرمود كه تنھا خون يك قرب`اني مناس`ب  ھمان روزي كه گناه وارد جھان گرديد، خدا شروع به آموزش گناه

توان`د ب`دون مج̀`ازات  آن داور ع̀`ادل، ميس`ت ك`ه خ`دا،گون̀`ه ا اين. ب`راي گن`اه باش`د )پوش̀`ش(توان`د كفّ`اره  شايس`ته مي
  . كار، گناه را مجازات فرمايد گناه

خ`ارج از  .ك`ه گن`اه خ`ويش را بپوش`انند، نپ`ذيرفت و رّد فرم`ود ، ت`mش ف`ردي آدم و ح`ّوا را ب`راي اينخداوند
 .آم`وزد ما مي ه را ب`هداس`تان ق`ائن و ھابي`ل، درس`ي مش`اب. توانس`ت گن`اه را ببخش`د و بي`امرزد تاوان م`رگ، خ`دا نمي

  . حضرت ابراھيم و اسحاق نيز، داراي ھمين درس براي ما است

ھ`ايي ھمچ`ون؛ كت`اب خ`روج و كت`اب *وي`ان؛  گردن`د، كتاب عتيق كه با كتاب پي`دايش آغ`از مي ھاي عھد كتاب
.ھاي مردان و زناني است كه به اين قانون و شريعت قرباني، گردن نھادند مملّو از داستان

١٨٩ 
  

  

  "من خواھم گذشت"
كه خدا نسل و فرزندان اب`راھيم را در  ي اين انگيزي درباره ي داستان گيرا و شگفت دارنده بر كتاب خروج، در

ي ك`ه خ`دا ھاي مرتّ`ب و ع`ال داد از طريق يك سلسله رخ. آورد ھم مي كه وعده فرموده بود؛ گرد چنان قالب يك قوم، آن
١٩٠بود،ابراھيم فرموده پيش به  ھا را از آن

خدا . ھاي مصر گرديدند ي فرعون فرزندان و نسل اسرائيل، اسير و برده 
" تصاويري"در زمان موعود خويش، وعده فرموده بود كه آنان را از بردگي و بندگي رھايي داده و طّي مراحلي؛ 

  . دافرستاز بندگي و بردگي گناه، به جھان اش براي احياء و رھايي فرزندان آدم  را از برنامه و نقشه

  .ي پَِسح را شنيده باشيد شايد شما داستان واقعه
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موس`ي؛ ب`ر  ي ك`mم واس`طه يبت عظ`يم را به، ده ب`m و مص`خداون`داز ميmد مسيح،  سال پيش ١۴٩٠حدود  در
، خ̀`دايان دروغ̀`ين خداون̀`دھ̀`ا  ك̀`ه در آن_ آس̀`ا  ھاي معجزه تاي اي̀`ن نش̀`انه ن̀`ه. س̀`رزمين و م̀`ردم مص̀`ر، وارد آورد

باعث نشدند كه فرعون مصر، به  _و آنان را نابود و مفتضح فرمود چالش كشيد  باور را به خدا مصريان كافر و چند
.ي آزادي و رفتن بدھد كmم خدا، تسليم گشته و به قوم اسرائيل، اجازه

اين ترتيب، خدا ب`ه موس`ي فرم`ود ت`ا ب`ه  به ١٩١
ي  يم`هدر ن. اند چه مصريان و چه قوم اسرائيل؛ به مرگ؛ محك`وم ش`دهھر خانواده،زادگان  دھد كه نخست قوم اطmّع

ب̀`ين  و از زد ي ھ̀`ر خان̀`ه را م̀`ي زاده ك̀`رد و نخس̀`ت از تم̀`ام آن س̀`رزمين، گ̀`ذر مي ي م̀`رگ؛ ي̀`ك ش̀`ب مع̀`يّن، فرش̀`ته
  .براي ھمه بوداين يك خبر بد . برد مي

. اي̀`ن ب̀`ود ك̀`ه خ̀`دا راه رس̀`تگاري و نج̀`ات از آن ب̀`m و مص̀`يبت م̀`رگ را مھيّ̀`ا فرم̀`وده ب̀`ود اّم̀`اخب̀`ر خ̀`وش، 

د ك`ه گرفتن` اي ب`راي قرب`اني مي ي قوم اسرائيل بگويد ك`ه ھ`ر خ`انواده باي`د ب`ّره ، به موسي فرمود كه به ھمهخداوند
كت`اب . (".را بگيري`د ي`ا از بزھ`ا آنس`اله باش`د، از گوس`فندان  عيب، نرين`ه يك ي شما بي بّره": دداراي اين شرائط باش

̀`ي؛ ب``ّره مي). ١٢:  ۵خ̀`روج  ̀`ر س``ر ش``د، و از خ̀`ون آن مي بايس̀`تي كش̀`ته مي س̀`پس، در زم``ان معيّن در و  بايس``ت ب
ھايش`ان را ب`ه خ`ون آن ب`ّره آغش`ته  چوب خانه در و چھ`ار ي كس`اني ك`ه س`ر ھم`ه. ش`د چوب ھر خان`ه مالي`ده مي چھار

  .يافتند گذشت و ايشان در آن خانه مانده بودند، نجات مي آن سرزمين ميبودند، ھنگامي كه مصيبت مرگ از 

  : ، وعده فرموده بودخداوند

چ/ون خ/ون را ببي/نم، از و . باش`يد ھ`ا مي ھايي ك`ه در آن و آن خون، عmمتي براي شما خواھد ب`ود، ب`ر خان`ه"
كت`اب . (".زنم، آن ب`m ب`راي ھ`mك ش`ما ب`ر ش`ما نخواھ`د آم`د و ھنگ`امي ك`ه زم`ين مص`ر را م`ي شما خواھم گذشت

  ). ١٢:  ١٣خروج 

در زادگاني ك`ه  آن ش`ب، خ`دا از تم`ام نخس`ت. طوري كه خدا فرم`وده ب`ود، اتّف`اق افت`اد چيز، درست ھمان ھمه
ھ`ر  اّم`ا. در آن س`رزمين، ھ`mك ش`دند زادگان ي نخس`ت بقي`ه اّم`ا، ق`رار داش`تند؛ محافظ`ت فرم`ود؛ زير پوشش خون

  .، وجود مرگ را در خود، حس كرده بودھر خانهآري، . خانه در مصر، شاھد مرگ و ھmكت بود

  . ؛ مرده بودزاده يك نخستكشته شده بود و يا  يك بّرهيا 

 اين`ك .يختن`دب`ار و بردگ`ي، گر ھايشان پاشيده بودن`د، از زن`دگي نكبت در خانه آن شب، آنان كه خون را بر سر

  . ھا مردمي آزاد و رھايي يافته، شده بودند آن

  خريد و رستگاري آنان شده بود؟ چيزي بھاي فديه و باز چه

  .، قيمت آزادي ايشان را پرداخته بودخون يك بّره

ھاي بع`د،  در س`ال.، گشته ب`ودقانون و شريعت گناه و مرگگزين  ، جايقانون و شريعت قربانيبار ديگر،  يك
كه آنان بايد رستگاري عظيمي را ك`ه شد عيدي و پسح داشتند،  را گرامي مي گذشت و پَِسحبايستي اين  يھوديان، مي

  .گرفتند آوردند و جشن مي خاطر مي بهيق خون يك بّره، عمل فرموده بود،نمايندگي از آنان و از طر خدا به

  

  فرمايد خدا قوم خويش را رھبري مي
ھا س̀`ال ِرّق بن̀`دگي و اس̀`ارت در مص̀`ر بي̀`رون آورد و ب̀`ه  ، خ̀`دا اس̀`رائيليان را از ص̀`دپَِس̀`حدر ش̀`ب نخس̀`تين 
ب`ه اب`راھيم، اس`حاق و  كه قوم اسرائيل را ب`ه س`رزميني ك`هاي طرح فرموده بود  خدا برنامه. صحرا رھنمون گرديد

  .بود ايشان مي ھمراهدر ھنگام سفر، خود خدا . گرداند يعقوب و فرزندان ايشان؛ وعده فرموده بود، باز

  

در ش̀`بانگاه  و، رف//ت ت/ا راه را ب/ه ايش/ان دnل/ت كن/د پ/يش روي ق/وم در س/تون اب/ر ميدر روز،  خداون/دو "
  ).١٣:  ٢١كتاب خروج . (".راه روند، و روز و شب ستون آتش، تا ايشان را روشنايي بخشد

  

بلكه او با ب`ازوي و به ايشان نور و روشنايي بخشيد،تنھا قوم خويش را از ميان صحرا عبور داد  ، نهخداوند
من`د فرع`ون، رھ`ايي  ، گش`ود و ايش`ان را از لش`گر و ارت`ش قدرت)بح`ر قُل`ُزم(قوي خويش، راھي در درياي س`رخ 

.ھا را به كوه سينا آورد موسي وعده فرموده بود؛ آن گونه كه به و سپس، ھمان. بخشيد
١٩٢ 
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ميلي̀`ون نف`ر را در خ̀`ود داش̀`ت؛  از دو تأس̀`يس ك`ه جمعيّت̀`ي ب`يش ي آن ك`وه، اي̀`ن ملّ`ت تازه ج`ا و در دامن̀`ه در آن
چگونه ممكن بود كه آنان در چون`ان ص`حرايي زن`ده بمانن`د؟ خ`دا در نيك`ويي و . جا اردو زدند براي تمام سال در آن

.رحمانيّت خويش، براي آنان از آسمان، نان و آب را از يك صخره؛ ف`راھم فرم`ود
ھ`ا در اب`راز  چ`ه آن`ان بار اگر ١٩٣

كس`ي ك`ه ايش`ان را از بردگ`ي رھ`ايي داده ب`ود، كوت`اھي و قص`ور  نس`بت ب`هشناسي، اعتم`اد و اطاع`ت  تشّكر و قدر
ورزيدن`د،  خدا در زماني كه آنان نسبت به او گن`اه مي. بوددار و امين  ھميشه به آنان وفا اّما، خداوندورزيده بودند، 
، از اي`ن خداون`د. داد ھ`ا را برك`ت م`ي آوردن`د، آن ب`ه او ايم`ان ميفرمود و آن ھنگ`ام ك`ه ايش`ان  ري ميايشان را داو

ا ك`رد ت`ا اق`وام و مل`ل اط`راف ايش`ان بتوانن`د راه رس`تگاري از جان`ب خ`دا ر ي خويش كار مي طريق با قوم برگزيده
ي شخص`ي  توانند او را به شيوه ھا درك نمايند كه مي خواست تا انسان چنين مي خدا ھم .ببينند، درك نمايند و بشناسند

  .و فردي بشناسند

گاه  فرم̀`ان و س̀`اير ق̀`وانين ش̀`ريعت، ب̀`ه ق̀`وم خ̀`ويش ام̀`ر فرم̀`ود ت̀`ا ي̀`ك پرس̀`تش ، پ̀`س از اعط̀`اي دهخداون̀`د
  .، نام داشتچادر اجتماعيا  ي مقّدس خيمهفرد بنا كنند كه  به منحصر

  

  چادر اجتماع
نش/ان ] موس/ي[چ/ه ب/ه ت/و  آن ھرمواف`ق . ميان ايش/ان س/اكن ش/وم تا دربسازند  براي منو مقامي و َمقَدسي "

  ).٢۵:  ٨و  ٩كتاب خروج ( .".چنين بسازيد ي جميع اسبابش، ھم ي مسكن و نمونه دھم از نمونه

  

قدر مھم بود كه  براي چه منظور و ھدفي، قوم باستاني خدا، *زم بود كه اين چادر ويژه را بسازند؟ و چرا آن
   شد؟ ساخته ميوّسط خدا به ايشان داده شده بود،كه ت "نمونه"بايستي دقيقاً مطابق آن   آن چادر مي

ي خدا اين بود كه با استفاده از اين خيمه و از طريقي بسيار مشھود، به قوم خويش بياموزد كه  نقشه و برنامه
  . او شبيه چيست و چگونه بايد به او نزديك شد

  

و تمام ملزوم`ات ي چادر اجتماع  درباره است که ھاي مختلف ي پنجاه فصل در كتاب بردارنده مقّدس، در كتاب
تا  توانيم به چند ما تنھا مي. جا بيان کرد ھا را در اين مام آنتوان ت ھمين خاطر؛ نمي ، پس بهتوضيح دادهو متعلّقات آن 

  .ترين عناصر و اجزاي آن اشاره كنيم از اساسي

  

  تنھا يك راه
خواھ`د  ھن`وز ھ`م مي اّم`اچه او كامmً قّدوس اس`ت،  ي اجتماع را بنيان نھاد تا به دنيا بياموزد كه اگر خدا خيمه

  .يك مرز بزرگ بين خدا و انسان وجود دارد اّما. ھا ساكن شود ميان انسان تا در

   .باشد مي گناهاين مرز و مانع، 

  

گوش، محص`ور  ھا ب`ود، در ي`ك ت`ا*ر ب`زرگ و چھ`ار بين انس`ان اين چادر مخصوص كه نماد حضور خدا در
نيم  و ھا، تقريباً دو اين نرده ھاي لطيف كتاني ساخته شده بودند پارچه ھاي برنجي و اين تا*ر، از ستون ھاي نرده. بود

خواس`ت ك`ه  خ`دا مي. ھ`ا پري`ده و عب`ور كن`د توانس`ت از روي آن طوري ك`ه ھ`يچ انس`اني نمي متر ارتف`اع داش`تند؛ ب`ه
  . اين خبر بدي بود.اند د كه از حضور خدا رانده شدهي آدم، درك كنن آلوده فرزندان گناه

  

. حض`ور خ`ويش، ف`راھم فرم`وده ب`ود ك`اران به خ`وش اي`ن ب`ود ك`ه خ`دا راھ`ي را ب`راي نزدي`ك ش`دن گناهخبر 

تنھا راھي كه . قرمز روشن ساخته شده بودو  و بنفش آبي، ارغواني رنگ ي بهھاي ھا، دري داشتند كه از رشته ديوار
و ب`ا خ`ون ب`ّره ي`ا قرب`اني مناس`ب ١٩۴در ھم`ان ي`كتوانستند به جmل خدا نزدي`ك ش`وند، تنھ`ا از طري`ق  كاران مي گناه

  .ديگري بود
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را ب`ا فل`ز  آنب`زرگ از چ`وب درخ`ت اقاقي`ا س`اخته وگ`اه و م`ذبح  اسرائيل فرمود كه ي`ك قربان ، به بنيخداوند
ي قرب`اني  كساني كه ھديه. گرفت ي مخصوص خدا قرار مي بين در و خيمه بايستي در اين مذبح، مي. برنج، بپوشانند

عنوان  گذاش`تند و ب`ه وض`عيّت خ`ود ب`ه گن`اه مي سر آن موجود بيبر ھاي خود را  بايستي دست آوردند، مي گناه را مي
ي شد و جس`دش بايس`تي ب`ر رو سپس آن حيوان بايستي كشته مي. كردند ميپناه و درمانده؛ اعتراف  كار بي افراد گناه
توان`د  شريعت و قانون گناه و مرگ، تنھ`ا ميگفت كه  ھا مي بار ديگر، خدا به انسان يك.گرديد گاه، سوزانيده مي قربان

.گرددمغلوب شريعت و قانون قرباني 
١٩۵ 

  

  

ي گن`اه، مص`الحه  ب`دون پوش`ش و كفّ`اره. مك`ن نب`ودبدون ريختن خون، پوشش گناه م: فرمان خدا، روشن بود
  .ممكن بود با خدا غير) ارتباط درست(

تابوت يا اين وسيله، . را به طm اندود نمايد موسي فرمان داد تا يك صندوق چوبي ساخته و آنچنين به  خدا ھم
ھ`ا  ھايي كه خ`دا ب`ر آن سنگ .اين صندوقچه، نماد تخت پادشاھي خدا در آسمان بود. شد ، ناميده ميي عھد صندوقچه

ي  پارچ̀`ه و س̀`اده پوش̀`ش يك. ش̀`دند داري مي نگ̀`هي زّرين، اي̀`ن ص̀`ندوقچه درون فرم̀`ان را نق̀`ش فرم̀`وده ب̀`ود، در ده
̀`ن ص̀`ندوق،  ̀`ي اي ̀`ده ميكرس̀`ي رحم̀`تطmي ̀`ر آن س̀`ايه مي ، خوان ̀`ان، ب ̀`ي از كروبي ̀`ديس طmي ̀`د ش̀`د و دو تن . افكندن

خدا به حضرت . اند د كه تخت پادشاھي خدا را در آسمان، احاطه كردهاي ھستن جسته كروبيان، فرشتگان مقّرب و بر
  .قسمت و اتاق چادر اجتماع، قرار دھدترين  ي عھد را در داخلي موسي امر فرمود تا اين تابوت و صندوقچه

  

  )اnقداس قدس(مكان اقدس 
ش`د و مس`كن ي`ا  ؛ نامي`ده ميق`دسات`اق ي`ا مس`كن جل`ويي، . ي اجتماع، به دو بخش يا اتاق، تقسيم شده بود خيمه

. ، ب`ود)"خ`ود آس`مان(مث`ال مك`ان حقيق`ي "اين مكان مقّدس درون`ي، . شد ، خوانده ميا*قداس قدساتاق اندروني آن، 

تقريباً . بود ، مانند يك مكّعب بود كه درازا، پھنا و بلندي آن، يكسان ميا*قداس قدس). ٩:  ٢۴ي به عبرانيان  رساله(
داران  شھر آسماني ھم كه روزي م`وطن تم`ام ايم`انر كmم مقّدس خدا، خواھيم ديد كه سفرمان دھاي  در واپسين گام

  . گوش است خواھد بود، نيز چھار

ھ`ا،  گاه ھا و ي`ا زيارت ھاي كليسايي، مساجد، كنيس`ه ھاي جامع، ساختمان ھا امروزه از كليسا بسياري از انسان
ش`ود ك`ه راه رس`تگاري  ھا، اغلب از مردماني آكنده مي چه اين مكان گرگويند، ا ھايي مقّدس، سخن مي عنوان مكان به

ن`ه در ج`ا و مك`ان، بلك`ه در ت`دارك و ت`أمين قّدوس`يّت حقيقي،. پذيرن`د و نميكنن`د  خريد از جان`ب خ`دا را رّد مي و باز
  . شود مناسب بخشش و آمرزش و عدالت و پارسايي از جانب خدا يافت مي

نماي خ`ارجي .پيرايه بود ، كامmً ساده و بياز بيرون اّمااي زيبا،  كننده نحو خيره به، از دروني اجتماع،  خيمه
.يك چادر بزرگ كه از پوست حيوانات، ساخته شده بود: آن ساده بود

١٩۶ 
  

  

  پرده و حجاب
  . گرديد ھم جدا مي ازشد؛ ، ناميده ميحجابي ضخيم كه  ي يك پرده وسيله دو اتاق يا مسكن چادر اجتماع، به

  
با كروبيان ساخته اج ماھرنازك تابيده شده بساز، از صنعت نسّ  حجابي از nجورد و ارغوان و قرمز و كتان"
   ).٢۶:  ٣١كتاب خروج . (".شود

و ب̀`راي  رب̀`ا يك.ك̀`رد و ن̀`ور حض`ور خ̀`دا ب̀`ود؛ ج̀`دا مي، ك̀`ه مس̀`كن ج̀`mل ا*ق̀`داس قدساز آن پ`رده، انس̀`ان را 
خ`دا  .نماد معيار خ`دا از ع`دالت ب`ود پرده، نآ   !ميريد مينه  ، وگرنياييد نزديك: داشت ھميشه، آن پرده؛ اعmن مي

د ي غايي خدا، فرستادن پسرش به زمين بو برنامه. اعmن فرمودھا را به بشر؛ موسي، اين معيار فرمان به با دادن ده
بايست معي`ار  مسيحاي موعود، مي. نمايش بگذارد را به كامليّتيعني : انتظار دارد خواھد و چه را كه خدا مي كه آن

  . ي خويش فرمايد خدا آن پرده را طرح فرمود تا ما را ترغيب به انديشه درباره.خدا باشد
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ھاي كتاني خالص، بافته و س`اخته ش`ده ب`ود، ك`ه كامليّ`ت و پ`اكي مس`يحا را ت`داعي  ي زيبا، از پارچه اين پرده
  .بايست، مقّدس و بدون گناه باشد او مي .كند مي

ھاي كت`اني خ`الص، ب`ه س`ه رن`گ درخش`نده و ش`فّاف آب`ي، ب`نفش و ارغ`واني  ي بافت`ه ش`ده از پارچ`ه اين پرده
  . بودند) قرمز(

  .بايستي خداوندي از آسمان باشد مسيحاي موعود، مي. ھا است رنگ آسمان= آبي

.رنگ زمين، انسان و خون است= قرمز
را ب`ر خ`ود  مسيحا قرار بود كه يك ب`دن جس`ماني و داراي خ`ون ١٩٧

  .كاران، رنج كشيده و بميرد جاي گناه بگيرد تا به

ب`نفش، رن`گ پادش`اھي . انسان باشد_ بايستي خدا مسيحا، مي. ھاي آبي و قرمز است تركيبي از رنگ= بنفش
ي آن`اني ك`ه ب`ر او اعتم`اد  ھ`اي ھم`ه پادشاھي و ملكوت روحاني و معنوي خويش را در قلببايست  مسيحا مي: است
  .بر زمين، برقرار خواھد فرموددشاھي و ملكوت جسماني خويش را ھم ھا، او پا بعد. برقرار فرمايد كنند، مي

بايس`ت بياي`د ت`ا  ھاي آبي و قرم`ز اس`ت، مس`يحا ھ`م مي وسط و تلفيقي از رنگ طور كه بنفش، حدّ  درست ھمان
  . واسط و ميانجي بين خدا و انسان باشد

يعني انساني كه مسيح عيسي باشد، كه خود  انسان، يك متوّسطي استميان خدا و  درزيرا خدا واحد است و "
  . ".را در راه ھمه فدا داد، شھادتي در زمان معيّن

  ).٢:  ۵و  ۶تاؤس  پولس به تيموي اّول  رساله(

  

  ابر جIل
ي خدا ساخته شد؛ او از تخت آس`ماني خ`ود،  چيز متعلّق به آن، براساس برنامه و نقشه ھنگامي كه خيمه و ھر

  . آسا و عظيم بود ي ابري معجزه بردارنده جmل و جبروت مھيب حضور خويش را به زمين فرستاد كه در

̀```ر، خيم̀```ه آن" ج////Iل ي اجتم̀```اع را پوش̀```انيد و  گ̀```اه اب
ي  و موس`ي نتوانس`ت ب`ه خيم`ه. ساخت؛ مسكن را پر خداوند

آن س̀`اكن ب̀`ود، و ج̀`mل  اجتم̀`اع داخ̀`ل ش̀`ود، زي̀`را ك̀`ه اب̀`ر ب̀`ر
 ٣۴و  ٣۵كتاب خ`روج . (".؛ مسكن را پر ساخته بودخداوند

 :۴٠.(   

  

، ن̀``وري درخش̀``نده از حض̀``ور خ̀``ويش را در خداون̀``د
ا*ق````داس و ب````ين دو كروب````ي ب````ر تخ````ت رحم````ت و در  قدس

  .ي عھد، قرار داد صندوقچه

دي̀`دن، آم̀`ده ب̀`ود ت̀`ا ب̀`ا ق̀`وم خ̀`ويش  از طريق̀`ي قابلخ̀`دا 
  .باشد

  
ب`ر ! ھا بلرزن`د ، سلطنت گرفته است، پس قومخداوند"
كت̀`اب . ("!، زم̀`ين متزل̀`زل گ̀`رددفرماي//د جل//وس ميك̀`روبيّين 

   ).٩٩:  ١داود  مزامير

ي  خيم̀`ها*ق̀`داس؛ و ن̀`زول اب̀`ر ج̀`mل خ̀`ويش ب̀`ر ب̀`ا*ي  آفري̀`دگار، ب̀`ا ق̀`رار دادن ج̀`mل خ̀`ويش در مك̀`ان قدس
خ`داي : آموخ`ت آمدند، ي`ك درس بس`يار مھ`م را مي دنيا مي ھا به ھايي كه بعد اجتماع، به اقوام روي جھان، و نيز نسل

اي`ن ارتب`اط فق`ط در ش`رائط مشّخص`ي  اّم`ابا او ارتباط داشته باش`ند، فرمايد تا  كاران را دعوت مي گناه ،واحد حقيقي
  . ممكن بود
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 ديدن تصويري قابل
ي  خواستند خدا و برنامه و نقشه شماري براي آناني بود كه مي ھاي بي كار ھا و راه چادر اجتماع، داراي ابزار

  . ھا بدانند و بشناسند او را براي انسان

  

  .نما، كشيده شده بود دور تصويري که به صورت

  

دوازده _ حي`اء و آزاد ش`ده بودن`د ھاي دقيق و موجز خدا، اين قوم برده كه اينك ا كار ي دستورات و راه پايه بر
ش`كل ي`ك ص`ليب؛ برپ`ا  اي م`نظّم و به گون`ه ي ك`وه س`ينا و به ھ`اي خ`ويش را در دامن`ه چادر_ ي اسرائيل  سبط و قبيله
سمت غرب  سمت شمال، سه قبيله به سمت جنوب، سه قبيله به ي اجتماع در وسط بود و سه قبيله به خيمه. كرده بودند

.ھايشان را برپا كرده بودند رق؛ چادرو سه قبيله به سمت ش
ي اجتم`اع،  وجود آن ابر ج`mل ك`ه ب`ر ب`ا*ي خيم`ه با ١٩٨

  . ميان ايشان است توانست انكار كند كه خداي واحد حقيقي در كس نمي سايه افكنده بود، ھيچ

  

ب`ود ك`ه تنھ`ا ي`ك عmوه، اين خيمه و چادر اجتماع، با ديواري بلند و سپيد ساخته شده از كت`ان، احاط`ه ش`ده  به
ك̀`اران، از ج̀`mل خ̀`دا دور و مط̀`رود بودن̀`د، مگ̀`ر  گناه. گ̀`اه و م̀`ذبح، ق̀`رار داش̀`ت در درون آن، قربان. درب داش̀`ت

  .آمدند اساس ريختن خون يك قرباني كامل و نمادين، به حضور او نزديك مي كه بر آن

  
خ/ون ، زي`را ھ/اي ش/ما كفّ/اره كن/د ام تا براي جان را بر مذبح به شما داده آنجان جسد در خون است، و من "

  ). ١٧:  ١١كتاب *ويان . (".كند است كه براي جان، كفّاره مي

  

از  اّم`ا. توانس`ت وج`ود داش`ته باش`د جداي از پرداخت بھاي مرگ، ھيچ آمرزش و بخششي ب`راي گناھ`ان نمي
را تقديم  ي اجتماع آورده و آن ورزند، قرباني را به خيمه ممكن بود كه ھر وقت كه گناه مي جا كه براي مردم، غير آن

سال، يك بّره در صبح و يك بّره در غروب؛ بر مذبح كش`ته و س`وزانيده  روز ھر نمايند؛ خدا دستور فرمود تا در ھر
ھ`ا و  توانس`تند از اي`ن قرباني اعتم`اد داش`تند، مي               ي او،  م`هو نقش`ه وبرنا خداون`دتمام كساني كه به . شود

  . خوردار گردند ي ھداياي سوختني، يعني يك ارتباط با آفريدگار خويش؛ لّذت ببرند و بر روزه تقديم ھر

ك`ه م`ذبح را لم`س  ھر. اقداس خواھد ب`ود را مقّدس ساز، و مذبح، قدس روز براي مذبح، كفّاره كن، و آن ھفت"
را  ي/ك ب/ّره. روز پيوس/ته ھ/رس`اله،  ي يك دو ب`ّره: ھايي كه بر مذبح بايد گذراني`د و اين است قرباني. كند، مقّدس باشد

ي ديگ`ر را در عص`ر، ذب`ح ك`ن و ب`راي آن مواف`ق  ب`ّره و... را در عص`ر ذب`ح نم`ا ي ديگر بّرهدر صبح ذبح كن، و 
اين قرباني . باشد خداوندبو و قرباني آتشين براي  ي ريختني آن بگذران، تا عطر خوش ي صبح و موافق ھديه ھديه

در جايي كه با ش/ما حضور خداوند،  ي اجتماع خواھد بود، به ي خيمه ھاي شما نزد دروازه ، در نسلسوختني دائمي
  ). ٢٩:  ٣٨تا  ۴٠و  ۴٢و  ۴٣كتاب خروج (.".جا به تو سخن گويم كنم تا آن مي مIقات

  

  كفّارهروز 
تر حقيقت خ`ويش، ب`ه ق`وم خ`ود فرم`ود ك`ه تنھ`ا ي`ك ش`يوه وج`ود دارد ك`ه از  چه بيش خدا براي نشان دادن ھر

 .باش`د؛ داخ`ل ش`وند ملك`وت ميا*ق`داس ك`ه نم`اد آس`مان و  توانند به مكان اقدس، و مسكن قدس ھا مي طريق آن انسان

نحو بسيار مخصوصي برگزيده شده بود، و كاھن اعظم نام داشت، مجاز به  روز در ھر سال، يك مرد كه به يك تنھا
او ب`ا خ`ود، . گذش`ت ، ك`اھن اعظ`م از آن حج`اب و پ`رده مي ١٩٩روز كفّ`ارهدر اي`ن . ورود به داخل مك`ان اق`دس ب`ود

ي عھ`د  مرتب`ه ب`ه تخ`ت رحم`ت، ك`ه ب`ر روي س`رپوش ص`ندوقچه ھمراه داش`ت و از آن، ھفت خون بز قرب`اني را ب`ه
ش`د، ب`ا مرگ`ي ناگھ`اني مواج`ه  ھر طري`ق ديگ`ري وارد حض`ور خ`دا مي اگر كاھن اعظم، ب`ه. پاشيد قرار داشت؛ مي

  . شد مي

ان پاشيدن خون بود كه خدا وع`ده فرم`وده ب`ود ك`ه گناھ`ان ق`وم اس`رائيل را ب`راي ي`ك س`ال ديگ`ر براساس ھم
  . كردند ھاي وي اعتماد مي اگر آنان فقط به او و تدارك_ بخشد  مي
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گرفت؛ براي اي`ن ط`رح ش`ده بودن`د  ي اجتماع، وسائل آن و اعمالي كه بايد در آن انجام مي تمام جزئيّات خيمه
توانند پوششي براي گناھان خويش داشته باشند  كاران مي كه چگونه گناه ي اين شن و گويا را دربارهكه تصويري رو

تم`ام . سازي و احياء گردد؛ ب`ه جھ`ان ارائ`ه ش`ود ي ايشان با آفريدگار كامmً مقّدسشان، دوباره باز ي گسسته و رابطه
  . مودن اشاره مييحاي موعود و مأموريّت و خدمت اوھا، به مس اين چيز

ھا تص`وير را ب`ه  ي خ`ود، ص`د ھ`ا و ب`ا اس`تفاده از مج`راي ق`وم برگزي`ده ، در گ`ذر قرنخداون`داين ترتي`ب،  به
  . گشته در گناه و عصيان، ارسال فرمود شكوه بسياري را به دنياي گم ھاي با جھانيان نشان داد و وعده

  

  ھاي آن معبد و قرباني
اس̀`رائيل، اي̀`ن چ̀`ادر وي̀`ژه را بن̀`ا كردن̀`د ت̀`ا مس̀`كن حض̀`ور  موس̀`ي و فرزن̀`دان بنيك̀`ه  پانص̀`د س̀`ال پ̀`س از اين

، تر گاھي دائمي پرستشرا با  حمل اجتماع ي قابل خيمهباشد، خدا حضرت سليمان پادشاه را مأمور فرمود تا  خداوند
ش`باھت داش`ت، ل`يكن ي اجتم`اع،  طرح كلّي اين بناي جديد در شھر اورشليم، بسيار به ھم`ان خيم`ه. گزين نمايد جاي

  .ھاي معماري دنياي باستان گرديد سليمان، تبديل به يكي از شاھكارمعبد . تر از آن بود ي زيباتر و حتّ  بسيار بزرگ

گونه كه جmل خدا از آسمان به پايين آمد ت`ا مك`ان اق`دس چ`ادر اجتم`اع را در روز افتت`اح آن پ`ر  درست ھمان
  .گاه را مملّو ساخت حضور خدا، نزول فرمود و پرستشو ازلی  جmل ب نيز نور پرھمان ترتي سازد، به

ھاي سوختني و ذب`ايح را س`وزانيد و  قرباني  چون سليمان از دعا كردن فارغ شد، آتش از آسمان فرود آمده،"
  ي خان`ه يَھُ`َوهزي`را ج`mل   نتوانس`تند داخ`ل ش`وند خداون`دي  و كاھنان ب`ه خان`ه. خانه را مملّو ساخت خداوندجIل 
  ).٧:  ١و  ٢كتاب دّوم تواريخ . (".را پر كرده بود خداوند

  

جاي پسرش، قرباني  ابراھيم، قوچي را به تر،  ا گرديد كه ھزار سال پيشي ھمان كوھي بن گاه، در قلّه پرستش
.نموده بود

 ٢٢٠٠٠و  گوس`فند ١٢٠٠٠٠گاه وي`ژه ب`ه خ`دا، دس`تور داد ت`ا  سليمان پادشاه براي تقديم اي`ن پرس`تش ٢٠٠

.گاو را قرباني و تقديم كنند
بھ`ايي  ي خ`ون گران قابل محاسبه حصر، نمادي از ارزش غير و حدّ  ھاي بي اين قرباني ٢٠١

   .شد اي ريخته مي بود كه بايد قريب به ھزار سال بعد از آن در نزديكي ھمين كوه و بر فراز تپه

ھ`ا و  گاه ھ`ا قرب`اني خ`وني نم`ادين، ب`ر قربان ؛ ميليوناين ترتي`ب، از زم`ان آدم، ھابي`ل، اب`راھيم، و ديگ`ران به
  .ھا، به خدا تقديم کردند از پي سالھا  براي پوشانيدن گناه؛ سال

  

  .سپس مسيحا آمد
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٢٢  

  بّره

  

  

  

  

  

  ).۴:  ٨يوحنّا  ي اّول رساله. (."خدا محبّت است"

  ).٣۶:  ٢۶ايّوب  كتاب. (."متعال است خدا"

  

 –مبح`ث ذات و طبيع`ت اجتم`اعي . باش`د اي نزدي`ك ب`ا ق`وم خ`ويش مي اس`ت، مش`تاق رابط`ه محبّ`تخدايي كه 

  . ارتباطي خدا، در نخستين فصل كتاب او آشكار گشته است

. ، آفريد، پس قرار بود كه خدا از مصاحبت و ارتباط با آنان، لّذت ببرد"به شباھت خويش"خدا آدم و حّوا را 

، ت`ا آخ`رين فص`ل از كت`اب خ`دا امت`داد يافت`ه اس`ت، ج`ايي ك`ه  ٢٠٢"خدا با ما"ھمين مبحث  ). ١:  ٢٧كتاب پيدايش (
 ۴يوحنّ`ا ي  ب مكاشفهكتا. (خواھند بود ، و ھميشه با او"ي او را خواھند ديد چھره"خريد و احياء شده  ھاي باز انسان

ك̀`ف داده  ح̀`ث اص̀`لي و ك̀`انوني كت̀`اب خ̀`دا را ازك̀`ه در دي̀`دن اي̀`ن ام̀`ر، كوت̀`اھي ورزد؛ موض̀`وع و مب  آن ھر). ٢٢: 
  .است

  . خواھد انجام دھد چه را كه مي آن تواند ھر است، مي متعال و بزرگخدايي كه 

  ).٣٢:  ٢٧ارمياء كتاب (   . "باشد؟ آيا ھيچ امر براي من مشكل مي. خداي تمامي بشر ھستم يھوهاينك من "

اگر چيزي باش`د ك`ه .تواند انسان شود گر بخواھد، نميتواند مّدعي شود كه خدا ا نھادي نمي پرست پاك ھيچ يكتا
وقت او باي`د چي`زي  ، آن)ضاّد استچه كه با ذات و سرشت خدا مغاير و مت سواي آن(نيايد  قادر مطلق از انجامش بر

  . كمتر از خدا باشد

  

  انسان شود؟ تواند ميآيا خدا : پرسش اين نيست كه

  

  كه انسان شود؟  تصميم گرفته استآيا خدا : پرسش اين است كه

  

  ي اجتماع حقيقي خدا خيمه
مي/ان  در"ك`ه خ`دا ب`ه ق`وم اس`رائيل فرم`ان داد ت`ا چ`ادري وي`ژه را بن`ا كنن`د ك`ه او  از آن پس پانصد سال و  ھزار

  : فرمايد ، كmم مقّدس خدا چنين اعmن مي)٢۵:  ٨كتاب خروج (، ساكن گردد؛ "ايشان

 پ`ر از. مي/ان م/ا س/اكن ش/دو كلم`ه جس`م گردي`د و ... در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا ب`ود و كلم`ه خ`دا ب`ود"
عب`ارتي ك`ه ). ١:  ١و  ١۴يوحنّ`ا انجي`ل ( .."ي پ`در ي پسر يگانه را ديديم، جmلي شايسته جIل اوفيض و راستي و 

پ`ا ك`ردن  بر"معناي  اي ب`ه زب`ان يون`اني گرفت`ه ش`ده اس`ت ك`ه ب`ه ، ترجمه شده اس`ت، از كلم`ه"ميان ما ساكن شد"به 
مي`ان م`ا برپ`ا  ي خ`ويش را در او خيم`ه": چنين نيز ترجمه نمود توان اين اين عبارت را مي. باشد ، مي"چادر يا خيمه

فرماي̀`د ك̀`ه در آن روح و ج̀`ان آن  ، تش̀`بيه مي"معب̀`د"ي̀`ا  "خيم̀`ه"ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا ب̀`دن ي̀`ك ش̀`خص را ب̀`ه  . ."نم̀`ود
.شخص، ساكن است

. دنيا آم`د مقام يك نوزاد پسر، ب`ه در، آموختيم؛ پسر جاوداني خدا ١۶گونه كه در فصل  ھمان ٢٠٣

  .بود كه او خواست تا در آن ساكن گردد اي خيمه جسم انساني وي،
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ي حض`ور خ`ويش را در  آفريده جmل و نا ي اجتماع كه خدا نور پر در روزگار حضرت موسي، ساختار خيمه
جmل  ليكن در شخص عيسي، نور و حضور پ`ر. ، پوشيده شده بودھاي حيوانات پوستي  وسيله آن قرار داده بود، به

: توانس`تند بگوين`د ك`ه اين ترتي`ب، ش`اگردان عيس`ي مي ب`ه. ، س`اكن گردي`دپوس`ت و جس`م انس`انيي خدا در  و ناآفريده

  . ! "ي پدر ي پسر يگانه را ديديم، جmلي شايسته] عيسي[جmل او "

  

:  ٢ي به عبراني`ان  رساله(.، بود."را برپا نمود، نه انسان وند آناست كه خدا ي حقيقي خيمهآن "جسم عيسي، 

٨.(  

توانس`تند  ك`اران مي ھ`ايي بودن`د ك`ه گناه گاه و معبد، مكان ھا پرستش عتيق، چادر اجتماع؛ و بعد در دوران عھد
س`اني ب`ود و رش`د ھنگ`امي ك`ه عيس`ي در جس`م ان. حيوانات قرباني را تقديم كنند تا گناه ايشان پوشيده و كفّ`اره گ`ردد

خوانيم ك`ه  جا نمي ھرگز در ھيچ اّمامعبد شھر اورشليم ديدن فرمود؛  از ھاي گوناگون، ھا و در موقعيّت كرد، بار مي
. كار را انجام نداد؟ عيسي ھيچ گناھي نداشت چرا او اين. ي قرباني براي گناه، گذرانيده و تقديم فرموده باشد او ھديه

:  ٢۶ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله. (."، گن`اه را مح`و س`ازدقرباني خودمرتبه در اواخر عالم، ظاھر شد تا به  يك": عيسي

  .شد گاه و مذبح او مي گرديد و آن صليب رومي ھم بايد قربان ي قرباني مي بايستي ھديه او مي). ٩

  

  .ھا و اعمال ظاھري بود عيسي، خود واقعيّت پشت نماد

  
  ).٣:  ١۶پولس به تيموتاؤس ي اّول  رساله. (."شتظاھر گ خدا در جسم"

  : كنار معبد بزرگ شھر اورشليم، ايستاده بود و به گروھي از مردم، چنين فرمود بار، عيسي در يك

گ`اه  آن. ».پ`ا خ`واھم نم`ود روز آن را بر را خ`راب كني`د ك`ه در س`ه اي/ن ق/دس«: عيسي در جواب ايشان گفت"
. »كن`ي؟ روز آن را برپ`ا مي ان`د؛ آي`ا ت`و در س`ه شش سال، اين قدس را بن`ا نموده و ي چھل در عرصه«: يھوديان گفتند

د ك`ه خاطر آم` پس وقتي كه از مردگان برخاست، شاگردانش را به. گفت ي قدس جسد خود سخن مي ليكن او درباره
:  ١٩ت`ا  ٢٢يوحنّ`ا انجي`ل . (."گاه به كتاب و به كmمي كه عيسي گفته بود، ايم`ان آوردن`د آن. را بديشان گفته بود اين

ھ`ا  آن. گف`ت، ب`دن و جس`م خ`ود او ب`ود اش س`خن مي ، ك`ه عيس`ي درب`اره"اين قدس"كردند كه  يھوديان درك نمي. )٢
ن̀`ور و ج̀`mل  اّم̀`ا. گوي̀`د ش̀`كوه معب̀`د ش̀`ھر اورش̀`ليم س̀`خن مي كردن̀`د ك̀`ه عيس̀`ي درم̀`ورد بن̀`اي عظ̀`يم و با تص̀`ّور مي

نور و ج`mل حض`ور خ`دا، اكن`ون . دست بشر، نبود ا*قداس ساخته شده به حضور خدا، ديگر در مكان اقدس يا قدس
   .جسم عيسي؛ ساكن گشته بود" معبد"در 

̀`ه س̀`ه در ̀`ت و خ̀`دمت عيس̀`ي، او ب ̀`ام دوران مأموريّ ̀`ا ش̀`اھد تن از ش̀`اگردان  نزديك̀`ي اتم خ̀`ويش اج̀`ازه داد ت
  .جmل خدا باشند درخشش پر

نظ`ر  و در. عيسي، پطرس و يعقوب و برادرش يوحنّ`ا را برداش`ته، ايش`ان را در خل`وت ب`ه ك`وھي بلن`د ب`رد"
كه  .اش چون نور، سفيد گرديد اش چون خورشيد، درخشنده و جامه متبّدل گشت و چھره] عيسي[ھيأت او ايشان، 

: پط̀`رس ب̀`ه عيس̀`ي متوّج̀`ه ش̀`ده، گف̀`ت ك̀`ه اّم̀`ا. كردن`د ب̀`ر ايش̀`ان ظ̀`اھر ش̀`ده، ب̀`ا او گفتگ̀`و ميناگ`اه موس̀`ي و الي̀`اس 
جھت  جا بس`ازيم، يك`ي ب`راي ت`و و يك`ي ب`ه اگر بخواھي، سه سايبان در اين! جا نيكو است خداوندا، بودن ما در اين«

و اين`ك  ايش/ان س/ايه افكن/د ابري درخشنده ب/رو ھنوز سخن بر زبانش بود كه ناگاه » .موسي و ديگري براي الياس
:  ١ت`ا  ۵متّ`ي  انجي`ل. (."»!او را بشنويد. از وي خشنودماين است پسر حبيب من كه «: رسيد كه آوازي از ابر در

١٧.(  

ش`د ت`ا فرش`تگان در آس`مان، روي خ`ود را از آن  ھمتاي خدا كه سبب مي فوق طبيعي، مخصوص و بي نور ما
، س`اكن گش`ته در عيس`ي ي اجتم`اع ب`ود، خيم`ه ا*ق`داس در قدس جmلي كه پرھمان حضور . بود در عيسيبپوشانند، 

  .بود
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اي ك̀`ه زم̀`اني ب̀`ر چ̀`ادر اجتم̀`اع، س̀`ايه افكن̀`ده ب`ود، اين̀`ك ب̀`ر مك̀`اني ك̀`ه عيس̀`ي ايس̀`تاده ب̀`ود، س̀`ايه  آن اب`ر درخش̀`نده
  .گسترانيده بود

  .روي زمين بود ديدن خدا بر قابلعيسي حضور مرئي و 

  : ي پسر خدا با صحبت پدر از آسمان، ھمراه و توأم گرديد اين جmل درخشنده

  . ".او را بشنويد. ، كه از وي خشنودمپسر حبيب مناين است "

داود ه پسر خدا، پسر انس`ان گ`ردد؛ ك از آن حدود ھزار سال پيش. ي اين موضوع، بسيار جّدي بود خدا درباره
زي`را غض`ب . ھ`mك ش`ويد                  ناك شود و از طري`ق، ، مبادا غضبپسر را ببوسيد": پيامبر، چنين نوشت

  .)٢:  ١٢داود كتاب مزامير . (."ي آناني كه بر او توّكل دارند حال ھمه به خوشا. شود او به اندكي افروخته مي

   .ترام و تكريم نماييدپسر را اح: معناي اين است كه ، به"پسر را ببوسيد"

  

ھاي ك`ه خودش`ان ني`ز مانن`د ديگ`ران،  انس`ان_ ھاي رھب`ران م`ذھبي  ھا و دس`ت بينم كه افرادي، سر ميگاه،  هگ
رون̀`د ك̀`ه  ھايي مي كنم ك̀`ه ھم̀`ين اف̀`راد، ب̀`ه زي̀`ارت انس̀`ان م̀`ن مش̀`اھده م̀`ي. بوس̀`ند ك̀`ار ھس̀`تند؛ را مي درمان̀`ده و گناه

ت`ا ... دارد پ/در، پس/ر را دوس/ت م/ي":اين حين، خدا ب`ه جھ`ان، اع`mن فرم`ود ك`هدر . اند گشته ھايشان به خاك باز بدن
و كسي كه به پسر حرم`ت نكن`د، ب`ه پ`دري ك`ه ؛دارند كه پدر را حرمت مي ھمه پسر را حرمت بدارند، ھمچنانكه  آن

  . ."او را فرستاد؛ احترام نكرده است

  ). ۵:  ١٩و  ٢٣يوحنّا انجيل (

  

  ناديور و مُ آ امپي

، "را مھيّ`ا س`ازند خداون`دراه "ور وي`ژه ك`ه بايس`تي آ امي ي`ك پي` ك`ه درب`اره اشعياء يكي از دو پي`امبري اس`ت
.يحيا، پسر زكرياء نب`ي ب`ودپيامبر ديگر،). ۴٠:  ٣شعياء اكتاب . (انتخاب شده بود

٢٠۴
ك`ه پي`امبران پيش`ين،  حالي در 

ات اي`ن امتي`از و مباھ` اّم`ايحياي پي`امبر، ، ".خواھد فرستادخدا مسيحاي موعود را به جھان، : "داشتند كه اعmن مي
  !". آمده استمسيحاي موعود، "برجسته را داشت كه اعmن كند

  
توب/ه كني/د، زي/را «: گف`ت دھنده در بياب`ان يھودي`ه ظ`اھر ش`د و موعظ`ه ك`رده، مي و در آن ايّام، يحياي تعميد"

اي در  كنن`ده ص`داي ندا«:گوي`د ك`ه اش`عياء نب`ي از او خب`ر داده، مي زيرا ھمين است آن. ».ملكوت آسمان نزديك است
  ).٣:  ١تا  ٣متّي انجيل .(."».را مھيّا سازيد و طُُرق او را راست نماييد خداوندبيابان؛ كه راه 

  

  توبه
  .يحيا براي مردم؛ بسيار ساده و روشن بوددر پرتو نور آمدن مسيحا، پيام 

  
  .!"كنيدتوبه "

  

ت`ا مِ : از دو بخ`شاين كلم`ه، .، گرفته شده است Metanoeo تانويِامِ ي يوناني  ، از كلمه Repent توبهي  واژه
Meta   نويِا وNoeo بخ`ش دّوم، . اس`ت دگرگ`وني و تغيي`ري`ا  جنبشمعناي  بخش نخست آن، به. ؛ تشكيل شده است
ي̀`ا  تغيي̀`ر و دگرگ̀`وني فك̀`ر و انديش̀`ه اين، معن̀`اي ابت̀`دايي توب̀`ه، بر بن̀`ا. كن̀`د ؛ اش̀`اره ميھاي ذھ̀`ن افك̀`ار و انديش̀`هب̀`ه 
  . باشد ؛ ميگزيني افكار اشتباه با تفّكر صحيح جاي

خواھم ب`ا اتوب`وس، از  روزه، فرض كنيد كه من مي در متن زندگي ھر" توبه"براي عينيّت بخشيدن به مفھوم 
؛ )پايتخ`ت كش`ور اردن(ن اّم`اب`ه  )پايتخت كشور لبن`ان( وتيك شھر به شھري ديگر، سفر كنم، مثmً بخواھم از بير

گيرم و  رود، در صندلي خودم جا مي نظر من مي كنم به مقصد مورد شوم كه تصّور مي سوار اتوبوسي ميپس .بروم
ي`ابم ك`ه  مي رود؛ م`ن در راه، ب`ا س`رعت م`ي اندكي بعد، ھنگامي كه اتوبوس در بزرگ. كنم شروع به چرت زدن مي
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ھاي  يك`ي از ش`ھر(طرف شھر استانبول  سوي شمال و به بلكه بهرود، ن نمياّماسوي  سوي جنوب و به بوس بهاين اتو
  حال من چه بايد بكنم؟! در حركت است) مھم و بزرگ كشور تركيه

  : دو گزينه، پيش روي من است

  .كه به مقصد اشتباھي برسم تا اين باقي بمانمقدر مغرور باشم كه اشتباھم را نپذيرم و در ھمان اتوبوس،  آن

معناي آن اس`ت ك`ه ي`ك تغيي`ر فك`ري انج`ام دھ`م و اذع`ان دارم ك`ه  ، ك`ه ب`هتوب`ه ك`نمتوانم فروتن شده و  يا، مي
گاه از آن اتوبوس پياده گردد كه در اّولين ايست آشكار ميي من زماني  خلوص توبه. ام اتوبوس اشتباھي را سوار شده

  . برد وم كه مرا به مقصد دلخواھم ميشده و سوار اتوبوسي ش

  .سازد ؛ رھنمون مياعتماد به حقيقتو  گردانيدن از اشتباه روي بري حقيقي، شخص را به  توبه

  

  . تواند با دو روي سّكه؛ مقايسه شود توبه، مي

  

  !توبه كن: گويد يك طرف سّكه مي
  

   !باور كن و ايمان آور: گويد روي ديگر سّكه مي

  

  : اين دو روي سّكه، دو بخش يك حقيقت ھستند

  ).٢٠:  ٢١كتاب اعمال رسو*ن . (."به خداوند ما عيسي مسيح ايمانسوي خدا و  به توبه"

ھا اعتم`اد ك`رده  بداني رستگاري و نجات،چه كه شما برا ي آن معناي دگرگوني در ذھن و فكر درباره به توبه
  . مفھوم اعتماد به تدارك خدا براي رستگاري و نجات است  ، بهايمان. باشد بوديد مي

  .گشت، ھيچ ايمان حقيقي وجود ندارد جدا و سواي از توبه و باز

! از افك`ار اش`تباھتان توب`ه و بازگش`ت كني`د: "يحي`اي پي`امبر، چي`زي ش`بيه ب`ه اي`ن ب`ود بر ھمين اساس، پيغ`ام

او آمده تا ! دھيد و بر مسيحاي پادشاه موعود آسمان، اعتماد نماييد توانيد خودتان را نجات اعتراف كنيد كه شما نمي
ايستيد و شروع به اعتماد  كه شما از اعتماد به خودتان باز اين مشروط بر_ ترين دشمنانتان، رھايي دھد  شما را از بد
   ".!به او نماييد

̀`اه ̀`ه وض̀`عيّت گن ̀`ه ب ̀`راف  كس̀`اني ك ̀`د،  و اذع̀`ان ميآلود خ̀`ويش، اعت ̀`ا بهكردن ̀`ط يحي ̀`د  در رودتوّس ̀`ه، تعمي خان
توانس`ت و  تعمي`د ي`افتن در آب، نمي. ش`ود ش`ناخته مي،دھن`ده يحياي تعميدنام  يحيا، بهھمين سبب است كه  به. يافتند مي

ھا ب`ود ك`ه  ب`راي انس`ان بيرونيراه بيان يك روفتن در آب رودخانه،  فر. تواند، گناه را شسته و بزدايد اكنون نيز نمي
پ`اك  آورده را از وضعيّت نا كاران ايمان و گناه كاران ي مسيحا كه آمده بود تا توبه درباره را پيام خدا ،رند كهابراز دا

  . اند پذيرفته در درونايشان؛ پاك فرمايد،

  

  برگزيده
مس`يحاي . يحي`ا آم`د ت`ا در رودخان`ه از او تعمي`د ياب`د نزد ت و خدمت زميني خ`ويش، ب`هعيسي در بدو مأموريّ 

ي ديگ`ر نس`ل بش`ري ق`رار داد  گناه، نياز به توبه از ھيچ گناھي نداشت، ليكن با تعميد يافتن، او خ`ود را در طبق`ه بي
  . كه آمده بود تا آنان را نجات بخشد

ديگ`ري از خ`داي  نم`اي دوروقايع، اين . شود ي تعميد عيسي، ديده شد؛ ھرگز فراموش نمي چه كه در واقعه آن
  . دھد واحد حقيقي را در يگانگي و عظمت وي، به ما نشان مي

را دي`د ك`ه  روح خداساعت آسمان بر وي گشاده شد و  چون تعميد يافت، فوراً از آب برآمد كه در عيسي اّما"
اس/ت پس/ر حبي/ب م/ن ك/ه از او  اي/ن«: كه رسيد خطابي از آسمان درگاه  آن. آيد مثل كبوتري نزول كرده، بر وي مي

  ).٣:  ١۶و  ١٧متّي  انجيل. (".».خشنودم
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الق̀`دس را  ھمان ترتيب̀`ي ك̀`ه در روز نخس̀`ت آف̀`رينش ب̀`ود، اي̀`ن رواي̀`ت، حض̀`ور پ̀`در، پس̀`ر و روح درس̀`ت ب̀`ه
خ`ويش را ب`ه وض`وحي ] ي گانه س`ه[ي كلي`دي ت`اريخ، خ`دا داش`ت يگ`انگي كثي`ر  ، در اي`ن لحظ`هاّم`ا. نماي`د آشكار مي

ميان كmم مقّدس خدا، اين يكي از آن نقاطي است كه ھر مسافر،  در سفر ما در. فرمود تر، آشكار مي تر و عظيم بيش
  . ايستد، تصويري از آن بردارد و به آن واكنش نشان دھد نياز دارد تا به

اي ك`ه جھ`ان  كلم`ه(،پس/ر خ/دادر زي`ر آس`ماني ص`اف و درخش`ان، . ش`ود نما نش`ان داده مي جا، اين دور ينا در
ھم̀`ان (، روح خ//دا             در ھم̀`ان لحظ̀`ه، . نھ̀`د ؛ از آب رودخان̀`ه ب̀`ه بي̀`رون گ̀`ام مي)ي او آفري̀`ده ش̀`د واس̀`طه به

ش`كل ي`ك  از آس`مان پ`ايين آم`د و به؛ )فرم`ود ھ`ا و در روز نخس`ت آف`رينش، حرك`ت مي روي س`طح آب روحي كه ب`ر
: گوش رس`يد ك`ه از آسمان به         ، خداي پدرنھايت، صداي  و در. كبوتر، بر عيسي نازل شد و بر او قرار گرفت

  .."اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم"

اي فقي̀`ر در ش̀`ھر كوچ̀`ك و  ي زن̀`دگي خ̀`ويش، در پ̀`س پ̀`رده و در خ̀`انواده خ̀`mل س̀`ي س̀`ال گذش̀`ته عيس̀`ي در
ھا، چش`م ب`ر پس`ر  در تم`ام آن س`ال اّماچه او از ديد ھمگاني دور بود، پدر آسماني  اگر. زيست اھّميت ناصره؛ مي بي

  ."از او خشنودم": شنويم و اكنون، ما نظر و حكم خدا را در زندگي عيسي مي. داشت محبوب خويش مي

تنھ̀`ا عيس̀`ي ب̀`ود ك̀`ه خ̀`دا را در  .دنيا آم̀`ده ب̀`ود، بگوي̀`د كنون ب̀`ه را ب̀`ه ھ̀`يچ انس̀`اني ك̀`ه ت̀`ا توانس̀`ت اي̀`ن خ̀`دا نمي
مقام پسري از آسمان، قّدوس،  عيسي در .چه دروني و چه بيروني؛ خشنود ساخته بود_ چيز و در تمام جزئيّات  ھمه
آن _ او مس`يحا . آ*يش، و واجد شرائط ب`راي انج`ام ك`اري ب`ود ك`ه ب`راي آن ب`ه زم`ين ن`زول اج`mل فرم`وده ب`ود بي

ك`ه ب`راي ي`ك ك`اھن ي`ا پادش`اه، انج`ام  چنان آن( خ`دا او را ن`ه ب`ا روغ`ن،. خ`دا ب`ود ي و برگزي`ده_  ي مسح ش`ده يگانه
.شد مي

٢٠۵
  . القدس، مسح فرموده بود خود روح بلكه به )

  ). ١٠:  ٣٨كتاب اعمال رسو*ن . ("...القدس و قّوت، مسيح نمود خدا عيسي ناصري را با روح"

  

  . ي وي نوشته بودند عيسي ھمان كسي بود كه تمام پيامبران درباره

  

  ي خدا بّره
ي خ/دا ك/ه گن/اه جھ/ان را  اين/ك ب/ّره«: پس گفت. آيد جانب او مي عيسي را ديد كه به ،روز، يحيا در فرداي آن"

   ).١:  ٢٩يوحنّا انجيل . (".»!دارد مي بر

  .يحيا، پر از معنا و مفھوم است اين اعmن

  

  .!"ي خدا ه اينك برّ " •

. كردن`د تق`ديم ميقرباني،عنوان  نقص خ`ويش را ب`ه ب`يعي`ب و  سالم و بي ھاي بّرهھا  براي ھزاران سال، انسان

ھ`زار س`ال  قري`ب ب`ه دو                   ! كامل كه خدا وعده فرموده ب`ود، در ص`حنه ب`ود "ي هّ بر"حال، با*خره، آن 
ي قرب`اني را ب`راي خ`ود، مھيّ`ا  ه خ`دا ب`رّ ": ابراھيم، به پسرش كه قرار بود بمي`رد، چن`ين گف`تعيسي،  پيش از آمدن

جاي  ا ف``راھم فرم``ود ت``ا ب``هگزين ر حقيق``ت، خ``دا ي``ك قرب``اني ج``اي در). ٢٢:  ٨پي``دايش كت``اب . (."خواھ``د س``اخت
 "ي`ك ق`وچ"گزين و ني`ابتي،  نب`ود؛ بلك`ه آن قرب`اني ج`اي "بّره"اين قرباني  اّماگاه، كشته شود،  ابراھيم، بر قربانپسر
ج`ز خ`ود مس`يحاي موع`ود  كس`ي ابراھيم، ذكر شده ب`ود،گويي  كه در پيش "بّره"آن ). ٢٢:  ١٣كتاب پيدايش . (بود
اب`راھيم ": توانس`ت چن`ين بگوي`د ب`راي ھم`ين ب`ود ك`ه عيس`ي مي. نم`ود پيش؛ ب`ه عيس`ي اش`اره مي ابراھيم، پيشا. نبود

  ).٨:  ۵۶يوحنّا انجيل . (."كه روز مرا ببيند، و ديد و شادمان گرديد اين شادي كرد بر

  

گن`اه كس`اني را ص`ورت نمادين، گن`اه؛ به يوانات بياز زمان آدم، خون ح. ."دارد مي را بر... كه گناه " •
ل̀`يكن قرب`اني ش̀`دن عيس`ي؛ چي̀`ز  ك`رد، انيد و كفّ̀`اره ميپوش` كردن̀`د، مي ي او اعتم`اد مي ك`ه ب`ه خ̀`دا و برنام`ه و نقش̀`ه

 .گناه را بردارداو آمده بود تا كامmً و براي ھميشه، . متفاوتي بود
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ي`ك ي`ا  ي`ك خ`انواده، يك ش`خصنمايندگي و از طرف  ھاي گناه، به در گذشته، خون قرباني. !"جھان" •
خون عيسي يك پرداخت كام`ل و نھ`ايي ب`راي ت`اوان گن`اه در گذش`ته، در ح`ال و در  اّما. گرديد ؛ تقديم ميقوم و ملّت
  . بود براي تمام جھانيانآينده؛ و 

  

دنيا آم`ده اس`ت؛  كنون ب`ه كس ك`ه ت`ا اين معن`ا اس`ت ك`ه ھ`ر دارد، ب`ه مي ي خدا كه گناه جھان را بر آيا خون بّره  
از روزي ك`ه گن`اه وارد نس`ل بش`ر ش`د، خ`دا ھميش`ه، . ش`ود؟ خي`ر كار توّسط خدا آمرزيده و بخش`يده مي طور خود به

.چه كه فراھم فرموده، بوده است ھا نسبت به خودش و آن طالب ايماني شخصي از جانب انسان
٢٠۶ 

  

  
به آن كساني ك`ه او را قب`ول كردن`د، ق`درت داد ت`ا  اّمانزد خاّصان خود آمد و خاّصانش او را نپذيرفتند؛ و  به"

  . ."كه به اسم او ايمان آورد فرزندان خدا گردند، يعني به ھر

  ).١:  ١١و  ١٢يوحنّا انجيل (

  

  ھا ھا و نماد سايه
ي  خ`ون ھ`ر حي`واني ك`ه ب`راي فدي`ه: كmم مقّدس خ`دا، روش`ن و واض`ح اس`ت

:  ١ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله. (ب`ود ، مي"ھاي آين`ده ي نعمت سايه"شد،  گناه، قرباني مي

١٠ .(  

اگ`ر . ش`ود وجود آورده اس`ت، اش`تباه نمي آن چي`زي ك`ه آن س`ايه را ب`هسايه، با
آي`د، ممك`ن اس`ت ك`ه  س`وي ش`ما مي شما به پايين نگاه كنيد و دوستتان را ببينيد ك`ه به

ايس`تد، آي`ا نگامي كه دوستتان در جل`وي ش`ما بھ اّما ي او را مشاھده كنيد،  ابتدا سايه
  گريد و با خود او صحبت نخواھيد كرد؟ ن ي دوستتان؛ به خود او نمي جاي سايه به

ھايي بودن`د ك`ه آم`دن مس`يحاي موع`ود را بي`ان و  چيزھاي  سايهي گناه، تنھا  عتيق براي كفّاره ھاي عھد قرباني
  . نمودند اعmن مي

  .زدايد ، ھمان كسي است كه سايه را ميي خدا عيسي آن بّره

شود،  داخل جھان مي ]مسيحا[ لھذا ھنگامي كه. بكند كه خون گاوھا و بزھا رفع گناھان را محال استزيرا "
ھ`اي  ھ`اي س`وختني و قرباني ب`ه قرباني. جسدي براي من مھيّا س/اختيقرباني و ھديه را نخواستي، لكن «: گويد مي

ي ت`و را اي خ`دا  ت`ا اراده) در طوم`ار كت`اب در ح`ّق م`ن مكت`وب اس`ت( آيم ميگاه گفتم، اينك  آن. گناه رغبت نداشتي
ھ`اي گن`اه را نخواس`تي و ب`ه  ھ`اي س`وختني و قرباني ھ`ا و قرباني ھ`دايا و قرباني«: گويد چون پيش مي. ».جا آورم به
ي تو را اي خ`دا  آيم تا اراده اينك مي«: بعد گفت كه گذرانند، حسب شريعت، مي ھا را به ، كه آن»ھا رغبت نداشتي آن
ايم، به قرب`اني جس`د عيس`ي  و به اين اراده، مقّدس شده. دارد، تا دّوم را استوار سازد مي پس اّول را بر. ».جا آورم به

  . )١٠:  ۴تا  ١٠ي به عبرانيان  رساله(.."يك مرتبه فقطمسيح، 

ش`باھت  حيوان`ات، به.آن ب`ود دند كه خ`دا مش`تاق و طال`بچيزي بو ھا و مظاھر نمادھاي حيوانات، تنھا  قرباني
ماک`ت  توانيد گونه كه شما نمي درست ھمان .، با ارزش يك انسان، برابر نيستارزش يك بّره. خدا آفريده نشده بودند

عنوان پرداخ̀`ت بھ̀`اي اتومبي̀`ل واقع̀`ي ب̀`ه وي بدھي̀`د،  را ب̀`ه ي اتومبي̀`ل ب̀`رده و آن را ب̀`راي ي̀`ك فروش̀`ندهي̀`ك اتومبي̀`ل 
̀`ّره نمي ھمين ترتي̀`ب ني̀`ز خ̀`ون ي̀`ك ب̀`ه ̀`اه انس̀`ان باش̀`د توانس̀`ت  ب ̀`اني ھم. پرداخ̀`ت بھ̀`اي ت̀`اوان گن ̀`ا  ي̀`ك قرب ط̀`راز ي

  . تر، مورد نياز بود بارزش

  . عيسي آمد تا آن قرباني را مھيّا فرمايد و بپردازد

  

  ؟ضعيفريز  يك برنامه
او در پاس`خ ب`ه اي`ن اع`mن ك`ه عيس`ي آم`د ت`ا . نگاري داشتم حدود دو سال پيش، من با يك دكتر فلسفه، نامه در

  : ، چنين نوشت"دارد گناه جھان را بر"
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ھ`زار س`ال  تنھ`ا دو ھ`م ، آنب`ازي مس`خره اين ادا كردن ھم رس خدا مبني بر از تصميم ھايي كه پيش انسان بر سر
تمام معن`ا،  ريز ب`ه يك برنامه رسد كه خداي مسيحيان،  نظر مي اند، چه خواھد آمد؟ به دنيا آمده و از دنيا رفته به ؛پيش

طول  ھ`ا س`ال، ول`ي ھ`زاران س`ال ب`ه كار افتاده است؛ زيرا اگر نگ`وييم ميليون نوا است و فكرش دير به ضعيف و بي
  .پيدا كندع بشر؛ نو' گناھان'اھي براي بخشش انجاميده تا او بتواند ر

ھ`ا  ي ميليون رسد كه اي`ن م`رد ك`ه اكن`ون م`رده اس`ت، در درك معن`ا و مفھ`وم موج`ود در پ`س پ`رده نظر مي به
ي گناھ`ان  بايس`تي ت`اوان و جريم`ه كنن`د ك`ه مس`يحا مي گويي كه ھمه ب`ه روزي اش`اره مي ھا پيش ي قرباني و صد بّره

از ھم`ان ابت`دا، برنام`ه و  .رفته و بپردازد؛ ره به خطا پيموده استدر گذشته، حال و آينده، را بر خود گ_ نوع بشر 
گذاش`تن  س`بب فرو كه عدالت خود را ظاھر سازد، به آن": ي ياري و نجات خدا براي بشر؛ شامل پرداخت براي نقشه

در ح`ين تحّم`ل خ`دا، ب`راي اظھ`ار ع`دالت خ`ود در زم`ان حاض`ر، ت`ا او ع`ادل ش`ود و ع`ادل ش`مارد  س/ابقخطاياي 
  ).٣:  ٢۵و  ٢۶پولس به روميان ي  رساله( . ."كسي را كه به عيسي ايمان آَوَرد ھر

ي  وس`يله به_ ك`اران ام`روزي  از دوران مسيح را بر ھمان اساس بخشش خ`ويش ب`راي گنا كاران پيش خدا گناه
داراني  ايمان. البتّه تفاوتي وجود داشته است. ھا و تدارك خدا، مورد آمرزش و بخشش قرار داده است ايمان به وعده

از  اي`ن تنھ`ا پ`س. اند كفّ`اره ك`رده و پوش`انيدهرا  ان`د، گناھ`ان خ`ويش كرده از ظھور عيس`ي مس`يح، زن`دگي مي كه پيش
̀`اه گناه ريخت̀`ه ش̀`دن خ̀`ون عيس̀`ي و پي̀`روزي او ب̀`ر م̀`رگ اس̀`ت ك̀`ه ت̀`اوان و جريم̀`ه ك̀`اران، ب̀`راي ھميش̀`ه از  ي گن

  . شود مي ملغي و زدودهھاي حساب و كتاب،  دفتر

  

ك`رد، ش`بيه  حي`واني را تق`ديم مي ي قرب`اني ، به زمين بيايد؛ انساني كه ھدي`هي خدا عيسي، آن بّرهكه  از آن پيش
  .زده بود كه از بانك، وام گرفته است يك تاجر بحران

  

كه  ص`ورتي نماي`د ت`ا در عھ`ده گرفت`ه و تعھّ`د مي كن`د ت`ا ض`مانت وام او را به مند، موافق`ت مي يك دوست ثروت
  . دازدھا را به بانك بپر پرداخت اقساط آن وام، كوتاھي ورزد، خود او آن دوست تاجرش در باز

  

در گرداب قرض تر تر و بيش ورزد و بيش قصور مي رداخت بدھي خود،پ سال، آن تاجر، در باز با گذشت ھر
كن`د ت`ا  مند وي يك چك و ضمانت ديگر را براي بانك امض`اء مي سال، آن دوست ثروت و ھر. رود و بدھي، فرو مي

كند؟  زندان رفتن، حفظ مي شكستگي و به را از ور زده چيزي آن تاجر فلك چه. اش را بپوشاند زده بدھي دوست بحران
  . پوشاند اعتماد آن تاجر بيچاره است كه بدھي او را مي ضمانت آن دوست متمّول و قابلھاي  ھا و چك تنھا برگه

  

. شدند كاراني بودند كه موقّتاً از جانب خدا پذيرفته مي گناه "ھاي ضمانت برگه"عتيق،  ھاي حيواني عھد قرباني

ھ`اي خ`ويش،  در دفترھاي خ`ود را  ھ`ا و وع`ده نقص پيمان عي`ب و ب`ي كه ت`اريخ بي دار و ضابط تمام گيتي، آن حساب
ب`راي  پوشش و كفّ`ارهعنوان  نقص را به عيب و بي فرمايد، وعده فرموده بود كه خون يك حيوان بي ثبت و ضبط مي

 تنھ`ا ك`ار اي`ن. نماي`د ملغي و فسخانبوه گناه انسان را  ي توانست تاوان و جريمه ليكن خون حيوان، نمي. گناه؛ بپذيرد

زي`را مح`ال اس`ت ك`ه خ`ون گاوھ`ا و بزھ`ا، رف`ع گناھ`ان را . ش`ود س`ال يادگ`اري گناھ`ان مي ھر" :براي اي`ن ب`ود ك`ه
   ).١٠:  ٣و  ۴ي به عبرانيان  رساله. (."بكند

  

  

  



 بره -٢٢    يک خدا يک پيغام

 

 ١۶۵

̀`اه، معض̀`ل و مش̀`كلي ج̀`ّدي اس̀`ت ̀`ه ش̀`دن خ̀`ون پس̀`ر  گن ̀`ا ريخت ̀`ه تنھ ك
ي خدا؛ آمد ت`ا جريم`ه  عيسي، آن بّره. را حّل نمايد توانست آن جاوداني خدا، مي

  . نوع بشر را بپردازد و تاوان ھر گناه بني

ن̀`وا و ي̀`ك  ريز ض̀`عيف و بي ي̀`ك برنام̀`ه"كني̀`د؟ آي̀`ا خ̀`دا  چ̀`ه فك̀`ر مي ش̀`ما
: اي خداون̀`د رايحي̀`ا، دلي̀`ل خ̀`وبي داش̀`ت ك̀`ه عيس̀` ك̀`ه  اس̀`ت؟ ي̀`ا اي̀`ن "ذھن كن̀`د

  ، ناميد؟ ."دارد مي ي خدا كه گناه جھان را بر بّره"

ي ديگ`ري ب`راي  ريز است، ھرگ`ز برنام`ه و نقش`ه خدا كه بھترين برنامه
: از دي̀`دگاه *ي̀`زال خ̀`دا، پس̀`ر محب̀`وب او. فص̀`ل گن̀`اه انس̀`ان نداش̀`ته اس̀`ت و حلّ 

كت``اب . (و خواھ``د ب``ود، ب``وده، ھس``ت "اي ك``ه از بن``اي ع``الم، ذب``ح ش``ده ه ب``رّ "
  ).١٣:  ٨يوحنّا ي  مكاشفه
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 ١۶۶

٢٣  

  تحقّق كIم مقّدس خدا

  

  

  

  

  

  .".و تحقّق آن؛ باران است ابر ،وعده"

  المثل عربي ضرب    

  

نمودن`د،  اعmن ميا را ب`راي فرس`تادن منج`ي ب`ه زم`ين؛ي خ`د ھزاران سال ب`ود ك`ه پي`امبران، برنام`ه و نقش`ه
  ).۴:  ۴پولس به غmطيان  ي رساله( .."، خدا پسر خود را فرستادكمال رسيد چون زمان بهليكن "

  .؛ تعين فرمودابر وعده خدا، پيامبران را

  .؛ بودباران تحقّقعيسي ناصري، 

  

را  آني  وع/دهكه س`ابقاً ) انجيل خدا است"(اين  .پيام آفريدگار براي جھان، يك فكر، تصميم و اقدام بعدي نبود
. ."حس`ب جس`م؛از نس`ل داود متولّ`د ش`د ي پس`ر خ`ود ك`ه به در كت`ب مقّدس`ه، درب`اره وساطت انبياي خ/ود داده بود به

  ). ١:  ٢و  ٣پولس به روميان  ي رساله(

  .كmم مقّدس خدا، ابر و مسيحا، باران است

  

  ورود به اورشليم، سوار بر اnغ
زكري̀`اء پي`امبر، يك̀`ي از ت`ر،  پانص`د س̀`ال پيش. ش`ناخت يدانس̀`ت و م مس`يحا، خ`دمت و مأموريّ̀`ت خ`ود را مي

  :انبوه وقايعي را كه منتھي به مصلوب شدن مسيحا گرديد، چنين نوشته است

. آي/د اينك پادش/اه ت/و ن/زد ت/و مي! اي دختر صھيون، بسيار وجد بنما و اي دختر اورشليم، آواز شادماني بده"

  ).٩:  ٩زكرياء كتاب . (".ي اnغ سوار است ي بّچه غ و بر ُكّرهباشد و بر اn او عادل و صاحب نجات و حليم مي

متّ`ي ك`ه ش`اھد و  .اند ارش اين واقعه را ثبت نمودهھر چھار انجيل، گز. گويي را محقّق فرمود عيسي اين پيش
  : حّواري عيسي بود، چنين نوشت

نف`ر از ش`اگردان  گ`اه عيس`ي دو ف`اجي ن`زد ك`وه زيت`ون ش`دند، آن و چون نزديك به اورشليم رسيده، وارد بيت"
 اش بس/ته اnغ/ي ب/ا ك/ّرهاي كه پيش روي شما است برويد و در ح`ال،  در اين قريه«: خود را فرستاده، بديشان گفت

ھا احتي`اج  ه شما س`خني گوي`د، بگويي`د خداون`د ب`دينگاه كسي ب و ھر. ھا را باز كرده، نزد من آوريد آن. خواھيد يافت
دخت`ر «: ك`ه سخني ك/ه نب/ي گفت/ه اس/ت تم/ام ش/ودو اين ھمه واقع شد تا » .ھا را خواھد فرستاد الفور آن دارد كه في

ا ت ۵متّي انجيل . (."».ي اnغ آيد با فروتني و سواره بر حمار و بر كّره اينك پادشاه تو نزد تو ميَصھيون را گوييد 
٢١:  ١ .(  

  

ك`ه ط`رد ش`ود، درس`ت  فق`ط ب`راي اين_ مقام پادشاه، به آن قوم، تق`ديم فرم`ود  اين ترتيب، عيسي خود را در به
.گونه كه پيامبران، از پيش خبر داده بودند ھمان

٢٠٧ 
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او ب`ه . ان`د از ورود عيسي سوار بر ا*غ، ب`ه اورش`ليم، رخ داد؛ ثب`ت كرده پسھا جزئيّات وقايعي را كه  انجيل
عيس̀`ي س̀`پس ب̀`ه .بي̀`رون نم̀`ودگري مش̀`غول بودن̀`د،  ج̀`ا ب̀`ه تج̀`ارت و س̀`ودا معب̀`د رف̀`ت و تم̀`ام كس̀`اني را ك̀`ه در آن

ي  ما مغارهليكن ش. شود ي دعا ناميده مي ي من خانه مكتوب است كه خانه": زده، فرمود كنندگان حيرت فروش و خريد
:  ١٣و  ١۴متّ̀`ي انجي̀`ل . (."و ك̀`وران و ش̀`mن در ھيك̀`ل، ن̀`زد او آمدن̀`د و ايش̀`ان را ش̀`فا بخش̀`يد !ايد دزدان̀`ش س̀`اخته

٢١.(  

رھب`ران . فرم`ود روز بعد، عيسي در معبد نشسته بود و فرمايش`ات حقيق`ي خ`دا را ب`ه م`ردم، تعل`يم مي در چند
 اّما. كردند تا او را وادار به گفتن چيزي كنند كه بتوانند به آن، او را متّھم كرده و به مرگ بسپارند مذھبي تmش مي

   .ثمر بود تmش آنان، بي

  

.شدند زده مي كه ھمگان شگفت طوري فرمود، به ي آسماني، مطرح ميھايش را با حكمت عيسي پرسش
٢٠٨ 

  

  .كه وقت فرا رسيد تا اين

  

  بود رسيده موعود ساعت
  

  :دانست عيسي تنھا شخصي بود كه دقيقاً مي

  ، بايد بميرد،ھنگام چه

  بايد بميرد، كجا  

  بايد بميرد، چگونه    

  .بايد بميرد چراو       

  
روز،  داني/د ك/ه بع/د از دو مي«: ب/ه ش/اگردان خ/ود گف/تاتمام رسانيد،  ي اين سخنان را به و چون عيسي ھمه"

گاه رؤساي َكھَنِ`ه و كاتب`ان و مش`ايخ ق`وم  آن. ».شود تا مصلوب گردد عيد فَِصح است كه پسر انسان تسليم كرده مي
قتل  ي رئيس َكھَنِه كه قيافا نام داشت؛ جمع شده، شورا نمودند تا عيسي را ب`ه حيل`ه گرفت`ار س`اخته، ب`ه خانه در ديوان
  ). ٢۶:  ١تا  ۵متّي انجيل . (."».پا شود نه در وقت عيد، مبادا آشوبي در قوم بر«: گفتند اّما. رسانند

  

  .طلب، بيچاره و درمانده شده بودند ان مذھبي منفعترھبر

  

س/اعت او ليكن كس`ي ب`ر او دس`ت نين`داخت؛زيرا ك`ه  خواستند او را گرفتار كنند، و"در چندين موقعيّت، آنان 
  ).٧:  ٣٠يوحنّا  انجيل. (".ھنوز نرسيده بود

  

يوطي ك`ه ظ`اھراً و ن`ه در ب`اطن، از  يھ`وداي اس`خر. سپس آنان فرصتي را كه مترّص`د آن بودن`د، پي`دا كردن`د
خيان`ت يھ`ودا، . نزد كاھنان معبد رفت و پيشنھاد كرد تا عيسي را به دستان آنان تس`ليم نماي`د شاگردان عيسي بود، به

.عتيق بود يكي ديگر از موارد تحقّق يافتن نبّوتي از عھد
٢٠٩ 

  

  

. ."، رس/يده ب/ودموع/ود س/اعت"، ف`را رس`يده ب`ود، اين ترتيب، روزي كه عيسي ب`ه ش`اگردانش گفت`ه ب`ود به

  ).١٢:  ٢٣يوحنّا  انجيل (

  .مرد ي خدا بايد مي اكنون زماني بود كه بّره
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  حسَ ي پِ  ھفته
ھ`اي  ب`ع گوس`فندان و نعره بع.عيّ`ت اف`راد محلّ`ي و خارجي`ان ب`ودجمورشليم، لبري`ز از ھاي باريك شھر ا كوچه

ي پس`ح  اي`ن ھفت`ه. زدن`د با فروش`ندگان، چان`ه ميي خوب، بر سر قيمت يك بّرهخريداران، . گاوھا، فضا را آكنده بود
  .بود

از آن، بني`ان نھ`اده ش`ده  پانص`د س`ال پ`يش و اي بود كه توّسط خدا، و در ھزار ھفته پسح، بخشي از يك جشن يك
خ`ويش " صحبت و مس`ير ارتب`اطي قوم ھم"بود كه چگونه خدا  آوري آن و ياد نگري بازاي موقعيّتي بر اين ھفته.بود

ھايش`ان،  در خانه ھا خون بّره را بر س`ر ناك؛ ھنگامي كه اجداد آن را از بندگي و بردگي و مرگ، در آن شب وحشت
، ب`ه روزي ب`ود نگريستن به جلو و آيندهچنين موقعيّتي براي  از ديدگاه خدا، اين ھم. پاشيده بودند؛ نجات بخشيده بود

  .تر پسح، عينيّت ببخشد بايستي به معناي عميق كه مسيحا مي

  

كردند كه عيسي ناصري قرار است كه خون خ`ويش  ھم اگر وجود داشتند؛ درك مي تعداد بسيار اندكي، آن اّما
موس`ي، قرب`اني س`اله و از زم`ان  ي را ك`ه ھريھ`ا گرايي تم`ام بّره ي نھايي قرباني پسح، بريزد و نماد عنوان بّره را به
 س`تم و بي`داد ملم`وسموس`ي ك`ه رھ`ايي مردم`اني از خmف مأموريّ`ت  ب`ر. شدند؛ در مرگ خويش، محقّق فرماي`د مي

̀`اارباب̀`ان بش̀`ري ايش̀`ان ب̀`ود، مأموريّ̀`ت مس̀`يحا   ي روح̀`اني س̀`لطه و غلب̀`هھا از  ، رس̀`تگاري و اس̀`تخmص انس̀`اناّم

  . شيطان، گناه و مرگ بود

در وقت عيد، مب`ادا آش`وبي در ق`وم برپ`ا  نه" اّماآن شدند تا عيسي را بكشند،  كه، رھبران مذھبي بر جالب اين
بايس`تي  ي خ`دا مي ب`ّره! ي قت`ل عيس`ي، چي`ده ش`د در ھمان ايّام عيد ب`ود ك`ه دسيس`ه اّما). ٢۶:  ۵متّي انجيل . (."شود
.شد خmل عيد پسح، قرباني مي در

٢١٠ 
  

  

  .شد بايستي انجام مي طوري كه خدا طرح فرموده بود، مي ھمانچيز، درست  ھمه

  

آورده ش`دن  ھ`ا نق`ش مھّم`ي را در ب`ر ي خدا را رّد كردند، ھمان دست بر قضا، ھمان كساني كه نقشه و برنامه
  ،كه رھبران مذھبي را به كشتن عيس`ي وادارد از اين_ شيطان چه خيال خامي ! كردند ي خدا ايفا مي ھا و نقشه وعده

كنيم، يعن`ي آن  حكمت خدا را در س`ّري بي`ان م`ي"ھا را   داد كmم مقّدس خدا، اين پيچيدگي رخ! پروراند در سر مي_ 
را  ك`ه اح`دي از رؤس`اي اي`ن ع`الم آن           ھا براي ج`mل م`ا مق`ّدر فرم`ود،  حكمت مخفي را كه خدا پيش از دھر

و  ٨پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  ي اّول رس`اله. (نامد ، مي."كردند لوب نميدانستند؛ خداوند جmل را مص ندانست زيرا اگر مي
٢:  ٧.(  

  

  نان و پياله
اي  خان̀`ه جا آوردن مراس`م ش`ام پس`ح، در ات`اق با* ھنگ`ام موع`ود، عيس`ي و ش`اگردانش ب`راي ب`ه در آن غروب
دس`ت گرف`ت،  اي ن`ان را به جات تل`خ، خداون`د؛ تّك`ه تقسيم كردن گوش`ت ب`ّره و س`بزيپس از . خصوصي، گرد آمدند

گذاري فرمود، نان را پاره و تّكه نمود و بين شاگردانش تقسيم كرد تا بخورند  شكر
 ).٢٢:  ١٩لوق`ا انجي`ل . (."جا آري`د يادگار من به را به اين": و به آنان چنين فرمود

بايستي براي آنان، پ`اره  كه مي مظھر بدن عيسي بود، نان پاره و شكسته شده آن
گرف`ت  ي انگور را بر اي از شراب و عصاره سپس عيسي، پياله. گرديد و تنبيه مي

او ب̀``ه ش̀``اگردانش                      . را ب̀``ين ش̀``اگردان خ̀``ويش تقس̀``يم فرم̀``ود و آن
ت آم`رزش جھ جديد است كه در راه بسياري به اين پياله خون من در عھد": فرمود

  ). ٢۶:  ٢٨متّي  انجيل. (."شود گناھان، ريخته مي

  
  . جديد وعده داده شده، ريخته شود جھت آغاز عھد ، مبيّن خون عيسي بود كه  قرار بود بهپياله
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خ`ود  بايستي جس`م انس`اني را بر آفريدگار ما مي: اين دو نماد ساده، به پيام محوري پيامبران خدا، اشاره دارند
قي`اس و  قابل عيسي پس از تعليم حق`ايقي غير. رنج كشيده و خون خويش را براي گناھان جھانيان، فدا نمايدبگيرد تا 

٢١١شكوه با
روي  هب`عيس`ي  .ايشان را به باغي كه در آن نزديك بود و جتسيماني نام داشت، ب`رد به شاگردان خويش، 

اي پ`در م`ن، ": گف`توحي جانكاه، با پدر خويش، س`خن كه پيشاني او را خيس كرده بود و تألّم ر يبا عرق افتاد و در
  ). ٢۶:  ٣٩متّي  انجيل. (."ي تو خواھش من، بلكه به اراده اگر ممكن باشد؛ اين پياله از من بگذرد، ليكن نه به

  
ي رن`ج ج`دايي  پيال`ه_ ي رن`ج گن`اه ب`ود  ، چه ب`ود ك`ه عيس`ي چن`ان از آن ھ`راس داش`ت؟ اي`ن پيال`ه"اين پياله"

را  بايس`ت رن`ج آن كرد و ھراس و وحش`تي س`ھمگين از جھ`نّم ك`ه او مي را تحّمل مي اي از پدرش كه بايد آن سابقه بي
  . خود، ھموار نمايد براي من و شما بر

  

 گون`ه ك`ه ھمان. ي پ`درش، گ`ردن نھ`اد ، پسر؛ با اراده و آگاھان`ه، ب`ه ارادهبار تكرار شد پس از اين دعا كه سه

چه نگرفت`ه ب`ودم،  آن". گردانيد مي نداشته بود، باز چه را كه بر بايست آن گويي كرده بود، مسيحا مي داود پيامبر، پيش
  ). ۶٩:  ۴داود كتاب مزامير . (."رّد كردم

  .ي گناه شودبايستي قرباني كامل و نھايي برا عيسي مي

   

  دستگيري
ھاي س`ربازاني ش`د ك`ه  پايان رس`انيد، آن ب`اغ، پ`ر از دس`ته گو را با پ`در خ`ويش ب`ه و مجّردي كه عيسي گفت به

ھايشان آمده بودند  و شمشير ھا چماقھا،  آنان با مشعل. ي كاھنان اعظم، كاتبان و مشايخ؛ فرستاده شده بودند وسيله به
ھ̀`ا را اخ̀`راج نم̀`وده ب̀`ود و مردگ̀`ان را ب̀`ه زن̀`دگاني  ھ̀`ا را آرام س̀`اخته ب̀`ود، ديو ت̀`ا كس̀`ي را دس̀`تگير كنن̀`د ك̀`ه توفان

  . گردانيده بود باز

  
ِك`ه را «: ، بي`رون آم`ده، ب`ه ايش`ان گف`تبايست بر او واقع ش/ود چه مي كه آگاه بود از آن اين گاه عيسي با آن"

ي  كننده و يھودا ك`ه تس`ليم» !من ھستم«: عيسي بديشان گفت. »!عيسي ناصري را«: به او جواب دادند. »د؟طلبي مي
او ب`از از ايش`ان . زمين افتادن`د ؛ برگش`ته، ب`ر»،من ھستم«: پس چون بديشان گفت. او بود، نيز با ايشان ايستاده بود

. ".».م//ن ھس//تمش̀`ما گف̀`تم  به«: عيس̀`ي ج̀`واب داد. »!عيس̀`ي ناص̀`ري را«: گفتن̀`د. »طلبي̀`د؟ ك̀`ه را مي«: س̀`ؤال ك̀`رد

  ). ١٨:  ۴تا  ٨يوحنّا  انجيل(

  

: جھت دستگيري او آم`ده بودن`د، خ`ود را اس`م مخص`وص خ`دا، خط`اب نم`ود و فرم`ود عيسي به كساني كه به

را برگزيده  اين دليل بود كه خود؛ آن روشني پيداست كه اگر عيسي قرار بود كه با آنان برود، به به ٢١٢.".من ھستم"
  . بود

  

تنھا گوش غmم رئ`يس  اّماتر شدند، پطرس حّواري، شمشيرش را از نيام كشيد،  ھنگامي كه سربازان، نزديك
  : عيسي با رحمانيّت خويش، گوش آن مرد را شفا داد و سپس به پطرس، چنين فرمود. نش جدا كردبدكاھنان را از 

  
ت`وانم  ب`ري ك`ه نمي آيا گمان مي.كه شمشير گيرد، به شمشير ھmك گردد شمشير خود را غmف كن، زيرا ھر"

ص/ورت،  اين درس`ازد؟ ل`يكن ب`راي م`ن حاض`ر ه زياده از دوازده فوج از مmئكه اَلحال از پدر خود درخواست كنم ك
  ). ٢۶:  ۵٢تا  ۵۴متّي  انجيل. ("بايست بشود؟ چنين مي كتب چگونه تمام گردد كه ھم

  

چ`ه  اگر !كنن`د؛ ارائ`ه فرم`ود نت اس`تفاده مينام م`ذھب، از خش`و عيسي چه تضاّد آشكاري به تمام كساني كه به
ك`ه از آن`ان  جاي آن حال، به اين خواھند او را استھزاء و شكنجه كرده و بكشند؛ با دانست كه اين مردان، مي عيسي مي

  .باري و رحمت، نشان داد نفرت كرده و  انتقام بگيرد، نسبت به ايشان، برد
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  .گويي كرده بودند را پيش پيامبران، اين
جھت  گوي`ا ب`ر دزد ب`ه": ستگيري وي آمده بودند، چن`ين خط`اب فرم`وداز آن، به كساني كه براي د عيسي پس
و ك`mم . ."دادم و مرا نگرفتي`د روز با شما در ھيكل نشسته، تعليم مي ھر! ھا بيرون آمديد ھا و چوب گرفتن من با تيغ

  :فرمايد مقّدس خدا، اين شرح واقعه را نيز اضافه مي

و آناني كه . گذارده،  بگريختند در آن وقت، جميع شاگردان او را وا. تا كتب انبيا تمام شودھمه شد  ليكن اين"
 ۵٧متّ`ي انجي`ل . (."بردن/دا نزد قيافا رئيس َكھَنِه؛ جايي كه كاتبان و مشايخ جمع بودند، او رعيسي را گرفته بودند، 

  . )٢۶:  ۵۵تا 

  ته و برده شود؟داد تا دستگير، بس چرا كسي كه باد و امواج را آرام ساخته بود، اجازه مي

  

  .پدرش، انجام داد را به خاطر فرمانبرداری و عشق به  او اين

  

  .كار را كرد تا من و شما را از داوري جاوداني و ھميشگي، نجات بخشد او اين

  

  . ."كتب انبياء تمام شوند": كار را انجام داد تا او اين

  

ك̀`ه ب̀`راي ذب̀`ح  اي ب//ّرهمث̀`ل ": اش̀`عياء پي̀`امبر، چن̀`ين نوش̀`ته اس̀`ت ك̀`ه عيس̀`ياز اي̀`ن وقايع، ھا س̀`ال پ̀`يش ص̀`د
  ).۵٣:  ٧اشعياء كتاب . (، است"برند مي

:  ٨كتاب پيدايش . (."ي قرباني را براي خود، مھيّا خواھد ساخت خدا بّره": ابراھيم، چنين اعmن داشته است

٢٢.(  

ا در جايي كه قرباني گناه و قرب`اني س`وختني را ذب`ح بّره ر... كاھن، ": موسي پيامبر ھم چنين نوشته استو 
 ١٢و  ١٣كتاب *وي`ان . (".در مكان مقّدس ذبح كند، زيرا قرباني جرم مثل قرباني گناه؛ از آن كاھن است  كنند، مي

 :١۴.(  

  

  :به اين دوگانگی توجه کنيد

  

گ`اه بودن`د؛ ھم`ان كس`اني بودن`د ك`ه عيس`ي را دس`تگير  ھ`ا ب`ر قربان كاھنان، كه مسئول كشتن و سوزانيدن بّره
را قرب`اني كنن`د ك`ه تم`ام  اي آن ب/ّره ھ`يچ آگ`اھي نداش`تند ك`ه ق`رار اس`تھ`ا  آن اّم`ا. كردند تا او را ب`ه م`رگ بس`پارند

  .اند ي وي نوشته پيامبران درباره

  

  رھبران مذھبيمحكوم شده توّسط 
  
 انجي`ل. (."عيسي را نزد رئيس َكھَنِه بردند و جميع رؤساي كاھنان و مشايخ و كاتب`ان، ب`ر او جم`ع گرديدن`د"

  ).١۴:  ۵٣مرقس 

  

  .قانوني شبانه را ترتيب دادند گاه غير رھبران مذھبي يھوديان، يك داد

  
جوي ش`ھادت ب`ر عيس`ي بودن`د ت`ا او را بكش`ند و ھ`يچ نيافتن`د،  و و رؤساي َكھَنِه و جميع اھل شورا در جست"

پس رئيس َكھَنِه از ... ھاي ايشان موفّق واقع نشد شھادت اّمادادند،  چند بسياري بر وي شھادت دروغ مي زيرا كه ھر
ھ̀`ا در ح̀`ّق ت̀`و ش̀`ھادت  چيز اس̀`ت ك̀`ه اين ي؟ چ̀`هدھ̀` ھ̀`يچ ج̀`واب نمي«: مي̀`ان برخاس̀`ته، از عيس̀`ي پرس̀`يده، گف̀`ت آن
آي/ا ت/و مس/يح، پس/ر «: ب`از رئ`يس َكھَنِ`ه از او س`ؤال نم`وده، گف`ت. او ساكت مانده، ھيچ ج`واب ن`داد اّما. »دھند؟ مي
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پسر انسان را خواھيد ديد كه ب/ر ط/رف راس/ت ق/ّوت نشس/ته، ، و من ھستم«: عيسي گفت. »خداي متبارك ھستي؟
ديگ`ر چ`ه حاج`ت ب`ه ش`اھدان «: ي خ`ود را چ`اك زده، گف`ت جام`ه گ`اه رئ`يس َكھَنِ`ه، آن. ».آي/د ميھاي آس/مان  در ابر
  ).١۴:  ۵۵و  ۵۶، ۶٠تا  ۶۴مرقس انجيل (.".»!كفر را شنيديد داريم؟

  

گ`ويي ك`رد؟ دلي`ل اي`ن  ناك شد، لباس خويش را پاره كرده و عيسي را متّھم ب`ه كفر چرا رئيس كاھنان، غضب
ي او نوش`ته بودن`د، معّرف`ي و  مس`يحايي ك`ه تم`ام پي`امبران درب`اره_ بود كه عيسي خ`ود را پس`ر خ`دا و پس`ر انس`ان 

 :ب`ا گف`تن او و. خط`اب فرم`وده ب`ود،"!مم`ن ھس`ت"چنين خ`ود را ب`ا اس`م خ`اّص خ`دا،  عيسي ھم. اعmن فرموده بود

اند؛  ، از كmم مقّدس خ`دا ك`ه پي`امبران نوش`ته."آيد ھاي آسمان مي پسر انسان بر دست راست قّوت، نشسته و در ابر"
!نم̀`ود معّرف̀`ي مي فرم̀`ود و خ̀`ود را داور تم̀`ام زم̀`ين، قول مي نق̀`ل

̀`ه،  آن": خاطر ب̀`ود ك̀`ه ھمين ب̀`ه ٢١٣ گ̀`اه رئ̀`يس َكھَنِ
پ`س » داني`د؟ چ`ه مص`لحت مي! ديگر چه حاجت به ش`اھدان داري`م؟ كف`ر را ش`نيديد«:ي خود را چاك زده، گفت جامه

و روي او را  آب دھ/ان ب/ر وي ان/داختنو بعض`ي ش`روع نمودن`د ب`ه . ھمه بر او حكم كردند كه مستوجب قتل اس`ت
  ).١۴:  ۶٣تا  ۶۵مرقس انجيل . (."زدند او را ميو مmزمان، . ».كننبّوت «: گفتند ميو  زدند او را ميپوشانيده، 

  

پش/ت " :ي مس`يحا گفت`ه ب`ود خواسته و آگاھان`ه اشعياء نبي؛ سخن از رنج خودفتصد سال پيش از اين وقايع، ھ
. ".َكن//ان دادم و روي خ//ود را از رس//وايي و آب دھ//ان پنھ//ان نك//ردم خ//ود را ب//ه زنن//دگان و رخس//ار خ//ود را ب//ه ُمو

   ).۵٠:  ۶اشعياء كتاب (

  

  محكوم شده توّسط رھبران سياسي
نزد پونتي`وس پ`يmتُس ك`ه فرمان`دار روم`ي يھوديّ`ه ب`ود؛  دم، كاھنان و رھبران م`ذھبي، عيس`ي را ب`ه در سپيده

در آن .ي ص̀``ليب، محك̀``وم كن̀``د وس̀``يله م̀``رگ بهرھب̀``ران م̀``ذھبي از پ̀``يmتس خواس̀``تند ت̀``ا او عيس̀``ي را ب̀``ه . بردن̀``د
ي امپراتوري روم بودند و اختيار محكوم كردن يك مج`رم را ب`ه م`رگ،  روزگاران، يھوديان، تحت سيطره و سلطه

  . نداشتند

  

جمعيّ`ت آش`فته و  اّم`ا، "م`ن در او ھ`يچ عيب`ي ني`افتم": مرتبه اعmن كرد ك`ه ، پيmتس، سه"محاكمه"خmل،  در
تر، تنھ`ا  ب`ا ص`دايي بلن`د ؛آلت دست شيطان بودند، تحريك شده بودن`درھبران مذھبي كه آن دسته از عوام، كه توّسط 

.!"مصلوبش نما! صليبش كن! او را بردار، بردار": زدند فرياد مي
٢١۴ 

  

  

، ي رھب`ران م`ذھبي يھ`ودي ش`د و عيس`ي را ب`ه اش`ّد مج`ازات ق`انون روم`ي نھايت، تسليم خواسته پيmتس، در
  . پي آن بود، محكوم نمود مصلوب شدن؛ دركرد، و  اي كه تا استخوان، نفوذ مي تازيانه زدن وحشيانه: يعني

  
گ`اه س`پاھيان  آن.، س`پرد ت`ا او را مص`لوب كنن`دعيسي را تازيان/ه زدهگاه برابّا را براي ايشان آزاد كرد و  آن"

لب/اس قرم/زي ، او را عري/ان س/اختهو  .آوردن/دتمامي فوج را گ/رد وي ف/راھم خانه برده،  والي، عيسي را به ديوان
̀`ي به ت//اجي از خ//ار بافت//ه، ب//ر س//رش گذاردن//د، و ب//دو پوش//انيدند دس̀`ت راس̀`ت او دادن̀`د و پ̀`يش وي زان̀`و زده،  و نِ

. زدن/د بر س/رش مي، نِي را گرفته آب دھان بر وي افكندهو » !سmم اي پادشاه يھود«: گفتند كنان او را مي استھزاء
جھت  و او را ب/هي خ`ودش را پوش`انيدند  بودن`د، آن لب`اس را از وي كن`ده، جام`ه او را استھزاء ك/رده كه و بعد از آن

  ).٢٧:  ٢۶تا  ٣١متّي انجيل (. ".نمودن؛ بيرون بردند مصلوب

  كوه خداوند
سر او ك`ه ت`اجي از دريده شده بود، ھم نين و جسمي ازكه اينك بدن مقّدس او خو_ اين ترتيب، خداوند جmل  به

ش`د و ب`ه ب`ا*ي  از ش`ھر، بي`رون ب`رده مي_ خار را بر خود داشت و بر پشت او صليب چوبي سنگين، قرار داش`ت 
  : گويي نموده بود ابراھيم، چنين پيشتر از آن، ھزار سال پيش يب به دورفت كه قر ھمان كوھي مي
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، خداون/ددر كوه، . [واھد شد، ديده خيھوهدر كوه، ... ي قرباني را براي خود مھيّا خواھد ساخت خدا بّره"
  ).٢٢:  ٨و  ١۴كتاب پيدايش . (.]."مھيّا خواھد فرمود

  

ده ش`ده اھم`ه آم`ھا، شخص متّھم و مكان؛ ا و اّدعاھ مردم، شكايت_ ھم پيوسته بودند  تمام عناصر و عوامل، به
  . حال رخ دادن بودند گونه كه پيامبران، از پيش، خبر داده بودند، در چيز، درست ھمان ھمه. بودند

    .اكنون وقت انجام و انتقال زمان و دوره بود
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 ١٧٣

  

٢۴  
  كاملپرداخت 

  

  

  

كنون اب`داع  ي اع`دام حك`ومتي ب`وده اس`ت ك`ه ت`ا ين ش`يوهتر رحمان`ه مرگ با صليب يا ھمان مصلوب شدن، بي
  . كرد ترين مجرمان، اِعمال مي ترين و منفور القلب امپراتوري روم، اين نوع اعدام را براي قسي. شده

  

گزي`ديم ك`ه آم`ده ب`ود ت`ا م`ا را  ي ب`رچي`زي اس`ت ك`ه م`ا نس`ل و ن`وع بش`ر، ب`راي آفري`دگار اعدام با صليب، آن
.مmقات فرمايد

٢١۵ 
  

  
آن را و چ`ون ب`ه موض`عي ك̀`ه . ك`ار بودن̀`د، ني`ز آوردن`د ت`ا ايش`ان را ب̀`ا او بكش`ند نف`ر ديگ`ر را ك`ه خطا و دو"

]ُجلُجتا[ي سر  كاسه
٢١۶

ك`ار، يك`ي ب`ر ط`رف راس`ت و ديگ`ري ب`ر  ب`ا آن دو خطا ج/ا او را در آن، رسيدند، گويند مي 
   ).٢٣:  ٣٢و  ٣٣لوقا انجيل . (".مصلوب كردندچپ او 

  

  !مصلوب شده
ترين زج̀`ر و درد ممك̀`ن و  فرس̀`ا وجود آم̀`ده ب̀`ود ت̀`ا ب̀`ر قرب̀`اني محك̀`وم، طاقت مص̀`لوب ش̀`دن، ب̀`راي اي̀`ن ب̀`ه

مند  خواھم ببينم كه يك ھنر ام و ھرگز ھم نمي من ھرگز نديده. دني اھانت و تحقير ممكن را وارد آور ترين درجه با*
ك`ه ب`ر ص`ليب، آوي`زان ي كافي؛ رسوايي و افتضاح و دردي را كه عيسي در ھنگامي  اندازه ساز، به نقّاش يا يك فيلم

اي  ش`ه، تّك`هبراي مثال، نقّاشان، در ھنگام نقّاشي تصوير عيس`اي مص`لوب؛ ھمي. كشد تصوير  نمود را به بود، تحّمل 
ك`ه مج`رم محك`وم ب`ه  از آن پ`يش واقعيّ`ت ت`اريخي اي`ن اس`ت ك`ه س`ربازان روم`ي، اّم`اكش`ند،  پارچه را بر بدن او مي

ھ`اي  لباس ھاي آنان بكوبند؛ ھا و ساق ھاي بلندي را به ساعد صليبي ببندند و ميخ اي به دار طرز وحشيانه را به مرگ
  .كردند برھنه ميدريدند و او را كامmً  ھم مي را از وي

  

  . ناك و تدريجي بود آور، درد مرگ با صليب، شرم

را براي شما، براي م`ن و ب`راي تم`ام _ رسوايي و ننگ و درد _ خواسته، اين جريمه  عيسي، آگاھانه و خود
اي را  كند ت`ا ج`ّدي ب`ودن جريم`ه حّدي كه عيسي تجربه نمود، ما را كمك مي رنج و عذاب بي. نسل آدم؛ تحّمل فرمود

  . انتظار گناھان ما است، درك نماييم كه در

  

رنج مس`يحا ب`ر ص`ليب را رگ با صليب را اختراع كنند، داود پيامبر،ي م ھا، شيوه كه رومي از آن ھا پيش قرن
  : چنين شرح داده است

̀`د ب̀`ه م̀`ن اس̀`تھزاء مي ھر" ̀`د ك̀`ه م̀`را ببين ̀`از مي لب. كن ̀`د و س̀`ر ھ̀`اي خ̀`ود را ب ̀`د  ميھ̀`اي خ̀`ود را كنن و (جنبانن
س`گان ... ».دارد كه به وي رغبت م`ي برھاند چوناو را . بر خداوند توّكل كن، پس او را خmصي بدھد«): گويند مي

ھاي خ`ود را  ي اس`تخوان ھم`ه. اند ھاي مرا ُسفته ھا و پاي دستاند؛ جماعت اشرار مرا احاطه كرده،  دور مرا گرفته
رخ̀`ت م̀`را در مي̀`ان خ̀`ود تقس̀`يم كردن̀`د و ب̀`ر لب̀`اس م̀`ن قرع̀`ه . ايش̀`ان ب̀`ه م̀`ن چش̀`م دوخت̀`ه، م̀`ي نگرن̀`د. ش̀`مارم مي
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] مس`يحا[": گويي كرده اس`ت اشعياء پيامبر ھم چنين پيشو )٢٢:  ٧و  ٨، ١۶تا  ١٨ب مزامير داود كتا. (".انداختند
ك`اران  كاران محسوب ش`د و گناھ`ان بس`ياري را برخ`ود گرف`ت و ب`راي خطا جان خود را به مرگ ريخت و از خطا

  ). ۵٣:  ١٢شعياء كتاب ا(. ".شفاعت نمود

كنون خوان`ديم،  ھايي كه تا گويي ي پيش توان مشاھده كرد كه ھمه اند، مي پي آمده ھايي از انجيل كه در در گزيده
  .اند تحقّق يافته

گوين̀`د رس̀`يدند، او را در  ي س̀`ر مي را كاس̀`ه چ̀`ون ب̀`ه موض̀`عي ك̀`ه آن"
كار، يكي بر طرف راس`ت و ديگ`ري ب`ر چ`پ او مص`لوب  جا با آن دو خطا آن

دانن//د چ//ه  ك//ه نميھ//ا را بي//امرز، زي//را  اي پ//در، اين«: عيس``ي گف``ت. كردن``د
و گروھ`ي ب`ه تماش`ا . ھاي او تقسيم كردند و قرع`ه افكندن`د پس جامه» .كنند مي

̀`د ̀`ز تمس̀`خر. ايس̀`تاده بودن ̀`ا ايش̀`ان مي و بزرگ̀`ان ني ̀`د كنان ب ديگ̀`ران را «: گفتن
و » .باش̀`د خ̀`ود را برھان̀`د ي خ̀`دا مي پ̀`س اگ̀`ر او مس̀`يح و برگزي̀`ده. نج̀`ات داد

           ك̀`اِر مص̀`لوب،  و يك̀`ي از آن دو خطا... كردن̀`د س̀`پاھيان ني̀`ز او را اس̀`تھزاء مي
آن  اّم`ا. ».اگر تو مسيح ھستي، خود را و ما را برھ`ان«: بر وي كفر گفت كه

ترس̀`ي؟  مگ̀`ر ت̀`و از خ̀`دا نمي«: ديگ̀`ري ج̀`واب داده، او را نھي̀`ب ك̀`رد و گف̀`ت
ك`ه ج`زاي اعم`ال  ما ب`ه انص`اف، چون اّماو . كه تو نيز زير ھمين حكمي چون

پ̀`س ب̀`ه . ».ج̀`ا نك̀`رده اس̀`ت ايم، ل̀`يكن اي̀`ن ش̀`خص؛ ھ̀`يچ ك̀`ار بي ت̀`هخ̀`ود را ياف
. ».ياد آور، ھنگامي كه ب`ه ملك`وت خ`ود آي`ي اي خداوند، مرا به« :عيسي گفت

گويم امروز ب`ا م`ن در ف`ردوس خ`واھي  آينه به تو مي ھر«: عيسي به وي گفت
و تخميناً از ساعت ششم تا ساعت نھم، ظلمت تم`ام روي زم`ين را ف`رو » .بود

  . ".ميان بشكافت ي قدس از و خورشيد تاريك گشت و پرده. گرفت

).٢٣:  ٣٣تا  ٣۶و  ٣٩تا  ۴۵لوقا  انجيل(
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  معامله و مبادله
ك`رده اس`ت ك`ه ت`اريخ ثب`ت . اند شماري، عقوب`ت جانك`اه، ص`ليب را متحّم`ل ش`ده ھا، قربانيان بي در طول قرن

پيش از سقوط و ويراني شھر اورشليم در سال ھفتاد ميmدي، سربازان رومي، روزان`ه پانص`د يھ`ودي را مص`لوب 
.كردند مي

عيس`ي تنھ`ا . ك`ه مرگش`ان ف`را برس`د بودن`د ت`ا اين ھا ب`ر ص`ليب آوي`زان مي برخي از آن قربانيان، روز ٢١٧
را از درد و مش`قّت ديگ`ران،  س`يچيز، رنج و آ*م عي چه. از آن، جان سپرد ساعت بر صليب، رنج كشيد و پس شش

  كرد؟  متمايز و متفاوت مي

. اين است كه تمام پيامبران به رنج و مرگ عيس`ي اش`اره ك`رده بودن`د در ھاي عمده و برجسته يكي از تفاوت

كام`ل و خداون`د عيس`ي خ`ون  اّم`ا_ كه بسياري خون خود را بر صليب، ريختن`د  حالي در_ تمايز ديگر اين است كه 
فرد ديگري  به ھاي قبلي خوانديم، بُعد مطلقاً متمايز ومنحصر و روايتي را كه در سطر. را بر صليب ريخت نقص بي

  . سازد را از مرگ عيسي، آشكار مي

  
.)٢٣:  ۴۴لوقا  انجيل( . ".ظلمت تمام روي زمين را فرو گرفتو تخميناً از ساعت ششم تا ساعت نھم، "

٢١٨ 
  

  

تمام زم`ين در ظھر، از تا تقريباً ساعت سه بعد از ظھر. كوب گرديد نُه صبح بر صليب، ميخ ساعت عيسي در
ترين معامل`ه و تب`ادل تم`ام  ساعت، پنھان از ديد تمام دنيا، برجسته خmل آن سه چرا؟ در. تاريكي و ظلمت؛ فرو رفت

را خ`ود، و  فصل گناه و ننگ رسوايي ما ب`ود ت`ا م`ا مجب`ور نباش`يم ك`ه آن و خدا سرگرم حلّ . حال انجام بود تاريخ، در
  . فصل كنيم و  ّدر ابديّت؛ حل

  

ساعت ظلماني، پ`در ع`ادل در آس`مان، مج`ازات و عقوب`ت س`خت آت`ش ج`اوداني را ك`ه ب`راي  اثناي آن سهدر 
خاطر آن ھ`دف ب`ود ك`ه پس`ر خ`دا، جس`م و  ب`ه. گذاش`ت بر پسر محبوب و ع`ادل خ`ود مي گناھان ما مقّرر گشته بود،
جھت تم`ام جھ`ان  ا فق`ط، بلك`ه ب`هجھت گناھان ما و نه گناھان م` كفّاره است به":  عيسي. خون انساني بر خود گرفت

  .).٢:  ٢يوحنّا  ي اّول رساله. (."نيز

  

  : اين برترين معامله و تبادل عصر را چنين توصيف كرده استاشعياء نبي، تر از آن،  ھفت قرن پيش

  
و تأديب سmمتي ما بر وي آمد و . سبب گناھان ما كوفته گرديد ھاي ما مجروح و به سبب تقصير كه به آن حال"
راه خ`ود برگش`ته ب`ود و  يك`ي از م`ا ب`ه جميع ما مثل گوس`فندان گم`راه ش`ده ب`وديم و  ھر. ھاي او ما شفا يافتيم از زخم
اي ك`ه ب`راي  مثل ب`ّره. تواضع نموده، دھان خود را نگشود اّمااو مظلوم شد، . گناه جميع ما را بر وي نھاد خداوند
را  خداون/د اّم`ا.. .زبان است، ھمچنان دھ`ان خ`ود را نگش`ود اش بي برند و مانند گوسفندي كه نزد پشم بُرنده ذبح مي

ت خود را گاه ذريّ  ، آنجان او را قرباني گناه ساختچون . پسند آمد كه او را مضروب نموده، به دردھا مبتI سازد
ي مشقّت جان خ`ويش را  ثمره. خواھد ديد و عمر او دراز خواھد شد و مسّرت خداوند در دست او ميّسر خواھد بود

ي ع/ادل م/ن ب/ه معرف/ت خ/ود، بس/ياري را ع/ادل خواھ/د گرداني/د زي/را ك/ه او  بن/دهو . خواھد ديد و س`ير خواھ`د ش`د
  ). ۵٣:  ۵تا  ٧، ١٠و  ١١اشعياء  كتاب. (".گناھان ايشان را بر خويشتن حمل خواھد نمود

  

فوق طبيع`ي، ف`رو رفت`ه  گاه كه تمام زمين، در ظلمتي، ما ھا كه عيسي روي صليب بود، آن خmل آن ساعت در
بود، پدر در آس`مان، فس`اد و تب`اھي و محكوميّ`ت گناھ`ان م`ا را ب`ر پس`رش ك`ه آگاھان`ه اي`ن مس`ير را برگزي`ده ب`ود، 

ي درك و فھ`م م`ا خ`ارج اس`ت؛ ل`يكن، ي`ك چي`ز  هچه ك`ه حقيقت`اً ب`ين پ`در و پس`رش، رخ داد، ك`امmً از ق`وّ  آن. گذاشت
  :حتمي و قطعي است

  

  . ي تمام تاريخ بود ترين و برترين معامله اين بزرگ
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  !تنھا
: نزديك به ساعت نھم، ب`ه آواز بلن`د ص`دا زده گف`ت"برد،  كه تاريكي غليظ، زمين را در خود فرو مي ھمچنان

  ).٢٧:  ۴۶متّي  انجيل. ("اnھي، چرا مرا ترك كردي؟اnھي يعني » .ايلي ايلي، لَما َسبَْقتِني«

س`وز را  ي جان كشيد؟ عيسي به اي`ن دلي`ل، آن نال`ه سوزي را بر چرا عيسي از با*ي صليب، چنان فرياد جگر
  ... ي گناه تمام جھان را بپردازد آورد زيرا پدرش او را ترك گفته بود تا جريمه از اعماق دل بر

  

  .تنھا

  

  :سبب گناه را تجربه نمود ناك به ھا، سه مرحله از جدايي درد ي انسان نمايندگي از ھمه بهعيسي 

  

از پس`رش ك`ه ب`ار گن`اه پدر در آسمان، روي مقّدس خويش را . را تجربه نمود مرگ روحانيعيسي،  •
 .گردانيد دوش داشت، بر ھا را بر تمام انسان

 
جان س`پرد، روح خواسته، عيسي آگاھانه و خود ي كها در لحظه. چشيد را  مرگ جسمانيعيسي، طعم  •

 . و جان او از بدنش جدا شدند
بر خود ھموار براي من و شما،_ كاه جھنّم را او رنج جان. را نيز آزمود مرگ ثانويچنين  عيسي، ھم •
 . فرمود

  

محبّ`ت پ`در جھنّم، مكان ظلمت و دور از خدا، جايي كه ھيچ نيكويي وجود ندارد و مكان جدايي از حضور و 
ب`ار، از پ`در ج`اوداني خ`ود، ج`دا  پسر جاوداني خدا ھنگامي كه بر ص`ليب ب`ود، ب`راي اّول`ين و آخرين. آسماني است

  . را ھرگز تجربه نكنيم ناك را بر خود خريد تا ما آنعيسي اين جدايي ترس. شته بودگ

  

لعن`ت گن`اه را ب`ر خ`ود حم`ل فرم`ود، او س`نگيني كام`ل  .نيابت ما حامل گناھان م`ا گردي`د ي قّدوس خدا، به بّره
، "قرب̀`اني س̀`وختني"گ̀`اه ص̀`ليب،  عيس̀`ي ب̀`ر قربان. ھ̀`ا را پ̀`ذيرفت ھ̀`ا و ميخ شرمس̀`اري و خجل̀`ت، درد و رن̀`ج، خار

.كامل و نھايي براي گناه گرديد
٢١٩ 

  

  

  م؟فاصله تا جھنّ  چند ساعت،
  . عيسي جھنّم ما را بر خود گرفت

  

توانس`ت ب`ا چن`د  ي نوع بشر را بپردازد؟ عيسي چگونه مي ي گناھان ھمه توانست جريمه چگونه يك انسان مي
  ساعت درد و رنج، تنبيه جاوداني را بخرد؟ 

̀`ه ̀`ت منحص̀`رخاطر  ب ̀`ار را انج̀`ام دھ̀`د ، او ميفرد عيس̀`ي به ھويّ ̀`ن ك ̀`ه .توانس̀`ت اي ̀`ت  ب دليل شخص̀`يّت و ھويّ
گون`ه ك`ه م`ا  ي اب`ديّت، آن ي گناھان ما تا ھميش`ه ست بدون نياز به پرداخت جريمهتوان ھمتاي عيسي بود كه او مي بي

ي ج`اوداني خ`دا، ھرگ`ز ھ`يچ ب`دھي  مق`ام پس`ر و كلم`ه عيس`ي در. ب`وديم، اي`ن ك`ار را بكن`د مجبور به پرداخت آن مي
  . نبود ؛كه ما ھستيم انچن آن ،را بپردازد، و نيز محدود و اسير زمان آن *زم باشد تاگناھي را در خود نداشت كه 

  

ي ب`ه  رس`اله. (."ي موت را بچشد براي ھمه ذائقه" : اي در كمتر از لحظه دليل ھويّت او بود كه قادر بود تا به
  ). ٢:  ٩عبرانيان 
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طور ك̀`ه خداون̀`د خ̀`دا ، ب̀`ه ھ̀`يچ مق̀`دار زم̀`اني احتي̀`اج نداش̀`ت ت̀`ا اي̀`ن دني̀`اي پيچي̀`ده را بيافرين̀`د  درس̀`ت ھم̀`ان
ھمان ترتيب نيز او ھيچ نيازي به زمان نداشت تا  ، به)، انجام دھدروز ششچه او قصد فرمود تا اين كار را در  اگر(

  .).، انجام دھدساعت ششود تا اين كار را در چه او قصد فرم اگر(ھا را احياء فرمايد  بر روي صليب؛ انسان

  

  .براي خدا، زمان؛ ھيچ است

  
س`ال در نظ`ر ت`و، مث`ل دي`روز اس`ت ك`ه گذش`ته باش`د و مث`ل  زي`را ك`ه ھزار.. .از ازل تا به ابد تو خدا ھستي"

  ).٩٠:  ٢و  ۴داود كتاب مزامير . (."پاسي از شب

  

  !"تمام شد"
  
ج`ا  و در آن».ام تش`نه«: انجام رس`يده اس`ت؛ ت`ا كت`اب تم`ام ش`ود، گف`ت چيز به ، چون عيسي ديد كه ھمهو بعد "

چون . پس اسفنجي را از سركه پُر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزديك دھان او بردند. ظرفي پُر از سركه گذارده بود
  ).١٩:  ٢٨تا  ٣٠يوحنّا  انجيل . (".ن بدادجاو سر خود را پايين آورده،  '!تمام شد': عيسي سركه را گرفت، گفت

  

  :كه جان خود را تسليم كند، چيزي را اعmم فرمود از آن عيسي پيش

  
  .!"تمام شد"

  

̀`ارت، از واژه ̀`ن عب ̀`اني  اي ̀`تاي ي يون ̀`اي  ك̀`ار. ، ترجم̀`ه ش̀`ده اس̀`تTetelestaiتِتِلِس ̀`ارت، در دني ̀`ن عب برد اي
رفت`ه  كار مي بهك`ه قرض`ي ك`امmً ادا ش`ده اس`ت، ايناي`ن واژه ب`راي نش`ان دادن . ھا بس`يار مت`داول ب`ود تجارت رومي

  : دھند كه نشان ميو عبارت مذكور را بر خود دارند، اند ھاي رسيد باستاني كه كشف شده قبض. است

  
  .."استپرداخت، كامل شده "

  

كاري ك`ه خ`دمت. رفت كار مي چنين براي اعmن انجام كامل يك وظيفه نيز به ، ھمTetelestai تِتِلِستايعبارت 
كار  ب`ه ف`ردي ك`ه او را فرس`تاده ب`ود، عب`ارت م`ذكور را ب`هگش`ت؛  باز براي انج`ام م`أموريّتي رھس`پار ش`ده ب`ود، در

  :معناي برد كه به مي

  
  .، بود."مأموريّت، انجام شد"

  

م`رقس ي`ل انج. (."، ج`ان ب`دادآورده آوازي بلند برعيسي ": اند كه ھا، گزارش داده تمام نويسندگان ساير انجيل
١:  ٣٧۵ .(  

  

  !اين فرياد پيروزي بود

  

  .ي عمل پوشيده بودند ي قرباني خدا، جامه ھاي مربوط به بّره ھا و نماد گويي پيش

  

  . فصل نموده بود و عيسي به كامليّت، سبب لعنت را حلّ 
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ي آدم را ب`ه پ`در خ`ويش، پرداخت`ه  فرزندان و نس`ل تب`اه ش`ده، گس`تاخ و لعن`ت ش`ده ي *زم براي احياء او فديه
  . نشسته بود ي خدا عليه گناه، كامmً اقناع شده و فرو طبيعت و ذات و خشم عاد*نه. بود

  

  !انجام رسيد مأموريّت به! شدپرداخت، كامل ! تمام شد

  
ھاي فاني مث`ل نق`ره و  ايد، نه به چيز از سيرِت باطلي كه از پدران خود يافته ايد خريده شدهدانيد كه  زيرا مي"

ك`ه پ`يش از بني`اد ع`الم، مع`يّن  ،داغ، يعني خ/ون مس/يح عيب و بي ي بي بھا؛ چون خون بّره به خون گرانطm، بلكه 
  ).١:  ١٨تا  ٢٠پطرس  ي اّول رساله( . ".ظاھر گرديد براي شماشد، لكن در زمان آخر 

  

حال خون خود عيسي، از  اّما. شد داغ قرباني، ريخته مي عيب و بي ھا حيوان بي ھا، خون ميليون خmل قرن در
ب̀`راي ، نب̀`ود؛ بلك̀`ه ي گن̀`اه پوش̀`ش و كفّ̀`اره، موقّت̀`اً "بھ̀`اي مس̀`يح خ̀`ون گران". ش̀`د ب̀`دن ع̀`اري از گن̀`اه او ريخت̀`ه مي

  . كتاب، زدوده بود و را از دفاتر حساب ، آنھميشه

  

  . اين ھمان نخستين پيمان خدا بود كه از پيش گفته شده بود

  

... اي خ/واھم بس/ت عھ/د ت/ازهآيد ك`ه ب`ا خان`دان اس`رائيل و خان`دان يھ`ودا،  اينك ايّامي مي«: گويد مي خداوند"
  ). ٣١:  ٣١و  ٣۴ارمياء كتاب ( .."».ياد نخواھم آورد به گناه ايشان را ديگرعصيان ايشان را خواھم آمرزيد و 

  

 ُكھنِ//هگف̀`ت، اّول را ' ت//ازه' پ̀`س چ̀`ون": نماي̀`د ھا را ني̀`ز اض̀`افه مي جدي̀`د، اي̀`ن گفت̀`ه ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا در عھد
قرب`اني ك`ردن حيوان`ات ب`ر . ي قرب`اني گن`اه، ني`ازي نب`ود ديگ`ر ب`ه ھدي`ه). ٨:  ١٣ي به عبراني`ان  رساله. (."ساخت

گويي نموده بود خدا  ابراھيم، پيشگونه كه  درست ھمان. شته بودي مرگ مسيحا بر صليب، منسوخ گ وسيله مذبح، به
اب̀`راھيم، ك`ه خ̀`دا از پس̀`ر  حالي در). ٢٢:  ٨كت̀`اب پي̀`دايش . (."ي قرب̀`اني را ب̀`راي خ`ويش مھيّ̀`ا خواھ̀`د س`اخت ب`ّره"

پ`ولس ب`ه  ي رس`اله. (."تس`ليم نم`ود در راه جمي/ع م/اا را دري`غ نداش`ت، بلك`ه او ر پس/ر خ/ود": اّمامحافظت فرمود، 
ق`انون و ش`ريعت ، را رعايت كرده ب`ود و قانون و شريعت گناه و مرگريخته شدن خون عيسي،). ٨:  ٣٢روميان 
  . آورده نموده بود ، را برقرباني

، )در روزي كه آدم و حّوا گناه كرده بودند(قرباني خوني را انجام داده بود  نخستينگونه كه خدا  درست ھمان
   .قبول را نيز فراھم فرمود قرباني خوني قابل آخرينچنين  خود او ھم

  

  ي شكافته شده پرده
  ، چه اتّفاقي رخ داد؟!"تمام شد": كه عيسي فرياد زد از آن پس

 ٣٨م`رقس انجي`ل .(."پ/اره ش/د ي ھيكل از سر تا پا دو گاه پرده آن. پس عيسي آوازي بلند برآورده، جان بداد"

  ). ١۵:  ٣٧و 

  

گويند كه آن پرده به كلفتي يك ك`ف دس`ت انس`ان ب`وده  ي ھيكل، چنين مي نگاران كھن، در توصيف پرده تاريخ
.جايي آن، به سيصد نفر مرد، احتياج بوده است به قدر سنگين بوده كه براي جا است، و آن

٢٢٠ 
  

  

  پاره شود؟  ي عظيم، دو چيز سبب شده بود كه اين پرده چه

  

ي مخص`وص را در چ`ادر  ، آموختيم كه خدا به قوم خويش فرمان داده بود ت`ا اي`ن پ`رده٢١با نگاھي به فصل 
ت داش` دور مي                   ، "ا*ق`داس قدس"آن پرده، انس`ان را از . گاه، آويزان كنند ھا در پرستش اجتماع، و بعد

اي`ن پ`رده ب`ا . ي حض`ور خ`ويش را در آن ن`ازل فرم`وده ب`ود كننده بار نور خيره كه مكان اقدس داخلي بود كه خدا يك
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. بايس`تي از آس`مان ب`ه زم`ين آي`د ھاي آبي، قرمز و بنفش، دوخته و تزئين گشته بود و نماد پسر خدا بود كه مي رنگ

ھاي عدالت و پارس`ايي كام`ل  تنھا كساني كه به معيار.آورد اران ميك ياد گناه س را بهچنين آفريدگار قّدو اين پرده، ھم
  . خوردار گردند توانستنداز نعمت ورود به درون مكان سكونت جاودان خدا، بر نقص خدا دست يافته بودند، مي و بي

  

طرز مخصوصي مس`ح گش`ته ب`ود، مج`از ب`ه رف`تن ب`ه  كاھن اعظم كه به_ در روز عھد _ سال  بار در ھر يك
بدون نابود ش`دن،               تنھا راه موجود براي ورود به درگاه خدا، . ا*قداس بود طرف پرده و ورود به قدس آن

، را ب`ا )ك`ه نم`اد ريخت`ه ش`دن خ`ون مس`يح اس`ت( اي از خون بزي كه قرباني ش`ده ب`ود اين بود كه كاھن اعظم، پياله
ك`اھن . ب`ر ت`ن نماي`د) گر ع`دالت مس`يح ب`ود كه بيان(چنين ردايي سپيد  بايستي ھم كاھن اعظم، مي. جا ببرد خود به آن

از خون قرباني را بر تخت رحمت ) مظھر كامليّت(مرتبه  بايستي ھفت ا*قداس، مي اعظم در ھنگام حضور در قدس
ك`اران را ب`ه  ي ق`وانين و ش`ريعت خ`دا ب`ود ك`ه تم`ام گناه بردارن`ده اي`ن ص`ندوقچه، در. ي عھد، بپاشد روي صندوقچه

كاران و با اجازه دادن براي ريخته ش`دن خ`ون ي`ك حي`وان  خدا رحمت خويش را بر گناه اّما. نمود مرگ، محكوم مي
  . مرد، نشان داد جاي ايشان مي گناه كه به بي

  

ك`ه ج`دا و س`واي از ريخت`ه ش`دن خ`ون مس`يح،  آن پرده، به قّدوسيّت مطلق خ`دا و اينبراي مّدت پانزده قرن، 
، ك`ه پ`رده نم`اد و مظھ`ر او گن`اه خ`دا ي بي برگزي`دهتنھ`ا . داد ي دائمي براي گناه وجود ن`دارد، گ`واھي م`ي ھيچ كفّاره
اين دليل بود ك`ه آن ھنگ`ام ك`ه زم`ان ب`ه كم`ال رس`يد، خ`دا پس`ر خ`ويش را  به. توانست بھاي گناه را بپردازد بود؛ مي

ي خ`ويش،  فرستاد تا يك زندگي كامل و در اطاعت از شريعت و ق`انون خ`دا داش`ته باش`د و س`پس آگاھان`ه و ب`ا اراده
  . دم را به تمام و كمال؛ بپردازدشكني فرزندان آ ي قانون جريمه

  

پ`در ب`ه  !"آمين"اين .كرد؟ خدا اين كار را انجام داد پاره تقسيم ي معبد را از سر تا پا، به دو كسي پرده پس چه
.، پسر بود!"تمام شد"

٢٢١ 
  

  . اينك، خدا راضي و خشنود شده بود

  

  نيستاحتياجی  انقرباني گناھبه ديگر 
، )آمرزش و بخشش گناھان و مصالحه و آشتي با خ`دا(ي كامل  بر صليب، كفّارهتوّسط قرباني شدن عيسي  به

  . ي خويش، خون خود را براي گناه جھان، ريخته بود اراده نقص، آگاھانه و با گزين كامل و بي جاي .مھيّا گشته بود

  

  . ساله براي گناه، در رنج و مشقّت نبودند داران، ديگر از قرباني ھمه ايمان

  

  .فرمود ديگر تشريفات و مراسم مذھبي معبد يا كاھنان اعظم را طلب نميخدا 

  

  .!"تمام شد": ھا، سخن گفته بود واقعيّت نھان در پس پرده و نماد. بار براي ھميشه، انجام شده بود قرباني يك

   

  :فرمايد خدا خود به كساني كه ايمان دارند، چنين مي

   

، ديگ//ر قرب//اني ھ̀`ا ھس̀`ت ك̀`ه آم̀`رزش اين جايي اّم̀`ا. اد نخ̀`واھم آوردي گناھ̀`ان و خطاي̀`اي ايش̀`ان را ديگ̀`ر ب̀`ه"
از طري`ق ت`ازه  به خون عيسي دليري داريم تا به مكان اقدس داخل ش/ويمكه  پس اي برادران، چون. گناھان نيست

ا ي خ`د ، مھيّ`ا نم`وده اس`ت، و ك`اھني ب`زرگ را ب`ر خان`هاز ميان پرده، يعني جس/م خ/ودجھت ما  و زنده كه آن را به
ھاي خود را به آب پ`اك؛ غس`ل  ھاي خود را از ضمير بد، پاشيده و بدن ، دلپس به دِل راست، در يقيِن ايمانداريم، 
ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله. (."اس`ت دھن/ده ام/ين وعده؛ و اعتراف اميد را محكم نگاه داري`م زي`را ك`ه نزديك بياييمداده، 
  .)١٠:  ١٧تا  ٢٣
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  مرده
اي عظ`يم رخ  ل`رزه پاره شده، بلك`ه زمين ي ھيكل از وسط دو تنھا پرده اي كه عيسي جان سپرد، نه در آن لحظه

  . داد و جمعيّت، پراكنده شدند

نھاي̀`ت  كردن̀`د، چ̀`ون زلزل̀`ه و اي̀`ن وق̀`ايع را ديدن̀`د،  بي ب̀`اني مي باش̀`ي و رفيق̀`انش ك̀`ه عيس̀`ي را نگاه يوز اّم̀`ا"
  ).٢٧:  ۵۴متّي  جيلان. (."».الواقع اين شخص، پسر خدا بود في«: ترسان شده، گفتند

  

خ`ون و . سي زداي بر پھلوي عي كه عيسي حقيقتاً مرده است، يك سرباز رومي نيزه بعداً براي اطمينان از اين
اي`ن عم`ل آن . گاه دان`ش پزش`كي، دليل`ي اس`ت ك`ه او واقع`اً م`رده ب`ود آب از جاي زخم نيزه، فوران ك`رد، ك`ه از دي`د

.ھاي ديگري نيز بود گويي چنين تحقّق پيش سرباز، ھم
٢٢٢ 

  

  

  مدفون
مند از اھل رامه، يوس`ف ن`ام ك`ه او ني`ز از ش`اگردان عيس`ي ب`ود  چون وقت عصر رسيد، شخصي دولت اّما"

پس يوسف، جسد را          . آنگاه پيmتس فرمان داد كه داده شود. آمد، و نزد پيmتس رفته، جسد عيسي را خواست
سنگ تراشيده بود، گذارد و سنگي ب`زرگ  برداشته، آن را در كتاِن پاك پيچيده، او را در قبري نو كه براي خود از

  ).٢٧:  ۵٧تا  ۶٠متّي  انجيل . (."سر آن غلطانيده، برفت بر

  

 ٩اش`عياء كت`اب . (."مندان تعيين گردد با دولت"بايستي  گويي كرده بود كه قبر مسيحا، مي اشعياء پيامبر، پيش
وجود، شاگردان عيسي، ھنوز اين  اين با. حال محقّق شدن بود ي جزئيّات آن، در ي خدا در ھمه برنامه و نقشه). ۵٣: 

بايس`تي  آنان صادقانه باور كرده بودند كه عيسي ھمان مسيحايي بود كه مي. ھا را درك نكرده بودند ھا و برنامه نقشه
ھاي آن`ان  داشت، ليكن ھنگامي كه آن`ان عيس`ي را م`رده ديدن`د، امي`د قرار ميملكوت و پادشاھي خدا را در زمين، بر

  .ترين دوست آنان، اعدام و مدفون شده بود گر ايشان و عزيز ارباب معجزه. نيز با او مرد

  

  . كردند طور فكر مي چيز، تمام شده بود، يا آنان اين ھمه

  

فراموش ك`رده مبن`ي ب`ر زن`ده ش`دن در روز س`ّوم،ا ي او ر چ`ه ش`اگردان عيس`ي وع`ده عجيب اين ب`ود ك`ه اگر
دس̀`ت فراموش̀`ي  به         ي عيس̀`ي را  ؛ وع̀`دهاّم̀`ابودن̀`د، رھب̀`ران م̀`ذھبي ك̀`ه اع̀`دام عيس̀`ي را ط̀`رح ك̀`رده بودن̀`د، 

  . نسپرده بودند

  
، اي آقا«: روز كه بعد از روز تھيّه بود، رؤساي َكھَنِه و فريسيان؛ نزد پيmتس جمع شده، گفتند در فرداي آن"

روز  پس بفرما قبر را تا س`ه. خيزم مي روز بر بعد از سه«: كننده وقتي كه زنده بود، گفت ما را ياد است كه آن گمراه
باني كنند مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گويند كه از مردگان برخاسته است و گمراھ`ي  نگاه

. ».ك`ه داني`د، محافظ`ت كني`د بروي`د چنان. چيان داري`د شما كش`يك«: مودپيmتس بديشان فر. ».آخر، از اّول بدتر شود
:  ۶٢ت`ا  ۶۶انجي`ل حض`رت متّ`ي . (."چيان محافظ`ت نمودن`د پس رفتند و سنگ را مخت`وم س`اخته، قب`ر را ب`ا كش`يك

٢٧.(  
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̀`ه ̀`ب،  ب ̀`ود، مھراين ترتي ̀`ر س̀`ردي ك̀`ه جس̀`د عيس̀`ي را در خ̀`ود، ج̀`اي داده ب . م̀`وم ش̀`د و درب س̀`نگي گ̀`رد قب

رس`يد ك`ه اي`ن پاي`اني ب`راي داس`تان  نظر مي به .باني در اطراف آن قبر مستقر شدند سربازان مسلّح رومي براي نگاه
  . عيسي ناصري باشد

  

  .شنبه، فرا رسيد كه صبح روز يك اين تا
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٢۵  
  زوال مرگ

  

  

  

  

  

، و اي`ن، ج`ايي اس`ت ك`ه داس`تان )۵:۵پي`دايش("و او م`رد": فرماي`د ي آدم، چن`ين مي كmم مق`ّدس خ`دا، درب`اره
  . پذيرد زندگي زميني آدم، پايان مي

پنج فصل از كتاب پيدايش، روايت مرگ آن`ان را ثب`ت ك`رده . اين وضع براي فرزندان آدم نيز تفاوتي نداشت
  .است

  .و او مرد"
  .و او مرد...   
  .و او مرد...     
  .و او مرد...       
  . ."و او مرد...         

  

ھا، آنان زندگي كردن`د،  ھا از پي قرن نسل بعد از نسل و قرن. مردان و زنان آلوده به گناه است اين سرنوشت
  . مردند و دفن شدند

  .يابد ليكن، داستان مسيحا، در قبر، پايان نمي

  

  قبر خالي
ك`ه . جھت دي`دن قب`ر آمدن`د ھنگام فجِر روز اّول ھفته، مريم َمجَدليِه و مريم ديگر ب`ه، )َشبّات(و بعد از َسبَّت "

رو فرشته خداوند از آسمان نزول ك`رده، آم`د و س`نگ را از دِر قب`ر غلطاني`ده،  اي عظيم حادث شد از آن ناگاه زلزله
لرزه درآم`ده،  چيان ب`ه كو از ت`رس او كش`ي. و صورت او مثل برق و لباس`ش چ`ون ب`رف، س`فيد ب`ود. بر آن بنشست

  .مثل مرده گرديدند
̀`ا  ̀`ه ش̀`ده، گف̀`ت اّم ̀`ان متوّج ! ش̀`ما ترس̀`ان مباش̀`يد«: فرش̀`ته ب̀`ه زن

ك/ه  جا نيست، زي/را چنان در اين. طلبيد دانم كه عيساي مصلوب را مي مي
بيايي//د ج//ايي ك//ه خداون//د خفت//ه ب//ود مIحظ//ه . گفت//ه ب//ود برخاس//ته اس//ت

خب`ر دھي`د ك`ه از مردگ`ان برخاس`ته زودي رفته شاگردانش را  ، و بهكنيد
اينك . جا او را خواھيد ديد در آن. رود از شما به جليل مي اينك پيش. است

زودي روانه شده،  پس، از قبر با ترس و خوشي عظيم به. ».شما را گفتم
جھت اِخب̀`ار  و در ھنگ̀`امي ك̀`ه ب̀`ه. رفتن̀`د ت̀`ا ش̀`اگردان او را اطّ̀`mع دھن̀`د

س/Iم ب/ر «: خ`ورده، گف`ت يس`ي بديش`ان بررفتند، ناگ`اه ع شاگردان او مي
رفت`ه،  !مترسيد«: گاه عيسي بديشان گفت آن. ھاي او چسبيده، او را پرستش كردند پس پيش آمده، به قدم. »!شما باد

  ).٢٨:  ١تا  ١٠متّي  انجيل. (".».جا مرا خواھند ديد برادرانم را بگوييد كه به جليل بروند كه در آن
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ج`ا ك`ه عيس`ي ھ`يچ گن`اھي نداش`ت، خ`داي  از آن. را در اس`ارت خ`ود، نگ`اه دارد توانست پس`ر خ`دا مرگ نمي
ب`ر آن مج`ازات و چن`ين  ان جھان را پرداخت، بلكه ھمي گناھ تنھا جريمه عيسي نه. پدر؛ او را از مردگان برخيزانيد

  ! عيسي، خود بر مرگ، غالب آمد. جريمه، پيروز شد

  .باشند لرزه درآمده ھاي او بايد به شيطان و ديو

  

  .آسيمه و ھراسان شدند رھبران مذھبي، سر

  
ي اي`ن وق`ايع،  چيان ب`ه ش`ھر ش`ده، رؤس`اي َكھَنِ`ه را از ھم`ه رفتن`د، ناگ`اه بعض`ي از كش`يك و چون ايشان مي"

بگوييد كه ش`بانگاه، «: ي بسيار به سپاھيان داده، گفتند ايشان با مشايخ جمع شده، شورا نمودند و نقره. مطلّع ساختند
زد والي شود، ھمانا ما او را  گاه اين سخن، گوش و ھر. دندشاگردانش آمده، وقتي كه ما در خواب بوديم؛ او را دزدي

ميان  كه تعليم يافتند؛ كردند و اين سخن تا امروز در چنانايشان پول را گرفته،. ».گردانيم و شما را مطمئن سازيم بر
  ).٢٨:  ١١تا  ١۵متّي انجيل (                                . ."يھود، منتشر است

  

درمان`ده و مستأص`ل ن از سرپوش گذاشتن ب`ر اي`ن حقيقت،آنا. دانستند كه قبر او خالي است ميدشمنان عيسي 
  !گشته است خواستند كه مردم بدانند و بفھمند كه آن مردي را كه آنان كشته بودند، به زندگي باز آنان نمي. شده بودند

  

  زوال مرگ
حتم/اً خواھ/د "اط`اعتي كن`د، ي خ`ود، نا آفرينن`دهدر باغ عدن، خدا به آدم ھش`دار داد ك`ه اگ`ر او از ي`ك فرم`ان 

، و ت`mش ك`رد ت`ا آدم و تم`ام نس`ل و !"م`رد نخواھي/دآين`ه  ھر": شيطان، اين حقيقت را مخدوش كرد و گفت. !"مرد
ھ``زاران س``ال، م``رگ؛ زن``ان، م``ردان و كودك``ان را در . مس``ير م``رگ و زوال، راھنم``ايي كن``دفرزن``دان او را ب``ه 

را مض`محل فرم`ود و در  سپس، پس`ر خ`دا؛ م`رگ را ب`ه چ`الش كش`يد، آن. خود اسير كرده بودناپذير  ي گريز سيطره
  .ورد به حيات جاوداني را گشود

  . ".ھمه زنده خواھند گشت نيز، در مسيح، ميرند در آدم، ھمه ميكه چنان"

  ). ١۵:  ٢٢پولس به قرنتيان  ي اّول رساله(

  

تنھا چيزي كه من در زن`دگي : "ھمسايگان من، چنين به من گفتدرست ھمين ديروز، يك خانم سالخورده از 
ي جاوداني كه از  آن يگانهتوانستم به او بگويم كه  دم كه ميحال شمن چقدر خوش.". شت دارم، مرگ استاز آن وح

  .فرمايد آمد؛ بر اين دشمن قھّار نيز غلبه مي وادي مرگ گذشت و دوباره به دنياي زندگان، باز

  
وس`اطت  دو ش`ريك ش`د ت`ا به فرزندان در خون و جس`م ش`راكت دارن`د، او ني`ز ھمچن`ان در اي`ن ھ`رپس چون "

موت، صاحب ق`درت م`وت؛ يعن`ي ابل`يس را تب`اه س`ازد، و آن`اني را ك`ه از ت`رس م`وت، تم`ام عم`ر خ`ود را گرفت`ار 
  ). ٢:  ١۴و  ١۵ي به عبرانيان  رساله. (".بودند، آزاد گردانَد بندگي مي

  

افتاد؟ مرگ، ھن`وز  وقت، چه اتّفاقي مي نشد، آ زنده نمي اّمامرد،  تصّور كنيد كه عيسي براي گناھان، فقط مي
  .بود ھم چيزي ترساننده مي

  

ترين دش`من انس`ان،  ناكولي شيطان، و ھ ترين اسلحه خداوند عيسي با پيروزي بر مرگ، نشان داد كه از قوي
دارن`د، به او اعتماد          كه عيسي بر مرگ، غالب آمد، تمام كساني كه  آن به دليل. تر است مند يعني مرگ، قدرت

  . ھراسند چيز در اين زندگي و زندگي آينده، نمي از ھيچ
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جاي شما بر ص`ليب، رن`ج كش`يد و ج`ان خ`ود را ب`ه  اگر شما به پسر او كه به. پيام خدا، روشن و راست است
گ`اه؛ او ش`ما را از  ي مردگان، برخاست؛ اعتماد و توّك`ل داش`ته باش`يد، آنمرگ تسليم فرمود و در روز سّوم از دنيا

  . نمايد فشار و ترس مرگ، آزاد كرده و حيات جاودان خويش را با شما قسمت مي

  

  . اين پيام خوش خدا، براي دنيايي است كه اسير و مقھور گناه گشته است

  
را ھم پذيرفتيد و در آن ھ`م  نمايم كه آن دادم اعmم مي اtن اي برادران، شما را از انجيلي كه به شما بشارت"
كه آن كmم`ي را ك`ه ب`ه ش`ما بش`ارت دادم، محك`م نگ`اه  ش`رطي يابي`د، به ي آن ني`ز نج`ات مي وسيله باشيد، و به قايم مي

ر راه گناھ`ان َحَسِب كت`ب، د چه نيز يافتم كه مسيح بر زيرا كه اّول به شما سپردم، آن. داريد، واّ* عبث ايمان آورديد
:  ١ت`ا  ۴پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  ي اّول رس`اله. (."َحَس`ِب كت`ب، برخاس`ت كه مدفون شد و در روز س`ّوم بر ما مرد، و اين

١۵.(  

  : فرمايد دارند، چنين مي مسيح عيسي، به تمام كساني كه به او ايمان مي

ھس`تم اّول و آِخ`ر و زن`ده؛ و م`رده م`ن ! ترسان مب`اش... ام، شما ھم خواھيد زيست از اين جھت كه من زنده"
:  ١٩نّ`ا يوح انجي`ل(              . ."ھاي م`وت و ع`الم ام`وات ن`زد م`ن اس`ت شدم و اينك تا ابداtباد زنده ھستم و كلي`د

  ). ١:  ١٧و  ١٨يوحنّا  ي و كتاب مكاشفه ١۴

  

  شيطان مغلوب شد
مي`دان را در روز، دوب`اره زن`ده ش`د، در نب`رد، او  از س`ه ھنگامي ك`ه عيس`ي ب`ه قلم`رو م`رگ وارد ش`د و پ`س

چ`ه او و  اگر. خورده اس`ت ش`يطان، ي`ك دش`من شكس`ت. را از دس`ت نخواھ`د داد مزيّت`ي ك`ه ھرگ`ز آن_  دست گرف`ت
  . روز ميدان باشندتوانند پي نمي اّماھا  دھند، آن ماندگي به پيكار ادامه مي ھايش با در ديو

  

گويي را كه خود در باغ ع`دن، و در روزي ك`ه آدم و ح`ّوا مرتك`ب گن`اه  كنيد كه چگونه خدا، پيش مشاھده مي
 م`ارتوّس`ط  ، به)پسر خ`دا(، ذّريت زنگونه كه وعده فرموده بود، موده بود، محقّق فرمود؟ خدا ھمانشدند؛ اعmن فر

   .و ھزيمت شيطان را رقم زدند زوالھا،  ، كوفته و زخمي شده بود، ليكن ھمان زخم)شيطان(

  
  . ."از اين جھت، پسر خدا ظاھر شد تا اعمال ابليس را باطل سازد"

  ).٣:  ٨يوحنّا  ي اّول رساله(

  

كت`اب ("گش`ت خ`واھي بر خ/اكب`ه ": داش`ت عيسي از طريق مرگ و رستاخيز خود، بر لعنت گناه كه بي`ان مي
   .؛ پيروز گرديد)٣:  ١٩پيدايش 

گرداني`د، ريش`خند  مي ي آدم را ب`ه خ`اك باز تعفّن مرگ، نسل مردهكه  خاطر آن ھزاران سال بود كه شيطان، به
  ! نگشته بود بازحال، كسي آمده بود كه بدنش به خاك،  اّما. كرد و تمسخر مي

  

  ، فساد قبر را تجربه نكرد؟ بدن عيسيچرا 

  

داود پي`امبر، چن`ين ، از آن حدود ھزار سال پيش. بود گناه كه او مطلقاً بي ھيچ قدرتي بر او نداشت، چرامرگ، 
  : اعmن داشته بود

  ). ١۶:  ١٠داود كتاب مزامير . (."را ببيند فسادكه  نخواھي گذاشتقّدوس خود را "

  .آن قّدوس، براي ما بر شيطان و مرگ؛ غالب آمد

  گواه و شاھد
.كننده ھستند اثبات رستاخيز عيسي از مرگ، فراوان و قانع شواھد براي

٢٢٣ 
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  . قبر، خالي بود

  .جا يافت نشده بود جسد، در ھيچ

ديدن`د، او  ش`نيدند، عيس`ي را زن`ده مي بار، شاھد قبر خالي بودند، صداي فرش`ته را مي زناني كه براي نخستين
ي دست بشر ھس`تند،  اگر وقايع ثبت شده در انجيل، ساخته و پرداخته. كردند گو مي و  كردند، و با او گفت را لمس مي
ب̀`ه آن زن̀`ان  را چي̀`ز ؛ امتي̀`از و اعتب̀`ار اّول ب̀`ودن در ھراند ھ̀`ا را نوش̀`ته انجيلبري̀`د ك̀`ه آن چھ̀`ار م̀`رد ك̀`ه  گم̀`ان مي

  ! دادند؟ مي

  

نام ھا ش`اھد خوش` پس از اين واقعه، ص`دھا سال  ده. اسناد ظھور پس از رستاخيز عيسي، بسيار فراوان بودند
  . اند دادند كه با مسيحاي قيام كرده، راه رفته و با او سخن گفته و معتبر، شھادت مي

ب`اد رفت`ه ب`ود،  ھاي آن`ان بر ھا شكسته بود، امي`د دل آن. شاگردان عيسي، رنج كشيدن و مردن او را ديده بودند
ھاي  ھايي نژند و ھراسان، ب`ه خان`ه آنان با قلب. تواند بميرد چرا كه آنان به غلط، اعتقاد داشتند كه مسيحا ھرگز نمي

  . گشته بودند خود، باز

  

  .آنان عيسي را زنده ديدند. سپس، چيزي اتّفاق افتاد

  

در روز س`ّوم، فرم`وده ب`ود ك`ه باي`د مص`لوب ش`ده و  خاطر آوردند كه چگونه عيسي به ايش`ان ھا ناگھان به آن
.برخيزد

  . با*خره، آنان سخنان انبياء را درك كردند ٢٢۴

  

زنده شدن عيس`ي از مّدت زيادي از  .بدل شدند مسيح؛جرأت  اين جماعت ترسو و جبون، به شاھدان دلير و با
ھاي تن̀`گ و پ̀`ر از دش̀`من اورش̀`ليم، ب̀`دون  مردگ̀`ان، نگذش̀`ته ب̀`ود ك̀`ه پط̀`رس ك̀`ه حي̀`ران و ھراس̀`ان ب̀`ود، در كوچ̀`ه

  :داشت ي مصلوب كردن عيسي را چيده بودند، چنين اعmن مي واھمه، به كساني كه دسيسه

  
رئيس حي/ات را و ريز به شما بخشيده شود  شما آن قّدوس و عادل را منكر شده، خواستيد كه مردي خون اّما"

به اسم او، اسم او اين شخص را  سبب ايمان  و به. و ما شاھد بر او ھستيم كشتيد كه خدا او را از مردگان برخيزانيد
را پيش روي ھمه شما اي`ن  ي اوست اين كس وسيله بلي آن ايماني كه به. شناسيد؛ قّوت بخشيده است بينيد و مي كه مي

شناس`ايي  س`بب نا دانم ك`ه ش`ما و ھمچن`ين حك`اّم ش`ما اي`ن را به و اَلحال اي ب`رادران، م`ي«. ».مل داده استصّحت كا
زبان جمي//ع انبي//اي خ//ود، پ//يش گفت//ه ب//ود ك//ه مس//يح باي//د زحم//ت بين//د،  ل//يكن خ//دا آن اخب//اري را ك//ه ب//ه و. كردي̀`د
گ`ردد و ت`ا اوق`ات اس`تراحت از حض`ور  پ`س توب`ه و بازگش`ت كني`د ت`ا گناھ`ان ش`ما مح`و.انجام رسانيد طور به ھمين

  ). ٣:  ١۴تا  ١٩كتاب اعمال رسو*ن . (."خداوند برسد

ق`درھا ھ`م  براي شاگردان عيسي، تحّمل ھيچ سختي براي كسي ك`ه حي`ات ج`اوداني را ب`ه ايش`ان داده ب`ود؛ آن
  . بزرگ و دشوار نبود

.ش`دند ني`ز خوان`ده مي مسيحيانكه (حّواريون مسيح 
٢٢۵

ش`mّق خ`وردن، ق`رار تمس`خر، زن`داني شدن،، م`ورد )
پط`رس ني`ز خ`ود . شدند د عيسي، اعدام ميي خود به خداون موجب شھادت دليرانه گرفتند و بسياري از آنان ھم به مي

پط`رس و س`اير  اّم`ا. نھايت؛ وارونه به ص`ليب كش`يده ش`د ديني، در مورد جفا قرار گرفت و بنا به گواھي تاريخ غير
كه منج`ي  دانستند ميشدند، چرا كه  رويي پذيرا مي ھايي را با گشاده ھا و سختي شاگردان و پيروان عيسي، چنين جفا

.و خداون̀`د ايش̀`ان؛ ب̀`ر م̀`رگ و ھاوي̀`ه، غال̀`ب آم̀`ده اس̀`ت
ك̀`ه خ̀`دا ب̀`ه آن̀`ان آم̀`رزش، پارس̀`ايي و  دانس̀`تند ميآن̀`ان  ٢٢۶

ك`ه  دانس`تند ميس`اخت، زي`را آن`ان  ھ`ا را آزرده نمي رگ، ديگ`ر آنم`. عدالت، و حيات جاودان را عطا فرموده اس`ت
       . ."ن`زد خداون`د، حاض`ر خواھ`د ش`د": كه بدن ماّدي آنان بميرد، جان و روح جاوداني ايشان، در ملك`وت مجّرد آن به

  ). ۵:  ٨پولس به قرنتيان ي دّوم  رساله(
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_ رس`انيدند  آنان پيامي داشتند كه بايد به گوش تمام جھاني`ان مي. توانست آنان را بترساند چيز نمي اكنون، ھيچ

  !  پيامي كه براي آنان مفھومي بيش از خود زندگي داشت

  

زي`را . توب/ه كنن/دفرمايد كه جا حكم مي ھاي جھالت، چشم پوشيده، اtن تمام خلق را در ھر پس خدا از زمان" 
در آن ُربِع مسكون را به انص/اف داوري خواھ/د نم/ود ب/ه آن م/ردي ك/ه مع/يّن فرم/ود و ي را مقّرر فرمود كه روز

   ).١٧:  ٣٠و  ٣١كتاب اعمال رسو*ن . (".كه او را از مردگان برخيزانيد ھمه را دليل داد به اين

  

توانيد خود را از داوري  دست از اين خيال باطل برداريد كه خودتان مي( توبه كنيد: پيام آنان ساده و گويا بود
، ب`ه آن منج`ي ك`ه خ`ون خ`ويش را ب`راي )ك`امmً توّك`ل نمايي`د( ايم`ان آوري`دو .) مشّخص خدا، رھايي و نجات دھي`د

  . گناھان شما ريخت و سپس از مردگان برخاست

  

  دليل قاطع و روشن
توانيم اطمينان داشته باشيم كه عيسي، منجي و داور جھان است؟ پاسخ را ھم`ين ان`دكي  من و شما چگونه مي

  . ".كه عيسي را از مردگان برخيزانيد به اينخدا ھمه را دليل داد ": پيش، خوانديم

  

چ`را م`ن باي`د ھا اس`ت، م`ورد ني`از اس`ت؟  ج`ي انس`انكه عيسي تنھا و يگانه من ديگر چه دليلي براي اثبات اين
  سرنوشت جاوداني خود را به ديگري بسپارم؟ 

  

با داس`تان و پي`ام خ`دا، در ھنگ`امي ك`ه زن`ده بودن`د؛ را كه  مردگاني تأّسف است كه مردم سراسر جھان  مايه
را ب`ر كس`ي بگ`ذارد ك`ه ق`ادر  چرا باي`د ف`ردي بخواھ`د ت`ا بن`اي اعتم`اد خ`ود. شمارند ورزيدند، مقّدس مي مخالفت مي

كه عيسي بر مرگ، غالب آمده و كmم  درحالي –روزيده است  نبوده تا بر مرگ غلبه كند و با كmم خدا، مخالفت مي
  و سخنان پيامبران را محقّق فرموده است؟ 

  

ي اثب̀`ات پ̀`ذير ب̀`را نا ي دليل̀`ي انكار ھ̀`ا، روش خ̀`دا ب̀`راي اقام̀`ه گويي آورده ش̀`دن پيش طور ك̀`ه ب̀`ر درس̀`ت ھم̀`ان
دليل بmمنازع، قطعي و  ھمان ترتيب، رستاخيز عيسي در روز سّوم؛  مقام كmم خدا است، به مقّدس در حقّانيّت كتاب

  . تواند ما را از مرگ ابدي، رھايي بخشيده و ما را حيات جاودان، افاضه فرمايد مسلّم خدا است كه تنھا عيسي مي

  

  ھا براي تمام انسان اي دھنده نجات
ك`ه  چرا ب`ر اي`ن حقيق`ت، باي`د تأكي`د گ`ردد، . ، اس`ت"جا ھم`ه و در ھم`ه"پيام مرگ و رس`تاخيز عيس`ي، ب`راي 

            . برخي تmش خواھند كرد تا به شما بگويند كه عيسي تنھا براي يھوديان آمده بوده است

  

.تر از اين باشد تواند دروغ چيز نمي ھيچ
٢٢٧ 

  

  

ھ`دف  اّم`اكه اين حقيقتي است كه مأموريّت زمين مسيحاي موعود، بر يھوديان، متمرك`ز گش`ته ب`ود،  حالي در
اش`عياء از آن،  ھفتصد سال پيش. او از آمدن در اين قوم، اين بود كه رستگاري را براي تمام جھانيان، فراھم فرمايد

ھ/ا خ/واھم گرداني/د و ت/ا  ت/و را ن/ور اّمت": پيامبر، كلمات پدر، خطاب به پسرش را چنين ش`رح داده و نوش`ته اس`ت
كه رھب`ران م`ذھبي يھ`ودي، او  عيسي با علم به اين). ۴٩:  ۶اشعياء  كتاب. (."اقصاي زمين نجات من خواھي بود

دانست كه از طريق ھمين طرد شدن خواھد بود كه  چنين مي ھم او.پذيرند، به جھان آمد ه خود، نميعنوان پادشا را به
   .ي گناه را پرداخته و رستگاري و نجات را براي تمام جھان، مھيّا فرمايد بايستي جريمه او مي
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ب̀`ه ن̀`زد خاّص̀`ان خ̀`ود آم̀`د و . ي او آفري̀`ده ش̀`د و جھ̀`ان او را نش̀`ناخت واس̀`طه او در جھ̀`ان ب̀`ود و جھ̀`ان به"
ك`ه او را قب`ول كردن`د، ق`درت داد ت`ا فرزن`دان خ`دا گردن`د، يعن`ي ب`ه  آن كس/انيب`ه  اّم`ان`د؛ و خاّصانش او را نپذيرفت

  ). ١:  ١٠تا  ١٢يوحنّا  انجيل . (."كه به اسم او ايمان آورد ھر

كه او كيس`ت و  يعني به اين_ آورند،  ھا است، ليكن تنھا آناني كه به اسم او ايمان مي عيسي، منجي تمام انسان
  . ."حق دارند تا فرزندان خدا گردند"؛ _كاران، چه كرده است  براي نجات گناه

  

وجود، خ`دا ش`ما را وادار  اين ب`ا. دان`د فشاني پسرش ميجان خدا شما را دوست دارد و شما را *يقدوست من، 
  . ي شما گذاشته است عھده اين تصميمي است كه او به. نخواھد كرد تا به پسر او اعتماد كنيد

  
ھ̀`mك   ، ك/ه ب//ه او ايم//ان آورد ھري خ̀`ود را داد ت̀`ا  ق`در محبّ̀`ت نم̀`ود ك̀`ه پس`ر يگان̀`ه زي`را خ̀`دا جھ̀`ان را اين"

  ). ٣:  ١۶يوحنّا  انجيل. (."ي يابدنگردد؛ بلكه حيات جاودان

  

  سرگرداني، ديگر موردي ندارد
در ھمان روزي كه عيسي از مردگان برخاسته بود، با دو فرد كه درك نكرده بودند ك`ه چ`را *زم ب`وده اس`ت 

  . گو فرمود و گردد، گفت از آن، به عالم زندگان؛ باز كه مسيحا، خونش را ريخته و پس

  
بايست كه مسيح  آيا نمي!اند چه انبياء گفته دnن از ايمان آوردن به آن فھمان و سست بياي «: به ايشان گفت"

اخب/ار ، ش`روع ك`رده، س/اير انبي/اءو  ] كت`اب پي`دايش[ از موس/يپ`س . »اين زحمات را بيند تا به جmل خود برسد؟
  ).٢۴:  ٢۵تا  ٢٧لوقا انجيل (. ."را در تمام كتب براي ايشان شرح فرمود خود

  

چنان، ب`ر حقيق`ت، چش`م توانس`تند، طور مي ھا چ`ه آن. رديدطرف گ فھمي ايشان، بر نھايت، سرگرداني و كند در
بلك`ه آم`ده ب`ود ت`ا ب`ر دش`منان روح`اني  ان سياس`ي م`وقّتي را س`ركوب نماي`د،دش`منبسته باشند؟ مسيحا نيامده ب`ود ت`ا 

  ! شيطان، گناه، مرگ و جھنّم؛ پيروز گردد_ ن اّما گر و بي ستم

  

ھم آم`ده  اي در ش`ھر اورش`ليم گ`رد خان`ه اندكي بعد و در ھمان روز، عيسي بر شاگردانش كه در ات`اقي در با*
ي خ`ود را ب`ه آن`ان نش`ان داد، ب`ا ايش`ان غ`ذا خ`ورد و س`پس ب`ه  ش`ده ھ`اي سوراخ ھا و پا او دست. بودند، ظاھر گرديد
  : آنان، چنين فرمود

  
چه در تورات موسي و ُصُحف انبي/اء  ضروري است كه آندم گفتم، ھمين است سخناني كه وقتي با شما بو«"

و . روش`ن ك`رد ت`ا كت`ب را بفھمن`د  ذھن ايشان را وقت، و در آن» .انجام رسد ي من مكتوب است؛ به و زبور درباره
طور س̀`زاوار ب̀`ود ك̀`ه مس̀`يح زحم̀`ت كش̀`د و روز س̀`ّوم از  ھمين من̀`وال، مكت̀`وب اس̀`ت و ب̀`دين ب̀`ر«: ب̀`ه ايش̀`ان گف̀`ت
نام او ك`رده  ھ`ا ب`ه ي اّمت و از اورشليم ش`روع ك`رده، موعظ`ه ب`ه توب`ه و آم`رزش گناھ`ان در ھم`ه. مردگان برخيزد

فرم`ود ك`ه آن`ان  عيس`ي ب`ه حّواري`ونش مي). ٢۴:  ۴۴ت`ا  ۴٨لوق`ا انجي`ل .(".و شما شاھد ب`ر اي`ن ام`ور ھس`تيد. شود
ب`راي خداون`د از آس`مان، : يش`ان، روش`ن و واض`ح ب`ودپيغ`ام ا. ھ`ا باش`ند براي تمام قوم "شاھد بر اين امور"بايستي 

ج`ا ك`ه توب`ه  ھر . ي گناه را پرداخته و ب`ر م`رگ، غال`ب آم`ده اس`ت بھاي جريمهدنيا آمده است،  كنون به كس كه تا ھر
اي او تلفيق گردد، خدا آمرزش كامل و ف`يض حقيق`ي  ، به مسيح و عمل كفّاره)اعتماد قلبي(با ايمان ) دگرگوني فكر(

  . فرمايد افاضه ميرا 

  دعوت به آرامي و آسودن
ك`ار خ`دا، . خداون`د، آرام`ي گرف`تچه را كه خداوند در ھفتمين روز آفرينش، انج`ام داد؟  آوريد آن ياد مي آيا به
ي ك/ار خ/ود ك/ه س/اخته  خدا از ھمهو در روز ھفتم، . تمام شدھا  ي لشگر آن ھا و زمين و ھمه آسمان": يعني خلقت 

*زم ). ٢:  ١و  ٢كتاب پيدايش . (."ي كار خود كه ساخته بود، آرامي گرفت از ھمهو در روز ھفتم . بود، فارغ شد
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چي`ز  ھمين ترتي`ب، ني`از نب`ود ك`ه ھيچ ب`ه. تمام ش`ده ب`ودكار . چيز ديگر به كار آفرينش خدا اضافه گردد نبود كه ھيچ
  . !"تمام شد". ھا كه توّسط خدا انجام گرفته بود، اضافه گردد انسان و رستگاري خريد ديگري به عمل باز

  

پايان رسانيد و در آن آرام گرفت و  طور كه خدا در روز ھفتم كه كار آفرينش جھان ھستي را به درست ھمان
آرام`ي ي رس`تگاري و نج`ات وي،  يافت`ه فرماي`د ت`ا در ك`ار پايان گونه نيز من و ش`ما را دع`وت مي خرسند شد، ھمان

ك/ه خ/دا از اعم/ال  از اعمال خود بياراميد، چنان، او نيز كه داخل آرامِي او شد ھرزيرا ". يافته و در آن شادي نماييم
  ). ۴:  ١٠ي به عبرانيان  رساله. (".خويش

  

آن ! اين ك`ار را بكني`د. چيز، تمام نشده است ھيچ: "زنند ھزار مذھب، در سراسر جھان؛ فرياد مي كه دهحالي در
ب`اران، و  كشان و گران  بياييد نزد من اي تمامي زحمت": فرمايد ؛ عيسي مي!"تر سعي كنيد بيش! عمل را انجام دھيد

  ). ١١:  ٢٨متّي انجيل . (".من شما را آرامي خواھم بخشيد

  

  يابيد؟ چه كه خدا براي شما انجام داده است، آرامي و شادي مي شما در آن آيا

  

  روز ھمراه با خداوند چھل
روز را ب`ا ش`اگردان خ`ويش  كه از مردگان رستاخيز فرموده ب`ود، م`ّدت چھ`ل ش`بانه عيسي خداوند، پس از آن

چش`م خ`ود  آن`ان عيس`ي را به تعل`يم فرم`ودملك`وت خ`دا، ب`ه آن`ان ي پادشاھي و  ھا را درباره او بسيار چيز. سر برد به
_ بدني ھميشگي، جmل يافته كه وارسته و رھا از زمان و مك`ان اس`ت _ ي او را لمس كردند  ديدند و بدن قيام كرده

  . را دريافت خواھند داشت آنداران، بدني كه روزي تمام ايمان ھمان نوع

  

بايستي  آوري فرمود كه مي او به ايشان، ياد .غذا خوردندحّواريون، با خداوند عيسي راه رفتند، سخن گفتند و 
. ھ`ا زن`دگي نماي`د القدس را بر آنان بفرستد تا در درون آن قرار است كه پدر، روح اّمازودي آنان را ترك فرمايد،  به

. ب`ين تم`ام اق`وام جھ`ان باش`ند بخش`يد ت`ا ايش`ان ش`اھدان او در فرم`ود و ق`ّوت مي روح خداوند، شاگردان را ھدايت مي

  . نقص و كامل، داوري فرمايد گردد تا جھان را با عدالتي بي مي به زمين باز_ عيسي _ روز، او  سپس يك

  

ك̀`وه زيت̀`ون ك̀`ه در س̀`مت ش̀`رقي ش̀`ھر  از رس̀`تاخيز عيس̀`ي، او ش̀`اگردانش را ب̀`ه ب̀`ا*ي روز پ̀`س در چھلم̀`ين
  . گردد ، باز"ي پدر خانه"وقت آن بود كه عيسي به . اورشليم واقع است؛ برد

  ).١۴:  ٢يوحنّا انجيل (

  

  صعود به آسمان
ي پ`در  از اورشليم جدا مشويد، بلك`ه منتظ`ر آن وع`ده«: و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود كه"

، تعمي`د الق/دس روحب`ه د، ل`يكن ش`ما بع`د از ان`دك ايّامي،دا زي`را ك`ه يحي`ا ب`ه آب تعمي`د م`ي. ايد ش`نيدهباشيد كه از م`ن 
خداون̀`دا، آي̀`ا در اي̀`ن وق̀`ت ملك̀`وت را ب̀`ر «: پ̀`س آن̀`اني ك̀`ه جم̀`ع بودن̀`د، از او س̀`ؤال نم̀`وده، گفتن̀`د. ».خواھي̀`د ياف̀`ت

ھا و اوقاتي را كه پ`در در ق`درت خ`ود  از شما نيست كه زمان«: بديشان گفت. »اسرائيل باز برقرار خواھي داشت؟
، در ش/اھدان م/ن خواھي/د ب/ودق`ّوت خواھي`د ياف`ت و  آي`د، مي بر ش`ماالقدس  روحليكن چون . نگاه داشته است بدانيد

نگريس/تند، ب/اn  وقت/ي ك/ه ايش/ان ھميرا گف`ت،  و چ`ون اي`ن» .تا اقصاي جھاناورشليم و تمامي يھوديّه و سامره و 
بودن`د، ھنگ`امي ك`ه او  س`وي آس`مان چش`م دوخت`ه مي و چ`ون به. رب`ود  و اب`ري او را از چش`مان ايش`ان در برده ش/د

س̀`وي آس̀`مان  اي م̀`ردان جليل̀`ي، چ̀`را ايس̀`تاده، به«: پوش، ن̀`زد ايش̀`ان ايس̀`تاده، گفتن̀`د ف̀`ت، ناگ̀`اه دو م̀`رد س̀`فيدر مي
س/وي  ھمين ط/وري ك/ه او را به ھمين عيسي كه از نزد شما به آسمان ب/اn ب/رده ش/د، ب/از خواھ/د آم/د ب/هنگرانيد؟ 

   ).١:  ۴تا  ١١كتاب اعمال رسو*ن . (."».آسمان؛روانه ديديد
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  یپيروزي آسمان جشن
.."ب`ه ب`ا* ب`رده ش`د"پيش، گفته بودند، پس`ر خ`دا  چه كه پيامبران، از اين ترتيب، درست مطابق آن به

ك`ه  آن ٢٢٨
ي خود، ستايش و پرستش فرشتگان آسمان را با استھزاء آدمي`ان ع`وض  اندي پيش، آگاھانه و به اراده و سال سه و سي

او كه انس`ان را ب`ه ش`باھت . ي او وجود داشت اكنون چيزي متفاوت درباره اّما! آمده بود كرده بود، اينك به خانه باز
  .خويش، آفريده بود، اينك خود شباھت آدميان را بر خويش گرفته بود

mرا  م`ا اي`ن اّم`ا.نماي`د خ`دا ب`ه آس`مان، افش`اء نمي تري را درم`ورد بازگش`ت پس`رم مقّدس خ`دا، جزئيّ`ات بيش`ك
  . انگيز بود آسا و شگفت معجزهاين واقعه، بسيار : دانيم مي

  

ھ`ا را در  ي آدم، نفس يافت`ه ش`مار فرش`تگان فرزن`دان نجات ھ`اي بي توانيم پيش چشم، مجّسم كنيم كه فوج ما مي
خوبي و  آنان او را به                . ھاي آسمان وارد شود خواھد كه به دروازه اند، چون خداوند، مي سينه حبس كرده

ي  پسر انسان و ب`ّرهمقام  بار، عيسي را در ھا براي نخستين اينك آن اّماشناختند،  ، ميخداوند جmل پسر خدا ومقام  در
  . كنند ، مmقات ميخدا

  

   .ي آسمان، ساكت است ھمه

  

اي ": ش̀`كند ھ̀`م مي طنين فرش̀`ته، در ھا و اع̀`mن پ̀`ر ُس̀`رايي ش̀`يپور ناگاه، اي̀`ن س̀`كوت، ب̀`ا ص̀`داي ش̀`يرين ھم ب̀`ه
كت̀`اب . (!"ھ̀`اي اب̀`دي، برافراش̀`ته ش̀`ويد ت̀`ا پادش̀`اه ج̀`mل داخ̀`ل ش̀`ود اي در! افرازي̀`د خ̀`ود را برھاي  ھ̀`ا، س̀`ر دروازه
  ).٢۴:  ٧داود مزامير 

من`دان، پس`ر  در ص`ف پيروزطنين تحس`ين و س`تايش آس`ماني، ش پ`رشوند، و با غ`رّ  ھاي آسمان، گشوده مي در
عيسي از مي`ان جمعيّ`ت . گردد ، وارد مي!يسيع_ خدا، كلمه، بّره، پسر انسان كه اثر جنگ را بر بدن خويش دارد 

ش`مار فرزن`دان و نس`ل  س`وي تع`داد بي جا، او روي خ`ويش را به در آن. پيمايد سوي تخت پدر، مي پرستندگان، راه به
.فرمايد گرداند و بر تخت؛ نزول اجmل مي مي ي آدم بر رستگار و احياء شده

٢٢٩ 
  

  

  .مأموريّت، انجام شده است

  

  : دارند كه صدا، اعmن مي كنند و يك لشگر رستگار شدگان، در پيشگاه او تعظيم مي

  
   ).۵:  ١٢يوحنّا  ي كتاب مكاشفه( .!"ي ذبح شده مستحّق است بّره"

  . پذيرد اين جشن و ضيافتي است كه ھرگز پايان نمي! چه جشني برپا است! چه جشني بوده است
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   ٢۶  
  مذھبي و دور از خدا

  

  

  

  

  

اي`ن معي`ار، از . ".اس`ت ٢٠/  ٢٠، ھميش`ه از گذش`ته درس عبرت نمره: "ندرز را شنيده باشيدشايد شما اين ا
؛ م`ورد دي`د كام`لعنوان معي`ار ب`راي  ، ب`ه]و بس`ياري از نق`اط ديگ`ر جھ`ان[ھاي آمريكاي شمالي،  سنج طرف بينايي

  .باشد، نيازي به استفاده از عينك نداريد ٢٠/  ٢٠اگر ديد شما . گيرد استفاده قرار مي

  

̀`از ̀`ابي و س̀`نجش آنانديش̀`ي نگري و باز ب ̀`راي ارزي ̀`زی ، ب . ش̀`ود ك̀`ه در گذش̀`ته رخ داده اس̀`ت، انج̀`ام مي چي

ش`ده اس`ت، مش`اھده كن`يم،  بايستي كس`ب مي ي اعمال خود يا ديگران را كه مي دھد تا رتبه نگري، به ما اجازه مي باز
خيل̀`ي مفي̀`د و نگري،  چن̀`ين ب̀`از.ش̀`ود بع̀`د از وق̀`وع عمل̀`ی انج̀`ام ميك̀`ار، بس̀`يار دي̀`ر اس̀`ت، چ̀`را ك̀`ه معم̀`و*ً  اين اّم̀`ا
  . تمند نيس سود

  

ھ`اي متم`ادي، آش`كار  خ`mل قرن ي خ`دا و در وس`يله ھنگامي كه سخن از فھم و درك داستان و پيامي ك`ه به اّما
نگري، ب`ه م`ا  آم`وزي و ب`از عبرت. ساز و ن`افع اس`ت نگري، بسيار كار آيد؛ درس عبرت و باز ميان مي شده است، به

ھمين دلي`ل ب`ود ك`ه  ب`ه. ، تفاوت قائل شويمن حقيقت و خطاغلبه كنيم، و بي بر موانع بزرگ، دھد كه اين امكان را مي
  : عيسي به شاگردانش، چنين فرمود

  
ب̀`ه ش̀`ما  آين̀`ه زي̀`را ھ̀`ر. ش̀`نوند ھ̀`اي ش̀`ما زي̀`را ك̀`ه مي و گوش بينن//د حال چش//مان ش//ما، زي//را ك//ه مي خوش//ابه"

ش̀`نويد، بش̀`نوند و  چ̀`ه مي آنو  و نديدن̀`د؛ بيني//د، ببينن//د چ//ه ش//ما مي بس//ا انبي//اء و ع//ادnن خواس//تند ك//ه آنگ̀`ويم  مي
  . )١٣:  ١۶و  ١٧متّي  انجيل. (."نشنيدند

كنيم،  زن`دگي م`ي،)پس از م`يmد مس`يح(، عنوان كساني كه در دوران پس از آمدن نخستين مسيحا به دنيا ما به
اين افتخار و مزيّت را داريم كه نگاھي به عقب در تاريخ انداخته و كmم مقّدس و كامل و جامع خدا را مطالعه كنيم 

ھ`ايي ك`ه  ي فك`ري و توّج`ه ب`ه تم`ام چيز زمين`ه ح`ال ب`ا اي`ن پيش. روشني ببينيم نقص و كامل خدا را به ي بي و برنامه
  .گرديم ، بازھا كتاب آغازبار ديگر به  ايم، بياييد تا يك س خدا شاھد بودهكنون در سفرمان در كmم مقدّ  تا

  

  درس عبرت از قائن و ھابيل
دنيا آم`ده  ب`ه ھ`م ق`ائن و ھ`م ھابي`ل، ب`ا معض`ل گن`اه، : چھارمين فصل كتاب پيدايش، داراي پيامي روشن است

خ`دا تنھ`ا پرس`تش يك`ي از  اّماپرس`تش نماين`د،كردند ت`ا خ`دا را  يكردند، تmش م طوري كه آنان رشد مي ھمان. بودند
  . ھا را پذيرفت آن
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:  ۴كت`اب پي`دايش (.."ي او را منظ`ور نداش`ت قائن و ھديه اّماي او را منظور داشت،  ، ھابيل و ھديهخداوند"

درك كنيم كه چرا  كاران است، آسان است كه مقّدسي و شنيدن داستان عيسي كه منجي گناه با درس عبرتي كتاب). ۴
  . ."منظور نداشتي او را  قائن و ھديه اّما،منظور داشتي او را  ، ھابيل و ھديهخداوند"تر، ھزاران سال پيش

بايس`تي خ`ون خ`ود را ب`راي  ي خ`دا داش`ت ك`ه مي اي كه ھابيل قرباني و تقديم نمود، اشاره به عيس`ي، ب`ّره بّره
اي  ب`ه عيس`ي اش`اره اّم`ا حض`ور خ`دا آورد، زم`ين ك`ه ق`ائن به محص`و*تھا و نوبر  ي سبزي ھديه. كاران بريزد گناه
  .كرد نمي

 را چ`ه نگ`ريم و آن ھايي داشت كه قرار بود رخ دھن`د، ام`روزه م`ا ب`ه گذش`ته مي كه ھابيل نگاه به چيز حالي در
  . بينيم ميكه عيسي براي ما با مرگ و رستاخيزش برقرار فرموده است، 

  
  ).١:  ٧يوحنّا ي اّول  رساله. (."سازد پاك ميخون عيسي مسيح، ما را از ھر گناه "

  

  بخش ايمان نجات
ج`ا ك`ه ي`ك  ھر.آم`رزد ك`ه ام`روزه م`ا را ب`ه آن ميخدا ھابيل را از ھمان روشي م`ورد بخش`ش خ`ود ق`رار داد 

، و راه رس`تگاري وي، اعتم`اد نماي`د؛ خداون`دپاكي خويش، اعتراف و اذعان كرده و به  ناپارسايي و  كار، به نا گناه
ب`راي . گ`ردد ي عادل شمرده شدن و پارسايي از جانب خ`دا، مل`بّس و مفتخ`ر مي بخشيده شده است و به لباس و ھديه

  . ھمين ترتيب بوده است نيز بهعصارداران تمام قرون و ا تمام پيامبران و ايمان

  

. ."محس`وب ك`رد ع/دالترا ب`راي وي  ، ايم`ان آورد و او اي`نخداون`دب`ه ": اب`راھيمبراي مثال، قبmً ديديم ك`ه 

، اين است كه حض`رت اب`راھيم، "ايمان آورد، خداوندبه ": ابراھيمكه  منظور از گفتن اين). ١۵:  ۶كتاب پيدايش (
. توّك`ل نم`ودحضرت ابراھيم، به كmم خ`دا، . چه كه خدا فرموده بود، درست و راست است  آن كه ھر اطمينان داشت

  .او، تنھا و تنھا بر خدا بود ايمان

: ب̀`ا قلب̀`ي ش̀`ادمان؛ چن̀`ين نوش̀`تداود نبي،. خ̀`دا را ب̀`اور ك̀`رده ب̀`ودھاي  اب̀`راھيم، وع̀`دهداود پادش̀`اه ھ̀`م مث̀`ل 

، ب/ه وي، خداون/دحال كس/ي ك/ه  به خوش/ا. حال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گن`اه وي مس`تور گردي`د به خوشا"
آين`ه،  ھر": دارد ك`ه را نيز اعmن م`ي چنين، اين او ھم). ٣٢:  ١و  ٢داود كتاب مزامير ( .."جرمي در حساب نياورد

         . ."س̀`اكن خ̀`واھم ب̀`ود ت̀`ا اب̀`داtباد خداون̀`دي  پ̀`ي م̀`ن خواھ̀`د ب̀`ود و در خان̀`ه نيك̀`ويي و رحم̀`ت؛ تم̀`ام ايّ̀`ام عم̀`رم در

  ). ٢٣:  ۶داود كتاب مزامير (

  

اب`راھيم، چ`ون ھابي`ل، اند، اف`رادي ھم زيس`ته ن عيس`ي، ميآم`د از پيشھايي كه  انسانھاي  گناھان و بدھي جرم
ھا وقت`ي  بع`د. ھاي او گذاش`ته بودن`د خدا و نقشه خداوند، زيرا آنان ايمان خود را بر پوشيده شده بودندداود و غيره؛ 

  . گرديد زدوده و منسوخكتاب،  و كه مسيح، مرد؛ بدھي گناه و جرم آنان، براي ھميشه از دفتر حساب

  

چ̀`ه ك̀`ه  خب̀`ر خ`وش خ̀`دا اي`ن اس̀`ت ك̀`ه اگ`ر ش̀`ما ب`ه آن. كنيم مس̀`يح، زن`دگي م̀`ي از پ`سام`روزه، م̀`ا در دوران 
ي خ̀`ويش انج̀`ام داده اس̀`ت، ايم̀`ان  مندان̀`ه اي و رس̀`تاخيز پيروز خداون̀`د عيس̀`ي ب̀`راي ش̀`ما و از طري̀`ق م̀`رگ كفّ̀`اره

شما  آوريد، خدا گناھان و بدھي جرم شما را از دفتر حساب خويش، پاك خواھد فرمود و عدالت مسيح را به حساب
  . ."، مسكن دھدخداوندي  براي ھميشه در خانه"فرمايد كه شما را  منظور خواھد نمود و ضمانت مي

  

  .تر، از آن شما خواھد بود اگر به او ايمان آوريدھا و بيش ي اين ھمه

  

چ`ه ك`ه او ب`راي ش`ما انج`ام داده  ايمان آوردن به خداوند عيسي، بنا نھادن تمام اعتقاد و باور خ`ود ب`ر او و آن
. روي`د براي درك بھتر معنا و مفھوم ايمان، تصور كنيد كه در اتاقي كه پر از صندلي اس`ت، راه مي. باشد است، مي
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خ`ورده  ھا، ترك تعدادي ديگ`ر از اي`ن ص`ندلي. بينيد ا مير وضوح شكسته ھستند و شما آن ھا، به اين صندلي برخي از
ش`ويد  تر، متوّج`ه مي با نگ`اھي دقي`ق اّمارسند،  نظر مي بعضي ھم، بسيار خوب به. باشند حال شكستن مي ھستند و در

بري`د  مي ح`الي ك`ه گم`ان ھمان در. ھا ھم اعتماد كرد توان به آن اند و نمي جاي خود دررفته ھا ھم از كه نقاط اتّصال آن
افتد كه مش`ّخص اس`ت ك`ه ك`امmً س`الم  ناگاه، چشمتان به يك صندلي مي كه ھيچ صندلي درستي در آن اتاق نيست، به

                    كار، شما به آن ص`ندلي،  با اين. نشينيد رويد و روي آن صندلي مي طرف آن مي به. خوبي ساخته شده است است و به

كن`د و ش`ما از روي آن  داني`د ك`ه اي`ن ص`ندلي، وزن ش`ما را تحّم`ل مي مي. اي`د آن تكي`ه كردهش`ما ب`ر . اي`د اعتماد كرده
  . افتيد زمين نمي به

  

  . سازد اميد و سرخورده نمي نااند، ي وي تكيه كرده ر انجام شدهعيسي مسيح، ھرگز كساني را كه به او و به كا

  

  كننده ايمان ھIك
  . ارزش است خوب و باايم، اعتماد كرده و ايمان آورده كه به آن ي چيزي ھمان اندازه ايمان ما درست به

  . كس، ايماني دارد، ليكن موضوع و محور ايمان ھمه، يكسان و مشابه نيست ھر

  .ھابيل، بناي ايمان خود را بر خدا و روش آمرزش و عدالت او گذاشت

  .ودش، گذاشتھاي خود و تmش فردي خ قائن، مبناي اعتقاد و ايمان خويش را بر باور

توانن`د ب`ا  پذيرن`د، مي كنن`د و نمي قائن و تمام كساني كه تشخيص و احياء خدا ب`راي مش`كل گناھش`ان را رّد مي
آن مرد، توّسط ي`ك م`ار          . ي تلويزيوني ديدم، مورد مقايسه قرار گيرند گزيده كه من در يك برنامه يك فرد مار

توانست زندگيش را نجات بخشد؛  زھري كه مي از پذيرش تزريق پاد اّما آگين، گزيده شده بود، كبراي بزرگ و زھر
  . مقابل زھر آن مار، تاب مقاومت بياورد قدر قوي ھست كه بتواند در كرد كه بدنش آن او تصّور مي. زد سرباز مي

  

جاي اعتم`اد ب`ر  او بن`اي ايم`اني خ`ود را ب`ه. ارزش ب`ود ب`ي اش`ت، او داراي ايم`اني ق`وي، ام`اآن مرد، ايمان د
  . تشخيص پزشك، بر خودش گذاشت

  . قيمت جانش تمام شد تصميم آن مرد، به

  

جاي اعتم̀`اد ب̀`ه  ھ̀`اي خودم̀`ان، ب̀`ه گذاش̀`تن مبن̀`اي ايم̀`ان ب̀`ر تmش: ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا، روش̀`ن و واض̀`ح اس̀`ت
ي  رس`اله. (، اس`ت"ج`اودانيت`اريكي ظلم`ت "، است و روب`رو ش`دن ب`ا "راه قائن رفتن به": رستگاري از جانب خدا

سوي رضايت خدا و ب`ا ت`mش ف`ردي  راه خويش را به تواند كه، انسان مي اين مبني بر_ باور قائن  ).١١و  ١٣يھودا 
  .جانب خدا، مغاير و در تضاّد بوده است ي رستگاري و نجات از ھميشه با نقشه و برنامه_ دست آورد  خويش؛ به

  .روند ، مي"راه قائن به"ھا  تر انسانيشتا امروز، ب اّما

  

  ترازوي انسان
جا آورده  ب/هت`ا اعم`ال خ`دا را  چ/ه كن/يم«":  تن از رھبران م`ذھبي يھودي`ان، از عيس`ي پرس`يدند روز، چند يك

. ."».ايم/ان بياوري/دعم`ل خ`دا اي`ن اس`ت ك`ه ب`ه آن كس`ي ك`ه او فرس`تاد، «: عيسي در ج`واب ايش`ان گف`ت. »باشيم؟

ب`ه " :كه عيسي ب`ه آن`ان فرم`ود آن ، بودند؛ حال"عمل كردن"پي  كنندگان، در اين سؤال). ۶:  ٢٨و  ٢٩يوحنّا انجيل (
  . ."او ايمان بياوريد

  

  . شود جا ديده مي گمي كه اين يھوديان، گرفتارش بودند، در ھمه در اشتباه و سر

  

ھا و ھمكارانشان، به مردم  آن.كنند ميي نو، زندگي  پاپوآ گينه مرتفعھاي  خواھر من و ھمسرش، در سرزمين
ي خداي واحد حقيقي و پيام زن`دگي  كنند تا به آن مردم، درباره ھم كمك مي صورتي عملي، با جا به ھاي بدوي آن قبيله
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گويي با يكي از اف`رادي ك`ه ب`ه  و داشتي را از يكي از ھمكاران خواھرم كه گفت جا، ياد اين در. جاوداني او تعليم دھند
  :كنم ، داشته است؛ ذكر مي.)خوانند مقّدس را به اين نام، مي جا، كتاب اھالي آن" (ت خداصحب"

  

ك`ه خيل`ي آس`ان اس`ت،  اين': ، گوش داد، چنين گفت'نان حيات'ي  كه آن مرد، به تعليم عيسي درباره از آن پس"
وق̀`ت، ش̀`ما ب̀`ه م̀`ا  ام، آن ك`ردهگاه خ̀`دا  م`ن تم̀`ام عم̀`رم را ص̀`رف ت`mش ب̀`راي رس̀`يدن ب̀`ه بھش̀`ت و پ`اك ش̀`دن از دي̀`د

چ`ه  من به او گفتم كه دوب`اره ب`ه آن.'!است كه به عيسي ايمان آوريم؟ چه كه بايد انجام دھيم، اين گوييد كه تمام آن مي
س`پس از آن م`رد خواس`تم ك`ه ). ۶:  ٣۵يوحنّ`ا انجي`ل ( .'.م`ن ن`ان حي`ات ھس`تم': كه عيسي فرموده است، گوش دھ`د

ايم/ان عم`ل خ`دا اي`ن اس`ت ك`ه ب`ه آن كس`ي ك`ه او فرس`تاد، ': را ب`رايم بخوان`د ۶:  ٢٩ا دوباره انجيل حض`رت يوحنّ`
، ھmك نگردد، بلكه حي`ات به او ايمان آوردكه  ھر': ، نيز قرائت كرد٣:  ١۶يوحنّا چنين، از انجيل  او ھم. '.بياوريد

نج`ات ق`در ق`وي نيس`ت ك`ه م`ا را  كه آيا خدا به كمك م`ا محت`اج اس`ت، چ`ون آن ي اين من از او درباره.'.جاوداني يابد
م`ن ب`ه .'.دخدا به كمك ما ني`ازي ن`دار. طور نيست البتّه كه اين': آن مرد، خنديد و گفت بخشد، به ياري ما نياز دارد؟

آن م`رد س`رش . 'ن به بھش`ت و آس`مان، احتي`اج دارد؟ي كmم خدا، آيا خدا به كمك شما براي رفت پايه پس بر': او گفتم
  . ".را تكان داد و عميقاً به فكر فرو رفت

ھا،  ھاي بدوي گرفته تا اعض`اي فرھيخت`ه در كليس`ا از قبيله_ مردم در سراسر دنيا عليرغم روشني پيام خدا، 
ھ̀`ا را در ي̀`ك  ب و اعم̀`ال ب̀`د آندر روز داوري، خ̀`دا اعم̀`ال خ̀`و اند ك̀`ه ب̀`ه اي̀`ن اعتق̀`اد چس̀`بيده_ ھا و مس̀`اجد  كنيس̀`ه

ي ت`رازو ك`ه اعم`ال خ`وب آن`ان در آن ق`رار  كنن`د ك`ه اگ`ر آن كفّ`ه آن`ان تص`ّور مي. گ`ذارد ترازوي بسيار ب`زرگ مي
اي ك`ه  اگ`ر س`نگيني كفّ`ه اّم`اوقت؛ آنان ب`ه بھش`ت خواھن`د رف`ت،  باشد، آن) تر سنگين(تر  يا بيش% ۵١گرفته است، 
چن`ين نظ`ام  اين. وق`ت ايش`ان ب`ه جھ`نّم فرس`تاده خواھن`د ش`د ي ديگ`ر، بچرب`د، آن ھا در آن اس`ت، ب`ر كفّ`ه اعمال بد آن

. ازاي اعمال بد، ھرگز در ھيچ دادگاه زميني و انساني، م`ورد اس`تفاده ق`رار نگرفت`ه اس`ت ي اعمال خوب در مقايسه

  .كار نخواھد برد اين نظام را خدا ھم ھرگز به

  
نيك`ويي و اس`اس  برري خدا ب`راي سرنوش`ت ج`اوداني ش`ما، خواھيد كه داو آيا شما واقعاً مي. درست فكر كنيد

  سپردگي شما باشد؟  سر

  

  . شود يافت نمي، در كتاب خدا "ي ترازو فرضيه"جاي شكرش باقي است كه اين 

  

  معيار خدا
  .خدا خواھان كامليّت است

كنن̀`د،  ش̀`مرده ش̀`دن از جان̀`ب او اعتم̀`اد و توّك̀`ل مي ي عادل تنھ̀`ا كس̀`اني ك̀`ه ب̀`ه ك̀`ار رس̀`تگاري خ̀`دا و ھدي̀`ه
اي در حس̀`اب ش̀`ما ياف̀`ت ش̀`ود، ب̀`ه بھش̀`ت  آلوده در روز داوري اگ̀`ر حتّ̀`ي س̀`خن گن̀`اه. توانن̀`د در او س̀`اكن ش̀`وند مي

انگي`ز  ھمان ان`دازه نفرت ب`راي خ`دا ب`هگن`اه، . خدش`ه اس`ت خدا خواھان پارسايي و عدالتي كام`ل و بي. نخواھيد رفت
آي`ا . كند آزارد و مشمئز مي ما را مي    ي ما،  حال گنديدن و متعفّن يك خوك مرده در خانه ي در است كه وجود *شه

ھمين  ب̀`ين بب̀`رد؟ ب̀`ه را از توان̀`د فس̀`اد و ب̀`وي ب̀`د آن ميآور،  بو و تھ̀`ّوع ي ب̀`د ب̀`ر آن *ش̀`هب̀`و  ھ̀`اي خوش افش̀`انيدن عطر
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ب`ين ب`رده و م`ا را از منظ`ر خ`دا،  توانند فساد و پلشتي ما را از يچ مقدار از اعمال و تشريفات مذھبي، نميترتيب، ھ
  . قبول؛ جلوه دھند قابل

پ`ذير  نا تحّمل اس`ت ك`ه ي`ك قط`ره زھ`ر در فنج`ان چ`اي ب`راي م`ا تحّمل قابل قدر غير يك گناه، از نظر خدا ھمان
ھمين ترتي`ب، ھ`يچ مق`دار از  برد؟ به بين مي ّمي و كشنده بودن آن زھر را ازآيا افزودن مقداري آب، اثر س. نمايد مي

  . دھند رھايي نميكنند و از داوري جاوداني خدا، مياعمال خوب ما، ما را استحاله ن

پناه و  بيآيد، ما  ميان مي ھنگامي كه سخن از فرار از بدھي گناه يا محّق جلوه دادن خودمان در پيشگاه خدا به
ھ`ايي را ك`ه م`ا ب`راي زن`دگي اب̀`دي در  چيز ي آن او ھم`ه. ، نيس`تيمامي`د ناس`پاس خ`داي را ك`ه م`ا  اّم`ا. ھس`تيم هدرمان`د

  . نقص او *زم داريم، فراھم فرموده است حضور قّدوس و بي

  

  ايمان و اعمال
: فرماي`د خ`دا چن`ين ميرا ك`امmً پرداخ`ت، ايم`ان دارند؛ ي گناه براي تمام كساني كه به عيسي مسيح كه جريمه

ي ايمان، و اين از ش/ما  وسيله ايد، به نجات يافته ]را نداريم محبّتي كه شايستگي دريافت آن[زيرا كه محض فيض "
  ). ٢:  ٨و  ٩پولس به افسسيان ي  رساله. (."كس فخر نكند تا ھيچ نيست، بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال؛

  . ستايي وجود نخواھد داشت در آسمان و ملكوت، ھيچ مباھات و خود

اي اس`ت ك`ه م`ا مس`تحّق درياف`ت آن  اين ھديه. ، است"ي خدا ھديه"نجات، . ، است"محض فيض"رستگاري، 
كس فخ`ر  ت`ا ھ`يچ"س`تايي م`ا گ`ردد،  فروش`ي و خود ي فخر ك`ه ماي`ه اين گذاري، دريافت گ`ردد، نه نيستيم و بايد با شكر

گمي  در اين موضوع، دچار سرھاي مذھبي و متديّن ھنوز در فھم  ي تأّسف است كه بسياري از انسان مايه اّما. "دنكن
  : پي آمده است ميانه كه در ي الكترونيكي از خاور ي نامه ھستند؛ مانند نويسنده

  

. اعم`ال ش`ريرانه اس`تھا در ايم`ان، اعتق`اد ب`ه خ`داي واح`د حقيق`ي، انج`ام نيك`ويي و پرھي`ز از  ترين چيز مھم

  .ي نجات و رستگاري ما ھستند ھا مايه اين

ھ`اي خ`ود  اگر نجات و رستگاري از داوري جاوداني خدا و حّق ساكن شدن در حضور خدا، وابسته به تmش
ك`ه  ايم ي كافي از ش`رارت، پرھي`ز نم`وده اندازه ايم و يا به قدر خوبي كرده توانستيم بدانيم كه آن بود، چگونه مي ما مي

توانس̀`تيم از رس̀`تگاري و نج̀`ات خ̀`ويش،  ما ھرگ̀`ز نميص̀`ورت، اين باش̀`يم؟ درشايس̀`تگي مك̀`اني در بھش̀`ت را دارا 
   . مطمئن باشيم

 كت`اب. (."اس/ت خداون/دنج/ات از آِن ": يونس پيامبر، چنين اعmن داشته استھزار سال پيش،  قريب به سه

  ).٢:  ٩يونس 

  

  حال نيستيد؟ آيا خوش

  
اي/ن از ي ايم`ان، و  وسيله ايد، به نجات يافته ]را نداريم محبّتي كه شايستگي دريافت آن[زيرا كه محض فيض "

:  ٨و  ٩پ`ولس ب`ه افسس`يان ي  رس`اله(.."ك`س فخ`ر نكن`د ت`ا ھ`يچ و ن`ه از اعم`ال؛ شما نيست، بلكه بخشش خداس/ت،

٢.(" .  

ي  ك`ه خ`ود را ازجريم`ه اعمالت`ان، ب`راي اين اعتم`اد ك`ردن ب`ه خودت`ان و ب`ه: كmم خدا، روشن و واضح است
  .ي نجات و رستگاري از جانب خدا است ي رّد كردن ھديه منزله گناه، نجات دھيد؛ به

  

   پس جايگاه اعمال خوب و پرھيز از شرارت، كجا است؟

  

  : فرمايد ما چنين مي ي بعدي، به آيه
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ك`ه خ`دا، قب`ل مھيّ`ا نم`ود ت`ا در  ھ/اي نيك/و كارب/راي ، آفريده ش`ده در مس`يح عيس`ي زيرا كه صنعت او ھستيم"
  ).٢:  ١٠پولس به افسسيان ي  رساله. (."ھا سلوك نماييم آن

  

اعم`ال نيك`و، نج`ات  ب/راي، بلك`ه ايم نج`ات نيافت`هاعمال نيك`و،  ي وسيله بهآيا متوّجه تمايز و برتري ھستيد؟ ما 
  . ايم يافته

  
س/اخت ت/ا م/ا را از ھ/ر ي خود م`ا يعن`ي عيس`ي مس`يح، خ`ود را در راه م`ا ف`دا  دھنده خداي عظيم و نجات"

 ي رس`اله. (".و غي/ور در اعم/ال نيك/و باش/ندملِ`ك خ`اّص او  ك/هو اّمتي براي خ`ود ط`اھر س`ازد  ناراستي برھاند
  ).٢:  ١۴پولس به تيطس 

  

ب`راي : "دھك`ده ب`ه دوس`ت م`ن گفت`ه ب`ود كدخ`دايگفتار كت`اب، خوان`ديم ك`ه  خاطر داشته باشيد، در پيش اگر به
كن`ي، مس`تحق  جھت پي`امي ك`ه موعظ`ه مي ب`ه اّمااي سزاوار ھستي كه به بھشت بروي،  اعمال نيكويي كه انجام داده

  . "!رفتن به جھنّم ھستي

  

  .فرمايد شكار ميدرستي تفّكر اين مرد را آ كmم خدا، نا

  

ي عظ`يم  آن`اني ك`ه ھدي`ه اّما. خويش؛ ندارد" اعمال نيكوي"ي  پايه را بر" شايستگي رفتن به بھشت"كس،  ھيچ
از پلي`دي                    كه ب`راي ج`mل خ`دا و برك`ت ديگ`ران؛  خواھند مياند،  حيات جاوداني خدا را دريافت كرده
   .دوري كرده و اعمال نيكو انجام دھند

  

  ميوه، ريشه نيست
ب`راي مث`ال،  . باش`ند رس`تگاري ي ثم/رهبايستي ھميش`ه  اّمااند؛  ، نبودهرستگارينياز  پيشاعمال نيكو، ھرگز 

  : عيسي به شاگردانش، چنين تعليم فرمود

كه من شما را محبّت نمودم تا شما ني`ز يك`ديگر  دھم كه يكديگر را محبّت نماييد، چنان به شما حكمي تازه مي"
يوحنّا انجيل . (."ھمين ھمه خواھند فھميد كه شاگرد من ھستيد اگر محبّت يكديگر را داشته باشيد به. محبّت نماييدرا 
  ). ١٣:  ٣۴و  ٣۵

فرم̀`ود، ي̀`ك  ك̀`ه عيس̀`ي ديگ̀`ران را محبّ̀`ت و ن̀`وازش مي چنان آي̀`ا دوس̀`ت داش̀`تن و رعاي̀`ت ح̀`ال ديگ̀`ران، آن
توانس̀`تيم ب̀`ه  ك̀`دام از م̀`ا ھرگ̀`ز نمي گون̀`ه ب̀`ود، ھيچ ، ب̀`راي رس̀`تگاري و نج̀`ات اس̀`ت؟ خي̀`ر، اگ̀`ر اينش̀`رط *زم پيش

كامليّت و يكس`ان دوس`ت داش`ته و محبّ`ت  ھا را ب`ه كنون تم`ام انس`ان كه عيسي تنھا كسي است كه تا بھشت برويم، چرا
  . فرموده است

  

  داران حقيقي باشد؟ پويا در زندگي ايمان رثمورزي به ايشان، يك  آيا بايد دوست داشتن ديگران و مھر

  

 ًmھمين ھمه خواھند فھميد كه شاگرد من ھستيد، اگر محبّت يكديگر را داشته باشيد به". درست است کام". .  

  

.دھند نشان ميقوم خدا، ايمان خود را با روش زندگي خويش، 
٢٣٠   

  

. تفاوت قائل شويمنجات و رستگاري، ي ثمرهنجات و رستگاري، با  ي ريشهبسيار مھم و حياتي است كه بين 

̀`د مرات̀`ب س̀`پاس و قدر ايم̀`ان ̀`ه مس̀`يح، باي ̀`ه داران ب ̀`د را ب̀`راي ھدي ̀`ه خداون ي رس̀`تگاري و نج̀`ات  شناس̀`ي خ̀`ويش ب
  . نشان دھند)ثمره(گذشتگي، و منضبط،  خود از ، با زندگي مقّدس، محبّانه،)ريشه(

  



 مذھبی و دور ازخدا -٢٦    يک خدا يک پيغام

 

 ١٩۶

دھند، بلكه كردار خوب ايشان، ناش`ي از  او، انجام نميدست آوردن رضايت  قوم خدا، اعمال نيكو را براي به
  .ي آن نيستند فرمايد كه شايسته اين است كه خدا به آنان رضايتي را ابراز مي

  

  مذھب دروغين
ي  ه اساس خون برّ  عوض نزديك آمدن به خدا بر او به. ، بود"خودت انجام بده"گذار نخستين مذھب  قائن، بنيان

خاطر، پرس̀`تش ق̀`ائن ب̀`ه درگ̀`اه خ̀`دا، آزارن̀`ده و  اين ب̀`ه. ھ̀`اي خ̀`ود، ب̀`ه درگ̀`اه خ̀`دا آم̀`د تmش قرب̀`اني، ب̀`ا اعتق̀`ادات و
  . كننده بود مشمئز

:  ٩س`ليمان  كت`اب امث`ال(. ."ش/ود دعاي او ھم مك/روه ميكه گوش خود را از شنيدن شريعت برگرداند،  ھر"

٢٨.(  

̀`اره و  ه ش̀`ريعت و ق̀`انون خ̀`دا، طال̀`ب ريخت̀`ه ش̀`دن خ̀`ون ب̀`رّ  ي قرب̀`اني، ي̀`ا قرب̀`اني مناس̀`ب ديگ̀`ري ب̀`راي كفّ
̀`اه ب̀`ود ̀`ائن، آن از آن. پوش̀`انيدن گن ̀`ود، ب̀`ه حض̀`ور خ̀`دا نيام̀`ده ب̀`ود،  چنان ج̀`ا ك̀`ه ق دع̀`اي او ھ̀`م مك̀`روه "ك̀`ه *زم ب

ي او ب`ه درگ`اه خ`دا، ب`ه  ھدي`ه. دروغ`ين ب`ودم`ذھب او  اّم`اق`ائن، م`ذھبي ب`ود، . ]."بود[ ]كننده انگيز و مشمئز نفرت[
  :نتيجه آن شد كه. كرد او بر صليب، اشاره نميمنجي موعود و مرگ 

پ̀`س خش̀`م ق̀`ائن . او را منظ̀`ور نداش̀`ت ي ق̀`ائن و ھدي̀`ه اّم̀`اي او را منظ̀`ور داش̀`ت،  ، ھابي̀`ل و ھدي̀`هخداون̀`د"
چرا خشمناک ش`دي؟ و چ`را س`ر خ`ود «: به قائن گفت خداوندگاه  آن. افكند زير شّدت افروخته شده، سر خود را به به

  ).۴:  ۴تا  ٧كتاب پيدايش . ("شدي؟ نمي ، آيا مقبولكردي افكندي؟ اگر نيكويي مي زير را به

درس`ت خ`ويش،  ت`ا از اعم`ال نا_ ، ب`ا رحمانيّ`ت، ب`ا ق`ائن س`خن گف`ت، ب`ه او فرص`ت داد ت`ا توب`ه كن`د خداوند
  .ي خدا را پيروي كند *نهي عاد گشت كرده و نقشه و برنامه باز

  

خواست كه مذھب زيباي ت`mش ف`ردي خ`ود را ب`ه خ`ون وحش`تناك و ش`وم  او نمي. ، تنھا خشمگين شداّماقائن 
  ! پيش ببرد ھا را به روش خودش، به خواست تا كار نام خدا، مي او به. يك بّره بفروشد

  چيزي رھنمون ساخت؟  و اين امر، او را به چه

  

  خصمانهمذھب 
ق//ائن ب//ر ب//رادر خ//ود ھابي//ل و واق̀`ع ش̀`د چ̀`ون در ص̀`حرا بودن̀`د، . و ق̀`ائن ب̀`ا ب̀`رادر خ̀`ود ھابي̀`ل س̀`خن گف̀`ت"

  ).۴:  ٨كتاب پيدايش . (."برخاسته، او را كشت

ھا ھم مغرور نبود كه ب`رادر خ`ود  قدر عنوان قرباني گناه، بكشد، آن اي را به قدر مغرور بود كه بّره قائن كه آن
ھاي سياسي آينده ترتيب داد كه آنان بتوانند كس`اني را  اي را براي مذاھب آينده و نظام قائن، صحنه. قتل برساند را به

كنند، م`ورد تمس`خر ق`رار داده، آزار و جف`ا رس`انند و  ان، سرپيچي ميي آن ھاي جابرانه كه از پذيرش قوانين و سنّت
  . حتّي به مرگ بسپارند

  

گري و كش`تار ، ھمانن`د ق`ائن؛ از تع`ّرض و پرخاش`ھاي م`ذھبي در سرتاس`ر جھ`ان امروزه بس`ياري از انس`ان
كنن̀`د ك̀`ه چق̀`در در  آن̀`ان ب̀`ا اي̀`ن اعم̀`ال خ̀`ويش، ب̀`ه جھ̀`ان اع̀`mم مي. كنن̀`د ب̀`راي دف̀`اع از م̀`ذھب خ̀`ويش، اس̀`تفاده مي

ض`عيف و اندازه اعتماد و اطمينان ايشان به خدا براي انجام امور،  كنند و تا چه امني مي اعتقادات خويش، احساس نا
اي دارم،  مmحظ`ه نگاري قابل كند، كسي كه من ب`ا او نام`ه ي آمريكا زندگي مي فردي كه در ايا*ت متّحده. اندك است

  : چنين نوشته است

  

تا از  ي پيش، س`ه ثانيه نفري كه پيش روي من به پيامبر مقّدس من، كفر و توھين روا داشت، ھمين سهآخرين 
گ`ويي كن`د،  حالم ك`ه او اگ`ر بخواھ`د دوب`اره كفرمن از اين عمل، بس`يار خوش`. ت داددس ھاي جلويي خود را از دندان
  ! زباني حرف بزند نوك با لكنت و بايد
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  ! بس و ھمين. ھند يا بايد بميرندكفّار، يا بايد تغيير مذھب د

  

اي ش`نوندگان، ش`ما را ": چيزي است كه خداوند عيسي فرمود كلمات اين مرد، در تناقضي بسيار عميق با آن
كه شما را  و ھر                 . و با كساني كه از شما نفرت كنند، احسان كنيد دشمنان خود را دوست داريدگويم  مي

و ). ۶:  ٢٧و  ٢٨لوق`ا انجي`ل .(."كه با شما كين`ه دارد، دع`اي خي`ر كني`د بركت بطلبيد و براي ھرلعن كند، براي او 
اي پ/در، ": عيسي ھنگامي كه بر روي صليب بود، براي كساني كه او را مص`لوب ك`رده بودن`د، چن`ين دع`ا فرم`ود

).٢٣:  ٣۴لوقا انجيل (  . ."كنند دانند چه مي ھا را بيامرز، زيرا كه نمي اين
٢٣١ 

  

  

  پشيمان ناقائن 
برادرش را كشت، خدا به وي فرصتي داد تا از تفّكر اش`تباه  كه از آن گرديم، پس ان قائن براگر دوباره به داست

  .اش، توبه كند ھاي شريرانه و راه

  
: گف`ت. »دانم، مگر پاسبان ب`رادرم ھس`تم؟ نمي«: گفت» برادرت ھابيل كجاست؟«: پس خداوند به قائن گفت"

و اكنون تو ملعون ھستي از زميني ك`ه دھ`ان خ`ود ! آورد مي اي؟خون برادرت از زمين، نزد من فرياد بر كردهچه «
).۴:  ٩تا  ١١كتاب پيدايش . (."را باز كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد

٢٣٢ 
  

  

ق`ائن از "عوض،  در قائن، از اعتراف گناھش به درگاه خدا و نزديك آمدن به او با خون يك بّره، امتناع كرد،
  ).۴:  ١۶كتاب پيدايش . (."، بيرون رفتخداوندحضور 

  

قائن . ھاي خودش ادامه داد ھاي خدا، او به تبعيّت از روش سپردن به راه عوض سر به. قائن، ھرگز توبه نكرد
حقيق`ي ب`ه خ`داي خ`الق س`پردگي و الت`زام  ف`ارغ و تھ`ي از سراي  آن تم`ّدن، جامع`ه اّم`ايك تمّدن شكوفا را بنياد نھاد، 

.بود
مح`ور ك`ه كم`ر ب`ه ن`ابودي خ`ود  پي مس`ير ي`ك زن`دگي خود شتاب در اعقاب و نسل قائن ھم ھمانند خود او، با ٢٣٣

  . رفتند بسته بود، مي

  

لََم`ك ھ`م . چنين داستان لََمك كه نسل ششم از قائن بود را نيز ثبت كرده اس`ت چھارمين فصل كتاب پيدايش، ھم
ھ`اي بس`ياري را اخت`راع و  پس`ران او، عل`وم و ھنر. د نخوت و كب`ر، ش`ھوت، انتق`ام و كش`تار ب`ودمثل جّد خود، مر

  .خدا را نشناختند اّماي بسياري از موضوعات، داشتند، رهآنان دانش زيادي دربا. ابداع كردند

  

ني`ز  زن`دگي خ`داروش چن`ين از  تافتن`د، بلك`ه ھم ، روي برجان`ب خ`دا راه رس`تگاري ازتنھا از  اين مردمان، ن`ه
  .گردان شدند روي

  

  كار توبه ناانسان 
  :دھد ، چنين ارزيابي را از نسل بشر، ارائه ميخداونداز نه نسل بعد از قائن،  تنھا پس

. ".دائم//اً مح//ض ش//رارت اس//تھ̀`اي دل وي  ش̀`رارت انس̀`ان در زم̀`ين، بس̀`يار اس̀`ت؛ و ھ̀`ر تص̀`ّور از خيال"

   ).۶:  ۵كتاب پيدايش (

  

نوح پيامبر، او و خاندانش، تنھا افرادي در روي زمين بودند ك`ه ھن`وز ب`ه آفريدگارش`ان، اعتم`اد و  در زمان
ھمراه  كن را در سراس`ر جھ`ان، ب`ه يلي بني`انِس`ي بشر از گوش سپردن به كmم خدا، امتناع لجوجانه. داشتند توّكل مي

نفر، اي̀`ن فرص̀`ت را  تنھ̀`ا ھش̀`ت اّم̀`ارم̀`ود، خ̀`دا در رحمانيّ̀`ت خ̀`ويش، راھ̀`ي ب̀`راي گري̀`ز از ن̀`ابودي، مھيّ̀`ا ف. آورد
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د ك`ه ب`ه ھمراه ھمسرانش`ان، تنھ`ا اشخاص`ي بودن` و يافِث؛ بهھمسرش و پسرانش؛ سام، حام،نوح و  .غنيمت شمردند
  ). ۶تا  ٨ھاي  كتاب پيدايش فصل(.پيغام خدا ايمان داشتند

  
اي  ترس ش`ده، كش`تي وق`ت دي`ده نش`ده، الھ`ام يافت`ه ب`ود، خ`دا ي ام`وري ك`ه ت`ا آن ، نوح چ`ون درب`ارهبه ايمان"

̀`ا را مل̀`زم س̀`اخته، وارث آن ع̀`دالتي ك̀`ه ]ايم//ان[ب//ه آني خ̀`ود بس̀`اخت و  جھت اھ̀`ل خان̀`ه ب̀`ه اس̀`ت؛  از ايم//ان، دني
  ). ١١:  ٧ي به عبرانيان  رساله. (."گرديد

  

را ب`ه ب`اد  گير ي س`يل ع`الم درب`اره مقّدسي ي كتاب ثبت شده ي مروزه واقعهمندان، اياري از دانشكه بس درحالي
ھاي ام`روزي در روي زم`ين، روزي ب`ا آب  ك`ه بس`ياري از خش`كي كنن`د كدام انك`ار نمي ھيچ،  ٢٣۴گيرند استھزاء مي

ھاي ب̀``زرگ جھ̀``ان، و ن̀``واحي  ي دري̀``ايي ياف̀``ت ش̀``ده در ص̀``حرا ھ̀``ا س̀``نگواره ك̀``ه ميليون پوش``يده ش̀``ده بودن̀``د و اين
كم`ان را پ`س از  توان`د پدي`دار ش`دن رنگين كس نمي ھ`يچ. كنن`د مق`ّدس را اثب`ات مي ھاي كتاب كوھستاني، ص`ّحت گفت`ه

ي خ`دا  عنوان وع`ده ي طبيع`ي را ب`ه چه ممكن است كه اين اف`راد برجس`تگي اي`ن پدي`ده ان، انكار نمايد، اگربارش بار
  . فرمايد، به مسخره و ريشخند بگيرند كه او ھرگز دوباره تمام جھان را به سيmب، نابود نمي اين مبني بر

  

  سركش و سرگشته
ح`ال  اين ي س`يmبي مھي`ب ب`ود، آغ`از گش`ته ب`ود، با وس`يله اي ك`ه ھمان`ا داوري به كه لعنت ب`ا ش`روع ت`ازه اين با

ھا دوب̀`اره علي̀`ه آفري̀`دگار و مالكش̀`ان، طغي̀`ان و سركش̀`ي كردن̀`د و از اعتق̀`ادات خودش̀`ان،  از چن̀`د نس̀`ل، انس̀`ان پ̀`س
كت`اب پي`دايش (، "زم`ين را پ`ر س`ازند" و كثير شده وبراي مثال، خدا به انسان فرموده بود تا بارور . پيروي نمودند

  !آنان دقيقاً خmف فرمايش خدا عمل كردندكار كنند؟ ھا تصميم گرفتند كه چه انسان اّما، )١:  ٢٨و  ٩:  ١

  
ن/امي ب/راي خويش/تن ، ت`ا برجي را ك/ه س/رش ب/ه آس/مان برس/دبنا نھيم، و  براي خودبياييد شھري «: گفتند"
   ).١١:  ۴كتاب پيدايش . (."».روي تمام زمين پراكنده شويم برمبادا ، پيدا كنيم

  

ھاي نيكوي خدا  جاي پيروي از برنامه آنان به. ھاي آنان توّجه نماييد ھا و نقشه محوري و طغيان برنامه به خود
تجلي`ل  ھا، برنام`ه ريختن`د ت`ا از حكم`ت و دان`ايي خ`ود پي`روي ك`رده و ن`ام خودش`ان را ي عالي وي براي آن و اراده
ص`ورت ب`روز س`يmبي ديگ`ر،  ، در"برج`ي ك`ه س`رش ب`ه آس`مان برس`د": كردن`د ك`ه ب`ا س`اختن ش`ايد فك`ر مي. نمايند
ي  وارن`د ت`ا ب`ا ت`mش مجّدان̀`ه ھاي م̀`ذھبي ام`روزي ھس`تند ك`ه اميد آن`ان مث`ل بس`ياري از انس`ان. ن خواھن`د ب`وداام` در

  .خودشان، از داوري خدا بگريزند

دانس`ت  ، ميخداوند.اي ايجاد فرمود براي زندگي كردن با يكديگر در يك مكان، وقفه ي انسان خدا، در برنامه
ياد داش`ته باش`يد ك`ه ت`ا آن دوره در  ب`ه. انجام`د س`رعت ب`ه فس`اد و تب`اھي ن`وع بش`ر مي اي، به كه چنين نقشه و برنامه

كاري  ھم ببين`يم ك`ه خ`دا، چ`ه ت`ا ب`ابيايي`د ). ١١:  ١كت`اب پي`دايش . (."تمام جھان را يك لغت و يك زبان ب`ود"تاريخ، 
   .انجام داد

  

ان`د، اtن ھ`يچ  ھمانا قوم يكي است و جميع ايشان را يك زبان، و اين ك`ار را ش`روع كرده«: گفت خداوندو "
جا مشّوش سازيم تا  اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در آن. كاري كه قصد آن بكنند، از ايشان ممتنع نخواھد شد

و از بن`اي ش`ھر  پراكن/ده س/اختروي تم`ام زم`ين؛  ج`ا ب`ر از آن ، ايش/ان راخداون/دپس . ».را نفھمندسخن يكديگر 
. ، لغت تمامي اھ`ل جھ`ان را مش`ّوش س`اختخداوندجا  ناميدند، زيرا كه در آن بابِلجا را  از آن سبب، آن. ماندند باز

  ).١١:  ۶تا  ٩كتاب پيدايش (. ".روي تمام زمين پراكنده نمود جا بر ايشان را از آن خداوندو 
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گو كنن`د، برج`ي را ك`ه ش`روع ب`ه  و  ھم گف`ت توانس`تند ب`ا فھميدن`د و نمي ھا، كه اينك زب`ان يك`ديگر را نمي انسان
را ب`راي  طور ك`ه خ`دا اي`ن ن تمام؛ رھا كردند و در تمام زمين، پراكنده شدند؛ درست ھما ساختن آن كرده بودند، نيمه

سرگرداني "معناي  بابِل به                   . ."ناميدند بابِلجا را  از اين سبب، آن". بار براي آنان خواسته بود نخستين
  . ، است"گشتگي و سر

  

  .انجامد نپذيرفتن نقشه و طرح خدا، ھميشه به سرگرداني و تشويش، مي

  

  خطا رفته اكثريّت به

  :اين است كردند تا برج بابِل را بسازند؛ نوح، و كساني كه تmش مين ھاي دورا درسي كه بايد از انسان

  .اكثريّت، ره به خطا پيموده بودند

  

مي`ان  بيني خ`ود را ب`ا ديگ`ران، در ھا جھ`ان كاران در اين حقيق`ت ك`ه بس`ياري از انس`ان چه بسياري از گناه اگر
كنن`د ك`ه  ھا تص`ّور مي ت`ا ام`روز، بس`ياري از انس`ان. ، بر ايش`ان آم`داّماگذاشتند، آرامش يافته بودند؛ داوري خدا  مي

ھمان چي`ز، اعتق`اد دارن`د، باي`د درس`ت  ھاي ديگر ھ`م ب`ه و برداشت آنان از خدا و پيام او به اين دليل كه خيليتفسير 
  . باشد

  :ي الكترونيكي را براي من فرستاده است كند، اين نامه فردي كه در بريتانيا زندگي مي

  

ترين رشد را در دنيا دارد،  ه سريعخواھيد كه خود را از آتش جھنّم، نجات دھيد، بايد به مذھبي ك اگر شما مي
  ...بپيونديد

  

ن`وح و س`اكنان ھاي زمان  زندان قائن، انساناگر رشد سريع و انبوھي طرفداران، اثبات حقيقت است، پس فر
  .گر بود كردند، اشتباه آنان، كشنده و ويران آنان اشتباه مي اّما. حّق و درست بوده باشند بايستي بر شھر بابِل نيز مي

  
كت اس`ت و آن`اني كه ُمَؤّدي به ھm وسيع است آن طريقيو  فراخ است آن درزيرا . تنگ داخل شويد درِ  از"

ّدي ب̀`ه حي̀`ات اس̀`ت و ؤَ ك̀`ه ُم̀` دش//وار اس//ت آن طريق/يو  تن//گ اس//ت آن درزي̀`را  .بس/يارندش̀`وند  ك`ه ب̀`دان داخ̀`ل م̀`ي
  ). ٧:  ١٣و  ١۴متّي  انجيل. (".يابندگان آن كمند

  

  پذير خدا ناي توقف  نقشه و برنامه
ك`ه ق`ائن، ھابي`ل را كش`ت، چ`ه اتّف`اقي  از آن آموزيم كه پس ي دوباره به داستان نخستين خانواده، مي با مراجعه

  . افتاد

ديگ/ر  نسليخدا «:نام نھاد، زيرا گفت يثشِ بزاد و او را  پسريپس آدم بار ديگر زن خود را شناخت، و او "
در . د ش`د و او را اَن`وش نامي`دمتولّ` پسريِشيث نيز  برايو  ».را كشت عوض ھابيل كه قائن او به من قرار داد، به

  ).۴:  ٢۵و  ٢۶كتاب پيدايش . (."شروع كردند يھوهوقت به خواندن اسم  آن

  

  . ي خدا براي داشتن قومي كه به او اعتماد و توّكل نمايند، نقصان نپذيرفته بود برنامهاشتياق و 

  
جاي  را ب`ه او ب`ه "نس`لي ديگ`ر"ح`ّوا درك ك`رده ب`ود ك`ه خ`دا . باش`د ، مي"عوض برگزي`ده ب`ه"معناي  ، بهِشيث
، ذّري`ت موع`ود زني ِش`يث ب`ود ك`ه  از طري`ق و از س`mله. دست قائن كشته شده بود، عطا فرموده است ھابيل كه به

  . بايست متولّد گردد مي

چن`ين از نس`ل اب`راھيم و  او ھم. يث ب`وددامن و باكره ب`ود و م`ادر عيس`ي ش`د، از نس`ل ِش` مريم كه بانويي پاك 
كرد ت`ا در  سختي تmش مي اھميّتي نداشت كه شيطان چقدر به. گونه كه خدا وعده فرموده بود داود بود، درست ھمان
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ري`زي ش`ده ب`ود؛ ب`ه  ، طرح"از بني`اد ع`الم پ`يش"خ`دا،  خداون`داي كه توّس`ط  ي كار خدا، خلل ايجاد كند، نقشه برنامه
  . داد خودش، ادامه ميدوام و قوام 

  

  .را متوقّف كند توانست آن كس، نمي چيز و ھيچ ھيچ

  

  اسم خداوند
:  ٢۶كت`اب پي`دايش (.."را خواند خداوندنام "ِشيث ھم مثل ھابيل به خدا و روش آمرزش وي، اعتماد كرد و 

كردن`د ت`ا  ش`ھر بابِ`ل ك`ه س`عي مي اندر گذر اعصار و قرون، در دنيايي كه پر از كساني است كه ھمانند مردم`). ۴
ن`ام اند و  اند ك`ه ھمانن`د ھابي`ل و ِش`يث، ب`ه خ`دا ايم`ان داش`ته ، اشخاصي ھم وجود داشتهنامي براي خويشتن پيدا كنند

   .اند را خوانده خداوند

  

آي`ا . دانن`د ھا را مي تاي آن نام نه و آنان تنھا نود اّماگويند كه خدا صد اسم دارد،  برخي از دوستان من به من مي
  ، باشد؟ "دھد ، نجات ميخداوند"معناي  شده در فھرست آنان، اسمي باشد كه به شود كه آن يك اسم گم مي

  

  اين كدام اسم است؟

  

_ ت كاري انج`ام داده اس` ك`ه او كيس`ت و چ`ه در اين_ اعتم`اد نك`ردن ب`ه اي`ن اس`م . است عيسيبلي، اين اسم، 

  .سپردگي  به خدا است ي عدم سر منزله به

  

  :گر يھودي و مذھبي خويش، گوش فرا دھيم وطنان طغيان بياييد تا به دعاي پولس رسول براي ھم

  
جھ`ت  هزي`را ب` .جھ`ت اس`رائيل ب`راي نج`ات ايش`ان اس`ت هخوشي دل من و دعاي من نزد خدا ب ،اي برادران"

، ع/دالت خ/دا را نش/ناختهزي`را ك`ه چ`ون  .ن/ه از روي معرف/تلك`ن  دارندبراي خدا غيرت دھم كه  ايشان شھادت مي
جھت عدالت  هزيرا كه مسيح است انجام شريعت ب .مطيع عدالت خدا نگشتند ؛كنندخواستند عدالت خود را ثابت  مي

را اعتراف كني و در دل خود ايمان آوري ك`ه  عيسي خداوندزيرا اگر به زبان خود ... كس كه ايمان آورد  براي ھر
ايم`ان آورد خج`ل نخواھ`د  ب/ه اوك`ه  ھ`ر« :گوي`د و كت`اب م`ي... خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواھي يافت

مند است براي ھم`ه ك`ه   تفاوتي نيست كه ھمان خداوند، خداوند ھمه است و دولت ،زيرا كه در يھود و يوناني. ».شد
 ١١ت`ا  ١٣پولس به رومي`ان ي  رساله. (."نجات خواھد يافت ،كه نام خداوند را بخواند زيرا ھر .خوانند يرا م نام او

  ).١٠:  ١تا  ۴و  ٩و 

  

  مند؟ارزش يا ارزش بي
 اّم`ارس`د؛  نظر مي اي`ن چ`ك، خ`وب ب`ه. تصّور كنيد كه من يك چك ب`انكي ب`ه ارزش ي`ك ميلي`ون د*ر، بنويس`م

  تواند خوب نباشد؟ چرا مي. تواند خوب ھم نباشد مي

  !ام ندارم من اين مقدار پول، در حساب بانكي

  مندترين فرد روي زمين، چكي به ارزش يك ميليون د*ر بنويسد، چگونه خواھد بود؟  حال اگر ثروت

پ`ذيرد، از  نمي م`راھمان ب`انكي ك`ه چ`ك . ھمان يك ميليون د*ر را دارد اين چك، واقعاً ارزش. مشكلي نيست
  ! بالد خود مي مند، نوشته شده است، به ي آن فرد ثروت وسيله نقد كردن چكي كه به

  

اي`ن  اّم`ا ي اس`امي مختلف`ي ب`ه خ`دا نزدي`ك ش`وند،  وس`يله كنن`د ت`ا به دنياي ما پر از اف`رادي اس`ت ك`ه ت`mش مي
اسامي، در پيشگاه خدايي كه پسر خويش را داد تا خونش را براي ملغي كردن اثر گناه و بدھي جرم انس`ان بدھ`د و 
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آلوده  ارزش و گن`اه ريز نماي`د؛ ب`ي واكنن`د، اس`م او اعتم`اد و توّك`ل مي ي كساني ك`ه ب`ه حساب ھمه عدالت خويش را به
ھمان  دھ`د، ب`ه اثر نمي د*ري ب`ه اس`م و امض`اي م`ن، ترتي`ب ميلي`ون طور ك`ه بان`ك، ب`ه چ`ك ي`ك درس`ت ھم`ان. ھستند

  . فرمايد ، افاضه نميخداوند عيسيجز نام  ترتيب؛ خدا ھم آمرزش و حيات خويش را به ھيچ اسمي به

  
در زي`ر آس`مان ب`ه م`ردم عط`ا  اس/مي ديگ/رزي`را ك`ه  ،نج`ات نيس`ت ]خداوند عيسي[ كس غير از او  در ھيچ"

  ).۴:  ١٢كتاب اعمال رسو*ن . (."نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم

  

ھ̀`اي حس̀`اب خ̀`دا، پ̀`اك و مح̀`و ش̀`ده و دول̀`ت ف̀`يض  خواھي̀`د ك̀`ه ب̀`دھي و ق̀`رض گناھانت̀`ان از دفتر آي̀`ا ش̀`ما مي
اي نزدي̀`ك ب̀`ا  و از رابط̀`هخواھي̀`د ت̀`ا ب̀`ر لعن̀`ت گن̀`اه، غلب̀`ه ك̀`رده  نھاي̀`ت او ب̀`ه حس̀`اب ش̀`ما منظ̀`ور گ̀`ردد؟ آي̀`ا مي بي

  خوردار و متلّذذ گرديد؟  آفريدگار خويش، در ابديّت، بر

  

  . كار را براي شما انجام خواھد داد آن تنھا اسم، اين

  ). ١٠:  ١٣پولس به روميان  ي  رساله. (."را بخواند، نجات خواھد يافت خداوندكه نام  ھر"

كت`اب اعم`ال رس`و*ن . (."ات نج/ات خواھي/د ياف/ت خانه، عيسي مسيح ايمان آور كه تو و اھل خداوندبه "
١:  ٣١۶.(  

عيس`ي مس`يح، زج`ر كش`يد، م`رد، رس`تاخيز فرم`ود ت`ا  خداون`دآيا شما در ژرفاي دل خويش، ايمان داريد كه 
  . ."شما نجات خواھيد يافت"ي گناھان شما را منسوخ و ملغي فرمايد؟ اگر چنين است،  جريمه

  

  تنھا دو مذھب
تق`ادي، وج`ود نظ`ام دين`ي و مس`لك اع ھ`زار دهاز  كه در دني`اي م`ا ب`يش ما اين كتاب را با نگاه و انديشه در اين

  . دارند، آغاز كرديم

  .نوع مذھب و دين وجود دارند تنھا دوحقيقت،  ولي در

  

̀``ان ك```ه ب```ه ش```ما  نظ̀``ام كوش```ش و دس```تاورد • ھاي انس
 .خودتان را نجات دھيد: گويند مي

ھ`ي ھاي ال مبتن`ي ب`ر فض`يلت و دس`تاوردو نظامي ك`ه  •
 .شما احتياج به منجي داريد: گويد است كه به شما مي

ر مادام كه شما س`عي ب`ر نج`ات و اس`تخmص خ`ود داري`د، ھ`
آن زم`ان ك`ه احتي`اج خ`ويش را  اّماافت`د؛ گر مي مذھب يا اسمي، كار

  .شتابد ياري شما مي يابيد، تنھا يك اسم به مي دھنده در به يك نجات

  

  .است عيسيآن اسم 

  
̀`ا" ̀`د عيس̀`ي[ ب//ر او ءجمي̀`ع انبي ̀`د ك̀`ه  ش̀`ھادت م̀`ي ]خداون دھن

خداون̀`د [ ب//ه اس//م او ايم̀`ان آَوَرد،  ]عيس̀`ي خداون̀`د[ ك̀`ه ب̀`ه وي ھ̀`ر
كت`اب اعم`ال رس`و*ن . (."آمرزش گناھان را خواھ`د ياف`ت ]عيسي
۴١٠:  ٣.(  
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 گذشته در زمان ي خدا برنامه: ي اّول همرحل .٢٧

 براي زمان حال ي خدا برنامه: ي دّوم همرحل .٢٨

 براي آينده ي خدا برنامه: ي سّوم همرحل .٢٩

 بھشت شمائی از .٣٠

 

  پايان سخن

 ھاي پاياني يادداشت
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٢٧  
  :ي اّول همرحل

  گذشته در زماني خدا  برنامه

  

  

  

  

  ."!مروز با من در فردوس خواھي بودا"
  )٢٣:  ۴٣لوقا انجيل ( خداوند عيسي

  

 .اي گرفت`ه اس`ت اtن دوب`اره ج`ان ت`ازه اّم`اي ھمراه من تقريباً تمام ش`ده ب`ود،  ي پيش، باتري رايانه چند دقيقه

  چگونه وضعيّت بحراني عمر آن باتري، دگرگون شده است؟

  

  .را به پريز برق، متّصل كردم من آن

  

كه دوباره با اتّص`ال ب`ه  شوند، تا اين ھا، متناوباً تخليه مي قّوه ھاي ھمراه يا چراغ ھاي ھمراه، تلفن رايانه  باتري
  .منبع برقي، شارژ شوند

  

آييم، شروع به تخلي`ه  دنيا مي از ھمان روزي كه به. ي تخليه شده دارندھا فرزندان آدم، وضعيّتي مشابه باتري
. ي گن`اه اس`ت، ب`راي م`ا وج`ود ن`دارد گردانيدن لعنتي ك`ه تحف`ه كنيم و ھيچ راھي براي باز شدن و مرگ تدريجي مي

اش  و آواره را ك`ه آين`ده نس`وي ژولي`دهايم، ميل دارم تا داستان ي`ك پس`ر فرا حال كه به واپسين بخش سفر خود رسيده
  .رسيد، برايتان تعريف كنم نظر مي حال تخليه به ھمچون يك باتري در

  

  بخت تيره
  . مmقات كردم١٩٨٧ساله را در ماه مارس سال  ٢۶من برونو 

  

او از . تر از آن، اين مرد جوان فرانسوي، شروع به تعّمق در مفھوم و معناي زندگي كرده ب`ود ھاي پيش سال
را پر و  ھاي دنيوي، آن تي كاتوليكي او و نه لذّ  تھي بودني كه نه پيشينه. كرد حساس پوچي و تھي بودن ميدرون، ا
دادن̀`د، خودش̀`ان در عم̀`ل ب̀`ه  ي خ̀`دا ب̀`ه او تعل̀`يم مي دي̀`د ك̀`ه كس̀`اني ك̀`ه درب̀`اره برون̀`و ج̀`وان، مي. كردن̀`د ميجب̀`ران 
د . دي`د ع`دالتي را مي ر بود، دنيايي مملّو از بيگ برونو كه يك نوجوان عصيان. ورزيدند ، كوتاھي ميھايشان موعظه

خواري و مستي  ھمراه دوستانش در تعطيmت آخر ھفته، به مشروب سالگي، تنھا ھدف برونو اين بود كه به ١٨سّن 
تر ش`د ك`ه دوس`ت دخت`رش در ي`ك سرگشتگي و بيچارگي او زماني بيش`. ھايشان را فراموش كنند پرداخته تا بدبختي

  . شّدت، عصباني و خشمگين بود خدا به برونو از. ، كشته شدف اتومبيلتصاد
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ھم`ه م`ذاھب گون`اگون، معن`اي  مي`ان آن در ج`ا بتوان`د ش`ايد در آن. ان ب`رودبرونو تصميم گرف`ت ت`ا ب`ه ھندوس`ت
جمعيّ`ت ھن̀`د رس̀`يد و در  ھاي پر ب̀`ه يك`ي از ش̀`ھر فرس`ا، مس`افرت زمين̀`ي بس̀`يار طاقتاز ي̀`ك  پ`س. ياب̀`د زن`دگي را در

م̀`ن : "گف̀`ت برون̀`و خ̀`ودش چن̀`ين مي .ھا مواج̀`ه گردي̀`د الوص̀`ف انس̀`ان ش̀`وق م̀`ذھبي و ب̀`دبختي زايد و ج̀`ا، ب̀`ا شور آن
  .". تر از من بودند روز مردمي را ديدم كه عليرغم مذھب و ايمانشان، بسيار تيره

خواھ`د حقيق`ت  او ميان، برونو به اين نتيجه رسيد ك`ه اگ`ر پس گذرانيدن نزديك به يك سال در كشور ھندوست
اين ترتيب، او اي`ن دع`اي س`اده را خط`اب ب`ه آفري`دگار  به. را بر وي آشكار نمايد را كشف كند، تنھا خود خدا بايد آن

  !".اگر تو وجود داري، پس خودت را بر من آشكار كن: "خويش ابراز نمود

  

در  ك`ه ب`ر س`ر اي جل`ب ش`د ب`ه مغ`ازهزد، ت`وّجھش  ھاي كلكته پرسه م`ي انروز، برونو ھنگامي كه در خياب يك
در يك لحظه، برونو ق`دم ب`ه درون مغ`ازه گذاش`ت و از فروش`نده . ، نوشته شده بود"مقّدس انجمن كتاب"آن، عبارت 
. رانس`وي داش`تندمقّدس به زب`ان ف ھا تنھا يك جلد كتاب آن". مقّدس به زبان فرانسوي داريد؟ آيا شما كتاب: "پرسيد كه

  . ي آن كرد را خريد و شروع به مطالعه برونو آن

  

فرم`ان  براي مثال، او از فرمان نخست و فرمان دّوم موج`ود در ده. شدند ھاي بسياري سبب تعّجب او مي چيز
آس`مان چ`ه ب`ا* در  صورتي تراش`يده و ھ`يچ تمث`الي از آن .غير از من نباشد خدايان ديگرتو را ": فرمايد كه خدا مي

، ھا س/جده مك/ن نزد آن .براي خود مسازچه در آب زير زمين است، چه پايين در زمين است، و از آن است، و از آن
ديد كه اطرافش پر  او مي. دتعّجب شده بو؛ غرق در حيرت و )٢٠:  ٣تا  ۵كتاب خروج (، ".ھا را عبادت منما و آن
و ھنگامي كه به م`ذھبي ك`ه در آن پ`رورش . كنند ھا تعظيم مي ھا در جلوي آن بت ھايي است كه مردم در آن كدهاز بت

خاطر تعظ`يم و ني`ايش در  آورد ك`ه اف`راد م`ذھبي معتق`د ب`ه آن آي`ين ھ`م ب`ه خاطر مي به          انديشيد،  يافته بود، مي
  . اطي ھستندي حضرت مريم و ساير قّديسين، مقّصر و خ جلوي مجّسمه

بلكه روز و كت`اب ت`ورات از دھ`ان ت`و دور نش`ود،اي`ن ":  زده ش`د چنين از اين آيه ھم بس`يار ش`گفت برونو ھم
چن/ين راه خ/ود را  زي/را ھ/م .ه ش`ده، عم`ل نم`اييچه در آن مكتوب اس`ت متوّج` آن حسب ھر ر كن تا برشب در آن تفكّ 

  ).١:  ٨يوشع  كتاب( . ".چنين كامياب خواھي شد فيروز خواھي ساخت، و ھم

  

ھندوس`تان مق`ّدس بيابد، توان`د در كتاب ت، تنھ`ا ميجوي آن بوده اس و برونو قانع شد كه حقيقتي را كه در جست
اي نھ`اد و  قفس`ه رآن كت`اب را د مق`ّدس،  ي كتاب دادن به مطالعه جاي ادامه به اّما. گشت را ترك كرد و به فرانسه باز

حال خ`ودش  ي كه او را با كامي تل`خ و قلب`ي تھ`ي ب`هيروش زندگبه ھمان _ دوباره به كار كردن و عيّاشي پرداخت 
  .گذاشته بود وا

  

  .ھمين منوال گذشت چھار سال، به

  

د ك`ه ياد آور مق`ّدس را ب`ه انديشيد، يك آيه از كتاب معناي خودش مي برونو ھنگامي كه به موجوديّت بي روزی
خواھي̀`د  م/را نمايي`د؛جس`تجو   ،تم/امي دل خ/ود ب/ه م/راخواھي`د طلبي`د و چ̀`ون  م/را": در آن، خ`دا وع`ده داده ب`ود ك`ه

بسيار خوب خدايا، م`ن ت`و را ب`ا تم`امي دل خ`ودم، ":سپس چنين دعا كرد برونو،). ٢٩:  ١٣ارمياء كتاب . (".يافت
  .".باشد ھا مي ي دروغ مثل بقيه ي تو درست است يا دروغي جويم تا ببينم كه آيا وعده مي

  

بار قصد سفر به آفريق`ا  كه خود را از تأثير محيط برھاند، دوباره تصميم به سفر گرفت و اين برونو براي اين
اي خ`دا، : "ك`رد خواند و چنين دعا مي مقّدس خود را مي داد، كتاب چنان كه سفر زميني خود را ادامه مي ھم. را نمود

از گذش`تن از ص`حرا، او ب`ه ش`مال  پ`س.". زش، حف`ظ نم`امرا به حقيقت خودت راھنم`ايي ك`ن و م`را از اش`تباه و لغ`
ام ھ`م در آن زن`دگي  او نخستين شب اقامت خود را در ھمان ش`ھري گذراني`د ك`ه م`ن و خ`انواده. كشور سنگال رسيد

  . كرديم مي
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ھمانند كلكته، تابلويي بر با*ي يك درب، توّج`ه . صبح روز بعد، برونو براي قدم زدن در شھر، بيرون رفت
  !".خدا، سخن گفته است خداوندزيرا ! بشنو: "نوشته شده بود بر آن تابلو. خود، جلب كرد ا بهاو ر

  

از ديد كاري من، من مردي را ديدم كه ي`ك كت`اب فرس`وده . آن مكان، دفتر كار من بود. جا شد برونو وارد آن
  :آورم ياد مي تين پرسش او را بهھنوز ھم نخس. ھمراه داشت به_ مقّدسي را كه در كلكته خريده بود  ھمان كتاب_ 

  ". باشيد؟ اي ھستيد، آيا كاتوليك ھستيد يا پروتستان مي شما پيرو چه فرقه"

  

حال ش`ده ب`ود، ش` گير و خ`وش رونو از اي`ن ج`واب، غاف`لب.". من فقط يك مسيحي ھستم: "من به او پاسخ دادم
، ك`ه مس`يحيانندي`ده ب`ود؛ بلك`ه تنھ`ا از  پروتستانيا  كاتوليكاي از  جا اشاره مقّدس، او ھيچ ي كتاب كه در مطالعه چرا
م`ن : "ف`ت ك`ه اگ`ر م`ن ب`ه او گفت`ه ب`ودم ك`هھا برون`و ب`ه م`ن گ بع`د. داران به مسيح ھستند؛ سخن گفته شده ب`ود ايمان

او از م`ذھب، خس`ته و . ؛ او راھش را كشيده بود و رفت`ه ب`ود"مذھب ھستم من پروتستان"، يا "مذھب ھستم  كاتوليك
  . گشت دنبال حقيقت، مي ر بود و بهبيزا

  

ھاي خ`دا در  س`وي پاس`خ م`ن او را به .ھايش گرفت`ه ب`ود در چندين روز بع`د، برون`و، م`را زي`ر رگب`ار پرس`ش
تصميم داش`ت ت`ا ب`ه آفريق`اي  او(جا را ترك كند،  خواست آن يدر غروب روزي كه او م. دادم مقّدس، سوق مي كتاب

چ`ه ك`ه خ`دا ب`راي ت`و انج`ام  دنبال آن مقّدست را بخوان و ب`ه  دوباره كتاب: "كشيدم؛ من او را به چالش )جنوبي برود
  .". داده است، بگرد

  

اي از برونو دريافت كرديم كه در آن او شرح داده ب`ود ك`ه او ات`اقي را در  شش ھفته بعد، من و ھمسرم، نامه
جدي`د  عتيق و عھد ي بين عھ`د مقّدس و مقايسه خواني كّل كتاب و بازگيري، اجاره كرده بود  ي ماھي هنزديكي يك دھكد

  . پايان رسانيده بود را به

  

   .او مسيح را در سراسر كmم مقّدس خدا ديده بود

  

: به قلبم آمد ك`هي عيسي با قّوت، تاده بودم، وعدهيك شب، ھنگامي كه تنھا بيرون ايس: "گفت برونو، چنين مي

:  ٢٨متّ̀`ي  انجي̀`ل. (».م/ن ش//ما را آرام//ي خ/واھم بخش//يدب̀`اران، و  كش̀`ان و گران مي زحمتبيايي`د ن̀`زد م̀`ن اي تم`ا«

ھايش، كشمكش̀`ي عمي̀`ق، ب̀`ه دل̀`م چن̀`گ  ھ̀`ا و حس̀`رت ب̀`ا م̀`رور زن̀`دگيم و تم̀`ام اش̀`تباھات موج̀`ود در آن، تلخي). ١١
ب`ا*خره، دل . دانستم كه اگر از مسيح، پيروي كنم، ديگر آزاد نيستم تا از ش`ھوات و امي`الم؛ پي`روي ك`نم مي. انداخت

، خونش را ب`ر ص`ليب ريخ`ت و از مردگ`ان براي منردم كه مسيح باور ك. خدا چشمانم را باز كرد. را به دريا زدم
ر س`نگين ب`ا. را بگي`رم توانس`تم جل`وي آن ش`روع ب`ه گري`ه ك`ردم و نمي.آرامش، تمام وجودم را فرا گرف`ت .برخاست

  !". سر نو متولّد شده بودم كه گويي از خmصه اين!گناھم، برداشته شده بود

طھ`ارت قل`ب و ب`اطن را : فت`ه ب`وددنبالش ب`ود، يا چ`ه را ب`ه برونو، آن
̀`دا ك̀`رده ب̀`ود ̀`ات ج̀`اوداني را پي ̀`ا آفري̀`دگارش و حي ̀`ود، او ارتب̀`اط ب . يافت̀`ه ب

جوي  و جس`ت. رود كجا م`ي اكنون برونو فھميده بود كه چرا وجود دارد و ب`ه
  .او پايان يافته بود

̀`ّدس، چن``ين مي كتاب باش``د، خلق``ت  در مس//يحاگ``ر كس``ي ": فرماي``د مق
  ).۵:  ١٧پولس به قرنتيان ي دّوم  رساله. (."چيز تازه شده است ھمهاينك . گذشت ي كھنه درھا چيز. ايست تازه

ب`راي  .درن`گ، ش`روع ب`ه تح`ّول و دگرگ`وني ك`رد ھاي بزرگ و كوچك؛ بي براين، زندگي برونو، در چيز بنا
. خداون`د او را از اي`ن ع`ادت، رھ`ايي بخش`يد اّم`اكش`يد؛  چه او از وقت`ي ك`ه ي`ازده س`ال داش`ت، س`يگار مي مثال، اگر

ك`mم مق`ّدس . آور مرب`وط ب`ه گذش`ته گردي`د ي ش`رم وبار وي مبّدل ب`ه ي`ك خ`اطره بند خواھانه، الكلي و بي زندگي خود
  . چون نفس كشيدن، طبيعي گرديدا بود و نيايش و دعا، براي او ھمخدا، اكنون براي او داراي مفھوم و معن
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ي سفر، شش ماه بعدي را در سنگال گذرانيد تا بتواند كmم مقّدس خ`دا را مطالع`ه ك`رده و  هجاي ادام برونو به
. چه كه خدا برايش انج`ام داده ب`ود، ص`حبت كن`د ي آن داران در مسيح بگذراند و با ديگران درباره اوقاتي را با ايمان

ھم  ھن`وز ھ`م ب`ا اّم`اگ`ذرد،  ق`ات ك`ردم، ميبار برون`و را مm چه نزديك به دو دھه از زماني كه من ب`راي نخس`تين اگر
روند و چھ`ار  كند و با خدا راه مي ھمراه ھمسرش در فرانسه زندگي مي ، به"برونو جديد"امروزه، . تماس ھستيم در

  . كنند فرزند خود را در معرفت و بركت خداوند، تربيت مي

  

گي، كشمكش و درد است؟ خير، ھم او و شكست گونه دل آيا اين بدان معنا است كه زندگي برونو، عاري از ھر
ھا ھم`راه  خود خداوند، با آن. آنان تنھا نيستند اّماھاي گوناگوني روبرو ھستند،  اش با تجربيّات و وسوسه ھم خانواده

  .است

  

  اي خدا مرحله ي سه برنامه
مغل̀`وب و اگ̀`ر عيس̀`ي؛ ش̀`يطان، م̀`رگ و گن̀`اه را ب̀`راي م̀`ا . كم̀`ي ص̀`بر كني̀`د: "ش̀`ايد كس̀`ي چن̀`ين بپن̀`دارد ك̀`ه
ھا  ھا ھستند، ھنوز ھ`م از بس`ياري از كش`مكش ھا، كه گاه مسيحيان ھم جزو آن منكوب فرموده است، پس چرا انسان

و مشكmت، در رنج و سختي ھستند؟ چرا دنياي ما پر از ش`رارت و ت`نش اس`ت؟ آن رس`تگاري و كامليّ`ت موع`ود، 
  ".كجاست؟

خل`ه در ت̀`اريخ بش̀`ر، ك̀`ه ش̀`امل س̀`ه مرحل̀`ه اس̀`ت؛ ياف̀`ت ي كھ̀`ن خ̀`دا ب̀`راي مدا پاس`خ در اي̀`ن حقيق̀`ت ك̀`ه نقش̀`ه
  :شود مي

  .، رھايي بخشدگناه ي جريمهكه قوم خويش را از  خواھد خدا مي: ي نخست حلهمر

  .، رھايي بخشدگناه قدرتخواھد كه قوم خويش را از  خدا مي: ي دّوم مرحله

.بخشيد، رھايي خواھد گناه حضورقوم خويش را از روزي خدا : ي سّوم مرحله
٢٣۵ 

  

  :ھستنددر آينده ي خدا در گذشته، در زمان حال و  هاي از برنام جديد، چكيده پي آمده از عھد ھاي در قول نقل

و ب`ه او امي`دواريم ك`ه بع`د  ]ي دّوم مرحل`ه[ رھاند ميو  ]ي نخست مرحله[ رھانيدما را از چنين موت  )خدا("
  ). ١:  ١٠پولس به قرنتيان  مي دوّ  رساله(. ".]ي سّوم مرحله[ خواھد رھانيداز اين ھم 

  

توّس`ط آن؛ ب`راي  اي ك`ه خ`دا به مرحله ي س`ه آوري و تذّكر در سفر ما در كmم مقّدس خدا، بر ھم`ين برنام`ه ياد
واپسين بخش سفر ما ي`ك . ھميشه، آثار شيطان، گناه و مرگ را ملغي و منسوخ، خواھد فرمود، متمركز خواھد بود

  . آورد نظر ما مي از بھشت را به نمايي دوركه  ي ويژه خواھد بود، چرا مرحله

  

   ي نخست مرحله: لعنت خنثی سازی
  

ي ش`يطان گ`وش دادن`د، ارتب`اط و دوس`تي خ`ويش را ب`ا آفري`دگار و مالكش`ان،  ھنگامي ك`ه آدم و ح`ّوا ب`ه گفت`ه
باره، مب`ّدل  يك دني`اي اص`يل و كام`ل، ب`ه .فرزندان و نسلشان، وارد آوردندگسستند و لعنت گناه را بر خودشان و بر 

زندگي ب`ه حس`رت و . راه خويش بروند خواستند خودشان را از خدا پنھان كرده و به ھا مي به مكاني گرديد كه انسان
  . اندوه و تنش، پيري و مرگ، تغيير ماھيّت داده بوددرد، بيماري و عيب و نقص، فقر و گرسنگي، 

از آس`مان ب`ه  ذّري`ت زندر زمان معيّن، پسر جاوداني خدا، در مق`ام  اّما. ھمراه آورد گناه، لعنت را با خود به
  . ي آدم را از شيطان، گناه و مرگ، رھايي بخشيده و آزاد فرمايد زمين آمد تا فرزندان و سmله

در اي/ن  به پدران ما تكلّ`م نم`ود، ءوساطت انبيا هھاي مختلف ب َسلَف به اقسام متعّدد و طريقكه در زماِن  خدا"
ھ`ا را  او ع`الم ي وس`يله هكه او را وارث جميع موجودات ق`رار داد و ب` وساطت پسر خود متكلّم شد هايّام آخر به ما ب

چ/ون طھ/ارت موج`ودات ب`وده،  ي حام`ل ھم`ه ،قّوت خود ي آفريد؛ كه فروغ جmلش و خاتم جوھرش بوده و به كلمه
  ).١:  ١تا  ٣ي به عبرانيان  رساله. (".علّييّن بنشست  اعIدر  ءاتمام رسانيد، به دست راست كبريا گناھان را به
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  .عيسي خودش ھرگز به گناه، آلوده نبود

  

و  به كmمي از دھانشاو . ايش گذاشتنم او اقتداري كامل را بر ھر عنصر و جزء آفرينش ملعون از گناه، به
فرم̀`ود،  بيناي̀`ان را بين̀`ا مي ھاي نا فرم̀`ود، چش̀`م ھ̀`اي پلي̀`د و ش̀`رير را اخ̀`راج و گري̀`زان مي لمس̀`ي از دس̀`تانش، روح

ھ̀`ا را آرام  روي آب، راه رف̀`ت، توفان او ب̀`ر. گرداني̀`د مي فرم̀`ود و مردگ̀`ان را ب̀`ه زن̀`دگي باز ميان را ط̀`اھر ميج̀`ذا
ھ`اي شكس`ته،  او گناھ`ان را آمرزي`د و آرام`ي را ب`ه دل. نف`ر س`اخت ي ھزارانخوراكي برا ،فرمود و تعدادي نان را

  .آورد

او رن`ج كش`يد، م`رد و رس`تاخيز فرم`ود ت`ا پ`در خ`ويش را . و سپس كاري را انجام داد ك`ه ب`راي آن آم`ده ب`ود
  .احياء نمايد        آورند،  ي كساني را كه به او ايمان مي جmل دھد، كmم مقّدس خدا را محقّق فرمايد و ھمه

ملع`ون اس`ت « ك`ه مكت`وب اس`ت ، چن`انكه در راه ما لعنت ش/د چون ؛ا كردمسيح، ما را از لعنت شريعت رھ"
ايم`ان  ي وس`يله روح را ب`ه ي ھا آيد و تا وعده تا بركت ابراھيم در مسيح عيسي بر اّمت. ».كه بر دار آويخته شود ھر

  ]). ٢١:  ٢٣كتاب تثنيه [ ٣:  ١٣و  ١۴پولس به غmطيان  ي رساله. (".حاصل كنيم

  

  فيض عظيم
 از لعن`ت ش`ريعت"ش`كنان را  آمده بود ت`ا قانوننگاه داشته بود،  شريعت و قوانين خدا را به كامليّتعيسي كه 

خواسته، مجازاتي را ك`ه م`ا  عيسي آگاھانه و خود. " !كه در راه ما لعنت شد دا كند، چونج ]كه طالب كامليّت است[
  . خود گرفت تا ما را از مجازات جاوداني، نجات بخشد مستحّق آن بوديم، بر

  

كشيد، ھدف خود را كه ھمان واژگون ساختن لعنت بود، نشان  حتي آن ھنگام كه خداوند، بر صليب، رنج مي
  .داد

  

به صليب آويخته و قتل، به مرگ محكوم شده بودند، خيانت، دزديدليل  كار كه به بين دو دزد جنايت عيسي در
دوي  در ابت`دا، ھ`ر. گوش فرا دھيم بدل شد،  و كار، ردّ  گويي كه بين خداوند و آن دو گناه و بياييد تا دوباره به گفت. شد
  .كردھا توبه  از گذشت چند ساعت، يكي از آن كردند، ليكن، پس ھا، عيسي را مسخره و استھزاء مي آن

  
 اّم`ا. ».اگر تو مسيح ھستي خود را و ما را برھان« :كاِر مصلوب بر وي كفر گفت كه و يكي از آن دو خطا"

و  .ك`ه ت`و ني`ز زي`ر ھم`ين حكم`ي ونچ ؟ترسي   مگر تو از خدا نمي«: آن ديگري جواب داده، او را نھيب كرد و گفت
پ`س ب`ه . ».ج`ا نك`رده اس`ت   ل`يكن اي`ن ش`خص ھ`يچ ك`ار ب`ي ايم،  كه جزاي اعمال خود را يافته ما به انصاف، چون اّما

آين`ه ب`ه ت`و   ھ`ر«: عيس`ي ب`ه وي گف`ت. ».ياد آور ھنگامي ك`ه ب`ه ملك`وت خ`ود آي`ي اي خداوند، مرا به«: عيسي گفت
  ).٢٣:  ٣٩تا  ۴٣لوقا انجيل (. ".».گويم امروز با من در فردوس خواھي بود مي

  

يكي از آنان گناه سپس در آن واپسين ساعات،. رفتند بودند و به جھنّم ميحال مرگ  شكن، در اين دو فرد قانون
گن̀`اھي گذاش̀`ت ك̀`ه ب̀`ر ص̀`ليب  ياد آورد و بن̀`اي اعتم̀`اد و توّك̀`ل خ̀`ويش را ب̀`ر منج̀`ي بي خ̀`ود را در حض̀`ور خ̀`دا ب̀`ه

  .كوب شده بود بين آنان، ميخ وسطي و در

  :اي داد عيسي به او وعده

  . !"امروز با من در فردوس خواھي بود"

  

ي او  كرده جاي گذرانيدن ابديّت در مكاني كه براي شيطان و فرش`تگان س`قوط شكن آمرزيده شده، به اين قانون
  . گذرانيد مھيّا گشته است، ابديّت خويش را در پيشگاه آفريدگار و صاحب خويش، مي

  

  !عجب دگرگوني ايجاد شده بود
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ي  ي خ̀`دا ك̀`ه درس̀`ت در ھم̀`ان لحظ̀`ه خ̀`ونش را ب̀`راي پ̀`رداختن جريم̀`ه اس̀`اس اي̀`ن اعتم̀`اد و توّك̀`ل ب̀`ه ب̀`ّره بر
ي خويش، پاك و محو فرمود، ع`دالت عيس`ي را  كار را از دفتر محاسبه ريخت، خدا گناھان اين فرد گناه گناھان، مي

ي اس`م تم`ام كس`اني  دفت`ري ك`ه دربردارن`ده –، ثب`ت ك`رد دفتر حي`ات ب`ّرهبه حساب او منظور نمود و نام وي را در 
  . اند ي آمرزش، عدالت و پارسايي و حيات جاوداني را از جانب خدا يافته است كه به ايمان، ھديه

  

  .پناه، لعنت گناه، براي ھميشه وارونه و واژگون شده بود كار بيچاره و بي براي اين گناه

  

  شوند؟ آيا قاتلين، آمرزيده مي
  :دست من رسيده است گر، به الكترونيكي، از يك پژوھشي  اين نامه

  

، ب`ه "جاي م/ا و ب/راي گناھ/ان م/ا م/رد به عيسي": ، در پرتو اين گفته كه"عدالت"من مايلم بدانم كه عبارت 
ھايي ك`ه در ط`ول عم`رم مرتك`ب  آيا اين گفته ب`دان مفھ`وم اس`ت ك`ه م`ن ب`راي تم`ام اش`تباھات و ب`دي. چه معنا است

گري`زد، آي`ا تنھ`ا ب`ه اي`ن دلي`ل ك`ه عيس`ي  ي ع`دالت در اي`ن دني`ا مي ك`ه از پنج`ه يك قاتلگو نخواھم بود؟  ام، پاسخ شده
ي ص`ّحه گذاش`تن ب`ر اي`ن دي`دگاه،  من دربارهه است، آزاد و وارسته خواھد بود؟جريمه و تاوان گناھان او را پرداخت

  !يت شويمي ما به راه راست، ھدا بادا كه ھمه... خوشايندي دارم احساس نا

  

" قاتل"آيا حتّي يك  ، سازگار و ھماھنگ است؟"عدل و داد"كاران، با  جاي گناه آيا مرگ عيسي بر صليب، به

ك`ه بخش`يده و " چن`د قات`ل"تواند توّسط خدا آمرزي`ده ش`ود؟ اج`ازه دھي`د ت`ا پرس`ش آخ`ر را ب`ا چن`د ش`ھادت از  ھم مي
  .دگرگون شدند، مورد بررسي قرار دھيم

  

  ھا خوار آدم
؛ زم`ين انخداوندنام دان ريچاردسون، در كتاب خويش با عنوان  شناس برجسته به مقّدس و مردم مترجم كتاب

ھاي ايريان جايا، واق`ع در كش`ور  خوار ساكن در كوھستان ھاي وحشي و آدم كه انسان_ نام يالي  اي به ي قبيله درباره
ھاي دشمنانشان كه از  بدن خوردنشكنجه، كشتن و بلي؛ ھا كار آنان  قرن .اندونزي، ھستند، مطالبي بيان كرده است

  .زندگي بود" معمولي"انتقام و ترس، روش . آمدند، بود ھاي مجاور مي روستا

  

  .دست آنان رسيد سپس، انجيل به

  

. ي آم̀`رزش گن̀`اه و زن̀`دگي ت̀`ازه در مس̀`يح را ش̀`نيدند ي ي̀`الي و ھمسايگانش̀`ان، خب̀`ر خ̀`وش خ̀`دا درب̀`اره قبيل̀`ه

عنوان  آن`ان ب`ه              . روش فكري و زن`دگي آن`ان، متح`ّول ش`ده ب`ود. بسياري از آنان، به اين پيام، ايمان آورند
آن`ان ك`ه ق`بmً از يك`ديگر، نف`رت . ، داشتند"معموليدگی زن"ي خدا، اكنون معيار جديدي از  فرزندان تازه متولّد شده

آن`ان ب`راي تحك`يم رواب`ط دوس`تانه ب`ا دش`منان سابقش`ان، . ترسيدند، اينك تبديل به برادران ھم شده بودند داشتند و مي
.".ھاي يالي احداث كردند ھاي بھتري براي ارتباط با روستا راه"

٢٣۶ 
  

  

دھند،  كنند كه به آنان آسيب برسانند، شفقّت و ترّحم نشان مي امروزه اين قاتلين سابق، به كساني كه تmش مي
شيد و رحيم، يكديگر مھربان با با": ھاي ايشان را عوض كرده و به آنان تعليم فرموده است كه كه روح خدا، دل چرا

  ).۴:  ٣٢پولس به افسسيان  ي رساله. (."ه استآمرزيدشما را ھم در مسيح،  كه خدا ييد؛ چنانو يكديگر را عفو نما
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  دختري ناميد
ي ج`دايي  نتيج`ه در. مسلمان در كشور سنگاپور، پرورش يافته ب`ود منضبطگير و  ي سخت ، در يك خانوادهاِما

او مص`ّمم  –برساند قتل  سالگي، تصميم گرفت كه كسي را به ١۶در سّن آميز خانه،  ھم و اوضاع فاجعه ينش ازدوال
  .كه خودش را بكشد ه بودشد

  

 او .كرد، به پايين پرت`اب كن`د اي كه در آن زندگي مي طبقه تصميم گرفت تا خودش را از بالكن آپارتمان ده اِما

اگ`ر ت`و : "ش`ناخت، فري`اد زد س`وي خ`دايي ك`ه نمي اش را عملي سازد، با تلخ`ي و خش`م به كه نقشه از اين درست پيش
  !". جوري به من بگو وجود داري، يك

  

را  نآ! مق`ّدس ياف`ت ج`ا ي`ك كتاب در آنك`رد،  ھاي آخر را براي رسيدن به ب`الكن، ط`ي مي طور كه پله ھمان ااِم
  :خورد كرد طور اتّفاقي به اين عبارات بر مقّدس را باز كرد و به كتاب ت،برداشت و به اتاقش شتاف

  
  
  

در  .چيز نخواھم بود محتاج به ھيچ. شبان من است خداوند"
ھ̀`اي راح̀`ت م̀`را رھب̀`ري  خوابان̀`د، ن̀`زد آب ھ̀`اي س̀`بز م̀`را مي مرتع
̀``د و ب̀``ه مي كن̀``د، ج̀``ان م̀``را بر مي ̀``ه گردان ̀``ام خ̀``ود، ب ھاي  راه خاطر ن

ي م`وت ني`ز راه روم،  چ`ون در وادي س`ايه. نماي`د عدالت، ھدايتم مي
دستي ت`و  زيرا تو با من ھستي، عصا و چوب. از بدي نخواھم ترسيد

حض̀```ور دش̀```منانم  اي ب̀```راي م̀```ن به س̀```فره. م̀```را تس̀```لّي خواھ̀```د داد
ام لبري`ز ش`ده  اي و كاس`ه گستراني، سر مرا به روغن تدھين كرده مي
پ/ي م/ن خواھ/د  آينه، نيكويي و رحمت، تم/ام ايّ/ام عم/رم در ھر. است

كت̀`اب . (".ا�باد ي خداون//د س//اكن خ//واھم ش//د ت//ا اب//د ب//ود و در خان//ه
  ).٢٣داود  مزامير

  

م`ّدت زي`ادي نگذش`ت ك`ه او . ور ش`د غوط`ه محبّت خدا،اين مزمور را خواند، در واقعيّت و  ااِمھنگامي كه 
شبان نيكو، جان خود . من شبان نيكو ھستم": خداوند عيسي گذاشت كه فرموده بود بناي اعتماد و توّكل خود را به

  . دان اين شبان نيكو شدھم يكي از گوسفن ااِم). ١٠:  ١١يوحنّا انجيل . (."نھد را در راه گوسفندان، مي

احس`اس خ`وب اِم`ا .سر شادمان و مادر پنج فرزند استاو حا* يك ھم .خواست كه خود را بكشد ا ديگر نمياِم
حد خدا  محبّت بي_                        چه را كه او در مسيح؛ يافته است  به زندگي، كمكي براي ديگران است كه آن

  . را بيابند_ 

را ب`ه  او آنبيني ق`رار دھ`د، را م`ورد ب`از ت آناين داستان را براي اِما فرستادم تا دقّ`ت و ص`حّ ھنگامي كه من 
ي  در بحبوح`ه           . ب`ه آن اف`زوده ب`ود محبّ`ت خ`داي  پس فرس`تاد و كلم`اتي را ب`ا ح`روف درش`ت درب`اره من باز
گريبان ھس`تند، اِم`ا مس`تغرق در ف`يض  به ھا دست ھاي سھمگين حاضر و مشكmتي كه زنان سراسر جھان با آن فشار

  .ي او قرار دارد دارانه عظيم خدا و محافظت وفا

  

  خو مردي خشن و درنده
ھايي را ب`ه اس`م  نظر بگيريد، مردي مذھبي و غيور كه انسان را در سولس طرسوسي، به عنوان آخرين مثال

  . قتل رسانيد خدا به
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جھان  چش`م ب`ه،)ي كن`وني كش`ورتركيه(آس`ياي ص`غير سولس، در دوران مس`يح، در ش`ھر طرس`وس واق`ع در 
ك`ه عيس`ي ب`ه آس`مان  م`ّدت كوت`اھي پ`س از آن. سولس، باور نداشت كه عيسي ھمان مسيحا و پسر خ`دا باش`د. گشود
طرف دادگاه عالي يھود، مأموريّت يافت تا تمام پيروان عيسي را دستگير و محاكمه كرده، و به  گشت، سولس از باز

اعتقاد داشت كه با زنداني كردن، شmّق زدن، و اعدام يھودياني كه ب`ه عيس`ي ايم`ان آورده بودن`د،  او. مرگ بسپارد
.كند خدا را خدمت مي

ي روزي اس`ت ك`ه س`ولس ب`ه ھم`راه اف`رادش رھس`پار انج`ام  پي آمده، شرح واقعه آيات در ٢٣٧
  .ودندجھت دستگير كردن گروه ديگري از يھوديان مسيحي شده، ب مأموريّت ديگري به

  
و ب̀`ه زم̀`ين افت̀`اده،  و در اثن̀`اي راه، چ̀`ون نزدي̀`ك ب̀`ه دمش̀`ق رس̀`يد، ناگ̀`اه ن̀`وري از آس̀`مان دور او درخش̀`يد"

خداون`د . »تو كيستي؟ خداوندا«: گفت. »كني؟  جفا مي بر مناي شاؤل، شاؤل، براي چه «: آوازي شنيد كه بدو گفت
شود چه باي`د  جا به تو گفته مي برخاسته، به شھر برو كه آنليكن  .كني ھستم كه تو بدو جفا مي عيسيمن آن «: گفت
  ).٩:  ٣تا  ۶كتاب اعمال رسو*ن . (".».كرد

  

ناگاه،  عتيق، ب`ه پژوه متون مقّدس عھ`دمقام يك دانش ولس درس. متحّول شده بودي عيسي،  ديدگاه سولس درباره
  .اند اش نوشته درباهفھميد كه عيسي ھمان مسيحاي موعودي است كه تمام پيامبران 

  

.دشمن خوني بزرگ، تبديل به مدافع بزرگ گرديد
٢٣٨ 

  

  
، تغيي`ر ن`ام داد، چن`ين )"كوچ`ك"معناي  ب`ه(ھا به پولس،  ، كه بعد)"بزرگ"معناي  به(، شائوليا ھمان  سولس
  :دھد شھادت مي

  
ا ف`يض اّم`. ايم`اني ك`ردم در ب`ي ،جھال`ترو كه از  آن بودم، ليكن رحم يافتم از گو َسقَطو  رضِّ مُ و  گو كفرسابقاً "

اي`ن س`خن، ام`ين اس`ت و *ي`ق قب`ول ت`اّم ك`ه  .نھايت افزود با ايمان و محبّتي كه در مسيح عيس`ي اس`ت خداوند ما بي
پ̀`ولس ب̀`ه ي  رس̀`اله. (".ھ//ا ھس//تم ت//رين آن  ك//اران را نج//ات بخش//د ك//ه م//ن ب//زرگ دني//ا آم//د ت//ا گن//اه مس//يح عيس//ي ب//ه

  ).١:  ١٣تا  ١۵تيموتاؤس 

  

  ويژگي و برجستگي مسيح
  توانند توّسط خدا، دگرگون و متحّول شوند؟ ھم مي" قاتلين"آيا حتّي 

ي ي̀`الي در ايري̀`ان جاي̀`ا در ان̀`دونزي، اِم̀`ا در س̀`نگاپور و  خ̀`واران قبيل̀`ه اي̀`ن ھم̀`ان چي̀`زي اس̀`ت ك̀`ه ب̀`راي آدم
ده در كن`ار عيس`ي، اتّف`اق اين ھمان چيزي است كه براي آن دزد قاتل مصلوب ش`. سولس طرسوسي، رخ داده است

و در داخ`ل _ كار در سراسر جھ`ان  كاران توبه ساله براي گناه روزه و ھمه اين ھمان چيزي است كه ھر. افتاده است
  .دھد رخ ميآورند، ان به پيغام خدا ايمان ميو ھنگامي كه آن_ ھا  زندانيا خارج 

اين تمام معنا و .ويژگي و برجستگي عيسي مسيح است كاران، گناه" بھترين"ترين و  دل بد ي استحالهاحياء و 
  .مفھوم رحمت و فيض خدا است

كش̀`يد و در اب̀`ديّت ھ̀`م  مج̀`رم ب̀`ا*ي ص̀`ليب، ھن̀`وز ھ̀`م داش̀`ت درد مي. البتّه، گن̀`اه، نت̀`ايج خ̀`ودش را دارد ص̀`د
س`ر  ري را بهعم`گي، ب`راي خش`نودي خ`دا و عب`ادت او،گذش`ت خود داري ك`ه ب`ا از داران وف`ا طراز با ايم`ان پاداشي ھم

ش`ود،  كار به آن، در حضور خدا، پارسا و عادل شمرده مي كه يك گناه راھيوجود،  اين با. آورد دست نمي اند، به برده
  . بر تدارك خدا براي رستگاري و نجات استآلود وي و اعتماد  رش وضعيّت گناهھميشه برابر با شناخت و پذي

  

كاري اس`ت ك`ه در ط`رف ديگ`ر  توب`ه ھمراه آن دزد نا ھmك`ت ب`ه ي منزل`ه اعتماد نك`ردن ب`ه خداون`د عيس`ي، به
  . عيسي، مصلوب شده بود
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  يكديگر رحمت و عدالت نسبت به
اند، ھمچن`ين نوش`ته  ھايش، ذك`ر ش`ده ي پيش، چند سطر از نوش`ته ي الكترونيكي كه چند صفحه ي نامه نويسنده

خاطر گناھ`ان م`ا م`رد،  جاي م`ا و ب`ه را در پرتوي اين گفته ك`ه عيس`ي ب`ه 'عدل و داد'شما چگونه موضوع ": است
  :تر، چنين سؤالي را مطرح كرده بوداحمد ھم پيش. "دھيد؟ توضيح مي

  

ھا را بدون نياز  خواھد و گناھان آن ھا بگويد كه از آنان چه مي قدر بزرگ نيست كه بتواند به انسان آيا خدا آن
  !، پاك نمايد؟؟؟»پسر عزيزش«كردن به شكنجه شدن و قرباني 

  

 _داري  در ع`دل و در امان`ت و وف`ا _ك`ه خ`دا ب`زرگ اس`ت  اين دلي`ل ب`هھ`ا مش`اھده ك`رديم،  گونه كه بار ھمان

   !ات قرار گيرندجازنحو موثّري مورد داوري و م كه آن گناھان، به ، مگر آن"پاك كند"تواند  گناھان را  نمي

  

ياد داري`د؟ عم`ل او  جا آورد، ب`ه ي را كه رحمت را بدون رعايت ع`دالت، ب`ه، تصوير آن قاض١٣آيا از فصل 
  .درستي و مغاير با تمام اصول داوري و محاكمه بود نا

  

نامي وي ياف̀`ت اي غب̀`ار و تيرگ̀`ي در س̀`يرت ي̀`ا خوش̀` ذّره. مب̀`ا*ت نيس̀`ت خ̀`دا ھمانن̀`د آن قاض̀`ي بلھ̀`وس و بي
ح`ّد خ`ويش، پس`رش  خاطر محبّ`ت بي ھمين دليل است كه او ب`ه به. كند او ھرگز عدالت را فداي رحمت نمي. شود نمي

ك`ه رحم`ت و راس`تي خ`دا را در تلفيق`ي كام̀`ل و  ك̀`وب ش`ود ت`ا اين را از آس`مان ب`ه زم`ين فرس`تاد ت`ا ب`ر ص`ليب، ميخ
  .نقص، نشان دھد بي

  
زم`ين خواھ`د راس`تي از  .ان`د ع`دالت و س`mمتي يك`ديگر را بوس`يده. ان/د  رحمت و راستي با ھم مIق/ات ك/رده"

  ).٨۵:  ١٠و  ١١داود كتاب مزامير . (."روييد و عدالت از آسمان خواھد نگريست

ي  ، و ھدي`ه"از آس`مان ب`ه پ`ايين بنگ`رد"توان`د  جا كه عيسي غضب خدا را براي ما متحّمل ش`د، خ`دا مي از آن
خ`دا را  ف`يضو  رحم`ت ، ع`دالتخداوند عيسي با گرفتن جاي ما، . آمرزش و حيات جاودان را به ما افاضه فرمايد

  ...تر مmحظه كرديمطور كه پيش ھمان. نمايش گذاشت به

  .، دريافت چيزي است كه استحقاقش را داريمعدالت

  .چيزي است كه مستحّق آن ھستيم ، دريافت نكردن آنرحمت

  . ، دريافت كردن چيزي است كه استحقاقش را نداريمفيض

  

پ`اك ش`دن .كنن`د ك`ه انتظ`ارش را ندارن`د چي`زي را درياف`ت ميد، دارن` ي كساني ك`ه ب`ر مس`يح، اعتم`اد مي ھمه
اث`ر توّك`ل ب`ه مس`يح،  ھ`ايي ھس`تند ك`ه در ي خدا و حي`ات ج`اودان؛ چيز گناھان، عدالت خود مسيح، جايي در خانواده

ش را اس`تحقاقدارن`د ك`ه  گيرند، چيزي را درياف`ت مي پذيرند يا نديده مي تمام آناني كه مسيح را نمي. شوند حاصل مي
  .چيز، مجازات ابدي است و آن: دارند

  

با عصا ب`ر رخس`ار داور اس`رائيل " :ميكاه پيامبر، چنين نوشتكه مسيح، به جھان بيايد،  آن از ھفت قرن پيش
  ).۵:  ١ميكاه كتاب . (."خواھند زد

سپاسي كش`ته  كاران نا ي گناه وسيله بهخود گرفت تا  داور تمام زمين، جسم انساني بر! به اين موضوع بينديشيد
  ! شود كه براي نجاتشان آمده بود

  .آورند دست نمي را به عدالت، رحمت و فيض؛ چيزي بھتر از اين

  
زيرا بعي`د اس`ت .دينان وفات يافت مسيح براي بي، در زمان معيّن، ھنگامي كه ما ھنوز ضعيف بوديمزيرا "

لك/ن خ/دا  .ممكن است كسي نيز ج`رأت كن`د ك`ه بمي`رد ،راه مرد نيكو چند در كه براي شخص عادل كسي بميرد، ھر
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 ي  رس`اله. (."كار بوديم، مس/يح در راه م/ا م/رد كه ھنگامي كه ما ھنوز گناه كند از اين محبّت خود را در ما ثابت مي

  ). ۵:  ۶تا  ٨پولس به روميان 

  

  دلگسترعادل و ع
نامي و اعتبارش   نيككه  كاران، بدون آن اش، راھي براي آمرزش گناه ي نقشه و برنامه خدا در نخستين مرحله

كسي كه به عيس`ي  ھر ي شمارنده عادلھم  و عادل"خدا ھم . مقام داور عادل، مخدوش گردد، فراھم فرموده است در
  ).٣:  ٢۶پولس به روميان  ي  رساله. (، است"ايمان بياورد

  .طور كه بايد و شايد، مجازات فرموده است كه گناه را آن است، چرا عادلخدا 

آن لحظ`ه ك`ه .كنن`د او فرس`تاده اس`ت، اعتم`اد ميبراي تمام كساني است كه به آن منجي ك`ه  شمارنده عادلخدا 
گذارم؛  ن، ميكشم و توّكلم را بر مسيح و بر مرگ و رستاخيز او براي م ھاي خود، مي من دست از اعتماد بر تmش

  :زند كه ھاي من مي داور عادل، در دفتر حساب خويش، ُمھري بر تمام پليدي

  

  !عادل شمرده شد

او م̀`را ع̀`ادل، اع̀`mن  .ي خ̀`دا اس̀`ت ي عم̀`ل منص̀`فانه وس̀`يله ، بهاع̀`mن ع̀`دالتمفھوم  ، ب̀`هع̀`ادل ش̀`مرده ش̀`دن
ك̀`ه بھ̀`اي تم̀`ام خطاي̀`ا و  توان̀`د اي̀`ن ك̀`ار را بكن̀`د، چون توان̀`د اي̀`ن ك̀`ار را انج̀`ام دھ̀`د؟ او مي او چگون̀`ه مي. فرماي̀`د مي
  . اند روي صليب، كفّاره و ادا شده ھاي من، بر جرم

  

نگ`امي ك`ه عيس`ي ل`يكن ھ. ، اع`mن فرم`ودع`ادل نانوع بش`ر را  ھنگامي كه آدم، مرتكب گناه شد، خدا تمام بني
  . فرمايد اعmم مي عادلآورند،  ي كساني را كه به او ايمان مي مرد و دوباره برخاست، خدا ھمه

  
 ،يك شخص چنين نيز به اطاعت  ، ھمكار شدند گناهبسياري  ،فرماني يك شخص مي كه از ناسْ ھمين قِ  زيرا به"
  ). ۵:  ١٩پولس به روميان  ي رساله. (."عادل خواھند گرديدبسياري 

  

ھمراه آورد، م``رگ و رس``تاخيز مس``يح، پ``اكي و حي``ات را  ك``ه گن``اه آدم، فس``اد و تب``اھي و م``رگ را ب``ه اين با
  .آورد ارمغان مي به

  
 ٢٢پولس به قرنتيان  ي اّول رساله(.."در مسيح نيز ھمه زنده خواھند گشت ؛ميرند  ھمه مي ،در آدمكه  ناچن"

 :١۵.(   

  

بين`د؟ ي`ا خ`دا  ي وي مي ع`دالتي آل`وده نگرد، آي`ا او ش`ما را در آدم و نا داور، از آسمان به زمين مي ھنگامي كه
  فرمايد؟ شما را در مسيح و عدالت خالص وي، مشاھده مي

  

   .شناسد ي سّومي را نمي دادگاه آسمان، گزينه

  

  مشكل مضاعف انسان
اط`اعتي  ي خ`ود، نا سازد، ھنگامي كه آدم و حّوا از آفرينن`ده گونه كه فصل سّوم كتاب پيدايش، آشكار مي ھمان

  .را براي خودشان درست كردند گناه و شرمساريسر مضاعف  كردند، مشكل و درد

  
  .داشت آنان، ايشان را به پنھان شدن، وا گناه

  .ويش، مجبور ساختآنان، ايشان را به پوشانيدن عرياني خ شرمساري
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رحم`ت ھاي درخت انجير را نپ`ذيرفت، اّم`ا خ`دا در  ي آنان از برگ ساخته ، پوشش خودعدالت خويشخدا در 
ي  خ`ون حي`وان قرب`اني، نم`ادي از چي`زي ب`ود ك`ه *زم`ه. ، آنان را با پوست حيوان`ات قرب`اني ش`ده، پوش`انيدخويش
آن̀`ان،  ش̀`رم و رس̀`واييچي̀`زي ب̀`ود ك̀`ه ب̀`راي پوش̀`انيدن  ھاي حيوان̀`ات، مظھ̀`ر ب̀`ود، و پوس̀`ت ايش̀`ان مي گن̀`اهزدودن 

  . ضروري بود

عري`ان روح`اني ك`اراني آل`وده و  در پيش`گاه خ`دا، م`ا گناه. ما ھم در گناه و شرم، اجداد خويش، ش`ريك ھس`تيم
م`ا،  مش`كل مض`اعف . جور ھس`تيم ھماھن`گ و ن`ا آوري، ب`راي س`اكن ش`دن در حض`ور او نا طرز ش`رم ما ب`ه. ھستيم
  :تواند در دو پرسش، خmصه شود مي

  

  ؟ پاك شويمتوانيم از گناھانمان كه ما را از آفريدگارمان جدا ساخته است،  ما چگونه مي .١

   

  زيست نماييم؟ا بتوانيم براي ھميشه در حضور او شويم ت پوشانيدهتوانيم در كامليّت،  ما چگونه مي. ٢

  

  عIج و مداواي مضاعف خدا
  . آلودگي و نقصان عدالت و پارسايي انسان دارد تنھا خدا راه عmجي براي گناه

گن`اه خ`دا، خ`ونش را ب`ر ب`ا*ي ص`ليب  ھنگامي كه عيسي، پسر بي
، و در مق`ام كس`ي ك`ه ب`ر م`رگ را بر خ`ود گرف`ت مجازات مااو ريخت، 

  ..دارد را به ما ارزاني مي عدالت خويشاو اكنون غالب آمد؛ 

  
براي ما نيز كه به ما محسوب خواھد ش`د، چ`ون ايم`ان آوري`م ب`ه "
سبب گناھان م/ا  بهكه  را از مردگان برخيزانيد، ما عيسي خداونداو كه 

پولس  ي رساله. (."برخيزانيده شد ،سبب عادل شدن ما تسليم گرديد و به
  ). ۴:  ٢۴و  ٢۵به روميان 

  

و  .تازه شده اس`ت،چيز ھاي كھنه درگذشت، اينك ھمه چيز اي است؛ پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه"
... عيسي مسيح با خود مصالحه داده و خ`دمت مص`الحه را ب`ه م`ا س`پرده اس`ت ي واسطه هچيز از خدا كه ما را ب ھمه

پولس به قرنتيان  ي دّوم الهرس. (."ما در وي عدالِت خدا شويمتا  در راه ما گناه ساختزيرا او را كه گناه نشناخت، 
  ).۵:  ١٧و  ١٨و  ٢١

  

ش`وييد و ب`ر مس`يح و ب`ر خ`ون مق`ّدس و  خودت`ان و م`ذھبتان مي اعتم`اد خ`ويش ب`هآن لحظه كه شما دست از  
  :كنيد اميد خويش را بنا ميعيب او كه براي شما ريخت،  بي

  

  و فرمايد پاك مياو شما را از آلودگي گناه، ) ١

  .ويش، ملبّس خواھد فرموداو شما را به عدالت كامل خ) ٢

  

  .خدا ھيچ عmج ديگري براي مداواي گناه و شرم شما ندارد

  

  ي خدا هعاوضي م برنامه
ب`ه م`ا عط`ا  ع`دالت خ`ويش راخ`ود گرف`ت و  بر گناھان ما راخداوند عيسي مسيح، با مرگ و رستاخيزش، 

چ`را باي`د             .ش/وند معاوض/ه ميگناھ/ان م/ن ب/ا ع/دالت او : ي عظ`يم خ`دا اس`ت ي معاوض`ه اين برنامه. فرمود
. پذيرن̀`د انگيزي را رّد كن̀`د؟ اّم̀`ا باع̀`ث تأّس̀`ف اس̀`ت ك̀`ه بس̀`ياري اي̀`ن ت̀`دارك خ̀`دا را نمي ي ش̀`گفت كس̀`ي چن̀`ين ھدي̀`ه

درياف̀`ت ي رس̀`تگاري از جان̀`ب خ̀`دا را  ي كس̀`اني ك̀`ه ھدي̀`ه ھم̀`ه: مان̀`د قّوت خ̀`ود ب̀`اقي مي ي او ب̀`ه وجود، ھدي̀`ه اين ب̀`ا
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زنند،بھاي گناھانشان را خواھن`د پرداخ`ت،  تمام آناني كه از تدارك خدا، سرباز مي. شوند مي ، عادل شمردهدارند مي
ي اب`دي را در آتش`ي ك`ه ب`راي ش`يطان و  م`وقّتي؛ بلك`ه آين`ده) ي ذھ`ن بش`ر تفس`ير س`اخته و پرداخت`ه(نه در برزخ`ي 

  . ھاي او آمده شده است، خواھند گذرانيد ديو

  

ھ`ر شخص`ي خ`ودش باي`د ت`اوان گناھ`ان : "كنن`د ك`ه فشاري مي ھاي متديّن و مذھبي، چنين پا بسياري از انسان
كنن`د،  ي آم`رزش و ع`دالت از جان`ب خ`دا را رّد مي اين موضوع، براي تم`ام كس`اني ك`ه ھدي`ه.". خودش را پس دھد

يك ق`رض و ِدي`ن اب`دي و ه اين تاوان و ب`دھي،ك د، چراشو كامmً پرداخته نمياّما تاوان گناه آنان ھرگز . صادق است
  .ينقطع است *

  

دھن`د،  گشته، براي ھميش`ه در جھ`نّم ب`ه پرداخ`ت بھ`اي گناھانش`ان ادام`ه مي كاران گم كه گناه حالي عmوه، در به
تنھ`ا خ̀`دا . دس`ت آورن`د آن`ان ھرگ`ز نخواھن`د توانس̀`ت ت`ا ع`دالت م`ورد ني̀`از ب`راي زن`دگي در بھش`ت و ملك̀`وت را به

عدالتي را افاض`ه فرماي`د ك`ه آن`ان بتوانن`د ب`ا او زيس`ت و پناه، آمرزش  كاران بيچاره و درمانده و بي تواند به گناه مي
. ش`دبخ ي رس`تگاري و نج`ات خ`ويش را مي ي آزادان`ه خدا براي تمام كساني كه پي`ام او را ب`اور دارن`د، ھدي`ه. نمايند

  : اي خدا، چنين نوشته است ي معاوضه برنامه اشعياء پيامبر درمورداز ظھور منجي، ھفتصد سال پيش

  
راه خود برگشته ب`ود و خداون`د گن`اه جمي`ع م`ا را  يكي از ما به جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و ھر"

  ...بر وي نھاد
نج/ات مل/بّس  ي مرا به جامهنمايد زيرا كه  كنم و جان من در خداي خود وجد مي شادي بسيار مي ،در خداوند

دھ`د و ع`روس، خ`ود را ب`ه  خويش`تن را ب`ه ت`اج آراي`ش م`ي ،كه داماد چنان. ساخته، رداي عدالت را به من پوشانيد
  ...بخشد ھا زينت مي  زيور

  
  گناه من=  ايم  جميع ما مثل شخص نجس شدهزيرا كه 

  
  رسوايي و خجالت من=  .باشد ملّوث مي ي ما مانند لتّه ي اعمال عادله ي ھمهو  

  
  ".ربايد   و ھمگي ما مثل برگ، پژمرده شده، گناھان ما مثل باد، ما را مي 

  ).۶۴:  ۶و  ۶١:  ١٠و  ۵٣:  ۶اشعياء كتاب (

پ/اك ي خ`ون مس`يح،  وس`يله بهك`ه  شويد؟ ي`ا اين ، در حضور خدا محسوب ميپاك يك شخص ناآيا شما ھنوز ھم 
به رداي ع`دالت مطل`ق مس`يح، پوش`انيده كه  ؟ يا ايني ملّوث عدالت فردي خويش ھستيد لتّهملبّس به ؟ آيا شما ايد شده
  :توان در يك پرسش، خmص كرد ھا را مي ؟ تمام اينايد شده

  ). ۵٣:  ١اشعياء كتاب . ("نموده است؟ تصديقكيست كه خبر ما را "

جھت راستي خدا،  ھاي ديگر را به ا شما تمام گزينهايد؟ آي ايد و به آن ايمان آورده آيا شما پيام خدا را باور كرده
  ايد؟ كناري نھاده به

  

  "تا كه شما بدانيد"
حي`ات ج`اوداني  ت/ا بداني/د ك/ه اي/د  شما كه به اسم پسر خدا ايمان آوردهاين را نوشتم به ": فرمايد كmم خدا مي

  ). ۵:  ١٣يوحنّا ي اّول  رساله. (."داريد و تا به اسِم پسر خدا ايمان بياوريد

  

. ك`ردم ي حي`ات ج`اوداني خ`دا ص`حبت مي ي ھدي`ه ھا پيش م`ن ب`ا خ`انمي بس`يار م`ذھبي و مت`ديّن، درب`اره سال

حال، ھرگز اعتماد و توّكل خود را به تدارك خدا در رستگاري از جانب  اين دانست، با چه او خود را مسيحي مي اگر
  . مسيح، نگذاشته بود
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او ب`ا ن`وعي ،."م، ب`ه ملك`وت و بھش`ت خ`واھم رف`تدانم وقت`ي ك`ه بمي`ر م`ن م`ي: "تمھنگامي ك`ه م`ن ب`ه او گف`
از م`رگ، ب`ه بھش`ت  پ`سھستيد ك`ه  قدر خوب آنكنيد كه  يعني شما فكر مي: "افروختگي، به من گفت آشفتگي و بر بر
  ".طور است؟ رويد، اين مي

  

اين دلي`ل اس`ت  ھستم، بلك`ه ب`ه' يلي خوبخ'خاطر اين نيست كه من  اين موضوع، به. نه: "من به او پاسخ دادم
، '.حي/ات ج/اوداني داري/م ]م`ا[بدانيم كه ' متواني او كسي است كه به ما فرموده است كه مي. كه خدا بسيار نيكو است

  ". .ايمان داشته باشيمكه او براي ما انجام داده است، هچ كه به او و به آن اين مشروط بر

  
پولس  ي رساله. (."جاوداني در خداوند ما عيسي مسيح حياتاست، اّما نعمت خدا،  مرگزيرا كه مزد گناه، "

  ). ۶:  ٢٣به روميان 

  

  رسيدو معرفت چگونه علي به شناخت 
اش طرد شده  جانب خانواده خاطر ايمان به پيغام خدا، از در فصل نخست اين كتاب، به علي اشاره كردم كه به

  . بود

دنبال عيّاش`ي و ل`ّذت  خmف برونو كه ب`ه بر. سال داشت ٢۶ھمانند برونو، ھنگامي كه علي را مmقات كردم، 
اش را از روش خ`اّص آن  ھ`اي روزان`ه نماز_ داد  خوبي انج`ام م`ي بود، عل`ي اّم`ا، واقع`اً ف`رائض م`ذھبي خ`ود را ب`ه

ح`ال، او  اين با. با ھمه، رفت`ار خ`وبي داش`ته باش`د كرد تا و تmش مي گرفت خواند، تمام ماه رمضان را، روزه مي مي
ھا ھنگ̀`امي ك̀`ه عل̀`ي در رختخ̀`وابش دراز  ش̀`ب. اي از كمب̀`ود آرام̀`ش را داش̀`ت در اعم̀`اق دل̀`ش، احس̀`اس آزارن̀`ده

ق̀`در از آين̀`ده و اب̀`ديّت،  اين ام، پ̀`س چ̀`را جا آورده ام را ب̀`ه ھبيم̀`ن ك̀`ه تم̀`ام ف̀`رائض م̀`ذ: "ك̀`رد ك̀`ه كش̀`يد، فك̀`ر مي مي
علي اين سؤال را ". كجا خواھم رفت؟ از آن كه مردم، به كه پس بدانمدا، آيا راھي براي من ھست تا ترسم؟ اي خ مي

توانم مطمئن باشم ك`ه خ`دا م`را ب`ه بھش`ت، راه  من چگونه مي: "ميان گذاشت با پدرش و با رھبران مذھبي محلّي در
خبر  اش ب`ا تواند از آين`ده كس نمي ھيچ. ي بدانيتوان تو نمي: "وار، چنين پاسخ دادند كه ي آنان، طوطي ھمه". دھد؟ مي
  . علي را راضي و اقناع نكردپاسخ آنان،!". داند و بس خدا مي تنھا. باشد

  

دنيا  مريم، پيامبر عادلي بود كه از دختري ب`اكره ب`ه بن علي در خانه و مدرسه، از قرآن آموخته بود كه عيسي
 ،مس`يحاي موع`ودھ`ايي ھمچ`ون  گ`ر برجس`ته ب`ود ك`ه عنوان چنين آموخته بود ك`ه عيس`ي ي`ك معجزه او ھم. آمده بود
ش`ايد حض`رت عيس`ي پي`امبر بتوان`د ج`واب س`ؤال م`را ":علي با خود انديشيد .را داشته است روح خداو  ي خدا كلمه
  .".بدھد

  

مق`ّدس  م`ن ب`ه او ي`ك كتاب. او به من افت`ادچند ھفته بعد، گذر  .ي عيسي بيابد او تصميم گرفت تا كتابي درباره
از  چ`ه ك`ه او پ`س ي آن بگذاري`د ت`ا س`خنان عل`ي را درب`اره. دادم كه او با اشتياقي عميق، شروع ب`ه خوان`دن آن نم`ود

  :گو كنم جوي كmم مقّدس خدا، كشف كرده بود، باز و سال، در جست نزديك به يك

: جايي را خوان`دم ك`ه عيس`ي خ`ودش گفت`ه ب`ود من آن. اند ه كردهمن دريافتم كه تمام پيامبران، به عيسي اشار"

گ`ويم  م`يب`ه ش`ما          ،آم`ين ،آم`ين. آي`د ي من نزد پدر نمي وسيله كس جز به ھيچ .من راه و راستي و حيات ھستم'
از موت تا ب`ه ، بلكه آيد حيات جاوداني دارد و در داوري نميمن ايمان آورد،  ي كه كmم مرا بشنود و به فرستنده ھر

اين آيات و آيات ديگر، به من كمك كردند ت`ا درك ك`نم ). ١۴:  ۶و  ۵:  ٢٣يوحنّا  انجيل(.'.منتقل گشته است ؛حيات
يگانه منج`ي ك`ه خ`ون خ`ود را ريخ`ت و از مردگ`ان برخاس`ت ت`ا :گويد سي ھمان كسي است كه خود ميو بپذيرم عي

جاي من و براي گناھان من  خود را بر او و بر اين حقيقت كه او بهمن بناي ايمان . اطمينان از نجات را فراھم آورد
  . دھم رنج كشيد و مرد قرار مي
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عج`ب . ش`ناختم كنون ھرگ`ز نمي آن لحظه كه ايمان آوردم، آرامشي درون`ي را در خ`ودم احس`اس ك`ردم ك`ه ت`ا
دانم كه خداوند عيسي تاوان تمام گناھان مرا  ام نگران نيستم، چون مي من ديگر براي سرنوشت و آينده! تغييري بود

اين دلي`ل ك`ه م`ن خ`وب  ن`ه ب`ه_ شت خ`واھم رف`ت كه به بھ دانم مياينك من . كردند، پرداخته است كه مرا محكوم مي
چيز،  خ`واھم ك`ه خ`دا را در ھم`ه ح`ا* م`ن مي. خاطر فيض خدا كه در عيسي مس`يح، مھيّ`ا گش`ته اس`ت ھستم، بلكه به
ك`ه خ`دا م`را نج`ات داده و قل`ب م`را  خاطر اين دست آوردن رس`تگاري و نج`ات، بلك`ه ب`ه سبب به نه به_ خشنود سازم

   "..عوض كرده است

  

دانن`د ك`ه  تنھا مي ام`روز او، ھمس`رش، و پس`رانش؛ ن`ه. ب`راي عل`ي، لعن`ت گن`اه، وارون`ه و واژگ`ون ش`ده ب`ود
براي دانستن و شناخت، براي محبّت : دانند كه چرا در دنيا ھستند چنين مي كجا خواھند رفت، بلكه ھم از مرگ به پس

س`وي ش`ناخت او اس`ت ك`ه آن`ان در اي`ن زم`ين  ن بهشان و براي ھ`دايت ديگ`را كننده و براي خدمت به آفريدگار احياء
  .ھستند

   دار گذار فرد ايمانخدمت: مرگ
اي خ`دا را ب`راي وارون`ه و واژگ`ون  مرحله ي س`ه مسيحا در نخستين آمدن خويش به جھان، بخ`ش اّول برنام`ه

ظاھر  ب̀`هعيس̀`ي از طري̀`ق زن̀`دگي، م̀`رگ، دف̀`ن ش̀`دن، و رس̀`تاخيز خ̀`ود، دي̀`وار . س̀`اختن لعن̀`ت گن̀`اه، محقّ̀`ق فرم̀`ود
خواران، اِما، سولس، علي، برونو و تمام كساني ك`ه  دزد روي صليب، آدم. ھم شكست ناپذير گناه و مرگ را در نفوذ

  . شوند مند مي منتفع و بھرهقت و راستي بپذيرند، از فيض خدا،عنوان حقي پيام خدا را به

  

اش اكنون  كوچك كه وظيفهگذاري  مترحم، يعني مرگ، به خد داران به مسيح، حاكم ستمگر و بي براي ايمان
: فرماي`د گون`ه ك`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا مي ھمان. ي آسمان و بھشت ب`ه حك`م خ`دا اس`ت، تب`ديل ش`ده اس`ت گشودن دروازه

.."است بھا گران، در نظر وي خداوندمقّدسان  موت"
٢٣٩ 

  ).١١۶:  ١۵داود  كتاب مزامير(

خ`دا را ش`كر ك`ه كار رود؟  ، ب`ه"م`رگ"، ب`راي توص`يف "بھ`ا گران"ي  تواند تصّور كن`د ك`ه واژه كسي مي چه
  .كار شده است داران، اين براي تمام ايمان

  
خداون`د  ي واس`طه هليكن شكر خدا راست كه ما را ب`... ؟ظفر تو كجا ،نيش تو كجا است و اي گور ،اي موت"

  ).١۵:  ۵۵و  ۵٧پولس به قرنتيان  ي اّول رساله. (."دھد ظفر مي ؛ما عيسي مسيح

  

  .لعنت سابق گناه، وارونه و واژگون شده است
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٢٨  
  :ي دّوم مرحله

  ي خدا براي زمان حال برنامه
  

  

  

  

  

  .."را بر دل ايشان خواھم نوشت ا در باطن ايشان خواھم نھاد و آنشريعت خود ر"
  )٣١:  ٣٣ارمياء كتاب (خداوند 

  

تر ايش`ان، در اس`ارت و بن`دگي ش`كنن`د، ول`ي بي گناه، زياد فكر نمي لعنت مھلكھا به  كه خيلي از انسان حالي در
  . ، ناميدھاي روزمّره لعنترا  توان آن كنند كه مي چيزي زندگي مي

بس`ياري از نداش`تن پ`ول ك`افي . كنن`د اقبالي، بيم`اري و م`رگ؛ زن`دگي م`ي اكثريّت جمعيّت دنيا در ترس از ب`د
زخم؛  يا چش̀`مگري و طلس̀`م، ي، ج`ادواقبال ديگ̀`ران از ب̀`د. ھايش̀`ان، نگ̀`ران ھس`تند ي غ̀`ذا و پرداخ`ت قرض ب`راي تھيّ̀`ه

جنس و  حالي خ`ود، ب`ا ص`داي بلن`د ح`رف بزنن`د، مب`ادا ي`ك روح ب`داين واھمه دارند كه مبادا از خوشترسند و از  مي
اي  ب`راي رف`ع ب`m و مص`يبت، ع`ّده. اقبالي، مبّدل به عزا و ماتم شود شنيده و شادي آنان با بدخواه، صداي آنان را  بد

ھاي مختلف`ي  بسياري ھم معجون. بندند قرباني مي ھايشان، دعا و نظر چنين به خانه ھايشان و ھم به خودشان و به بچه
.كنند ھايي را براي محافظت خودشان، تكرار مي نوشند و ورد مي

٢۴٠ 
  

به چنين اقدامات دارند، شناسند و بر او اعتماد  د را ميي خو دھنده نجاتدا را شكر كه كساني كه آفريدگار و خ
ت`ر نھاي`ت برت`ر وبزرگ و چ`ه واقع`ي؛ بيھاي ش`رير؛ چ`ه خي`الي  كه خدا از تم`ام ق`درت احتياطي، نيازي ندارند، چرا

د، زي`را خداون`د عيس`ي ب`ر ھ`ر ق`درت ك`ه ش`امل خ`ود دار از آن بترس چيزي وجود ندارد كه يك فرد ايمان ھيچ. است
  .مرگ نيز ھست، برتري و اقتدار دارد

ي پ`رداختن  وس`يله به(، گ`ذارد بر سرنوشت جاوداني م`ا ت`أثير ميعيسي به جھان نيامد تا تنھا لعنت گناه را كه 
 ي ما را زندگي روزمّرهكه  لعنت گناهچنين او آمده است كه تا  وارونه سازد؛ بلكه ھم) مزد گناه و پيروزي بر مرگ

  .، وارونه فرمايددھد تحت تأثير قرار مي نيز

  

  ي دّوم مرحله: معكوس كردن لعنت
در   او ك//هاي̀`د زي̀`را  اي فرزن̀`دان، ش̀`ما از خ̀`دا ھس̀`تيد و ب̀`ر ايش̀`ان غلب̀`ه يافت̀`ه": فرماي̀`د ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا مي

  ). ۴:  ۴يوحنّا  ي اّول رساله. (".كه در جھان است از آن شماست، بزرگتر است

  ، كيست؟"داران است ايمان دركه  او"اين 

  :از مصلوب شدنش، به شاگردانش چنين فرمود عيسي در شب پيش
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روح يعن`ي  به ش`ما عط`ا خواھ`د ك`رد ت`ا ھميش`ه ب`ا ش`ما بمان`د، اي ديگر   دھنده  تسلّيو  و من از پدر ميخواھم"
شناس`يد، زي`را ك`ه   ميشناسد و اّما شما او را  نميبيند و  نميتواند او را قبول كند زيرا كه او را  نميكه جھان  راستي
اين سخنان را به شما گفتم وقتي كه ب`ا ...آيم  مينزد شما گذارم  نميشما را يتيم  .در شما خواھد بودماند و  ميبا شما 

چي`ز را ب`ه ش`ما تعل`يم  فرس`تد، او ھم`ه م`ي ب/ه اس/م م/ن او راك`ه پ`در  الق/دس  روحيعن/ي  ،دھنده  تسلّيليكن  .شما بودم
گ̀`ذارم، س̀`mمتي خ̀`ود را ب̀`ه ش̀`ما  م̀`يس̀`mمتي ب̀`راي ش̀`ما . خواھ̀`د آوردي̀`اد ش̀`ما  چ̀`ه ب̀`ه ش̀`ما گف̀`تم ب̀`ه خواھ̀`د داد و آن

ت`ا  ٢٧يوحنّ`ا انجي`ل . (".دل ش/ما مض/طرب و ھراس/ان نباش/د. دھ`م ميدھد، من به شما  ميكه جھان  نه چنان. دھم مي
  ). ١۴:  ١۶تا  ١٨و  ٢۵

  

  اي ديگر دھنده تسلّي
اي ديگ/ر، يعن/ي  دھنده تس/لّي"گردد، پ`در،  ك`ه ب`ه آس`مان ب`از از آن عيسي ب`ه ش`اگردانش وع`ده فرم`ود ك`ه پ`س

  . ، را بر آنان افاضه خواھد فرمود"القدس روح

̀``ان انگليس̀``ي ترجم̀``ه ش̀``ده اس̀``ت، واژه  Helperدھنده  تس̀``لّيي يون̀``اني ك̀``ه ب̀``ه  كلم̀``ه ̀``اراكليتوس ي  در زب پ
Parakletos م مقّدس خدا، . است مدافع، يا مشاور، بخش تسلّي، ياورمعناي  است كه بهmي  واژه                 در ك
.ق̀`رار گرفت̀`ه اس̀`ت، م̀`ورد اس̀`تفاده روح مق̀`ّدس خ̀`داو ھ̀`م ب̀`راي  پس̀`ر خ̀`داھ̀`م ب̀`راي  Parakletosپ̀`اراكليتوس 

٢۴١ 

داران را از  روح ني`ز آم`د ت`ا ايم`انگن`اه، نج`ات بخش`د، ي جريم`هك`اران را از  طور ك`ه پس`ر آم`د ت`ا گناه درست ھمان
  . گناه، رھايي بخشد قدرت

ھمين دلي`ل  ب`ه. ، ھميشه با خدا بوده اس`تپسرھمان ترتيبي كه  ست بهر، ھميشه با خدا بوده است، دالقدس روح
  . ، معّرفي شده است"خداروح "عنوان  خدا، بهاست كه او در ابتداي بيانات كتاب 

  

-ھا بياي`د،  ك`ه باي`د بع`د است يا يك پيامبرو ، جبرائيل فرشته "القدس دھنده، روح تسلّي"كه  اظھار و اّدعاي اين

 ٢۴٢كه بسياري باور دارند چنان آن
چنين  اند، تضاّد و تناقض دارد، بلكه ھم تنھا با كmم مقّدس خدا كه پيامبران گفته نه -

  .ھايي است كه عيسي فرمود و انجام داد خmف چيز مستقيماً بر

   

كه او بر صليب بميرد و دوباره زنده شود، به آس`مان ص`عود خواھ`د  از آن عيسي به شاگردانش فرمود كه پس
ھاي تمام كساني كه به پيغام خدا ايمان داشته باش`ند، مس`كن  القدس نازل خواھد شد و در دل از آن، روح فرمود و پس
عيسي به حّواري`ون خ`ويش، چن`ين . آمد به پايين ميبايست  رفت و روح، مي بايست به با* مي پسر، مي. خواھد گزيد

ن`زد ش`ما  دھن/ده تس/لّي ،مفي`د اس`ت، زي`را اگ`ر ن`روم گ`ويم ك`ه رف`تن م`ن ب`راي ش`ما  م`يمن به ش`ما راس`ت ": فرمود
   ).١۶:  ٧يوحنّا  انجيل. (".فرستم او را نزد شما مي ،اگر بروماّما . نخواھد آمد

داران بوده تا آن`ان را ق`درت ببخش`د، راھنم`ايي فرماي`د و  ايمان باالقدس، ھميشه،  تا اين لحظه در تاريخ، روح
در  دائم`اً  توانس`ت آم`ده ت`ا الق`دس مي از رف`ع مش`كل گن`اه جھ`ان، توّس`ط عيس`ي ب`ود ك`ه روح اّما تنھ`ا پ`س. بركت دھد

  . داران، سكونت گزيند ، ايماندرون

  

در ش/ما خواھ/د مان`د و  روح راس`تي ك`ه ب`ا ش`ما مي". فرم`ود ي بسيار مھّمي اشاره مي خداوند عيسي به واقعه
  ).١۴:  ١٧يوحنّا  انجيل. (."بود

  

  القدس آمدن روح
  :كه عيسي از مردگان، رستاخيز فرمود، كmم مقّدس خدا، چنين نوشته است از آن پس

  
ي پ/در  آن وع/دهاز اورشليم جدا مشويد، بلكه منتظ`ر «: و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود كه"

الق̀`دس تعمي̀`د  ب̀`ه روحد، ل`يكن ش̀`ما بع̀`د از ان`دك ايّامي،دا زي̀`را ك̀`ه يحي`ا ب̀`ه آب تعمي̀`د م̀`ي. ايد ك̀`ه از م̀`ن ش`نيده باش/يد
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خواھي//د ياف//ت و ش//اھدان م//ن خواھي//د ب//ود، در  آي//د، ق//ّوت الق//دس ب//ر ش//ما مي چ//ون روحل̀`يكن ... ».خواھي̀`د ياف̀`ت
  ).١:  ۴و  ۵و  ٨كتاب اعمال رسو*ن . (".اورشليم و تمامي يھوديّه و سامره و تا اقصاي جھان

  

ده روز  ك`ه عيس`ي از مردگ`ان برخاس`ت و  از آن اين چيزي بود كه در روز پِنتيكاست، يعن`ي پنج`اه روز پ`س
.رخ دادكه او به آسمان صعود فرمود،  از آن پس

٢۴٣ 
  

  
ب`اد ش`ديد از ك`ه ناگ`اه آوازي چ`ون ص`داي وزي`دن  .ج`ا بودن`د دل در ي`ك يكاست رسيد، به ي`كپنتو چون روز "

ھ`اي آت`ش  ھ`اي منقس`م ش`ده، مث`ل زبان`ه و زبان`ه .پ`ر س`اخت ،جا نشس`ته بودن`د آسمان آمد و تمام آن خانه را كه در آن
ھ̀`اي مختل̀`ف،  ، ب̀`ه زب̀`انالق//دس پ//ر گش//ته و ھم//ه از روح .گرف̀`تيك̀`ي از ايش̀`ان ق̀`رار   بديش̀`ان ظ̀`اھر گش̀`ته، ب̀`ر ھ̀`ر

  ). ٢:  ١تا  ۴كتاب اعمال رسو*ن . (".نوعي كه روح بديشان قدرت تلفّظ بخشيد، به سخن گفتن شروع كردند به

  

ق`درت  به. انگيز را در فصل دّوم كتاب اعمال رس`و*ن، ثب`ت نم`وده اس`ت ي بسيار شگفت جديد، يك واقعه عھد
ھ`اي خارجي`اني كردن`د ك`ه از  القدس، شاگردان عيس`ي، ش`روع ب`ه اع`mن خب`ر خ`وش خ`دا ب`ه بس`ياري از زبان روح

  . دھاي عربي، و ساير مناطق جھان، در اورشليم، گرد آمده بودن آسيا، سرزمين

  

ي حي̀`ات  ھزار نف̀`ر، ب̀`ه پي̀`ام خ̀`دا ايم̀`ان آوردن̀`د و ھدي̀`ه الق̀`دس، ن̀`زول فرم̀`ود، س̀`ه در ھم̀`ان روزي ك̀`ه روح
  . يافت سرعت افزايش مي داران، به ي ايمان عّده. جاوداني را يافتند

ي  طور م̀`ژده گوي̀`د ك`ه چ̀`ه كن̀`د و مي داران ب̀`ه مس̀`يح را ثب`ت مي كت`اب اعم̀`ال رس`و*ن، ت̀`اريخ نخس̀`تين ايم`ان
ي شمشير، بلكه با قدرت محبّ`ت و روح مق`ّدس خ`دا در سراس`ر امپرات`وري  وسيله نه به –حاي رستاخيز فرموده مسي

  . روم، گسترش يافت

  

  خوانده شدگان فرا
. ".ن`ام خ`ود بگي`رد ت`ا ق`ومي از ايش`ان ب`ه":  ي اصل خدا در زمين در اين زمان حاضر، اي`ن اس`ت ك`ه برنامه

  ).١۵:  ١۴كتاب اعمال رسو*ن (

. نامي`ده ش`د، حي`ات بخش`يد كليس`اداران كه  ي مخصوص ايمان القدس در روز پنتيكاست، به خانواده آمدن روح

. ، اس`ت"خوان`ده ش`دگان فرا"ي`ا  ،"جماع`ت"معناي  ، است و به Ekklesia اكلسيا، كليساي اصلي يوناني براي  واژه

بس`ياري ك`ه خ`ود را مس`يحي . غرق ش`ده اس`تش`مار؛ بيھاي  ھاي اشتباه و فرق`ه ، در تفسير"كليسا"ي  امروزه، كلمه
داش`ته  م`ذھبآن`ان ممك`ن اس`ت ك`ه . سازند حرمت مي ھاي زندگي خود، بي راحتي اسم مسيح را با روش نامند، به مي

ايشان ھرگز از گناھانش`ان و از طري`ق ايم`ان ب`ه خ`ون عيس`ي، پ`اك . خالصي با خدا نيستند ارتباطباشند، اّما داراي 
فرمايد تا به پس`ر او اعتم`اد و  ھا را از ھر قوم و ملّتي، دعوت مي ي انسان خبر خوش اين است كه خدا ھمه. اند نشده

  .داراني كه ابديّت را با خدا خواھند گذرانيد، بپيوندند ي ايمان اي گردند و به خانواده توّكل نمايند، شخص تازه

ي  جزو خانوادهاند؛  ، ايمان داشته)عتيق ران عھددودر (، از آمدن عيسي پيشھاي خدا،  تمام كساني كه به وعده
، "كليس`ا"اي ھس`تند ك`ه  اند، بخشي از موجود زن`ده ، ايمان آوردهاز آمدن عيسي پسا*ھي ھستند، ليكن تنھا آناني كه 

.شود ھم ناميده مي "عروس"و  "بدن مسيح"كليسا، . دارد نام
 خداون`دكmم مقّدس خ`دا ب`ه تم`ام اشخاص`ي ك`ه ب`ه  ٢۴۴

  :فرمايد دارند، چنين مي عيسي مسيح، اعتماد و توّكل مي

ھستيد ت`ا فض`ايل  ،و كھانت ملوكانه و اّمت مقّدس و قومي كه ِملك خاصِّ خدا باشد برگزيده ي قبيلهلكن شما "
 ق/وم خ/داك`ه س`ابقاً ق`ومي نبودي`د و اtن  .او را كه شما را از ظلمت، به نور عجيب خود خوانده است، اع`mم نمايي`د

  ).٢:  ٩و  ١٠پطرس  ي اّول رساله.(".ايد رحمت كرده شده، لحالوقت از رحمت محروم، اّما اَ  آن. ھستيد

  

 ي خود آفرينش ويژهھا را  نمايد كه چگونه در ابتدا، خدا انسان مقّدس، آشكار مي اّولين و دّومين فصل از كتاب

مقّدس، ثبت كرده است كه چگونه آدم، مرتكب گناه شد و خود و تمام ن`وع بش`ر را از خ`دا،  فصل سّوم كتاب. ساخت
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ق`وم خ`اّص "ب`ار ديگ`ر  ك`اران آل`وده بتوانن`د يك كه گناه دھد كه خدا براي اين اّما كmم مقّدس خدا ادامه مي. جدا ساخت
  . ، شوند، چه كاري انجام داده است"او

  

ي خ`دا ب`راي  ي دّوم برنام`ه ، خدا ھستيد؟ اگر چن`ين اس`ت، پ`س ش`ما ب`ه مرحل`ه"قوم خاصّ "خشي از آيا شما ب
  .ايد وارونه كردن لعنت، وارد شده

  

  شده يافته و ُمھر نجات
جان̀`ب خ̀`دا درياف̀`ت  ي رس̀`تگاري و نج̀`ات را از ك̀`اري ك̀`ه ھدي̀`ه الق̀`دس در زن̀`دگي گناه اّول̀`ين ك̀`اري ك̀`ه روح

خود و ت`mش ف`ردي را ب`ه اعتم`اد ب`ه عيس`ي  تم`ام آن`اني ك`ه اعتم`اد ب`ه. ، به او اس`تتازهزندگي كند، بخشيدن يك  مي
نظر روحاني، تولّد دوباره  ازالقدس،  توّسط روح دھند؛ به خريد و رھايي وي براي انسان، تغيير مي مسيح و عمل باز

  .خواھند يافت

  :عيسي فرمود

  
ت`و گف`تم  عج`ب م`دار ك`ه ب`ه. روح اس`ت ،مول`ود گش`ت چه از روح چه از جسم مولود شد، جسم است و آن آن"

ك/ه ب/ر  ھ/رخ`ود را داد ت`ا  ي قدر محبّت نمود كه پسر يگان`ه زيرا خدا جھان را اين... بايد شما از سر نو مولود گرديد
  ).٣:  ۶و  ٧و  ١۶يوحنّا انجيل (.".او ايمان آورد، ھIك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد

  

كار، عم`ل خ`داي زن`ده در  ي روحاني براي يك فرد گناه تولّد تازه !انگيزي است شگفت، چه چيز "تولّد تازه" 
، پس`ر، پس`رش را فرس`تاد، پ`در آس`مانيتولّد دوباره، به اين دليل ممك`ن اس`ت ك`ه . ي او است تماميّت يگانگي پيچيده

  . دمد دار، مي ، حيات جديد را به شخص ايمانالقدس روحخونش را براي گناه ريخت و 

  

عنوان  فرماي`د، م`ا را ب`ه دھد، بلك`ه او م`ا را ب`راي ھميش`ه ُمھ`ر مي تنھا به ما حيات جديد را مي القدس، نه روح
چنين رسيدن توأم با امنيّت ما را  او ھم. فرمايد شمرد و سكونتي دائمي را در درون ما آغاز مي مي ِملك خاّص خدا بر

   .فرمايد رسد، تضمين مي ان فرا ميي پدر، ھنگامي كه نوبت ترك ما از اين جھ به خانه

چ/ون ايم/ان آوردي/د، از و در وي شما نيز چون كmم راستي، يعن`ي بش`ارت نج`ات خ`ود را ش`نيديد، در وي "
ت//ا ج//Iل او س//توده  مي//راث م//ا اس//ت ب//راي ف/داي آن ِمْل//ِك خ//اّص او  ي ك//ه بيعان/ه .وِس وع//ده مخت//وم ش//ديدروح قُ/دّ 

  ).١:  ١٣و  ١۴پولس به افسسيان ي  رساله. (".شود

  

. دار، نج``ات و رس``تگاري ج``اوداني خ``ويش را از دس``ت بدھ``د توان``د س``بب ش``ود ت``ا ي``ك ايم``ان چي``ز نمي ھيچ

  .."لقدس، ضمانت استا روح"

  

  آزادي دوباره براي گناه؟
چه كه من بايد براي تض`مين ج`ايي  بسيار خوب، تمام آن: "گويند ھا با كنايه، مي شنوم كه بعضي گاھي من مي

در بھش`ت ب`راي خ̀`ودم انج`ام دھ̀`م، اي`ن اس̀`ت ك`ه ايم̀`ان آورم ك`ه عيس`ي ب̀`راي گناھ`ان م̀`ن م`رد و س̀`پس دوب`اره ب̀`ه 
  ". طور نيست؟ كند، آيا اين گردم كه مرا راضي مي مي كردن باز گناه

  

ماندگي، گم شده باشيد و ف`ردي ش`ما را نج`ات  يزرع، با در ا استفاده از ھمين منطق، اگر شما در يك بيابان لمب
ي`ا اگ`ر ي`ك ف`رد   ؟ !"ح`ا* م`ن آزادم ك`ه دوب`اره گ`م ش`وم! خيل`ي ممن`ونم: "گويي`د ي خ`ود مي دھن`ده دھد، آيا ب`ه نجات

خواھيد كاري  شما عمداً و از روي قصد و آگاھانه مي نام، قرض و بدھي سنگين شما را ببخشد، آيا مند و خوشثروت
خوب، حا* : "كنيد كه اي بپوشيد، فكر مي اتو كشيدهھاي پاكيزه و ود؟ يا اگر شما رختراحت ش كنيد كه او آزرده و نا

  . استقابل باور چنين ذھنيّتي، غير ؟ "!نشينم در جايي خاكي ميروم و  مي
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  كنند؟ آيد، چنين فكر مي ميان مي از گناه و نتائج آن بهپس چرا فرزندان آدم، وقتي كه سخن 

جا كه ما  حتّي تا آنھاي ما دارد، ھا و قلب دي بر ذھنمن گناه، تسلّط قدرت. انگيزي روشن است نحو غم پاسخ به
_ را آدم و ح`ّوا ھ`م گن`اه . اي نيس`ت گاھي، چي`ز ت`ازه البتّ`ه، چن`ين دي`د. كند كه گناه، خوب و مطلوب است را قانع مي

  ).٣:  ۶كتاب پيدايش . (ديدند ، مي"افزا پذير و دانش نما، دل خوش"_ ي ممنوعه  گرفتن ميوه تصّور و تمايل براي بر

  

ك`ار، ب`ه پيغ`ام خ`دا ايم̀`ان  اي ك`ه ي`ك ف̀`رد گناه چي`زي ك`ه *زم اس`ت درك ش`ود، اي`ن اس̀`ت ك`ه در ھم`ان لحظ`ه
. آور گن̀`اه، زدوده ش̀`ده اس̀`ت ق̀`رض و ب̀`دھي م̀`mل.نيس̀`تگش̀`ته و س̀`رگردان  آورد، او ديگ̀`ر در بياب̀`ان گن̀`اه، گم م̀`ي

  . ي عدالت مسيح، ملبّس شده است دار اكنون به جامه ايمان

ن`ه ي`ك چي`ز دھ`د ك`ه گناه، ، را ق`رار ميمق`ّدسي خ`دا، ب`اور و اعتق`ادي  ، در فرزند تازه تّولد يافت`همقّدسروح 
اي زن`دگي كنن`د ك`ه انعك`اس شخص`يّت و  گون`ه ا بهبخش`د ت` او ق`وم خ`دا را ق`درت مي. خوب، بلكه چيز پليد و بد اس`ت

خواھن`د ت`ا  ي آس`ماني، مي ي خ`دا در مق`ام اعض`اي خ`انواده فرزن`دان ن`و متولّ`د ش`ده. باش`د مقّدسسيرت و عملكردي 
  .باقي بماند نامي ھي، در كرامت و خوشي ال كنند كه خانوادهطوري زيست 

حرم`ت  را بي خداون`دالق`دس را ندي`ده گرفت`ه و  توانن`د ب`ا روش زن`دگي خ`ود، روح داران مي كه ايم`ان حالي در
ھمين  ب`ه. نماي`د داران راستين به مسيح، اّما اين ميھمان س`ماوي را دارن`د ك`ه در ايش`ان زن`دگي مي سازند؛ تمام ايمان

  : فرمايد چنين توصيه ميدارند، اعتماد ميني كه بر مسيح، دليل است كه كmم مقّدس خدا به تمام آنا

  
پ̀`ولس ب̀`ه ي  رس̀`اله.(".مح//زون مس//ازيد، اي//د مخت//وم ش//دها را ك̀`ه ب̀`ه او ت̀`ا روز رس̀`تگاري روح ق//ّدوس خ//د"
  ).۴:  ٣٠افسسيان 

  

ان`د، از دس`ت  دس`ت آورده ي ايم`ان به وس`يله توانن`د نج`اتي را ك`ه به عيس`ي، ھرگ`ز نمي خداون`دداران به  ايمان
ك̀`ه ق̀`وم  حالي در. ."روح ق̀`ّدوس خ̀`دا را مح̀`زون س̀`ازند"توانن̀`د  ايمان̀`ان، مي بدھن̀`د، اّم̀`ا ب̀`ا روش زن̀`دگي ھمچ̀`ون بي

 جھ`اناز ] خداون`دعيس`ي [گون`ه ك`ه او  جھ`ان نيس`تند، درس`ت ھمان ازھس`تند، اّم`ا ديگ`ر  اي`ن دني`ا درھنوز خداوند،
  ).١٧:  ١۶يوحنّا  انجيل( .نيست

ھمان ترتيبي كه خداوند عيسي از اعمال دور از خداي اي`ن جھ`ان نف`رت دارد، ش`اگردان و پي`روان  درست به
  .گونه باشند او نيز بايد اين

چگون`ه ديگ`ر در آن اني ك`ه از گن`اه مرديم،ماي` !حاشاپس چه گوييم؟ آيا در گناه بمانيم تا فيض افزون گردد؟"
  ).۶:  ١و  ٢پولس به روميان  ي رساله. ("زيست كنيم؟

  
ھوس و ش`ھوت قب`يح و طم`ع ك`ه  و ھواپاكي و   زنا و نا: مقتول سازيد ،زمين است پس اعضاي خود را كه بر"

رفت`ار ھ`ا  ك`ه ش`ما ني`ز س`ابقاً در اي`ن .آي`د ھ`ا غض`ب خ`دا ب`ر ابن`اي معص`يت وارد م`ي س`بب اي`ن ك`ه ب`ه پرستي استبت
خ`ويي و   يعني خشم و غيظ و ب`دليكن الحال شما ھمه را ترك كنيد،. نموديد ھا زيست مي كرديد، ھنگامي كه در آن  مي
انس/انيّت كھن/ه را ب/ا اعم/الش از خ/ود بي/رون ك`ه  به يكديگر دروغ مگويي`د، چ`ون .گويي و فحش را از زبان خود بد

پ`ولس ب`ه  ي رس`اله. (".ش`ود تا به معرف`ت كام`ل، ت`ازه م`ي خالق خويشصورت  بهكه  ايد تازه را پوشيدهو  ،ايد كرده
  ).٣:  ۵تا  ١٠كولسيان 

  

  دار حيات خدا در شخص ايمان
روح رھ`ايي بخش`د، ،ي گن`اه جريم`هآورن`د، از  ك`اراني را ك`ه ايم`ان مي آمد ت`ا گناه پسر خداھنگام كه  از آن پس

  .، خmصي ببخشدي گناه روزانهقدرت داران را از  نيز آمده است تا ايمان خدا

  .گونه است كار او اين
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نھ`د، روح خ`دا، پادش`اھي و  اي كه ي`ك ش`خص، بن`اي اعتم`اد و توّك`ل خ`ويش را ب`ر مس`يح مي در ھمان لحظه
او ب`ه ف`رد . فرمايد برقرار ميمركز كنترل دروني او  ملكوت خود را در درون آن شخص و با آمدن به زندگي او و

اي`ن ب`دان معن`ا نيس`ت ك`ه طبيع`ت و سرش`ت .را خشنود سازد خداوند خواھد ميبخشد كه  ي تازه ميدار، طبيعت ايمان
دار به بھشت برود، محو و ن`ابود  طبيعت كھنه، تنھا زماني كه ايمان. ي آن فرد، محو شده است آلوده خواه و گناه خود
دم ك̀`ه  اّم̀`ا آن̀`ان  ھ̀`ر. نقص برس̀`ند گن̀`اھي كام̀`ل و ب̀`ي ب̀`ه وض̀`عيّت بيتوانن̀`د  داران نمي ي̀`ن دني̀`ا، ايم̀`اندر ا. ش̀`ود مي

.راحت و اندوھگين شوند بايستي عميقاً نا سازند، مي خشنود مي را نا خداوند
٢۴۵ 

  

  

و طبيع`ت ت`ازه )ارث رسيده از آدم به(يعت كھنه دار حقيقي، ھميشه يك نبرد مداوم بين طب در زندگي ھر ايمان
دار ب`راي  س`كونت روح مس`يح، اش`تياقي واف`ر قلب`ي را ب`ه ايم`ان. جري`ان اس`ت ، در)الق`دس حتوّس`ط رو پيوند ش`ده به(

ھاي  ل`ّذت"توان`د س`بب ايج`اد  چ`ه گن`اه مي آم`وزد ت`ا اگر القدس، به ق`وم خ`ويش مي روح. فرمايد خشنودي خدا عطا مي
 م/وتھ`ا  ايد كه انج`ام آن ھا شرمنده آنھايي كه اtن از  وقت چه ثمر داشتيد از آن كار پس آن"اّما  ، شود، "زمان اندك
آوري`د ك`ه عاقب`ِت  م`ي ب/راي قّدوس/يّتخ`ود را  ثمرايد،  كه از گناه آزاد شده و غmمان خدا گشته لحال چوناّما اَ  است؟

اي را در  ھ`اي عم`ده گوني الق`دس، دگر روح). ۶:  ٢١و  ٢٢پولس به رومي`ان  ي رساله(. ".آن، حيات جاوداني است
  .آورد دار، پديد مي ايمانشخص  درون 

  

̀`م و مھرب̀`اني و نيك̀`ويي و ايم̀`ان و تواض̀`ع و  ي ثم̀`ره" اري گ̀` پرھيزروح، محبّ̀`ت و خوش̀`ي و س̀`mمتي و حل
  ).۵:  ٢٢پولس به غmطيان  ي رساله. (".ھا نيست كه ھيچ شريعت مانع چنين كار است،

  

ممك`ن اس`ت  كه ق`وانين م`ذھبي،  حالي در. آورند بار نمي ي روحاني به مذاھب مبتني بر تmش فردي، ھيچ ثمره
تواند طبيع`ت و سرش`ت  القدس است كه مي اي تعديل كنند، اّما تنھا روح يك شخص را تا اندازه بيرونيھاي  كه رفتار
خ`دا . ب`ر زن`دگي ش`ما اِعم`ال فرماي`د يّ`ت خ`ويش را خواھ`د ت`ا حاكم خدا مي. انسان را عوض و متحّول نمايد دروني

كن`د و از طري`ق  خود او در درون شما زندگي ميھا پيروي كنيد، ه شما بايد از آنجاي دادن فھرستي از احكامي ك به
  . بخشد جmل ميدھد و نام خويش را  ا نيز بركت ميشما ديگران ر

  

  يا محبّت؟ انجام وظيفه
مرده، خانمي را اس`تخدام  آن مرد ھمسر. ي مردي كه ھمسرش فوت كرده بود، داستاني گفته شده است درباره

ھ`ايي ك`ه در  آن مرد، فھرس`تي از كار. ھايش را بشويد اش را نظافت كرده و لباس بار در ھفته، خانه نموده بود تا سه
و البتّ`ه او . ه ك`رده و ب`ه درب يخچ`الش چس`بانيده ب`ودش`د، آم`اد بايست انج`ام مي چي، مي بار آمدن آن خانم نظافت ھر

چي،  با گذشت زمان، آن مرد، به عش`ق آن خ`انم نظاف`ت.كرد مزد، پرداخت ميھا به آن خانم، دست انجام آن كاربراي 
ك`ه  آناز  پ`س. او ني`ز ب`ه اي`ن تقاض`ا، پاس`خ مثب`ت داد و ھمس`ر آن م`رد ش`د.ر شد و از او تقاضاي ازدواج ك`ردگرفتا
چن`ين پرداخ`ت حق`وق ب`ه  ھم. مرد، آن فھرست شرح وظائف را از درب يخچ`ال؛ برداش`تھم ازدواج كردند، ا باھ آن

ح`ال او ب`ا ! حبوب او شده بود، اكنون ھمسر م"چي خانم نظافت"چرا؟ دليل اين بود كه . آن خانم را نيز متوقّف كرد
 فھرس̀`تھ̀`ايي ك̀`ه ھرگ̀`ز در آن  شس̀`ت و انب̀`وه ديگ̀`ري از كار ھ̀`ا را مي ك̀`رد، لباس حالي، خان̀`ه را نظاف̀`ت ميخوش̀`

̀`ا او را خش̀`نود  خواس̀`ت ميو  داش̀`ت دوس̀`ت ميچ̀`را؟ زي̀`را آن خ̀`انم، ھمس̀`رش را . داد نبودن̀`د، را ني̀`ز انج̀`ام م̀`ي ت
  . ته شده بودوظايفي كه بر درب يخچال، آويزان شده بودند، اينك بر قلب او نوش. گرداند

  .دھد اين ھمان كاري است كه خدا براي كساني كه متعلّق به او ھستند، انجام مي

و م`ن خ`داي ايش`ان خ`واھم  بر دل ايشان خ/واھم نوش/ترا  خواھم نھاد و آن در باطن ايشانا شريعت خود ر"
  ). ٣١:  ٣٣ارمياء كتاب . (".بود و ايشان قوم من خواھند بود
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انسان ھم مثل آن فھرست وظائف آويخته بر درب يخچال، فھرستي از وظ`ائفي را ك`ه ش`ما باي`د انج`ام  مذھب
را  ، پ̀`اداش آن"ّهللا و اگ`ر خ`دا بخواھ`د انش̀`ا"الحس`اب،  دھ̀`د ك`ه در روز قيام`ت و يوم كن`د و وع`ده مي دھي`د، ارائ`ه مي
  . خواھيد يافت

  

تنھا مجازات ش`ما را ب`ر خ`ود  او نه. فرمايد به شما ارائه ميبا خودش را  اي رابطهشكوه، خداوند،  در تقابلي با
ي او را بپذيري`د،  خواھ`د ت`ا اگ`ر ش`ما برنام`ه چن`ين، مي گرفته و حيات جاوداني را به شما تقديم داشته است، بلك`ه ھم

  .ي روح پاكش  زندگي نمايد وسيله آمده و در درون شما به

  

فرمايد تا به  وعده ميھا نيستيد، رگز قادر به انجام آنكه شما ھ جاي تحميل فھرستي طو*ني از وظائفي خدا به
، س`بب ايج`اد ي ت`وام ب`ا محب`ت رابط`ه. ، عط`ا فرماي`داز صميم قلبخشنود ساختن و خدمت كردن او را  اشتياقشما 
  : دليل اين است كه .گردد ھا و قوانين، مي تر از مذھب و فھرست شريعتي بھتر براي اعمال نيكو، بيش يزهانگ

  ). ١٣:  ١٠پولس به روميان  ي رساله. (."، تكميل شريعت استمحبّت"

الق`دس اس`ت ك`ه  زندگي جديد و جايي در بھشت را بدھد، اّم`ا تنھ`ا روح ي وعدهمذھب، ممكن است كه به شما 
̀`ا فرماي̀`د آنتوان̀`د  مي توان̀`د ش̀`ما را ب̀`ا محبّ̀`ت، خوش̀`ي،  اس̀`ت ك̀`ه مي كس//يالق̀`دس، تنھ̀`ا  روح. را موج̀`ب ش̀`ده و مھيّ

  . سmمتي، و امنيّت ابدي، پر نمايد

  
ريخت/ه  ،القدس كه به ما عطا ش/د ھاي ما به روح محبّت خدا در دلزيرا كه  ،شود اميد باعث شرمساري نمي"

  ). ۵:  ۵پولس به روميان  ي رساله. (".شده است

  

  اطاعت شادمانه
ھا را از قلب`ي ك`ه محبّ`ت خ`دا از آن ج`اري اس`ت، خ`دمت  و انس`ان خداون`دداران،  البتّه اي`ن حقيق`ت ك`ه ايم`ان

ك`ه عيس`ي ب`ه  از آن ب`راي مث`ال، درس`ت پ`يش. كنند، ھرگز بدين معنا نيست كه آنان فرماني براي اطاع`ت ندارن`د مي
  : گردد، به شاگردانش چنين فرمود آسمان باز

را ش`اگرد س`ازيد و ايش`ان  ھا ي اّمت ھمهپس رفته، . زمين به من داده شده است ن و برتمامي قدرت در آسما"
 ام ي ام`وري را ك`ه ب`ه ش`ما حك`م ك`رده و ايشان را تعليم دھيد كه ھمه .تعميد دھيد ،القدس روحو  بناِ  و باَ  را به اسمِ 
  ). ٢٨:  ١٨تا  ٢٠متّي انجيل (. ".باشم ، ھمراه شما ميروزه تا انقضاي عالم من ھرو اينك . حفظ كنند

  

از  پ`س. ، اع`mن و موعظ`ه كنن`د"ھ`ا تم`ام اّمت"عيسي به شاگردانش دستور فرمود تا خبر خوش نجات را ب`ه 
ك`ه عيس`ي  "ي ام`وري را حف`ظ كنن`د ھمه"از آن،  بايستي پس يابد، مي ي نجات را از جانب خدا مي كه فردي، ھديه آن
عيسي به حّواريونش تعليم فرمود تا دشمنان خود را محبّت كنن`د و ب`ا خوش`ي، براي مثال، . ھا فرمان داده است بدان

ھاي جھ̀`ان،  ي انس̀`ان اش̀`تياق پي̀`روان مس̀`يح، باي̀`د اي̀`ن باش̀`د ك̀`ه خ̀`داي واح̀`د حقيق̀`ي، را ھم̀`ه. ھم̀`ه را خ̀`دمت نماين̀`د
  . بشناسند، به او اعتماد و توّكل كرده و بپرستند

  

، تعمي`د "الق`دس به اسم پدر و پسر و روح": داران جديد را فرمود كه ايمان چنين به شاگردانش چنين عيسي ھم
تنھ`ا كس`اني ك`ه . گي`رد ، انج`ام مي)جم`ع(، "ھا ب/ه اس/م"، و نه )مفرد(، "به اسم"توّجه داشته باشيد كه تعميد . دھند

آورن`د، ب`ه  ايم`ان مي بينند و به خبر خوش زن`دگي، م`رگ و رس`تاخيز عيس`ي پناه مي كاري درمانده و بي خود را گناه
  .القدس است، وارد خواھند شد ارتباط جاوداني با خداي واحد حقيقي كه پدر و پسر و روح

  

آناني كه به پيام خدا ايم`ان دارن`د، *زم اس`ت ك`ه ايم`ان خ`ويش را ب`ا تعمي`د ي`افتن در آب رودخان`ه ي`ا ھ`ر آب 
  . ديگري، نشان دھند
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  چرا تعميد؟
دار، قبmً  صورت تشريفاتي، زير آب رفته تا از گناھانش پاك شود؟ خير، ايمان دار نياز دارد تا به آيا يك ايمان

ب̀`راي او انج̀`ام داده                     چ̀`ه ك̀`ه مس̀`يح در م̀`رگ و رس̀`تاخيز خ̀`ويش؛  ي آن واس̀`طه ي خ̀`دا و به وس̀`يله به
. ب، ي`ك نم`اد بيرون`ي و ظ`اھري ب`ر ي`ك واقعيّ`ت درون`ي اس`تتعميد آ. است، پاك و عادل و پارسا اعmم گشته است

دھنده و ارباب جديدمان، مراسم  برداري از نجات ي فرمان نشانه آوريم، بايستي به ھنگامي كه ما به پيام خدا ايمان مي
.كند جا آوريم، اّما چنين تعميدي ما را راھي ملكوت و بھشت نمي تعميد آب را به

٢۴۶ 
  

  

دار ب`ا خداون`د  اي قابل ديدن از ھويّت و شناس`ايي ايم`ان از تعميد آب چيست؟ تعميد، نشانهپس منظور و مراد 
دار اس`ت ك`ه ايم`ان و  تعمي`د ب`ه آب، راھ`ي ب`راي ايم`ان. باشد عيسي در مرگ او، در تدفين او و در رستاخيز او مي

ھنگ`امي ك`ه . گر م`رگ اس`ت ماي`انآب، ن. ي نجات و رستگاري از جانب خدا، اعmم كن`د داري خود را به برنامه وفا
و ھنگ̀`امي ك̀`ه آن .". دف̀`ن ش̀`د عيس̀`ي ب̀`راي گناھ̀`ان م̀`ن م̀`رد و : "دھ̀`د ك̀`ه رود، نش̀`ان مي ي̀`ك ف̀`رد، در آب ف̀`رو م̀`ي
خاطر مرگ، تدفين  به. عيسي براي من بر مرگ غالب آمد: "دھد كه واقع نشان مي آيد، در شخص، از آب بيرون مي

ام و ص`احب حي`ات ج`اوداني  ام، پارس`ا و ع`ادل خوان`ده ش`ده گناھانم پ`اك ش`ده جاي من؛ اينك من از و رستاخيز او به
  .". ام گشته

  

ك̀`ار در پيش̀`گاه خ̀`دا، تنھ̀`ا در ع̀`دالت و ك̀`ار ب̀`ه كم̀`ال  پ̀`ذيرش ي̀`ك گناه. ي اي̀`ن موض̀`وع، اش̀`تباه نكني̀`د درب̀`اره
، خ`واھم خداون`دميش`ه ب`ا دانم ك`ه ھ كار بخشيده ش`ده، م`ي عنوان يك گناه من به. شود ي عيسي مسيح، يافت مي رسيده

يافت شوم نه با ع`دالِت خ`ود ك`ه از ش`ريعت  در وي": خاطر كه من نيكو ھستم، بلكه از آن سبب كه اين زيست، نه به
پ`ولس ب`ه  ي رس`اله. (".عدالتي كه  از خ/دا ب/ر ايم/ان اس/تشود، يعني  ايمان مسيح مي ي وسيله هكه ب است، بلكه با آن

  ). ٣:  ٩فيليپيان 

دھ`د ك`ه ب`ه  تعليم ميانجي`ل خ`دا،. ھ`اي خودت`ان بنگري`د شآموزند كه به خ`ود و تm ھا، به شما مي انسانمذاھب 
  . عيب او بنگريد مسيح و عدالت منّزه و بي

  

  داران، داوري وجود ندارد؟ آيا براي ايمان
اس`ت، انج`ام داده كاران از محكوميّ`ت ج`اوداني *زم ب`وده  چه كه براي نجات گناه آن اين حقيقت كه مسيح، ھر

ي الكترونيك`ي خ`ويش، چن`ين  ف`ردي در نام`ه. گ`ردد است؛ خود موجب طرح پرس`ش ديگ`ري در اذھ`ان بس`ياري مي
  :پرسيده است

آي`ا اي`ن موض`وع، ھا را از گناھانشان رھايي و نجات بخش`د،  اگر عيسي خونش را بر صليب ريخت تا انسان
  كند؟ اثر نمي ھدف روز داوري را باطل و بي

داران بايستي حساب خ`ود را ب`ه  مرگ عيسي بر صليب براي گناھان ما، ھرگز اين حقيقت را كه ايمانخير، 
داوري از زي`را اي`ن زم`ان اس`ت ك`ه ": فرماي`د ك`mم مق`ّدس خ`دا چن`ين مي. نمايد اثر و ملغي نمي پس دھند، بي خدا باز

كنن`د چ`ه  انجي`ل خ`دا را اطاع`ت نم`ي؛ و اگ`ر ش`روع آن از ماس`ت، پ`س عاقب`ِت كس`اني ك`ه خدا ش/روع ش/ود ي خانه
  ).۴:  ١٧پطرس  ي اّول رساله. ("خواھد شد؟

  

  دو روز داوري
رس`تاخيز و داوري نخس`ت، . نماي`د كmم مقّدس خدا دو روز كامmً متفاوت آين`ده ب`راي داوري را توص`يف مي

.، واقع خواھد شددينان بيي  برخاستن و محاكمهخواھد بود و سپس،  عاد*ن
٢۴٧ 

  

  

تخ`ت در اين چرا که . باشيدحضور داشته داوري از اين روز  كه در ترجيح خواھيد دادشما  :داوري عادnن
ي جھ̀`نّم ش̀`وند، مط̀`رح  ك̀`ه روان̀`ه ك̀`ه آي̀`ا حاض̀`رين باي̀`د ب̀`ه بھش̀`ت برون̀`د ي̀`ا اين ي اين س̀`ؤالي درب̀`اره داوري مس̀`يح،



 برنامه خدا برای زمان حال -٢٨    يک خدا يک پيغام

 

 ٢٢۵

اند، از قب`ل در آس`مان و بھش`ت  دريافت كرده ي عدالت خدا را در زمين، اساس اين حقيقت كه ھديه آنان بر. شود نمي
پ`اداش  داران، عنوان ايم`ان آن`ان ب`ه ھ`اي ايش`ان و تعي`ين ارزش اعم`ال يابي خ`دا از انگيزه ي ارزش پايه اّما بر. ھستند
 ي خدا زيس`ته اس`ت، ديگ`ران را ب`ا فروتن`ي، خ`دمت نم`وده ي اراده پايه دار كه بر يك ايمان. بينند زيان ميگيرند يا  مي

را اشاعه داده است،  ھا به خدا اعتماد و توّكل داشته است، كmم او را دوست داشته و آن ھا و تنگي است، در آزمايش
: مح̀`ور دار خود ك̀`ه ي̀`ك ايم̀`ان حالي درگش̀`ت خداون̀`د، ص̀`بور ب̀`وده اس̀`ت، پ̀`اداش و ج̀`ايزه خواھ̀`د ياف̀`ت،  و ب̀`راي باز

:  ١١تا  ١۵پولس به قرنتيان ي اّول  رساله. (".شكه از ميان آت چند خود نجات يابد اّما چنان زيان بدو وارد آيد، ھر"

را ب̀`راي  توانن̀`د درياف̀`ت نماين̀`د و آن داران مي فرماي̀`د ك̀`ه ايم̀`ان ، مختل̀`ف؛ اش̀`اره مي"ت̀`اج"مق̀`ّدس، ب̀`ه پ̀`نج  كتاب).٣
.، اندازندخداوندپاي  شناسي به پرستش، با حق

 ،يك/ي از م/ا  ھ/رپس ... پيش مسند مسيح حاضر خواھيم شد ھمه"  ٢۴٨
  ). ١۴:  ١٠و  ١٢پولس به روميان  ي رساله. (".به خدا خواھد دادحساب خود را 

  

ك`ه  چنان ، آنتخ`ت س`پيد داوري ھولن`اكت`ا بخش`ي از اي`ن  ھرگز دوست نخواھي`د داش`تشما  :دينان داوري بي
ان`د، ب`ه  ه انتظار تمام كساني است كه ھنگامي ك`ه در اي`ن جھ`ان بود ناك، درداد وحشت اين رخ. شده است، باشيدناميده 

ك`ه آن`ان ب`ه بھش`ت  اين ھيچ سؤالي مبن`ي بر. اند اند و در گناھان خود، مرده تدارك خدا براي رستگاري، اعتماد نكرده
ي`ك از  چ`ه ھر اند، اگر ش`ده ي آتش، محك`وم ي آنان به درياچه ھمه. شود گردند، پرسيده نمي روند يا راھي جھنّم مي مي

ي متف`اوتي از عقوب`ت را متحّم`ل  اند و چيزي ك`ه ب`رآن توّك`ل ك`رده بودن`د، درج`ه چه كه انجام داده اساس آن آنان، بر
آن نشس`ته ك`ه از روي وي آس`مان و زم`ين گريخ`ت و ب`راي  و ديدم تخت`ي ب`زرگِ س`فيد و كس`ي را ب`ر". خواھند شد

 پ`س. ھ`ا را گش`ودند را ُخ`رد و ب`زرگ دي`دم ك`ه پ`يش تخ`ت ايس`تاده بودن`د؛ و دفت`رو مردگ`ان  .ھا جايي ياف`ت نش`د آن
ھ`ا  چ`ه در دفت`ر حس`ب اعم`ال ايش`ان از آن هداوري شد، ب` ،دفتري ديگر گشوده شد كه دفتر حيات است و بر مردگان

ھا بودند ب`از  در آنمردگاني را كه  ،آن بودند باز داد؛ و موت و عالم اموات و دريا مردگاني را كه در. مكتوب است
اي`ن اس`ت م`وِت . انداخت`ه ش`د آت`ش ي و موت و عالم اموات ب`ه درياچ`ه .حسب اعمالش حكم يافت هيكي ب  ھردادند؛ و 
كت`اب .(".آت`ش افكن`ده گردي`د ي ك`ه در دفت`ر حي`ات مكت`وب ياف`ت نش`د، ب`ه درياچ`ه و ھ`ر. آت`ش ي يعن`ي درياچ`ه ثاني،
  ).٢٠:  ١١تا  ١۵يوحنّا ي  مكاشفه

 خداون`دكه  چراخوان`د، *زم نيس`ت ك`ه ھ`mك ش`ود، يكس`ي ك`ه اي`ن كلم`ات را م خوش اي`ن اس`ت ك`ه ھيچخبر 

  .فرمايد عيسي، اكنون به ھمه، آزادي از جريمه و مجازات جاوداني گناه را افاضه مي

   

  فرزندان خدا
چه كه او براي  عيسي مسيح و آن خداوندطور كه پيشتر اشاره شد، آن لحظه كه شما اعتماد خود را بر  ھمان
نظر  رس ب`هخ`دا ديگ`ر دور از دس`ت. ايد ا گش`تهي خ`د عض`وي از خ`انوادهدم،  گذاري`د؛ ھم`ان ده اس`ت، ميشما انجام دا

  .شما خواھد شد پدراو . آيد نمي

  
 آورد،ك`ه ب`ه اس`م او ايم`ان  گردند، يعن`ي ب`ه ھ`ر فرزندان خدابه آن كساني كه او را قبول كردند قدرت داد تا "

). ١:  ١٢و  ١٣يوحنّا  انجيل(.".از خدا تولّد يافتندبلكه  كه نه از خون و نه از خواھش جسد و نه از خواھش مردم، 

اي «يعن/ي  ]باب/ا]  ، »ي/ا ابّ/ا« :كن/د  ھ/اي ش/ما فرس/تاد ك/ه ن/دا م/ي كه پسر ھستيد، خدا روح پسر خود را در دل چون"
  ). ۴:  ۶پولس به غmطيان  ي رساله. (".»پدر

  

دھن̀`د ك`ه ماي̀`ل  طلب را ارائ`ه مي رس از خ`دايي تش̀`ريفاتاس̀`ت م`ذاھبي ك̀`ه تص`ويري دور از دس̀`تدني`ا پ`ر از 
خmف اي`ن ام`ر، خ`دايي ك`ه پس`رش را ب`ه زم`ين  ب`ر. اي ف`ردي و شخص`ي برق`رار كن`د نيست ت`ا ب`ا بن`دگانش، رابط`ه

براي تمام كساني كه پسر او .دارد، عيان فرموده است كاران را دوست عنوان پدر آسماني كه گناه را به خودفرستاد، 
پذيرند، خدا وعده فرموده است تا ايشان را پاك ساخته، آنان را به كامليّت و تقّدس مسيح، مل`بّس  عيسي مسيح را مي

  . ھا جاري فرمايد ھاي آن فرمايد و روح مقّدس خود را به قلب
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اي`ن [، ج`رأت ك`ردم او را پ`در بخ`وانمخانم بلقيس شيخ اھل كشور پاكستان، در كتاب مشھور خ`ود ب`ا عن`وان 
وجوي خ̀`ود را ب̀`راي كش̀`ف پيغ̀`ام خ̀`داي واح̀`د  ، جس̀`ت]مت̀`رجم. مند، ب̀`ه فارس̀`ي برگرداني̀`ده ش̀`ده اس̀`تكت̀`اب ارزش̀`

̀`اتش را  ن رش̀`دش،ّدس ب̀`ا كت̀`اب م̀`ذھبي دورامق̀` ي كتاب ھ̀`ا مقايس̀`ه از ماه پ̀`س. دھ̀`د حقيق̀`ي، ش̀`رح مي يك̀`ي از تجربيّ
  :كند وي مكشوف فرمايد، بيان مي آورده بود تا خدا حقيقت خويش را بر سوي خدا فرياد بر ھنگامي كه به

  

دو كت`اب  ھ`ر . كنار ھم قرار داش`تند، برداش`تم قرآن و انجيل را كه دردم و نموميز دراز  سمت دستم را به... "
ناگھ`ان، ام`ري اس`تثنايي . 'يك كت`اب ت`و اس`ت؟ پدر، ك`دام': گفتم. كدام در يكي از دستانم قرار داشت ھر. را بلند كردم

اي`ن ص̀`دا . ش`نيدم ص`دايي را از درون وج`ودم مي. حال، ب`ا چن`ين چي`زي در زن`دگيم روب`رو نش̀`ده ب`ودم ب`ه تا. رخ داد
در '. اقت`دار ح`ال، با عين شد؛ صدايي بّشاش و پ`ر از مھرب`اني و در ر ميقدري واضح بود كه در درون ذھنم، تكرا به

ديگ`ر ش`ّكي ب`رايم . ي اتّف`اقي ب`ود ك`ه افت`اد اين ھمه. 'در انجيل':جواب دادم. 'عنوان پدر شناختي؟ كدام كتاب، مرا به
...".يك، كتاب اوست نمانده بود كه كدام

٢۴٩
ي فارسي  وشش ترجمه  ي شصت اين قسمت، عيناً از فصل پنجم و صفحه[

  .].مترجم. نقل شده استكتاب مذكور،

  

. دوب`اره متولّ`د ش`دمكه من به پيام خدا ايم`ان آوردم، روزي. ھمانند اين خانم پاكستاني، خدا پدر من نيز ھست

گوس`فندان م`ن آواز م`را ": عيس`ي فرم`ود.ي خ`دا، برباي`د عضوي از خ`انواده عنوان تواند جايگاه مرا به چيز نمي ھيچ
ت/ا ب/ه اب/د ھ/Iك دھ`م و  يم` حي/ات ج/اودانيھ`ا  و م`ن ب`ه آن.كنن`د شناسم و مرا متابعت مي ھا را مي شنوند و من آن مي

   ).١٠:  ٢٧و  ٢٨يوحنّا انجيل . (".ھا را از دست من نخواھد گرفت آن ،كس  و ھيچ نخواھند شد

  

  دوستي ارتباط و
  شود كه من دوباره از خدا جدا شوم؟ مي افتد؟ آيا اين باعث اگر من گناه ورزم، چه اتّفاقي مي

. ش`ود؟ خي`ر اط`اعتي كن`د، آي`ا او ديگ`ر عض`وي از خ`انواده محس`وب نمي اگر پسري از پدر جسماني خ`ود، نا

. توان`د گسس`ته ش`ود ي پيوند او ب`ا وال`دينش، نمي رشته. دنيا نيامده محسوب شود به شود تا فرماني آن پسر سبب نمي نا

مق`ام ي`ك  توان`د باع`ث گ`ردد ت`ا ش`ما جايگ`اه خ`ود را در چي`ز نمي ھيچ. ھمين من`وال اس`ت ضع بهارتباط با خدا ھم و در
تولّ/د ت/ازه "ھ`ا ك`ه ايم`ان داري`م،  فرماي`د ك`ه تم`ام ما ك`mم مق`ّدس خ`دا مي. كف بدھي`د فرزند تازه تولّد يافته از خدا، از

پط`رس  ي اّول رس`اله. (".باقي اس`ت تا ابدا�بادفاني يعني به كmم خدا كه زنده و  نه از تخم فاني بلكه از غير ،يافتيد
                             . ايد، ھرگز از شما گرفته نخواھد ش`د عدالت مسيح، كه شما به آن پوشانيده شده.خدا پدر آسماني شما است). ١:  ٢٣

  . القدس، ھرگز شما را ترك نخواھد فرمود روح

   .ميشه در امنيّت، ساكن خواھيد بودشما ھ

  
ھ`اي ح`ال و ن`ه  ھ`ا و ن`ه چي`ز دان`م ك`ه ن`ه م`وت و ن`ه حي`ات و ن`ه فرش`تگان و ن`ه رؤس`ا و ن`ه ق`درت يقين م`ي"
و نه بلندي و نه پس`تي و ن`ه ھ`يچ مخل`وق ديگ`ر ق`درت خواھ`د داش`ت ك`ه م`ا را از محبّ`ت خ`دا ك`ه در  اي آيندهھ چيز

  ).٨:  ٣٨و  ٣٩پولس به روميان  ي  رساله. (".سازدخداوند ما مسيح عيسي است جدا 

  

. را كه خدا در من ايجاد فرموده است، باط`ل س`ازد جاوداني ارتباطجانب من، قادر نيست تا آن  ھيچ عملي از

  . گذارد من با خدا، تأثير مي ي روزه ھر مشاركت و دوستياّما گناه بر 

  

  وضعيّت موقعيّت و
جاي اطاع`ت از  كار شود، اّما آن پسر ب`ه تصّور كنيد كه پدري به پسرش بگويد كه رفته و در باغ، مشغول به

قب`ال پ`درش، از اي`ن ام`ر، مت`أثّر  آن پس`ر در موقعيّت. كند رود و با دوستانش، فوتبال بازي مي ي پدرش، مي خواسته
ھنگ`امي ك`ه آن ! مصاحبت و دوستي او با پدرش، حتماً از اي`ن مس`أله، ت`أثير خواھ`د پ`ذيرفت وضعيّتشود، اّما  نمي

گيرد، پدرش، كلماتي تند و رفتار تنبيھي و انضباطي را در  گردد، مورد سؤال و مؤاخذه قرار مي مي خانه بر پسر به
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ي نزدي̀`ك و  رابط̀`هبتوان`د دوب̀`اره از اط̀`اعتي خ`ويش اعت̀`راف كن̀`د ت̀`ا  آن پس`ر بايس̀`تي ب̀`ه نا. ب̀`رد كار مي براب`ر او ب̀`ه
  .خوردار گردد با پدرش، بر صميمي

ھنگامي كه فرزندانش مرتك`ب  خداوند. باشد گونه مي ند، نيز به ھمينبراي كساني كه به خدا تعلّق دار اوضاع
  . فرمايد شوند، ايشان را تنبيه و تأديب مي گناه مي

  
كه را دوس`ت دارد  زيرا خداوند ھر .وبيخ او را مكروه مدارو ت  اي پسر من، تأديب خداوند را خوار مشمار،"
  ).٣:  ١١و  ١٢سليمان  كتاب امثال( .".باشد پسر خويش را كه از او مسرور مي ،مثل پدرنمايد،  تأديب مي

  

  :فرمايد مقّدس، چنين مي ي ما با خدا، كتاب روزه مصاحبت و دوستي ھرارتباط با  در

  
راستي عمل ه گوييم و ب نماييم، دروغ مي كه در ظلمت سلوك مي حالي  داريم، در شراكتاگر گوييم كه با وي "

كه او در نور است، با يكديگر شراكت داريم و خون پسر او عيسي  نماييم، چنان لكن اگر در نور سلوك مي .كنيم نمي
اگ/ر ب/ه  .و راس`تي در م`ا نيس`تكن`يم  خود را گمراه مي ،اگر گوييم گناه نداريم .سازد مسيح ما را از ھر گناه پاك مي

. ".راس`تي پ`اك س`ازد و م`ا را از ھ`ر ن`ا گناھان خود اعتراف كنيم، او امين و ع/ادل اس/ت ت/ا گناھ/ان م/ا را بي/امرزد

  ).١:  ۶تا  ٩يوحنّا ي اّول  رساله(

  

؛ بي`زار "كوچ`ك"چن`د  ، ھر خواھد تا به تم`ام فرزن`دان خ`دا بي`اموزد ت`ا از ھ`ر گن`اه القدس ساكن در ما مي روح
ھايمان، حّساس نمايد؛ گناھاني كه ديگران ممكن است حتّي  خواھد تا ما را نسبت به گناھان، در زندگي او مي. باشند
  . ھا را گناه ندانند آن

  

آميز نس`بت ب`ه كس`ي داش`ته  براي مثال، اگر من با لحن بدي با ھمسرم صحبت كنم، ي`ا اگ`ر موض`عي خش`ونت
م̀`را ب̀`ه                 الق̀`ّدس،  باش̀`م ك̀`ه م̀`را آزرده اس̀`ت، ي̀`ا چي̀`زي را بگ̀`ويم ك̀`ه كمت̀`ر از حقيق̀`ت مطل̀`ق باش̀`د؛ روح

چيزي است كه از من س`ر  طلب آمرزش از ھرو  خداوند، به "اعتراف گناھانم"راه عmج، . فرمايد گناھم، ملزم مي
  . ، داشته باشمخداوندنزديك و شيرين با  مصاحبتيتوانم  وقت دوباره مي را انجام دادم، آن ھنگامي كه اين. زده است

  

مّره،  ، در پيشگاه خدا، كامليّت است، اّما در زندگي روزمنموقعيّت كنيد؟ در مسيح،  آيا تفاوت را مشاھده مي
، براي ھميشه، تمام و كامل ش`ده اس`ت، اّم`ا عم`ل او من برايعمل نجات او . باشد كمتر از كامليّت مي، من وضعيّت

   .، تا زماني كه من او را در بھشت، مmقات كنم؛ ادامه خواھد داشتمن در

  

  خاص احياء شده براي ھدفي
  : فرمايد او مي.فرمايد كردار قوم خدا را دگرگونخواھد تا روش پندار، گفتار و  روح مقّدس مسيح، مي

  ).١:  ١۶پطرس  ي اّول رساله. (."مقّدس باشيد، زيرا من قّدوسم"

و مس`ت ش`راب .خداون`د چيس`ت ي فھ`م مباش`يد، بلك`ه بفھمي`د ك`ه اراده ب`ي": فرماي`د چنين به قوم خود، مي او ھم
:  ١٧و  ١٨ب`ه افسس`يان پ`ولس ي  رس`اله(.".پ/ر ش/ويد ]كنترل و ھ`دايت[از روح مشويد كه در آن فجور است، بلكه 

۵.(  

فرماي`د ت`ا زيس`ت كن`يم،  م`ا را آزادي ميفرمايد، بلك`ه  وب و منفعل، نميھاي ما را سرك القدس، شخصيّت روح
خدا ما را براي ھ`دفي، . ي عدالت و پارسايي و پيروزي است كه خدا از ما انتظار دارد روزش برپايه زندگي كه ھر

  . م تا او در پندار، در گفتار و در كردار خويش، تجليل و تكريم نماييماي ما خوانده شده. نجات بخشيده است

  



 برنامه خدا برای زمان حال -٢٨    يک خدا يک پيغام

 

 ٢٢٨

̀`ا نم̀`ي" ̀`د ك̀`ه  آي ̀`ه الق//دس اس//ت ك//ه در ش//ما اس//ت ب//دن ش//ما ھيك//ل روحداني ̀`د و  ك̀`ه از خ̀`دا يافت از آن خ//ود اي
                                       . ".خ///////دا را ب///////ه ب///////دن خ///////ود تمجي///////د نمايي///////د؟زي̀``````را ك̀``````ه ب̀``````ه قيمت̀``````ي خري̀``````ده ش̀``````ديد، پ̀``````س نيس///////تيد

  ).۶:  ١٩و  ٢٠پولس به قرنتيان  ي اّول رساله(

  

حضور شخصي خدا در درون م`ا ! دار، باشد عنوان ايمان تواند براي ما به سازي مي اين چه حقيقت سرنوشت
ج`mل خواھ`د داد و برك`ت را ھاي م`ا ن`ام او  شويم كه زن`دگي به او تسليم مي اين امر، در ھنگامي كه. كند ميزندگي 

  . را به ديگران ھم سرازير خواھد نمود، ميّسر خواھد بود

  .ھاي قومش، گفته شود القدس در زندگي تواند درمورد كار روح ھاي بسيار ديگري ھم مي چيز

  .فرمايد سازد و ھدايت مي فرمايد و روشن مي بخشد، راھنمايي مي دھد، قّوت مي القدس، تسلّي مي روح

.ران، كmم مقّدس خدا را درك نماينددا كند تا ايمان مك مياو ك
٢۵٠ 

    

.نمايد صورتي دعا كنند كه ايشان را به خدا متّصل مي سازد تا به داران را قادر مي او ايمان
٢۵١ 

  

بخشد تا آنان بتوانند ديگران را كمك ك`رده و ايش`ان را بن`ا  اي مي ھاي ويژه او به قوم خويش، عطايا و توانايي
.كنند

٢۵٢ 
  

براي او كار   ھا اھّميتي بدھند،  كه به بزرگي و شّدت مخالفت بخشد تا بدون اين او پيروان مسيح را قدرت مي
ھ̀`ان، م̀`ن ش̀`ما را مانن̀`د گوس̀`فندان در مي̀`ان گرگ̀`ان ": عيس̀`ي ب̀`ه ش̀`اگردانش، چن̀`ين فرم̀`ود. كنن̀`د و ش̀`اھد او باش̀`ند

ح`ذر باش`يد، زي`را ك`ه ش`ما را ب`ه  از م`ردم ب`ر اّم/ا .ساده باش`يد ،ھوشيار و چون كبوتران ،فرستم؛ پس مثل مارھا مي
ھا تسليم خواھن`د ك`رد و در كن`ايس خ`ود ش`ما را تازيان`ه خواھن`د زد،و در حض`ور حّك`ام و س`mطين، ش`ما را  مجلس

ك`ه  اّم`ا چ`ون ش`ما را تس`ليم كنن`د، انديش`ه مكني`د .ش`ھادتي ش`ود ،ھ`ا خاطر من خواھند برد ت`ا ب`ر ايش`ان و ب`ر اّم`ت به
زيرا گوينده ش/ما نيس/تيد بلك/ه  به شما عطا خواھد شد كه چه بايد گفت، ،چگونه يا چه بگوييد زيرا در ھمان ساعت

  ).١٠:  ١۶تا  ٢٠متّي  انجيل. (".روح پدر شما، در شما گوينده است

  

  شكل با صورت او ھم
ي  كه ايشان، ھدف اصلي و اّولي`هآورد  وجود مي القدس، براي قوم خدا، اين امكان را به طور خmصه، روح به

خ̀`دا را ك̀`ه ھمان̀`ا انعك̀`اس تص̀`وير خ̀`داي واح̀`د حقيق̀`ي و ل̀`ّذت از مص̀`احبتي ص̀`ميمانه ب̀`ا او و ب̀`راي ھميش̀`ه اس̀`ت، 
  .آورده سازند بر

دان`يم، لك`ن    نم`ي، باي`د طوري كه م`ي هچه دعا كنيم ب كند، زيرا كه آن چنين روح نيز ضعف ما را مدد مي و ھم"
ھاست، فكر روح را  دل ي كننده و او كه تفّحص .شود بيان كرد ھايي كه نمي كند به ناله ا شفاعت ميخود روح براي م

جھت آناني كه خدا را دوست  هدانيم كه ب و مي .كند خدا شفاعت مي ي داند زيرا كه او براي مقّدسين برحسب اراده مي
زي`را  .باش`ند ك`ار م`ي ھ`م در ب`ا) ايش`ان(ب`راي خيريّ`ت ھ`ا  چي`ز ي ان`د، ھم`ه او خوانده ش`ده ي دارند و برحسب اراده مي
زاده  ت`ا او نخس`ت صورت پسرش متشّكل شوند معيّن فرمود تا به ،پيشاز ايشان را نيز را كه از قبل شناخت،  آناني

  ).٨:  ٢۶تا  ٢٩پولس به روميان  ي  رساله. (".از برادران بسيار باشد

را در آن`ان "صورت پس`رش " فرمايد تا قوم خودش، استفاده ميھاي  اي در زندگي خدا از ھر رخداد و تجربه
  . دوباره شكل دھد

  

آفري`ده ش̀`ده ،"ص̀`ورت و ش`باھت خ̀`دا به"دارد ك̀`ه م`رد و زن نخس`تين،  نخس`تين فص`ل كت̀`اب خ`دا، اع̀`mن م`ي
اّما وقتي كه زمان . بين برد صورتي بنيادين، آن تصوير را از انتخاب انسان بر گناه عليه آفريدگار خويش، به. بودند

  . جmل خويش را به جھان فرستاد مناسب، فرا رسيد، خدا پسر كامل و پر

ردن آس`يبي ب`ود ك`ه از ي خدا براي ملغي ك ي نخست برنامه عيسي، مرحله نهزندگي، مرگ و رستاخيز عاد*
ي او وج`ود  تري در برنام`هر بيش`ھاي بسيا گونه كه در اين فصل، مشاھده كرديم، چيز ليكن ھمان. گناه منتج شده بود

  . دارند
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 ٢٢٩

پن`اه و درمان`ده، ھمچ`ون م`ن و ش`ما، خب`ر خ`وش رس`تگاري از جان`ب خ`دا را  ك`اراني بي در آن لحظه كه گناه
تب`ديل فرماي`د ك`ه ش`روع ب`ه رون`د  الق`دس خ`ويش را ب`ه م`ا افاض`ه مي ريم، او روحآو كنيم و به آن ايمان م`ي باور مي
ي دّوم  اي`ن مرحل`ه. فرماي`د ھا، گفتار و رفتار ما مي ھا، انگيزه ؛ در انديشهصورت و به شباھت خويش ي ما به دوباره

  .ي خدا براي وارونه و واژگون كردن لعنت گناه است از برنامه

اي̀``ن ھم̀``ان چي̀``زي اس̀``ت ك̀``ه از . ، باش̀``ندس̀``يرت و ك̀``ردار مس̀``يحن او، انعك̀``اس خواھ̀``د ت̀``ا فرزن̀``دا خ̀``دا مي
الق`دس،  روح شباھت مسيح، از جان`ب شكل دادن ما بهالوصف، عمل  مع .انجام رسانند ، خواسته شده تا به"مسيحيان"

.رو، ببينيمگردد كه ما او را رو در  اني كامل ميجلو و پويا است و تنھا زم به روندي رو
٢۵٣   

پ`در ب`ه م`ا داده اس`ت ت`ا فرزن`دان خ`دا خوان`ده ش`ويم؛ و چن`ين ھس`تيم و از اي`ن  ،نوع محبّت مmحظه كنيد چه"
اي حبيبان، اtن فرزندان خدا ھستيم و ھنوز ظ`اھر نش`ده اس`ت  .شناسد زيرا كه او را نشناخت دنيا ما را نمي ،جھت
ك`ه ھس`ت خ`واھيم  زي`را او را چن`ان و خ/واھيم ب/ودمانن/د ادانيم كه چ`ون او ظ`اھر ش`ود،  چه خواھيم بود؛ لكن مي آن
  ).٣:  ١و  ٢يوحنّا  ي اّول رساله. (".ديد

دارن`د، و ك`ار تب`ديل روح خ`دا  تمام آناني ك`ه ب`ه او ايم`ان مي برايخريد و احياء پسر خدا  ي عمل باز نتيجه در
ش`ود و ملك`وت و پادش`اھي ع`ادل، محبّ`ت،  اثر و خنثي مي شوند، قدرت شيطان، بي ي كساني كه تسليم او مي ھمه در

  .گردد خوشي و سmمتي او دوباره اعاده و برقرار مي

ي خ`دا، ھنگ`امي ك`ه او ب`راي  ي نھ`ايي برنام`ه من`د و انتظ`اري مش`تاقانه، منتظ`ر مرحل`هفھايي ھد ما با زن`دگي
  .بند بنھد، ھستيم گناه و مرگ را درھميشه، شيطان، 

      .  گردد مي زودي ب`````````````````````````````````````````````````````````````````از عيس`````````````````````````````````````````````````````````````````ي ب`````````````````````````````````````````````````````````````````ه
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 ٢٣٠

  

  

 ٢٩  
  :ي سّوم مرحله

  ي خدا براي آينده برنامه

  

  

  

  

  .."ھاي شما خواھد ساييد زودي شيطان را زير پاي  هب ،خداي سIمتي"
  )١۶:  ٢٠پولس به روميان ي  رساله( 

  

نس`ل بش`ر را را در روزي ك`ه گناه، ي خ`دا ك`ه آنآميز و ابت`داي گ`ويي اس`رار داران، از پيش اين وع`ده ب`ه ايم`ان
   .ذّريت زن، سر مار را خواھد كوبيد: گيرد خود آلوده ساخت، نشأت مي به

  

ك`ار را  اّم`ا او اين.فرم`وده اس`ت، انج`ام خواھ`د دادده چ`ه را ك`ه وع` زودي آن آفريننده و صاحب تمام گيتي، ب`ه
  .انجام خواھد رسانيد بندي خويش، به اساس برنامه و زمان بر

  

  ي سّوم مرحله: وارونه كردن لعنت
آم`دن خ`ويش، ش`يطان را ب`ا پ`رداختن كام`ل جريم`ه و مج`ازات گن`اه،  مرحله ی مسيحاي موعود، در نخستين

ي مطلوب شيطان،  نتيجه، اسلحه در. دار، ديگر جھنّم نيست، بلكه، بھشت از آن او خواھد بود سھم ايمان. كوبيد درھم
  .، اينك وارونه شده استمزد گناه. دست داده است يعني مرگ؛ نيش و گزند خود را از

ل فرمود تا است، ناز"دھنده تسلّي"گشت، روح پاك خويش را كه ھمان  كه خداوند عيسي به آسمان باز آناز پس
ي خود، غلبه كرده و آنان را دوب`اره ب`ه ش`باھت و  قوم خويش را قدرت بخشيده تا بر تأثير گناه، در زندگي روزمّره

  . ، واژگون شده استقدرت گناه. صورت خدا، شكل بخشد

اّم`ت ھ`م خواھ`د كوبي`د و  اّما تنھا در بازگشت عيسي به زمين است كه او شيطان را كامmً و براي ھميشه، در
  . ، خواھد رھانيدحضور گناهخويش را از 

  

  ھايي كه بايد واقع شوند چيز
چن`ين بازگش`ت او  گويي كرده بودند، آن`ان ھم گونه كه پيامبران خدا، آمدن نخستين مسيحا را پيش درست ھمان

.ان`د پيش خب`ر داده را نيز از
ش`ده ب`ود، واق`ع  ك`ه گفت`ه چنان طوري ك`ه ظھ`ور نخس`تين او، دقيق`اً آن و درس`ت ھم`ان ٢۵۴

  :شود انداز مي شود كه اين اعmن از آسمان طنين آن روز نزديك مي. گشت او نيز چنين خواھد بود گرديد؛ باز

 ي كت`اب مكاش`فه(. ".ران/ي خواھ/د ك/رد م/ا و مس/يح او ش/د و ت/ا اب/دا�باد حكم خداوند سلطنت جھان از آنِ "
  ).١١:  ١۵يوحنّا 
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 ٢٣١

  

فرمايد، پسران آدم، تاجي از خار بر سر او نخواھند گذاشت و او را ب`ر  گشت ھنگامي كه عيسي به زمين باز
از ي`ك پيغمب`ر  چنين اسم او را به باطل نخواھند برد و نخواھند گفت كه او چيزي بيش آنان ھم. صليب نخواھند كشيد

  .اي ديگر با آن پادشاه، نخواھد شد چنين رفتار گستاخانه .نيست

. ."ھر زانويي خم خواھد ش`د"گردد،  مي ھنگامي كه عيسي دوباره باز. استكmم مقّدس خدا روشن و واضح 

  ). ۴۵:  ٢٣اشعياء كتاب (

  

  .ي تحقّق پوشند ھاي ديگر نيز بايد جامه گويي از پيش ای  از اين وقايع، سلسله اّما پيش

  

  شادي در آسمان
ي`ن اس`ت مالك خويش؛ زانو خم كنن`د، ا كه اقوام جھان، در پيشگاه آفريننده و از آن يكي از وقايعي كه بايد پيش

  . ي خويش را با خود به آسمان ببرد شده يافته و احياء تا قوم نجات خواھد کرد گشت بازكه عيسي به اين زمين 

با صدا و با آواز رئيس فرشتگان و با صور خدا از آس`مان ن`ازل خواھ`د ش`د و مردگ`ان  ،خداوندزيرا خود "
ربوده خواھيم شد ت`ا               گاه ما كه زنده و باقي باشيم، با ايشان در ابرھا  آن .اّول خواھند برخاست ؛در مسيح
 ١٧پولس به تسالونيكيان ي اّول  رساله. (".خواھيم بودخداوند چنين ھميشه با  را در ھوا استقبال كنيم و ھم خداوند

).۴:  ١۶و 
٢۵۵ 

  

  

ھاي  بدنش``ود، نگ``امي ك``ه اي``ن واقع``ه ح``ادث ميھ. آن ممك``ن اس``ت ك``ه اتّف``اق افت``د داد ش``گرف، ھ``ر اي``ن رخ
ھمراه س`اير م`ؤمنيني ك`ه ھن`وز ب`ر زم`ين  ھ`اي ايش`ان در آس`مان اس`ت، ب`ه ھ`ا و جان اند و روح داراني كه مرده ايمان

يكباره  داران در مسيح، به ايمان .."را در ھوا استقبال و مmقات نمايند خداوندتا  ربوده خواھند شد"كنند،  زندگي مي
آنان بدني را دريافت خواھند داشت كه مناسب ابديّت و جاودانگي، و . رت و شباھت مسيح، متبّدل خواھند شدصو به

  .وارسته و رھا از زمان و مكان باشد

چ̀``ه ك̀``ه ب̀``ر زم̀``ين ب̀``ا  آن دار، پاداش̀``ي ب̀``راي ھر ، ھ̀``ر ف̀``رد ايم̀``ان"رب̀``وده ش̀``دن ب̀``ا يك̀``ديگر"از  م̀``ّدتي پ̀``س
.ان`د، درياف`ت خواھن`د داش`ت و بركت ديگران، انجام داده ،خداوندگذشتگي، براي جmل  خود از

٢۵۶ 
از  پ`س             

مندي كه  قھرمان پيروزجاوداني، ٢۵٧"داماد"، خواھند بود، رسماً به "عيب مقّدس و بي"آن، قوم خدا كه براي ھميشه 
  .پيوستجان خويش را براي رھايي قومش از داوري و مجازات جاوداني، فدا نموده است، خواھند 

شادي و وجد نماييم و او را تمجيد كنيم زيرا كه نكاح بّره رس`يده اس`ت و ع`روس او خ`ود را حاض`ر س`اخته "
ھ̀`اي  ع̀`دالت                 ؛خ̀`ود را بپوش̀`اند، زي̀`را ك̀`ه آن كت̀`ان ،و ب̀`ه او داده ش̀`د ك̀`ه ب̀`ه كت̀`اِن پ̀`اك و روش̀`ن. اس̀`ت

 :و ني`ز م`را گف`ت ك`ه» .ان`د كه به ب`زم نك`اح ب`ّره دع`وت ش`دهحال آناني  هب خوشا: بنويس«: و مرا گفت .مقّدسين است
  ).١٩:  ٧تا  ٩يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (".».اين است كmم راست خدا«

چيزي است كه ما در اين زمين،  تر از ھر نھايت عظيم مصاحبتي كه ما از آن در ابديّت، لّذت خواھيم برد، بي
  .ايم شناخته

  

  روي زمين مصيبت بر
اي از مص`يبت عظ`يم، ح`ادث خواھ`د  دھ`د ك`ه در اي`ن اثن`ا، در روي زم`ين، دوره مقّدس خدا توض`يح ميكmم 

٢۵٨شد
پس`رش را ف`راھم  ي آمدن دوبارهدل و لجوج، خواھد ريخت و راه  ، چون خدا خشم خويش را بر جھان سخت 

، زي`را )٣٠:  ٧ارمي`اء  كت`اب(  .، اسم برده شده است"تنگي يعقوب"عنوان  چنين به از اين دوره، ھم .خواھد فرمود
   .اين دوره براي به توبه آوردن قوم اسرائيل، مقّرر گشته است

ضّد مس`يح "عنوان  بهني، كه از او در كmم مقّدس خدا،ي جھا مند و برجستهخmل اين دوره، يك رھبر قدرت در
؛ بر مسند قدرت )١٣يوحنّا  ي مكاشفهو كتاب  ٢:  ١٨حنّا يو ي اّول رساله( ، نام برده شده است"وحش"و  )"دّجال(
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كوران`ه،  كن`د، او را كور ي آرام`ش و آس`ايش ب`ر زم`ين را اع`mن مي بسياري به اين دليل كه او وعده. خواھد نشست
ھا را به قھقراي فريب، نابودي و ھmكت؛ سوق خواھ`د  ھا، او انسان جاي انجام اين وعده اّما به. متابعت خواھند كرد

  . داد

  

  ]نبرد نھايي بين خداوند و شيطان) [آرماگدون(ون مجدّ  حار
گ`رفتن جن`گ نھ`ايي، ھنگ`امي ك`ه خداون`د عيس`ي از  ي در مق`ّدس، بس`ياري از پي`امبران خ`دا، درب`اره در كتاب

اي  ھاي اسدرائلون، ناحيه انگيز و مھيب، در دشت اين ستيز شگفت. اند آسمان به زمين، نزول فرمايد، مطالبي نوشته
چن`ين اي`ن  كmم مق`ّدس خ`دا، ھم. ، روي خواھد دادبسيار وسيع كه از رود اردن تا درياي مديترانه گسترده شده است

  . است، "كوه كشتار"معناي  شمرد كه به مي ، بر Armageddonمجّدون  حارنام  نبرد باستاني و آتي را به

كنن`د ت`ا  خروج م`ي،ب`ع مس`كونسازند و بر پادشاھان تمام رُ  ظاھر مي ،ھا ھستند كه معجزات ھا ارواح ديو آن"
ح`ال كس`ي ك`ه  هب` خوش`ا! آيم اينك چون دزد مي« .ھم آورندافر آن روز عظيم خداي قادر مطلقجنگِ ايشان را براي 

و ايشان را ب`ه موض`عي ك`ه آن . ».بيدار شده، رخِت خود را نگاه دارد، مبادا عريان راه رود و رسوايي او را ببينند
زكرياء پيامبر نيز ). ١۶:  ١۴تا  ١۶وحنّا ي ي كتاب مكاشفه(. ".خوانند، فراھم آوردند مي َمجّدون   حاررا در عبراني 

  .كند توصيفي برجسته از وقايعي كه با بازگشت مسيحا، توأم خواھند بود، ارائه مي

ض`ّد اورش`ليم ب`راي  ھ`ا را ب`ه و جمي`ع اّم`ت .ميانت تقسيم خواھد شد  و غنيمت تو در آيد مي خداونداينك روز "
عصمت خواھند كرد  ھا را تاراج خواھند نمود و زنان را بي خانهجنگ جمع خواھم كرد و شھر را خواھند گرفت و 
:  ١و  ٢زكري`اء كت`اب . (".از ش`ھر منقط`ع نخواھن`د ش`د ،ق`وم ي و نصف اھل شھر به اسيري خواھن`د رف`ت و بقيّ`ه

١۴ .(  

تمام معنا خواھد  اين يك كشتار ھمگاني حماسي به. ، شھر اورشليم را محاصره خواھند كردتمام اقوام و ملل"
  . بود

  

  بازگشت مسيحا
جز ع`الم ب`ا*  ي امي`د كمك`ي ب`ه مانده در آن شھر، ھ`يچ روزن`ه كف برود و ساكنان باز آن ھنگام كه ھر اميد از

وق`ت، كس`ي ك`ه  و آن. آورد ، فرياد استغاثه خواھند برخداوندسوي  نداشته باشند، ايشان براي رستگاري و نجات، به
ميان بھت و تعّجب ايش`ان، آن  و در.خواھد فرمود، است، از آسمان نزول !"دھد ، نجات ميخداوند"معناي  نام او به
ي ا ھا ب`ا روح توب`ه بار، آن اّما اين! نخواھد بود كه ايشان او را مصلوب كردند عيسيجز ھمان  دھنده؛ كسي به نجات

  . عميق و قلبي و شكستگي و پريشاني روح و جان، پادشاه خويش را خواھند يافت

  
ان/د  ب/ر م/ن ك/ه ني/زه زدهروح فيض و تضّرعات را خ`واھم ريخ`ت و  ،بر خاندان داود و بر ساكنان اورشليم"

مانن`د كس`ي ك`ه گ`ري خواھن`د نم`ود و    خ`ود، نوح`ه ي گ`ري ب`راي پس`ر يگان`ه  و براي من مثل نوحه خواھند نگريست
نھاي`ت،  در). ١٢:  ١٠زكري`اء كت`اب (. ".ش ماتم گي`رد، ب`راي م`ن م`اتم تل`خ خواھن`د گرف`تخوي ي زاده براي نخست

چشمان روحاني نابيناي قوم يھود، ب`از خواھن`د ش`د و ايش`ان خواھن`د دانس`ت و ب`اور خواھن`د ك`رد ك`ه عيس`ي ھم`ان 
.مسيحاي موعود يگانه بود و ھست و خواھد بود

٢۵٩ 
  

  

؛ فق`ط آن كلم`ه آن ھنگ`ام ك`ه عيس`يترين جنگ در تاريخ است، ش برجستهدھد، نماي ازآن رخ مي چه كه پس آن
  . گويد و دشمن، سرنگون و مضمحل خواھد شد سخن مي

ھا را ت`اراج  ضّد اورشليم براي جنگ جمع خواھم كرد و شھر را خواھند گرفت و خانه ھا را به و جميع اّمت"
از ش`ھر  ،ق`وم ي عصمت خواھند كرد و نصف اھل شھر به اس`يري خواھن`د رف`ت و بقيّ`ه را بيخواھند نمود و زنان 
و  .مقاتله نمود ،كه در روز جنگ چنان ھا مقاتله خواھد نمود بيرون آمده، با آن قوم خداوندو  .منقطع نخواھند شد

واھ`د ايس`تاد و ك`وه زيت`ون خ ،ھاي او بر ك`وه زيت`ون ك`ه از ط`رف مش`رق ب`ه مقاب`ل اورش`ليم اس`ت پاي ،روز در آن
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ط`رف ش`مال و نص`ف  هبس`يار عظيم`ي خواھ`د ش`د و نص`ف ك`وه ب` ي ميانش از مشرق تا مغرب ُمْنشَّ`ق ش`ده، دّره  در
نَه روز و نَ`ه ش`ب، اّم`ا در . خواھد بود خداوندو آن يك روز معروف ..طرف جنوب منتقل خواھد گرديد هديگرش ب

واحد خواھد بود و  يھوه روز در آن. پادشاه خواھد بود ،بر تمامي زمين يھوهو ... وقت شام روشنايي خواھد بود
. ھ`ايي ك`ه ب`ا اورش`ليم جن`گ كنن`د وارد خواھ`د آورد قوم ي بر ھمه خداوندو اين بmيي خواھد بود كه  .اسم او واحد

گداخت/ه خواھ/د و چشمانش`ان در حدق`ه  كاھيده خواھد ش/د ،باشند هھاي خود ايستاد حالتي كه بر پاي گوشت ايشان در
  . ".كاھيده خواھد گشتو زبان ايشان در دھانشان  گرديد

  ). ١۴:  ٢تا  ۴و  ٧و  ٩و  ١٢زكرياء كتاب (

  . شايستگي جmل و اكرام را خواھد يافت با*خره، خدا به

  

  ي پادشاھي و سلطنت اعIن دوباره
س`تا را را ھايي را كه خوانديم، بنويسد، خدا رويايي مش`ابه و ھم گويي زكرياء، اين پيش كه از آن ھا سال پيش ده

  :دانيال پيامبر نيز عطا فرمود به

ام رس`يد و او را ا*يّ` و ن`زد ق`ديم ھ/اي آس/مان آم/د مث/ل پس/ر انس/ان ب/ا اب/رو در رؤياي شب نگريستم و اينك "
ھ`ا او را خ`دمت  ھ`ا و زب`ان ھ`ا و اّم`ت و جmل و ملكوت به او داده شد تا جمي`ع ق`وم سلطنتو  .حضور وي آوردند به

  ). ٧:  ١٣و  ١۴دانيال كتاب . (".زوال است و ملكوت او زايل نخواھد شد جاوداني و بي سلطنت ،او سلطنت. نمايند

  . بار در اين آيات، تكرار شده است ، سهسلطنتي  واژه

  

ص`ورت م`ا و  هآدم را ب`":  ھنگامي كه خدا نخستين مرد و زن را آفري`د، ب`ه ايش`ان برك`ت داد و چن`ين فرم`ود
زمين  ي حش`راتي ك`ه ب`ر زمين و ھمه يما بسازيم تا بر ماھيان دريا و پرندگان آسمان و بھايم و بر تمام شبيهِ  موافقِ 
، و ب`ر ماھي`ان دري`ا و ط نمايي/دتس/لّ س`ازيد و در آن  ب`ارور و كثي`ر ش`ويد و زم`ين را پ`ر... خزند، حكومت نماي`د  مي

ھنگامي كه ). ١:  ٢۶و  ٢٨كتاب پيدايش . (".حكومت كنيدخزند،  زمين مي ي حيواناتي كه بر پرندگان آسمان و ھمه
اّم`ا . كشي و طغيان ش`د، اي`ن تس`لّط و حاكميّ`ت را ب`ه ش`يطان، تس`ليم ك`رد ي خويش، مرتكب گردن آدم، عليه آفريننده

آن  ه از، دوب`ار٢۶٠"آدم دّوم"دس`ت داده ب`ود، عيس`ي  ، از"آدم اّول"   سلطنت، اقتدار و كنترل بر اين سيّاره را كه آدم
  . اعmن خواھد نمود را خود خواھد فرمود و آن

ھ`اي  گويي ماھنگي كام`ل ب`ا پيشھ  خدا به يكي از شاگردان عيسي، يعني يوحنّاي رسول؛ يك روياي مكّمل در
  :دانيال، افاضه فرمود زكرياء و

و دي̀`دم آس̀`مان را گش̀`وده و ناگ̀`اه اس̀`بي س̀`فيد ك̀`ه س̀`وارش ام̀`ين و ح̀`ّق ن̀`ام دارد و ب̀`ه ع̀`دل داوري و جن̀`گ "
ك`س   ھ`يچ ،ھاي بسيار و اسمي مرقوم دارد ك`ه ج`ز خ`ودش آتش و بر سرش افسر ي و چشمانش چون شعله نمايد، مي
ھايي كه در آسمانند، ب`ر  رلشگو .خوانند مي» خدا ي كلمه«نام او را آلود دربر دارد و  اي خون و جامه .داند را نمي آن

آي`د ت`ا ب`ه آن  و از دھانش شمشيري تيز بيرون م`ي .آمدند ملبّس از عقب او مي ،ھاي سفيد و به كتان سفيد و پاك اسب
خش`م خ`داي ق`ادر ران`ي خواھ`د نم`ود و او چرُخش`ت َخم`ر غض`ب و   حكم،ي آھنين ھا را به عصا ھا را بزند و آن اّمت

̀``اي خ̀``ود م̀``ي ̀``ر پ ̀``ق را زي ̀``وم اس̀``ت .افش̀``رد  مطل ̀``امي مرق ̀``اس و ران او ن ̀``ر لب ̀``ي  ،و ب پادش///اه پادش///اھان و «يعن
  ).١٩:  ١١تا  ١۶يوحنّا  ي كتاب مكاشفه(. ".».اnرباب ربّ 

ھ`ا  ميليونكه شامل ،"لشگر آسمان و ملبّس به كتان سپيد و پاك"با گردد،  ، به زمين بازشاه شاھانھنگامي كه 
.شده و نجات يافته آدم ھستند؛ ھمراھي خواھد شد فرشته و نسل احياء

٢۶١ 
ي قدرت و جmلي  مندانه ھاي سخاوت نشانه 

انگيز ك`ه عيس`ي در  نشدني و جmل`ي ھيب`ت در قياس با قدرتي مھاركه عيسي در آمدن نخستين خويش ابراز فرمود، 
  .د شدنرنگ خواھ كمگذارد، نمايش مي ي خويش به وبارهآمدن د
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  ھا آسمان در دل و سلطنت قانون
ب`رو ميش`ديد، آي`ا  دھي`د ب`ا چ`ه حي`واني رو ح ميد، ت`رجيزدي` تنھايي در جنگلي قدم مي ما بهمن بگوييد، اگر ش به

  بخوريد؟ اي بر ه كه به برّ  يد شيري را ببينيد يا ايندوست داشت

كاران را نجات  ، ظھور فرمود تا گناه"ي خدا بّره"عنوان  بار به زمين آمد، به ھنگامي كه مسيحا براي نخستين
.خواھد آمدكاران، جھت داوري گناه ، و به"شير"مقام  گردد، در مي بخشد، ليكن آن ھنگام كه او باز

٢۶٢ 
  

توب`ه كني`د، زي`را ملك`وت آس`مان نزدي`ك ": عيسي در اّولين مmقات از زمين و زمينيان، چنين موعظه فرم`ود
ايمان`ان،  بي غل`ط و پ`ذيرش پادش`اه خ`ويش، ب`ا ھ`اي جاي توبه از باور يھوديان، اّما به). ۴:  ١٧متّي  انجيل. (."است

دانس`ته، برنام`ه و  خواس`ته و نا آن`ان نااين ترتيب،  به. قواي خود را متّحد كردند تا پادشاه خودشان را مصلوب سازند
  . بايست خون خود را براي پرداخت بھاي جزاي گناھان جھان بريزد، تحقّق بخشيدند دا را كه مسيحا ميي خ نقشه

  

چ`ه ك`ه او  عيس`ي و ب`ه آن خداون`دك`اران، اعتم`اد و توّك`ل خ`ويش را ب`ر  گ`اه گناه خبر خوش اين اس`ت ك`ه ھر
ھاي ايشان قرار خواھد داد و آنان  روايي و قانون خويش را در دل براي ايشان انجام داده است، بگذارند، خدا فرمان

  . را تابع و مطيع خويش خواھد فرمود

ت ش`ده وند آس`مان، ثب` عنوان ي`ك ش`ھر پ`يش ب`ه دار راس`تين و حقيق`ي در مس`يح، از دانيد كه نام ھر ايمان آيا مي
  است؟

ك`ه  كش`يم،  را انتظ`ار م`ي خداونددھنده يعني عيسي مسيح  جا نيز نجات كه از آن استاّما وطن ما در آسمان "
ص`ورت جس`د مجي`د او مص`ّور ش`ود، برحس`ب عم`ل ق`ّوت خ`ود ك`ه  م`ا را تب`ديل خواھ`د نم`ود ت`ا ب`ه ذلي`لِ  جسدِ  شكلِ 
  ).٣:  ٢٠و  ٢١پولس به فيليپيان  ي رساله. (".چيز را مطيع خود بگرداند ھمه

  

  قانون و سلطنت آسمان در زمين
ب`ر تم`ام زم`ين و  د را در اورش`ليم، يعن`ي ج`ايي ك`هپادش`اھي خ`وگردد،  ھنگامي كه عيسي به اي`ن جھ`ان، ب`از

ي او  نھاي̀`ت، س̀`لطنت او خواھ̀`د آم̀`د و اراده در. فرماي̀`د روايي خواھ̀`د فرم̀`ود، برق̀`رار مي ب̀`راي ھ̀`زار س̀`ال، فرم̀`ان
ش`رير و ش`يطان، ديگ`ر در ). ۶:  ١٠متّ`ي  انجي`ل. (."چنان كه در آسمان است، بر زم`ين ني`ز ك`رده خواھ`د ش`د ھم"

كت`اب . (."راني خواھد نم`ود ھا را به عصاي آھنين، حكم خود او آن"كه  تحّمل نخواھد بود، چرا ھيچ قوم و ملّتي قابل
  ).١٩:  ١۵يوحنّا  ي مكاشفه

. ص̀`ورت جس`ماني و ملم̀`وس، ب̀`ه زم`ين، خواھ̀`د بازگش̀`ت ارن̀`د ك̀`ه پس`ر خ̀`دا، بهبس`ياري از م̀`ردم، اعتق`اد ند

ھمان ترتيب`ي ك`ه پس`ر خ`دا  درس`ت ب`ه. گويد روشني سخن مي نظر؛ به ي اين نقطه وجود، كmم مقّدس خدا درباره اين با
ملم`وس و از رستاخيز از مردگ`ان، ب`ا جس`مي  گرفت و پس خود در نخستين آمدن خويش به جھان، بدني جسماني بر

اي`ن . ، ب`ه زم`ين خواھ`د بازگش`تملم`وس و جس`مانيگون`ه  ھمان ھا ب`ه آس`مان ص`عود فرم`ود، به عاري از مح`دوديّت
  :ھمان چيزي است كه فرشتگان، به شاگردان عيسي در روزي كه او به آسمان، با* برده شد، گفتند

س`وي آس`مان  ب`هك`ه او را  طوري ھمين بهبا* برده شد، باز خواھد آمد  كه از نزد شما به آسمان ھمين عيسي"
  ).١:  ١١كتاب اعمال رسو*ن . (".روانه ديديد

  

  بند نھادن شيطان در
ت`وانيم  م`ا تنھ`ا مي.ي عيس`ي مس`يح، ب`راي گف`تن دارد لهس`ا س`لطنت ھزار ي ھاي بسياري درباره كتاب خدا چيز

  .وار بيان كنيم ھاي عمده را خmصه داد رخ

از بازگشت عيسي به زمين، حادث خواھد شد؛ رسيدگي ب`ه حس`اب ش`يطان، ك`ه  يكي از اّولين اتّفاقاتي كه پس
  . باشد سازي سوق داد؛ مي نابود ، كه نسل بشر را به مسير خود"آن مار و اژدھاي قديمي"

 .دس`ت وي اس`ت شود و كليد ھاويه را دارد و زنجيري بزرگ ب`ر اي را كه از آسمان نازل مي و ديدم فرشته"
و او را  .بن/د نھ/اد س/ال در باشد، گرفتار كرده، او را تا مّدت ھ/زار و اژدھا يعني مار قديم را كه ابليس و شيطان مي
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انجام رسد؛ و بعد  سال به ت ھزارھا را ديگر گمراه نكند تا مدّ  ھر كرد تا اّمتبه ھاويه انداخت و در را بر او بسته، مُ 
  . ".صي يابدبايد اندكي خm از آن مي

  ). ٢٠:  ١تا  ٣يوحنّا   كتاب مكاشفه(

ھمراه دربن`د نھ`ادن ش`يطان و س`لطنت  به. بند و اسير؛ باقي خواھد ماند سال تمام، در شيطان، براي مّدت ھزار
  ). ٢:  ١۴لوقا  انجيل( .، خواھد بود"مندي ميان مردم، رضا در زمين، سmمتي و در": آن عادل، با*خره

  .كند، به واقعيّت خواھد پيوست ناله مي و گستر خدا، كه جھان براي آن آهسلطنت عدالت

زايل نشود، برپا خواھد نمود و اين س`لطنت ب`ه ق`ومي ديگ`ر منتق`ل  اtباد ابدھا سلطنتي را كه تا  خداي آسمان"
اس/توار خواھ/د  ا�باد، اب/دت/ا ھا را خ`رد ك`رده، مغل`وب خواھ`د س`اخت و خ`ودش  بلكه تمامي آن سلطنت  نخواھد شد،

  ).٢:  ۴۴دانيال  كتاب. (".ماند

  

  تسليم و اطاعت حقيقي
ق̀`وم و  ھنگامي ك̀`ه ھري مس̀`يحا، ي س̀`لطنت آين̀`ده ، درب̀`اره٢۶٣س̀`ليمان پادش̀`اه ھزار س̀`ال پ̀`يش، نزدي̀`ك ب̀`ه س̀`ه

ام`روزه . زمين خواھن`د نھ`اد، چن`ين نوش`ته اس`ت روي زمين، در پيشگاه او زانوي اطاعت و تسليم، به شخص بر ھر
گون̀`ه  ي خ̀`داي واح̀`د حقيق̀`ي ھس̀`تند، ل̀`يكن در آن روز؛ ھم̀`ه واقع̀`اً اين كنن̀`د ك̀`ه تس̀`ليم و سرس̀`پرده بس̀`ياري اّدع̀`ا مي

  .خواھند بود

  
̀`اه نيس̀`ت نگ̀`ردد در زم//ان او " ̀`ه م ̀`ود، م̀`ادامي ك ̀`ور س̀`mمتي خواھ̀`د ب ̀`د ش̀`كفت و وف او و .ص̀`الحان خواھن

گ`ردن خواھن`د نھ`اد و  ،نشينان  حضور وي صحرا به .از دريا تا دريا و از نھر تا اقصاي جھان راني خواھد كرد  حكم
پادشاھان َشبا . ھدايا خواھند آورد ،و جزاير ]ھاي اروپايي ملّت[ پادشاھان ترشيش .دشمنان او خاك را خواھند ليسيد

ھ/ا او را  را تعظيم خواھن/د ك/رد و جمي/ع اّم/تاو  ،سIطين جميع .ھا خواھند رسانيد ارمغان ]ھاي عربي ملّت[ و َسبا
ب`ر  .اي ن/دارد  او را رھايي خواھد داد و فقي/ري را ك/ه رھانن/دهزيرا چون مسكين استغاثه كند، .بندگي خواھند نمود

ھاي ايشان را از ظلم و ستم فديه  جان. ھاي مساكين را نجات خواھد بخشيد َكَرم خواھد فرمود و جان ،مسكين و فقير
 .و از ط`mي ش`با ب`دو خواھ`د داد و او زنده خواھ/د مان/د .بھا خواھد بود خون ايشان در نظر وي گرانداد و خواھد 
ھ/ا  ك/وه ي ه در زمين بر قل/هفراواني غلّ  و .براي وي دعا خواھد كرد و تمامي روز او را مبارك خواھد خواند دائماً 

ن/ام او  .نما خواھند كرد و و اھل شھرھا مثل علف زمين نشو. جنبش خواھد كرد ،بنانلآن مثل  ي كه ثمره خواھد بود
آدميان در او براي يكديگر بركت خواھند خواس/ت .اسم او پيش آفتاب دوام خواھد كرد. تا ابدا�باد باقي خواھد ماند

ك`ه او فق`ط . خ`دا ك`ه خ`داي اس`رائيل اس`ت يھ`وهمتبارك باد  .خواھند خواند او را خوشحال ،ھاي زمين و جميع اّمت
                    . ".آم`ين و آم`ين. و تمامِي زم`ين از ج`mل او پ`ر بش`ود. و متبارك باد نام مجيد او تا ابداtباد.جيب مي كندعھاي  كار

  ). ٧٢:  ٧تا  ١٩داود  كتاب مزامير(

ت`ا اقص`اي  ران/ي خواھ/د ك/رد حكم"ي مس`يحا را ك`ه  انداز روشني از پادش`اھي آين`ده ، چشم)سرود(اين مزمور 
  .نمايد ، ترسيم مي"جھان

  

  نقص حكومتي كامل و بي
س`لطنت مس`يحا در تض`اّد كام`ل ب`ا جھ`ان . ."اي ن`دارد، رھ`ايي خواھ`د داد او مسكين و فقيري را كه رھانن`ده"

بار از زم̀`ان س`قوط و ھب̀`وط، آزادي و ع`دالت، ب̀`راي ھمگ̀`ان  ب̀`راي نخس`تين. ي ام`روزي خواھ̀`د ب`ود فاس`د و آش̀`فته
̀`ا عنوان چي̀`زي بي زن̀`دگي و موجوديّ̀`ت ھ̀`ر ن̀`وزاد، ك̀`ودك، زن و م̀`ردي ب̀`ه. وج̀`ود خواھ̀`د داش̀`ت ارزش،  نھاي̀`ت ب

 بھ/ا گراننظ`ر وي  ھاي ايشان را از ظلم و ستم، فدي`ه خواھ`د داد و خ`ون ايش`ان در جان"خدا . احترام خواھد بود قابل
  . ."خواھد بود

  

ھا، معمو*ً از رھبران سياسي و مذھبي كه طالب صلح ھستند و براي كاھش تسليحات و غي`ره،  اخبار رسانه
وجود آوردن  از ب`ه، اي`ن رھب`ران،و قدرت مح`دود ايش`انسبب اقتدار  اّما به. دھند كنند، خبر و گزارش مي مذاكره مي
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ھا و ام`واج، از او  اّما آن ھنگام كه آن شخص كه باد. باشند توان مي صلح و آرامشي كه مّدعي خواستن آن ھستند، نا
، خوش`ي خواھن`د "س`mمتيوف`ور آرام`ي و " نھاي`ت از ايج`اد ع`دالت حقيق`ي و كردند، بازگردد؛ زمين در اطاعت مي

  . نمود

ش`اه ش`اھان، چن`ين ي  اند، كmم مقّدس خدا درب`اره دهرھبران و حاكمان اين دنيا، زندگي كرده و مركه  حالي در
ھمتاي آرامي و سmمتي و سعادت و  ي بي ساله زمين، در آن دوران ھزار. ."خواھد ماند زندهاو ھميشه ": فرمايد مي

  . آمده است، شكفته و شكوفا خواھد شدغالب  آسايش تحت سلطنت و سرپرستي پسر انسان كه بر گناه و بر مرگ، 

ب`راي او  آدمي`ان در... را بن`دگي خواھن`د نم`وداو  ھ`ا را تعظيم خواھند ك`رد و جمي`ع اّم`تاو  ،سmطين جميع"
 ١٧داود  كت`اب مزامي`ر( .".حال خواھن`د خوان`د را خوشاو  ،ھاي زمين يكديگر بركت خواھند خواست و جميع اّمت

  ).٧٢:  ١١و 

كنون ھرگ̀`ز  ب̀`راي ان دني̀`اي بيم̀`ار و فرس̀`وده، حك̀`ومتي ع̀`ادل را ف̀`راھم خواھ̀`د آورد ك̀`ه ت̀`ا، خداون̀`دخ̀`ود 
ي ج̀`اوداني و  يافت̀`ه ھاي جmل ي آدم، دارن̀`دگان ب̀`دن يافت̀`ه ش̀`ده و نجات تنھ̀`ا فرزن̀`دان احياء. ش̀`ناخته نش̀`ده ب̀`وده اس̀`ت

  . طبيعت مقّدس با او حكومت خواھند نمود

  .اد و تباھي خواھد بودگونه فس پادشاھي او تھي و عاري از ھر

بلك`ه كاھن`ان  تس`لّط ن`دارد  ،ھا موت ث`اني اين بر. ل قسمتي داردس است كسي كه از قيامت اوّ خوشحال و مقدّ "
   ).٢٠:  ۶يوحنّا ي  كتاب مكاشفه(. ".ھزار سال با او سلطنت خواھند كردخدا و مسيح خواھند بود و 

  

ن̀`ابود و مض̀`محل _ س̀`ا*ري، م̀`ذھبي  پادش̀`اھي، اس̀`تبدادي، مردم_ ش̀`كل حكوم̀`ت و دولت̀`ي،  ك̀`ه ھر  ح̀`الي در
  . رود بين نمي گرديده است، پادشاھي او اّما از

  . نقص خواھد بود ي خود او، كامل و بي ھمان اندازه ، بهخداوندسلطنت 

  

  سرور سIمتي
ميك`اه  ب`راي مث`ال،.مرحله آمدن مسيح، اشاره ك`رديم ي نخستين ھاي درباره گويي تر، به چند مورد از پيشپيش

ميكاه،  گويي آيا توّجه كرديد كه پيشاّما . لحم، متولّد گردد بايستي در بيت گويي كرده است كه مسيحا، مي پيامبر، پيش
  فرمايي نمايد، نيز اشاره نموده است؟ بايستي بر تمام زمين، حكم كه مسيحا مي چنين به اين ھم

كسي بيرون خواھد آمد ك/ه ھاي يھودا كوچك ھستي، از تو براي من  چه در ھزاره لََحم اَْفراتَه اگر  تتو اي بَيْ "
و او خواھ`د ايس`تاد و ... ھاي او از قديم و از ايّام ازل بوده اس/ت راني خواھد نمود و طلوع بر قوم من اسرائيل حكم

خواھ̀`د چراني̀`د و ايش̀`ان ب̀`ه آرام̀`ي س̀`اكن ) خ̀`ود را  ي گل̀`ه(در ق̀`ّوت خداون̀`د و در كبري̀`ايي اس̀`م يھ̀`وه خ̀`داي خ̀`ويش 
و  ۴و  ۵ميك`اه  كت`اب. (".و او س/Iمتي خواھ/د ب/ود .ن تا اقصاي زمين بزرگ خواھد شدا�او خواھند شد زيرا كه 

٢  :۵ .(  

دنيا آي`د و باي`د ك`ه پس`ر  ي ي`ك ن`وزاد پس`ر ك`ه باي`د ب`ه دوره و معاص`ر ب`ود، درب`اره ميك`اه، ھ`ماشعياء ھم كه با 
چن`ين حكوم`ت جھ`اني اي`ن پس`ر، اش`اره  اشعياء ھم گويي پيش. گويي كرده است پيشجاوداني باشد كه عطا شده است 

  . كرده است

و اس`م او عجي`ب  دوش او خواھد بودسلطنت بر زيرا كه براي ما ولدي زاييده و پسري به ما بخشيده شد و "
ترقّي سلطنت و سIمتي او را بر كرس/ي   .شير و خداي قدير و پدر سرمدي و سرور سmمتي خوانده خواھد شدو مُ 

. ثاب̀`ت و اس̀`توار نماي̀`د اب//دا�بادت//ا را ب̀`ه انص̀`اف و ع̀`دالت از اtن  ت̀`ا آن داود و ب//ر مملك//ت وي انتھ//ا نخواھ//د ب//ود
  ). ٩:  ۶و  ٧اشعياء كتاب ( .".غيرت يھوه صبايوت اين را بجا خواھد آورد

  : اسم او".ي او خواھند ناميد حّق و شايسته ھاي بر ھا و لقب با*خره، تمام جھان؛ پسر خدا را با عنوان
  عجيب،
  ُمشير،

  خداي قدير،
  پدر سرمدي،
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  سرور سmمتي،
  . ."خوانده خواھد شد

  . ، لّذت خواھند برد"از اtن و تا ابداtباد"ھا و اقوام جھان، از عدالت و آرامي  تمام ملّت

  

  . ھا بودن، براي ھميشه يك واقعيّت خواھد بود اشتياق خدا براي با انسان

خ/واھم  ُس/كنامي/ان ت/و  م/ن دربه خداوند ُمْلَص`ق ش`ده، ق`وم م`ن خواھن`د ش`د و  ھاي بسيار اّمت ،روز و در آن"
  . ".و خواھي دانست كه يھوه صبايوت مرا نزد تو فرستاده است گرفت

  ). ٢:  ١١زكرياء  كتاب(

ھم`ين توانن`د  ھايش`ان س`اكن اس`ت، مي خبر خوش براي امروز اين است كه تمام كساني كه روح مس`يح در دل
  . ، از آرامي و سmمتي خدا، متلّذذ گردندحا*

  

  .ديگر جھالت نخواھد بود

تر مردم̀`ان، در ھا زن̀`دگي نم̀`ود، بيش̀` مي̀`ان انس̀`ان ربار ب̀`ه زم̀`ين آم̀`د و د ، ب̀`راي نخس̀`تينخداون̀`دزم̀`اني ك̀`ه 
عنوان پادش`اه  ھا از پ`ذيرش عيس`ي ب`ه تر انس`انت`ا ام`روز، بيش`. و جھال`ت ورزيدن`د كه او كيست، قصور شناخت اين

ر جان و روح`ي در روي زم`ين، عيس`ي را رسد كه ھ وجود، دوراني طmيي فرا مي اين با. زنند خودشان، سرباز مي
  .ھمان عنواني كه خود اّدعا فرموده بود، خواھد شناخت به

تم`امي بش`ر خواھن`د آم`د ت`ا  ،ديگ`ر و از َس`بَّت ت`ا َس`بَّت ديگ`ر ي   م`اه ت`ا ُغ`ّره ي  گوي`د ك`ه از ُغ`ّره م`ي خداوند"
  ). ۶۶:  ٢٣اشعياء كتاب . (".سجده نمايند منحضور  به

ديگ`ر كس`ي ج`رأت نخواھ`د ك`رد ت`ا اي`ن . ھا، زمين را پر نخواھند ساخت ھا و فرقه اديان، آيين ديگر اين انبوه
چ`ه ھم`ه ب`ه  اگر. انكار نمايد ب مرد و از مردگان رستاخيز فرمود؛واقعيّت تاريخي را كه عيسي، پسر خدا، بر صلي

  . ي او و پيام وي خواھند شناخت عيسي اعتماد و توّكل نخواھند كرد، ھمه اّما، حقيقت و راستي را درباره

. ".س`ازد ميس`تورھ`ا دري`ا را م نح`وي ك`ه آب مملّ`و خواھ`د ش`د ب`ه ،خداون`د ج`mلِ  زيرا كه جھان از معرف`تِ "

   ).٢:  ١۴حبقوق  كتاب(

  

  نخواھد بودديگر جنگ 
جويي ب`ين ش`مال و جن`وب، ش`رق و غ`رب، ديگ`ر مرب`وط ب`ه گذش`ته  زمين، س`تيزه ب`ر خداوندھنگام سلطنت 

ي آفريق`ا،  ھ`اي وحش`تناك ق`اّره آ*م و رنج. كش`مكش مي`ان اس`رائيل و اق`وام اط`راف آن، پاي`ان خواھ`د پ`ذيرفت. است
ھ̀`اي داخل̀`ي و  جنگ. س̀`عادت را خواھن̀`د دي̀`د ھ̀`اي ديگ̀`ر ھ̀`م روي خوش̀`ي و قاّره. ب̀`راي ھميش̀`ه انتھ̀`ا خواھ̀`د ياف̀`ت

خاطر، در زمين،  مندي و رضايت سmمتي و آرامي، آسايش و سعادت. ھاي قومي و محلّي، تمام خواھند شد درگيري
  . پايدار خواھد گشت

  

تا  آييم خداي يعقوب بر ي و به خانه خداوندبياييد تا به كوه «: عزيمت كرده، خواھند گفت ،ھاي بسيار قوم"
و كmم خداون`د  ،زيرا كه شريعت از صھيون. ».ھاي وي سلوك نماييم ھاي خويش را به ما تعليم دھد و به راه طريق

ھاي بسياري را تنبيه خواھ`د ك`رد و ايش`ان  ھا را داوري خواھد نمود و قوم و او اّمت .صادر خواھد شد ؛از اورشليم
ھا خواھند شكست و اّمتي بر اّمتي شمشير نخواھد  را براي اّرهھاي خويش  آھن و نيزه ھاي خود را براي گاو شمشير
  ). ٢:  ٣و  ۴اشعياء كتاب .(".و بار ديگر جنگ را نخواھند آموختكشيد 

  

̀`اد، آن ̀`ه انس̀`ان س̀`mمتي و آرام̀`ي و پيوس̀`تگي و اتّح ̀`ي را بشناس̀`ند و بپرس̀`تند،  ھنگ̀`ام ك ھا خ̀`داي واح̀`د حقيق
تمام جھان، ب`ه ي`ك           بار ديگر،  يك. آشفتگي و تشويش زمان برج بابِل، وارونه خواھد شد. گير خواھد شد عالم

  :زبان سخن خواھند گفت
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او  ،را بخوانند و به يك دل يھوهخواھم داد تا جميع ايشان اسم  ھا باز ّمتزيرا كه در آن زمان، زبان پاك به ا"
  ).٣:  ٩صفنياء  كتاب. (".را عبادت نمايند

  

  شود لعنت، برداشته مي

بر زم`ين وارد س`بب گن`اه، س`اله، لعنت`ي را ك`ه به ي سلطنت ھزار براي افزوني آسايش و خوشي دوره خداوند
  .دارد مي آمده است، بر

ي  منص`ه زمين زندگي فرمود، قدرت خويش را ب`راي خنث`ي ك`ردن لعن`ت، به بار بر عيسي نخستين ھنگامي كه
ھ̀`ا را اص̀`mح  ھ̀`ا و عيب بخش̀`يد، نقص ھ̀`ا را ص̀`ّحت مي فرم̀`ود، بيماري ھ̀`ا را اخ̀`راج مي او ديو .رس̀`انيد ظھ̀`ور مي

داد و  ب`ر طبيع`ت، نش`ان م`يساخت و كنترل كامل را  بخشيد، بسياري را سير مي فرمود، مردگان را زندگاني مي مي
 و پادش`اه داد ك`ه او ھم`ان مس`يحاي موع`ود پ`ذير ارائ`ه م`ي نا عيسي با چنين اعمالي، مداركي انكار. فرمود اِعمال مي

  . است

رس`انيد، در بازگش`ت خ`ويش، ب`راي تم`ام  ظھور مي عنوان نمونه در آمدن نخستين خود، به چه كه عيسي به  آن
  . جھان، مھيّا خواھد فرمود

س̀`بب طبيع̀`ت و ذات را از ريش̀`ه  ھ̀`ا و م̀`رگ به ھ̀`ا، نقص او بيماري. ھ̀`ايش را خواھ̀`د بس̀`ت او ش̀`يطان و ديو
ق`در  ن`ي خواھن`د برداش`ت، آنكشاورزان، محص`و*ت فراوا. خس، نخواھد رويانيد و زمين، ديگر، خار. كند خواھد بر

  .خواھند گشت، منسوخ و مقھور "گرسنگي"و " فقر. "گونه نبوده است ھرگز آن كه پيشتر

  

پادش`اھي آس`مان ك`ه در نخس`تين . ھر قوم و ملّتي، اين دوران طmيي را در تاريخ جھان، تجربه خواھند نمود
  . قرار خواھد گشت وندان اين زمين، رّد شده بود، در بازگشت او دوباره بر آمدن عيسي توّسط شھر

  
گ̀`اه لنگ̀`ان مث̀`ل غ̀`زال  آن .خواھ̀`د گردي̀`دھ̀`اي ك̀`ران مفت̀`وح  گ̀`اه چش̀`مان ك̀`وران ب̀`از خواھ̀`د ش̀`د و گ̀`وش آن"
... ھا در بيابان و نھرھا در صحرا خواھد جوشيد زيرا كه آب. راييدخيز خواھند نمود و زبان گنگ خواھد سُ   و جست

گوي`د  م`ي خداون`د. خوراك مار خاك خواھد ب/ودكاه خواھد خورد و  ،ھم خواھند چريد و شير مثل گاو ه باگرگ و برّ 
:  ٢۵و  ٣۵:  ۵و  ۶اش`عياء كت`اب . (".مقّدس من، ض`رر نخواھن`د رس`انيد و فس`اد نخواھن`د نم`ودكه در تمامي كوه 

۶۵.(  

ك`ه در  چنان خواري، آن ي جانوران، به گي`اه حتّي دنياي جانوران ھم توأم با سmمتي و آرامي خواھد بود، ھمه
  . از ورود گناه، مقّرر گشته بود؛ روي خواھند آورد باغ عدن، و پيش

آين`د،  دنيا مي بهي مس`يح، س`اله ي پادش`اھي ھزار ورهخ`mل د ھ`اي آن`اني ك`ه در ي گن`اه، در قلب ھم`ه، ريش`ه اين با
جان`ب خ`دا و تنھ`ا  ي آم`رزش از ي ديگر، فرزندان و نسل آدم، به دريافت ھدي`ه ھمانند ھر دوره. وجود خواھد داشت

  . احتياج خواھند داشتان ك او براي نجات و رستگاري ايشي اعتماد بر تدار وسيله به

  

خ`وراك م`ار، "ش`ده اس`ت، توّج`ه كردي`د؟  پيش گفته ي مار، از ي آخر كه در چند سطر گذشته درباره آيا به آيه
ھ`ا  خزي`دن مار. ھايشان خواھند خزي`د چون گذشته، بر شكم ھا ھم ي ھزاره، مار خmل اين دوره در. ."خاك خواھد بود
داد عظ`يم و ش`گرف ديگ`ر از س`ّومين و واپس`ين  خواھ`د ب`ود ك`ه ھن`وز ي`ك رخ آوري بر اي`ن موض`وع بر زمين، ياد

  . ي خدا براي خنثي و وارونه كردن ھميشگي لعنت؛ باقي مانده است ي برنامه و نقشه مرحله

  

  ي خوشي نھايي شيطان دوره
ي مس`يح،  س`اله ، در م`ّدت س`لطنت ھزار"اژدھا، آن مار قديمي كه شرير و شيطان است"تر، آموختيم كه  پيش

انج`ام رس`د؛ و  ت ھ`زار س`ال ب`هھا را ديگر گمراه نكند تا مدّ  تا اّمت"بند و اسارت در چاه ھاويه نھاده خواھد شد،  در
  ).٢٠:  ٢و  ٣يوحنّا ي  كتاب مكاشفه. (".بايد اندكي خIصي يابد بعد از آن مي
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  دارد؟  بند و اسارت، نگاه نمي بايست، خدا شيطان را دوباره آزاد نمايد؟ چرا او شيطان را در چرا مي

اج`ازه خواھ`د داد ت`ا ب`راي آخ`رين  انس`انك`ار و گم`راه  گناهب`ه قل`ب  ك`ران خ`ويش، خدا در خرد و حكم`ت، بي
ك`ه ن`وع بش`ر، از  چنان ھم  . كه شيطان براي ھميشه، به كيفر خ`ود برس`د؛ ب`رمm و آش`كار گ`ردد از آن مرتبه، و پيش

پناه و درمانده از  فرزندان آدم، بي: ي مسلّم، آشكار و واضح استنحو شود، اين حقيقت، به زمان به ابديّت، منتقل مي
كاران را عادل و پارسا گردانيده و  د گناهتوان خدا مي خداوندتنھا . باشند ي خويش مي كرده يعت سقوطآمدن از طب بدر

  . خmصي بخشدفرمان ايشان، را از دل سركش و ناايشان 

  

دل و  ي كنن`ده تفت`يش ،يھ`وهم`ن  را بداند؟ كيست كه آن ؛تر است و بسيار مريض است  ندهفريبچيز  دل از ھمه"
و  ١٠ارمي`اء كت`اب . (".اعمالش ج`زا دھ`م ي وفق ثمره ھايش و بر كس برحسب راه  ھا ھستم تا به ھر گرده ي  آزماينده

١٧:  ٩ .(  

تحت ح`اكميّتي نقص، زندگي در آن محيط كامل و بياز  ، است؟ حتّي پس"فريبنده و مريض"دل انسان، چقدر 
خي`ل انب`وھي از كس`اني           شود،  دم كه شيطان آزاد مي ھم در آن عيب، باز عيب با پادشاھي كامmً بي كامل و بي
̀`د، دنيا آمده عيس̀`ي، در زم̀`ين ب̀`هي  س̀`اله ي س̀`لطنت ھزار ك̀`ه در دوره ̀`اور مي دروغان ̀`ه او  ھاي ش̀`يطان را ب كنن̀`د و ب

آورند و عليه آفريدگار خود، درست ھمانند  نوان دشمنان و مخالفان خدا گرد ميع ايشان قواي خود را به! پيوندند مي
  . كنند كشي مي كه اجدادشان در باغ عدن انجام دادند، طغيان و گردن چه آن

  .اين آخرين خوشي و فرصت شيطان خواھد بود

  

  آخرين ايستادگي شيطان
ھ`ايي را  ت`ا بي`رون رود و اّم`ت خواھد يافت انجام رسد، شيطان از زندان خود خmصي و چون ھزار سال به"

جھ`ت جن`گ ف`راھم آورد ك`ه ع`دد  هجھانن`د، يعن`ي ج`وج و م`اجوج را گم`راه كن`د و ايش`ان را ب` ي كه در چھار زاويه
پس . گاه مقّدسين و شھر محبوب را محاصره كردند  جھان برآمده، لشكر ي و بر عرصه .ايشان چون ريگ درياست
  ).٢٠:  ٧تا  ٩يوحنّا ي  كتاب مكاشفه( ".ريخته، ايشان را بلعيد ان فروآتش از جانب خدا از آسم

ھم  ي اورش`ليم، گ`رد گران و سركش`ان را ب`راي محاص`ره ،به شيطان اجازه خواھد داد ت`ا انب`وه طغي`انخداوند
شيطان . ھا را خواھد بلعيد كنند، آتش از آسمان خواھد باريد و تمام آن آرايي مي كه ايشان صف مجّردي آورد، ليكن به

  . ھند رسيدھمراه او به پايان راه خوا ھايي كه طرف او ھستند، به و تمام آن

  

  كوبيده شدن مار
   :دھد ترين واقعه در طول تاريخ بشري، رخ مي ھيبت و آن ھنگام، پر

ك`اذب  ك`ه وح`ش و نب`يّ  ، ج`اييآتش و كبريت انداخته ش/د ي كند، به درياچه و ابليس كه ايشان را گمراه مي"
آن نشس/ته ك/ه  بزرگِ س/فيد و كس/ي را ب/رو ديدم تختي  .عذاب خواھند كشيد ،روز ھستند؛ و ايشان تا ابداtباد شبانه

و مردگان را ُخرد و بزرگ ديدم كه پيش تخ`ت  .ھا جايي يافت نشد و براي آن آسمان و زمين گريخت ،از روي وي
دفت`ري ديگ`ر گش`وده ش`د ك`ه دفت`ر حي`ات اس`ت و ب`ر مردگ`ان داوري ش`د،  ،پ`ي. ھا را گش`ودند ايستاده بودند؛ و دفتر

و دريا مردگاني را كه در آن بودن`د ب`از داد؛ و م`وت و ع`الم .ھا مكتوب است چه در دفتر حسب اعمال ايشان از آن هب
ب`ه  ،و م`وت و ع`الم ام`وات .حس`ب اعم`الش حك`م ياف`ت هيكي ب دادند؛ و ھر ھا بودند باز مردگاني را كه در آن ،اموات
دفتر حيات مكتوب يافت نش/د، ب/ه كه در  و ھر. آتش ي اين است موِت ثاني، يعني درياچه.آتش انداخته شد ي درياچه
  ).٢٠:  ١٠تا  ١۵يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (".آتش افكنده گرديد ي درياچه

  

  .پايان خواھند رسيد ھا، به ھاي تمام دوران ھا و جنگ كشمكش
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ھ`ايي ك`ه از داوري  درس. پي تخت سپيد و بزرگ داوري، لعن`ت گن`اه، ب`ه ت`اريخ و گذش`ته خواھ`د پيوس`ت در
تمام آفرينش بر زشتي و كراھت گن`اه، و ب`ر . ھا نخواھند رفت اند، ھرگز از ياد خدا بر شرير و شيطان، حاصل شده

  . عدالت خدا، شھادت خواھند داد

در "براي ھميش`ه ان`د، كس`اني ك`ه او را پي`روي كرده ي  ش`يطان و ھم`ه. ، كوبيده خواھ`د ش`دمارنھايت، سر  در
:  ۴١متّ`ي  انجي`ل. (ھن`د ش`د، افكنده و نگ`اه داش`ته خوا"آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مھيّا گشته است

̀`د گريخ̀`ت). ٢۵ ̀`د ب̀`ود ك̀`ه ب̀`راي مج̀`ازا آن̀`ان ھم. محكوم̀`ان از زن̀`دان اب̀`دي ھرگ̀`ز نخواھن ت و چن̀`ين ق̀`ادر نخواھن
عي`ب،  كيفرشان، خدا را متّھم و محكوم كنند، زيرا حتّي ھنگامي كه به ايشان در جھاني كامل و پادشاھي كامل و بي

  . چنان خواستند تا عليه پادشاه آفريدگار و مالك خويش، طغيان ورزند آنان ھم ھزار سال، وقت داده شد؛

ق`رار خواھ`د ت، مب`ّرا خواھ`د ب`ود و م`ورد تأيي`د اتّھام`ااز  نامي و پي`ام خ`داي واح`د حقيق`ي، ب`راي ھميش`ه نيك
  . گرفت

لك`ن ترس`ندگان و "، خواھن`د ب`ود،خداون`د، نوشته شده است، ھميش`ه ب`ا دفتر حياتتمام كساني كه نامشان در 
 ي گوي`ان، نص`يب ايش`ان در درياچ`ه پرستان و جمي`ع دروغ  گران و بت ايمانان و خبيثان و قاتmن و زانيان و جادو  بي

).٢١:  ٨يوحنّا ي  كتاب مكاشفه.(".اين است موت ثاني. افروخته شده به آتش و كبريت خواھد بود
٢۶۴ 

     

  

تحت انقي`اد و ي آف`رينش ب`راي ھميش`ه، ھم`ه .آورد شيطان ھرگز دوباره سر زشت و كريه خود را نخواھ`د ب`ر
  . تسليم خداي واحد حقيقي خواھند بود

  

  !با او
  .آيد انگيز است كه در تصّور نمي قدر شگفت دھد، آن رخ مياز اين امور،  چيزي كه پس

 خدا با آدميان است و با ايش/ان س/اكن خواھ/د ب/ود ي اينك خيمه«: گفت و آوازي بلند از آسمان شنيدم كه مي"
و خدا ھر اش`كي را از چش`مان ايش`ان پ`اك خواھ`د . خود خدا با ايشان خواھد بودھاي او خواھند بود و  و ايشان قوم

 ».ل درگذشتھاي اوّ  زيرا كه چيز ديگر رو نخواھد نمود ،بعد از آن موت نخواھد بود و ماتم و ناله و دردو . كرد
  ).٢١:  ٣تا  ۵يوحنّا ي  كتاب مكاشفه( . ".».سازم چيز را نو مي لحال ھمهاَ «: نشين گفت  و آن تخت

نماي`د، دو فص`ل  ي خدا را توص`يف مي عتيق آفرينش اصيل و اّوليه گونه كه دو فصل نخست عھد درست ھمان
كه شيطان، گناه و م`رگ، ب`راي ھميش`ه ران`ده و  راستا با اين ھم. دھد جديد، آفرينش نوين خدا را شرح مي پاياني عھد
. طبيعت و ذات اقدس اح`ديّت ق`رار خواھ`د گرف`تبار ديگر در ھماھنگي كامل و عالي با  چيز يك شوند، ھمه دور مي

اند و  گرفت`ه ش`ده ھ`اي *زم، ھم`ه فرا درس. ي گناه، سقوط نخواھند كرد ھا يا فرشتگان، ھرگز دوباره به ورطه انسان
  . ."خدا با ايشان و خداي ايشان خواھد بود"

ن`و "اين برنام`ه، ش`امل . باشد يتر از زدودن تأثير گناه انسان مخدا، متضّمن و شامل چيزي بس بيش ي برنامه
يافت`ه و آس`ماني ك`ه مناس`ب حض`ور درخش`نده و  ھايي جmل ق`وم خ`دا از داش`تن ب`دن. باش`د ھ`م مي، "چيز ساختن ھم`ه

ھاي رستگار و احياء ش`ده از  ي ابديّت، جان در گستره. ايشان است، متلّذذ خواھند گرديدخداي  خداوندي  كننده خيره
ي  اي`ن ماي`ه. مند و *يتناھي خدا، سھم خواھن`د داش`ت ھاي مھيب و شكوه ھا و نقشه برنامه ھر قوم و از ھر دوره، در

ج`ا،  س`ر بب`ريم و او ني`ز از ب`ودن م`ا در آن دار، خواھد بود كه براي ھميش`ه ب`ا او به مقام ايمان مسّرت و شادي ما در
  .مسرور و شاد خواھد بود

  
  . ، يك حقيقت پيوسته و دائمي خواھد بود"خدا با ما"
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 ٢۴١

  !شباھت او به
ب`ه س`ردي و تلخ`ي نخواھ`د  كننده و منجي با قوم خ`ويش، ھرگ`ز مصاحبت و شراكت گرم و شيرين بين احياء

. گرداني̀`ده خواھ̀`د ش̀`د ك̀`ف داد، در بھش̀`ت س̀`ماوي، دوب̀`اره اع̀`اده و باز چ̀`ه ك̀`ه آدم در بھش̀`ت زمين̀`ي از نآ. گرايي̀`د

  : ا قصد فرمود تا نخستين مرد و نخستين زن را بيافريند، چنين فرمودھنگامي كه خد

  
  ). ١:  ٢۶كتاب پيدايش . (."بسازيم موافق شبيه ماو  صورت ما بهپس آدم را "

  .خواھند گشت ھمان صورتي كه خدا طرح فرموده بود، باز چيز درست به ھمه

پ`ر  را در خصوصيّات و خصائل خود دارند، خداصورت و شباھت آسمان و ملكوت، از مردان و زناني كه 
 .، ُمھ`ر خواھن`د ش`دع`دالت و پارس`اييق`وم خ`دا ب`ا . گناه ديگر حتّي يك امكان و احتمال نيز نخواھ`د ب`ود. خواھد بود

خ`واھم دي`د، و چ`ون بي`دار  در ع/دالتا م`ن روي ت`و را اّم`": دي`د و چن`ين نوش`ته اس`ت پيش مي را از داود پيامبر، اين
  . ".سير خواھم شد صورت تواز شوم، 

  ).١٧:  ١۵داود كتاب مزامير (

ت/ا " عنوان خلق`ت جدي`د خ`دا، در امنيّ`ت س`اكن خواھن`د ب`ود، مردان، زنان و كودكان فديه داده شده؛ ھميشه به
  ).٨:  ٢٩پولس به روميان  ي رساله. (".صورت پسرش متشّكل شوند به

دان`يم ك`ه چ`ون او  لكن م`يچه خ`واھيم ب`ود؛ ظاھر نشده است آناي حبيبان، اtن فرزندان خدا ھستيم و ھنوز "
  ).٣:  ٢يوحنّا ي اّول  رساله. (".كه ھست خواھيم ديد زيرا او را چنان مانند او خواھيم بودظاھر شود، 

  

  !براي او
ھا و از روش`ي برق`رار  مي`ان انس`ان از ھمان ابتدا، ھدف آفريدگار اين بود كه پادشاھي جاوداني خ`ويش را در

را گرام`ي و عزي`ز داش`ته و  فرمايد كه ما بتوانيم جmل، پ`اكي، محبّ`ت، ع`دالت، رحم`ت و ف`يض او را ش`ناخته و آن
  . احترام نماييم

ھا را تفقّد نمايد تا قومي از  اّمت": ھميشه اين بوده است كه ي خدا در جنگ طو*ني با شيطان، نقشه و برنامه
دست آوردنش ب`ه زم`ين  چه را كه براي به ، آنخداوند). ١۵:  ١۴كتاب اعمال رسو*ن . (."نام خود بگيرد ايشان به
تنده، او گذار و پرس` ھايي سپاس شباھت خويش كه با دل قومي رستگار و احياء شده به: آن خود خواھد فرمود آمد، از

  . را براي ھميشه محبّت، ستايش و پرستش خواھند كرد و از او لّذت خواھند برد

لحظه ممكن است رخ  اثر و وارونه كردن لعنت، ھر ي خدا براي بي ي برنامه و نقشه سّومين و واپسين مرحله
د ي`ا ت`رس، تم`ام وجودت`ان را كن` گشت عيسي، شما را از خوشي لبري`ز مي ي باز آيا شما آماده ھستيد؟ آيا انديشه. دھد

  گيرد؟ فرا مي

ش`مرد ك`ه م`ا در اي`ن س`فر در ك`mم مق`ّدس  مي ھاي بسيار ديگري را ھم از پاي`ان زم`ان، بر مقّدس، نشانه كتاب
اعتم`اد م`ا، ي`ك  ي قابل براي اtن، كافي اس`ت ك`ه ب`دانيم ك`ه آفرينن`ده. ھا را نداريم ي آن خدا، فرصت پرداختن به ھمه

  :جا خواھد بود ديگر را در آخرين فصل كتاب خويش، پنھان نموده است كه دانستن آن، نيكو و به گويي كوچك پيش

  ). ٢٢:  ٣يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. (!"نخواھد بود لعنتديگر ھيچ "
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 ٢۴٢

  

   ٣٠  
  بھشت ِشمائی از

  

  

  

  

  

ي`ين .ي ش`يطان و ش`رارت ص`ادق اس`ت درب`اره Yin-Yangيان`گ  يينگاه  دي`د به باور اکثريت جمعيت جھ`ان 
اي ب`ا تلفي`ق و تركي`ب  داي`ره_ روش`ن  ش`ايد ش`ما نم`اد ي`ك سايه. ، اس`ت"آفت`ابي"مفھوم  ، و يان`گ ب`ه"س`ايه"معناي  به

ي  بردارن`ده ي باس`تاني چين`ي، در ك`ه اي`ن فلس`فه حالي در. فردي از رنگ س`ياه و رن`گ س`فيد را دي`ده باش`يد به منحصر
درس`تي و زن`دگي و م`رگ را تي`ره و  حال، تمايز و تفاوت بين نيكويي و پليدي، درستي و نا عين حقيقت است، اّما در

پ`ذير ھس`تي و  نا عنوان ي`ك ام`ر طبيع`ي و خصوص`يّت پايان اين ديدگاه، به خوبي و ب`دي، نگرش`ي ب`ه. سازد مبھم مي
  . ود آدمي داردوج

مقّدس، از  كتاب. دھد تحليل متفاوتي از خير و شّر را ارائه مي و مقّدس، تجزيه گونه كه پيشتر ديديم، كتاب ھمان
̀`ا م̀`ا بوده ̀`دوه، ھميش̀`ه ب ̀`د و ھميش̀`ه ھ̀`م ج̀`زء * اي̀`ن عقي̀`ده ك̀`ه رن̀`ج و ان ̀`ّك جھ̀`ان ھس̀`تي، محس̀`وب مي ان ش̀`وند،  ينف

̀`د داري نمي جان̀`ب ̀`ّدس خ̀`دا روش̀`. نماي ̀`د ك̀`ه ش̀`رارت، درد و م̀`رگ، ب̀`راي  روزي مي .ن و واض̀`ح اس̀`تك̀`mم مق آي
  . ي تاريخ؛ زدوده و محو خواھند گرديد بار زانوي تسليم بر زمين خواھند نھاد و براي ھميشه از پھنه آخرين

  :كشد تصوير مي يتغيّر خدا را به ي * اين نمودار ساده، برنامه

  ابّديت  ]       زمان[      ازليّت 

  نيكويي مطلق   ]پليدي/ نيكويي[ نيكويي مطلق 
  

اي`ن تركي`ب و اخ`تmط، . اند ھ`ا، مح`دود ش`ده تركيب و مخلوط مذكور از نيك`ويي و پلي`دي، در داخ`ل اي`ن قmّب
.تواند براي ھميشه دوام داشته باشد نمي

٢۶۵ 
  

كش`د، دني`ايي ك`ه  تص`وير مي بهدو فصل نخستين و دو فصل پاياني كتاب خدا، دنيايي فارغ و تھ`ي از گن`اه را 
بين اين دو فص`ل اّول  در. گردد متعال گشته و تجليل ميو در آن  دارد و دوست مي را دوست داشت درستي آن خدا به

فرمايد تا معض`ل و مش`كل گن`اه و  ي خويش را عملي مي و دو فصل آخر است كه شاھد ھستيم كه خدا برنامه و نقشه
احياء و رستگار فرمايد كه او را بشناسند، دوست  ل نموده و قومي را براي خويش، فص و را حلّ  لعنت حاصل از آن

  . كه ابديّت را با او سپري نمايند بخواھندداشته باشند و 

  .ھمانند ھر داستان خوب، تاريخ احياء و نجات از جانب خدا نيز يك آغاز، ميانه و يك پايان دارد

  

  :يشھاي اّول و دّوم كتاب پيدا فصل :ابتدا

  .از ورود شرارت پيش_  دنيايي كامل

  

  :يوحنّا ي  تا فصل بيستم كتاب مكاشفه فصل سّوم كتاب پيدايش :ميانه
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 ٢۴٣

  .ي خدا مداخله_  دنيايي فاسد و تباه

  

  :يوحنّا ي دّوم كتاب مكاشفه و و بيستيكم  و ھاي بيست فصل :پايان

  .كني شرارت از ريشه پس_  دنيايي كامل

  

كت̀`اب مق̀`ّدس ني̀`ز  اس̀`ت، آخ̀`رين كت̀`اب در كتاب ھا كت̀`اب ابت̀`دامق̀`ّدس،  گون̀`ه ك̀`ه نخس̀`تين كت̀`اب در كتاب ھمان
  .است ھا پايان

  

  يوحنّا ي كتاب مكاشفه      كتاب پيدايش
  چيز كمال و انتھاي ھمه �      چيز ابتداي ھمه �

  زمين جديدآفرينش آسمان و  �      آفرينش آسمان و زمين �

  خدا نور است �    آفريند خدا خورشيد را مي �

  آخرين فريب شيطان �                  اولين فريب شيطان�

  داوري نھايي خدا �    نخستين داوري و مجازات خدا �

  ملغي كردن گناه و مرگ �                  گناه و مرگورود  �

  حکومت ميکند،"رآدم آخ" �  دھد دست مي حاكميّت را از،"آدم اّول" �

  افکنده ميشود آتش يطان به درياچهش �       خدا وعده درھمکوبی شيطان را ميدھد    �

  يابد ي خدا جmل مي بّره �      ي قرباني نخستين بّره �

  انسان در بھشت آسماني  �  شود ان از بھشت زميني رانده ميانس �

  خورد ي درخت حيات مي انسان از ميوه �  گردد انسان از درخت حيات، محروم مي �

  ھميشه با خدا خواھند بود   انسان �    شود انسان از خدا جدا مي �

  

  .رساند ھمين اندازه نيز منظور را مي چنان ادامه يابد، اّما به تواند ھم اين فھرست، مي

  

  مكاشفه
ي`ك واق`ع، ابت`دا و افتت`اح و  خدا كه درداستان " پايان"خواھيم تا در  رسانيم، مي پايان مي حال كه اين سفر را به

  :گردد مقّدس، با اين عبارات، آغاز مي آخرين كتاب در كتاب. آغاز جديد است، نيز تعّمق كنيم

واق`ع ش`ود، ب`ر غmم`ان خ`ود ظ`اھر باي`د زود  كه خدا به او داد تا اموري را ك`ه م`ي عيسي مسيح ي مكاشفه"
ك`ه گ`واھي داد ب`ه ك`mم خ`دا و ب`ه  را ظاھر نمود بر غ`mم خ`ود يوحنّ`ا، خود فرستاده، آن ي فرشته ي وسيله هسازد و ب

ش`نوند ك`mم اي`ن نب`ّوت  خوان`د و آن`اني ك`ه م`ي حال كسي كه مي هب خوشا .شھادت عيسي مسيح در اموري كه ديده بود
و از عيس`ي مس`يح ك`ه ش`اھد ام`ين و ...ك`ه وق`ت نزدي`ك اس`ت دارند، چ`ون نگاه مي ،توب استچه در اين مك را، و آن
نماي/د و م/ا را از گناھ/ان م/ا ب/ه  ت م/ياو را ك/ه م/ا را محبّ/ مر. زاده از مردگان و رئيس پادشاھان جھان است نخست

. و توان/ايي ب/اد ت/ا اب/دا�باده س/اخت، او را ج/Iل نِ/ھَ پادش/اھان و كَ  ،و ما را نزد خدا و پ/در خ/ود خون خود شست،
ھاي جھان ب`راي  و تمامي اّمت آيد و ھر چشمي او را خواھد ديد و آناني كه او را نيزه زدند اينك با ابرھا مي .آمين

آي`د،  گويد آن خداوند خدا كه ھست و ب`ود و م`ي مي» ر،ل و آخِ ، اوّ ءمن ھستم الف و يا«.آمين! بلي. وي خواھند ناليد
).١:  ١تا  ٣و  ۵تا  ٨يوحنّا ي  كتاب مكاشفه. (".اِ*طmق  قادر َعلَي

٢۶۶ 
  

  

يوحنّاي رسول، يكي از دوازده حواري و ش`اگردي . ، عطا فرمود"بر غmم خود، يوحنّا"خدا اين عبارات را 
.ك̀`رد خ̀`mل مأموريّ̀`ت و خ̀`دمت زمين̀`ي عيس̀`ي، او را ھمراھ̀`ي مي ب̀`ود در

از بازگش̀`ت عيس̀`ي ب̀`ه  ش̀`ش دھ̀`ه پ̀`س ٢۶٧
كار  ي ب`ه معن`اي دقي`ق واژه[ي خ`دا  خان`هود ت`ا اي`ن كت`اب آخ`رين را در كتابخدا به يوحنّاي رسول، الھام فرمآسمان، 

  . آورد ي تحرير در رشته ، به]مقّدس رفته در زبان يوناني براي كتاب

  
نس`اني دارد ك`ه ھ`يچ ا م`ي ھ`ايي پ`رده بر داد اي`ن كت`اب ج`ّذاب، از رخ. ، اس`ت"برداشتن پرده"معناي  ، بهمكاشفه

دارد و  ن`ام خ`ويش را اع`mن م`ي خداونددھد كه چگونه  اين كتاب، شرح مي. ھا را تصّور و درك نمايد تواند آن نمي
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 ٢۴۴

اي`ن . فرمايد سازد و اعاده مي آن خويش مي دست داده بود، دوباره از موجب گناه، از تسلّط و حاكميّتي را كه انسان به
  . نمايد نگاھي به بھشت را به ما ارائه مي چنين، نيم كتاب، ھم

  

  تخت پادشاھي
، ب̀`ه ك̀`دام اند، اّم̀`ا ھيچ ش̀`دهتع̀`داد ان̀`دكي از پي̀`امبران و رس̀`و*ن خ̀`دا، از دي̀`دن مح̀`ّل س̀`كونت خ̀`دا برخ̀`وردار 

  : يوحنّا چنين نوشته است . است را نديده اند  وحنّا ديدهيچه كه  وضوح و روشني آن

و آن آواز اّول را كه شنيده بودم كه چون كّرن`ا  اي در آسمان باز شده است دروازهبعد از اين ديدم كه ناگاه  "
ص`عود نم`ا ت`ا ام`وري را ك`ه بع`د از اي`ن باي`د واق`ع ش`ود ب`ه ت`و ج`ا  به اين«: گويد باره مي گفت، ديگر با من سخن مي

، در آن نش/ينندهو  .اي نش/يننده ،تختي در آسمان قائم است و ب/ر آن تخ/تالفور در روح شدم و ديدم كه   في» .بنمايم
]بھا ھاي گران  نام دو سنگ از سنگ[ صورت، مانند سنگ يشم و عقيق

به قزحي در گرد تخت كه   و است و قوس ٢۶٨
  . ".شباھت به زمّرد دارد ،منظر

  ). ۴:  ١تا  ٣يوحنّا  ي كتاب مكاشفه(

̀`اي رس``ول، در توص̀`يف مك``ان تخ̀`ت پادش``اھي آس``مان، قاص̀`ر اس``ت ̀`ان و آن تخ``ت، ب``ه. يوحنّ نحوي  آن مك
 وقف`ه، اع`mن كردن`د و بي فرشتگان، در اطراف تخت پادشاھي خدا، پ`رواز مي. جmل بود شكوه و پر بيان، با قابل غير

ي  كت`اب مكاش`فه. (!"آي`د خ`داي ق`ادر مطل`ق؛ ك`ه ب`ود و ھس`ت و مي خداوند، قّدوس، قّدوس، قّدوس": كردند كه مي
ھايي دارد ك`ه او در  كه ديد، ظاھراً كمي شباھت به چيز چه توانست گزارش نمايد كه آن يوحنّا تنھا مي ).۴:  ٨يوحنّا 

او ب̀`ه آن مك̀`ان ن̀`وراني و . ت̀`ر ب̀`ود تر و ويژه برجس̀`تهتر و  نھاي̀`ت زيب̀`ا چيز، بي اص̀`ل، ھم̀`ه زم̀`ين دي̀`ده اس̀`ت، اّم̀`ا در
ھاي ش`ادي و  وي از غ`ّرش تن`در و غري`و ص`داھاي ق` او ص`دا. طبيعي، خي`ره ش`ده ب`ود ھاي م`افوق درخشنده و رنگ

 ك`س آنچه كه يوحنّاي حواري را مجذوب و مفتون خود ساخته ب`ود؛  شنيد، ليكن آن را ميز پرستش و ستايش،مملّو ا

.بود كه بر تخت، نشسته بود
٢۶٩ 

  

  

  ھيجان و دلھره
  . كشند تصوير مي ھاي گوناگوني به اديان و مذاھب اين دنيا، بھشت را به صورت

روي  ھا بر آدم: ھا ديده باشيد كه شايد شما در كارتون. آور و پوچ ھستند برخي از اين توصيفات، واقعاً كسالت
مق̀`ّدس،  اي̀`ن آن چي̀`زي نيس̀`ت ك̀`ه كتاب. نوازن̀`د اند و از روي وظيف̀`ه و ب̀`راي رف̀`ع تكلي̀`ف، چن̀`گ مي ھ̀`ا نشس̀`ته ابر

  . نمايد شكوه خدا، توصيف مي ي محّل سكونت با درباره

اي`ن تعبي`ر و .لّذات جنس`ي در آن پاي`اني ن`دارد كنند كه محور، تصّور مي گر، بھشت را يك مكان مردبرخي دي
يافت̀`ه و  روي زم̀`ين ب̀`ود، چن̀`ين تعل̀`يم فرم̀`ود ك̀`ه ق̀`وم نجات ، ب̀`رخداون̀`دھنگ̀`امي ك̀`ه . تفس̀`ير ھ̀`م ك̀`امmً اش̀`تباه اس̀`ت

ش`وند بلك`ه مث`ل مmئك`ه خ`دا در آس`مان  كنن`د و ن`ه نك`اح ك`رده م`ي مي ]ازدواج[ نه نكاح": ي وي در بھشت شده احياء
  ).٢٢:  ٣٠متّي  انجيل. (".باشند مي

  

محور اس`ت ك`ه ش`ادي، ش`گفتي و ھيج`ان ب`ودن در حض`ور حكم`ت و محبّ`ت  آسمان و ملكوت، پادش`اھي خ`دا
تري از  آسمان و ملكوت، مكاني است كه ارتباطات و رواب`ط، در س`طح بس`يار ب`ا*. گردد *يتناھي، ھرگز محو نمي

خدا ازدواج زميني و جسماني را مق`ّرر فرم`وده اس`ت ت`ا ب`ه م`ا امي`د و . شناسيم چيزي است كه ما در زمين مي آن رھ
ي وي در بلنداي ابديّت وجود خواھ`د داش`ت،  شده يافته و احياء و قوم نجات خداوندجmلي كه بين  ايمان مصاحبت پر

تصوير كشيدن خوشي عمي`ق و پيوس`تگي مقّدس`ي ك`ه  ز بهھاي جسماني و دنيوي ا حتّي بھترين ازدواج. عطا فرمايد
ك`mم مق`ّدس خ`دا، اي`ن ام`ر را . ھا با مسيح خواھند داشت و براي ھميشه از آن لّذت خواھند برد، قاصر ھستند انسان

ب/زم ب`ه حال كس`اني ك`ه  به  خوش`ا": دھ`د ، و چنين ادامه مي)۵:  ٣٢پولس به افسسيان ي  رساله(نامد  ،مي"عظيمسّر "
  ).١٩:  ٩يوحنّا  ي كتاب مكاشفه. ("!اند دعوت شده نكاح بّره

  .بودن است اوي با  بھشت، تماماً درباره
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ترس`ند  وقت ديگر از حض`ور خ`دا، مي از ھر روز بيش اند، در آن ھا پيش آفريده شده شمار سال فرشتگان كه بي
م`ا ب`راي . ي آدم ھم وضع بر ھم`ين من`وال خواھ`د گذش`ت يافته شده و نجات براي فرزندان احياء. گذارند و احترام مي

  !ي ابديّت نياز داريم پي ببريم، به ھمهخداي خود، دخداونكه به مجد و جmل، خرد و حكمت و كامليّت و تعالي  اين

ھ`ا را بش`مارم، از  اگ`ر آن!ھ`ا چ`ه عظ`يم اس`ت آن ي قدر گرامي است و جمل`ه ھاي تو نزد من چه  اي خدا، فكر"
  ).١٣٩:  ١٧و  ١٨داود كتاب مزامير ( .".حاضر ھستم نزد توشوم ھنوز  وقتي كه بيدار مي. ريگ زياده است

  

  .بودن است اوبھشت، با 

  

ش`ويم ي`ا  پرسش اين نيس`ت ك`ه آي`ا م`ا ھرگ`ز خس`ته مي. شود ، ھرگز كھنه نميخداوندھيجان و ابھّت بودن با 
  بنديم؟  خير، بلكه سؤال اين است كه آيا ما ھرگز قادر ھستيم تا چشمان خود را بر او فرو

  ). ١۶:  ١١داود،  كتاب مزامير(. ."اtباد ھا، تا ابد دست راست تو لّذت و به حضور تو كمال خوشي است به"

  

  ھجوم و ازدحام
يافتگ̀``ان و  چن̀``ين انب̀``وه نجات تنھا نگ̀``اھي گ̀``ذرا ب̀``ه خداون̀``د را درياف̀``ت نم̀``ود، بلك̀``ه ھم يوحنّ̀``اي رس̀``ول، ن̀``ه

  . شدگان را نيز مشاھده نمود احياء

 ،ق/وم و زب/اناز ھ/ر اّم/ت و قبيل/ه و ك`س نتوان`د ش`مرد،   و بعد از اين دي`دم ك`ه اين`ك گروھ`ي عظ`يم ك`ه ھ`يچ"
و ب`ه آواز بلن`د  اند دست گرفته، ايستاده ھاي نخل به آراسته و شاخه ،ھاي سفيد پيش تخت و در حضور بّره به جامه در

و  ١٠يوحنّا  ي  كتاب مكاشفه. ("»!نجات، خداي ما را كه بر تخت نشسته است و بّره را است«: گويند ندا كرده، مي
٧:  ٩ .(  

، ھاي روي زم`ين بركت خويش را به تم`ام اق`وام و انس`انچگونه خدا وعده فرمود تا آوريد كه  خاطر مي آيا به
خدا به خادم خويش، يوحنّاي حواري،  ٢٧٠و از طريق تولّد منجي در خاندان ابراھيم، اسحاق و يعقوب؛ عطا فرمايد؟

  .ھاي او باشد اجازه فرمود تا به آينده بنگرد و شاھد تحقّق وعده

. حاضر خواھند گرديدزبان؛ در پيشگاه تخت سلطنت خدا، ھاي روي زمين، ھر قوم و ھر انسانھر گروه از 

را ك`ه   ب`ّرهشناس`انه، ھميش`ه  شده، ب`ا ص`دايي ش`ادمانه و قدر كاران رستگار و احياء شمار و انبوه گناه اين جماعت بي
  . ؛ ستايش و پرستش خواھند نمودفدا نمودگ جاوداني و اعطاي حيات جاوداني، خونش را براي نجات آنان از مر

زي/را ك/ه ذب/ح  ،ھ/ايش ھس/تي ھ/رمس/تحّق گ/رفتن كت/اب و گش/ودن مُ « :گوين`د رايند و م`يسُ   سرودي جديد مي"
 ،و ايشان را براي خداي م`ا خريدي ؛و مردمان را براي خدا به خون خود از ھر قبيله و زبان و قوم و اّمت اي شده

و ديدم و شنيدم ص`داي فرش`تگان بس`يار را ك`ه گرداگ`رد  ».زمين سلطنت خواھند كرد ه ساختي و برنِ ھَ پادشاھان و كَ 
: گوين̀`د ك̀`ه ب̀`ه آواز بلن̀`د م̀`ي ھ̀`زار ب̀`ود؛ ك̀`رور و ھ̀`زاران ھ̀`ا تخ̀`ت و حيوان̀`ات و پي̀`ران بودن̀`د و ع̀`دد ايش̀`ان ك̀`رور

كت`اب . (".».اب`دكه قّوت و دولت و حكمت و توانايي و اكرام و ج`mل و برك`ت را بي ذبح شده ي همستحّق است برّ «
  ).۵:  ٩تا  ١٢يوحنّا  ي مكاشفه

  

  !ولّي من
  :د و شادي نمودايّوب پيامبر، چنين وجپيش، ھزار سال  چھار

كه اين پوس`ت م`ن  و بعد از آن. زمين خواھد برخاست و در ايّام آخر، بر  ،دانم كه ولّي من زنده است من مي"
ب`ر او خواھ`د  چش/مان م/نو . او را ب/راي خ/ود خ/واھم دي/دو م`ن . ب/دون جس/دم ني/ز خ/دا را خ/واھم دي/دتل`ف ش`ود، 

  ). ١٩:  ٢۵تا  ٢٧ايّوب كتاب .(".تلف شده باشدھايم در اندرونم    اگر چه ُگرده. نگريست و نه چشم ديگري

عنوان ول̀`ّي  آيا ش̀`ما او را ب̀`هاس̀`ت؟ مش̀`تاق و كاھي̀`ده، "دي̀`دن خ̀`دا"ايّ̀`وب ب̀`راي چ̀`ون دل̀`ي  آي̀`ا دل ش̀`ما ني̀`ز ھم
  شناسيد؟ مي، خودتان
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توانم ب`ا ش`ما  دوست عزيزم، من نمي. ايّوب، شريك و سھيم ھستندداران راستين، در اميد مطمئن  ي ايمان ھمه
محبّ`ت  م/راپس`ر خ`دا ك`ه "م`ن تص`ميم دارم ت`ا ب`ا ! ولّي خود را روبرو خواھم دي`د مندانم كه  صحبت كنم، ليكن مي
بل`ي، م`ن چش`م . ؛ صحبت كنم و راه بروم)٢:  ٢٠پولس به غmطيان  ي رساله( ،!"داد براي مننمود و خويشتن را 

پ`يش ب`ا  ي ا*ھ`ي و دوس`تاني ك`ه از مند ارتباط با ق`وم خ`دا از ھ`ر دوره ك`ه متعلّ`ق ب`ه خ`انواده به آينده و اوقات شكوه
̀``بم امي̀``دوارم ك̀``ه  خداون̀``د ̀``ا ب̀``ا*. ي آن̀``ان باش̀``يد ني̀``ز در زم̀``ره ش̀``ماھس̀``تند، دارم و ب̀``ا تم̀``ام قل                           چي̀``ز،  ز ھرتر ا اّم

  ! را ببينم عيسيخواھم كه  من مي

  

  .جان خريد او كسي است كه براي من، جھنّم را به

  

خواھد ت`ا  اين است كه او ميواند در آن ِسير و انديشه نمايد،ت ترين حقايقي كه ذھن من مي انگيز يكي از شگفت
  :يسي دستگير شد تا محكوم و به مرگ سپرده شود، چنين دعا فرموددر شبي كه ع! ، سپري كنماوابديّت را با  من

  
ت`ا ج`mل م`را ك`ه ب`ه م`ن  باش/م م/ياي با من باشند در جايي ك/ه م/ن  دادهخواھم آناني كه به من  مي ،اي پدر"

  ).١٧:  ٢۴يوحنّا  انجيل. (".محبّت نمودي ،اي ببينند، زيرا كه مرا پيش از بناي جھان داده

، ل`يكن، او ش`ما را مجب`ور و ب`ا او باش`ندھا  ، خواسته است ت`ا انس`انخداوند. اين قلب و كانون پيغام خدا است
  .فرمايد وادار به پذيرش اين ھديه نمي

  

  . گذارد ي خود شما مي عھده گيري را به او تصميم

  
ش`يد ك`ه او اي`ن را خ`واھم بخكه غالب آيد، به  ھر: گويد ھا چه مي بشنود كه روح به كليسا ،كه گوش دارد آن"

  . ".فردوس خداست بخورداز درخت حياتي كه در وسط 

̀`اب مكاش̀`فه( ̀`ا  ي كت ̀`د؟ ج̀`ز كيس̀`ت آن"). ٢:  ٧يوحنّ ̀`ه ياب ̀`ا غلب ̀`ر دني ̀`ه ب ̀`ان دارد ك̀`ه عيس̀`ي پس̀`ر  آن ك ̀`ه ايم ك
  ).۵:  ۵يوحنّا  ي اّول رساله. (".خداست

  

  نقص ي كامل و بي خانه
داران متعلّ`ق ب`ه  ي جاوداني، جايي كه ايمان اجمالي حضرت يوحنّا را به خانهمقّدس، نگاه  دو فصل آخر كتاب

چه كه او براي ق`وم خ`ودش،  ي خويش خواھند زيست و در تمام آن دھنده ھم و با آفريدگار و نجات ھا با ي دوران ھمه
  . اند ثبت كرده مھيّا فرموده است، شراكت خواھند جست،

و  .باش`د ل درگذش`ت و دري`ا ديگ`ر نم`يل و زم`ين اوّ ك`ه آس`مان اوّ  ي`د، چ`ونو ديدم آسماني جديد و زميني جد"
ش`ود، حاض`ر ش`ده چ`ون عروس`ي ك`ه ب`راي  جان`ب خ`دا از آس`مان ن`ازل م`ي شھر مقّدس اورشليم جديد را ديدم كه از

  ). ٢١:  ١و  ٢يوحنّا  كتاب مكاشفه. (".شوھر خود آراسته است

ي م`ا  آفري`ده ش`ده ي باز ، ت`ا ب`ه س`يّاره"ش`ود خ`دا از آس`مان ن`ازل مياز جان`ب "مند،  جmل و ش`كوه اين شھر پر
خدا ھر اش`كي را ". ھا وجود نخواھد داشت ي قاّره كننده ديگر عامل جدا. ."دريا نخواھد داشت"زمين جديد، . بپيوندد

 ،و نال/ه و درد نخواھ/د ب/ود و م/اتم بع/د از آن م/وتو . پ`اك خواھ`د ك`رد ]يافت`ه داران نجات ايم`ان[ از چشمان ايشان
  ). ٢١:  ۴يوحنّا ي  كتاب مكاشفه( .ل درگذشتھاي اوّ  زيرا كه چيز ؛ديگر رو نخواھد نمود

  

مند اس`ت ك`ه در تص`ّور  جmل وش`كوه قدر پ`ر اين شھر سماوي، خود آن. نقص خواھد بود چيز، كامل و بي ھمه
  .نمايد را توصيف مي سختي آن يوحنّاي رسول، به. آيد نمي

 ھ`زار تي`ر پرت`اب مربّع است كه طول و عرضش مساوي است و ش`ھر را ب`ه آن ن`ي پيم`وده، دوازدهو شھر "
چھ̀`ار ذراع پيم̀`ود،  و چھ̀`ل و و دي̀`وارش را ص̀`د .اش براب̀`ر اس̀`ت  ياف̀`ت و ط̀`ول و ع̀`رض و بلن̀`دي ]متر كيل̀`و ٢۴٠٠[

و بني`اد  .ب`ود مص`فّاو بناي ديوار آن از يشم بود و شھر از زر خالص چون شيشه  .موافق ذراع انسان، يعني فرشته
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م، عقيق سفيد و چھارم، م، ياقوت كبود و سوّ ل، يشم و دوّ نوع جواھر گرانبھا مزيّن بود كه بنياد اوّ  ديواِر شھر به ھر
وپاز و دھم، عقيق اَخضر و تم، پنجم، جزع عقيقي و ششم، عقيق و ھفتم، زبرجد و ھشتم، زمّرد ِسلقي و نھ وزمّرد 

و دوازده دروازه، دوازده مرواريد بود، ھر دروازه از ي`ك مرواري`د و  .ياقوت بودجوني و دوازدھم،  يازدھم، آسمان
خ`داي ق`ادر مطل`ق و  خداون`دو در آن ھ`يچ ق`دس ندي`دم زي`را  .ش/فّاف ي از زر خالص چون شيشهشارِع عامِّ شھر،

س`ازد  را منّور مي را روشنايي دھد زيرا كه جmل خدا آن احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آنو شھر  .قدس آن است ،بّره
ھا در نورش سالك خواھند بود و پادشاھان جھان، جmل و اكرام خود را به آن خواھن`د  و اّمت .چراغش بّره استو 

مگ/ر آن/اني ك/ه آن نخواھد شد،  پاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود، ھرگز داخل و چيزي نا... درآورد
  ).٢١:  ١۶تا  ٢۴و  ٢٧يوحنّا  ي كتاب مكاشفه(".در دفتر حيات بّره مكتوبند

ط`mي خ`الص، چ`ون "ھ`اي آن از  شكوه خواھ`د ب`ود؛ حتّ`ي خيابان جmل و با جزء، پر اين شھر بزرگ، در ھر
گاه ي`ا  آن ش`ھر، ھ`يچ پرس`تش.را م`نعكس س`ازد خداون`دجزء، طرح شده ت`ا ج`mل  ھر. ، خواھند بود"ي شفّاف شيشه

چ`راغش ب`ّره ". ي ن`ور و روش`نايي آن خواھ`د ب`ود ، ك`انون پرس`تش و سرچش`مهخداون`دك`ه خ`ود  آفتابي ندارد، چرا
ي اجتماع و معب`د، س`اكن گش`ته ب`ود، و در  ا*قداس خيمه آفريده كه در قدس آسمان و ملكوت، با ھمان نور نا. ."است

؛ )٨:  ١٢يوحنّ̀`ا  انجي̀`ل(، "م//ن ن//ور ع/الم ھس//تم": ھنگ`ام ك̀`ه ب̀`ر زم`ين ب̀`ود و چن̀`ين فرم`ود نخ`ود عيس̀`ي ك̀`ه در آ
  . شود نوراني مي

ا*ق`داس در چ`ادر اجتم`اع  گونه كه قدس درست ھمان_ ظاھراً اين شھر آسماني شكل كامل يك مكّعب را دارد 
، )ماي`ل ١۵٠٠(         متر  كيل`و ٢۴٠٠ تقريب`اً براب`ر ب`ا ط`ول و ع`رض ش`ھر، در ھ`ر جھ`ت؛. كه نم`اد آس`مان ب`ود

فلك كشيده است كه بلن`داي  به اين بدان معنا است كه شھر ھمانند برجي سر. باشد ارتفاع آن نيز ھمين مقدار مي. است
كنون  ش`خص ك`ه ت`ا ھ`اي ك`افي ب`راي ھر ش`كوه، اتاق جmل و با ي پ`ر اين خان`ه. رسد آن تا فضا و جّو با*ي زمين، مي

  . است، دارددنيا آمده  به

تنھا كساني كه در ھنگام . "مگر آناني كه در دفتر حيات بّره، مكتوبند"جا نخواھند بود،  ھا آن ي انسان اّما ھمه
جان`ب وي گذاش`ته بودن`د،  روي زم`ين، اعتم`اد و توّك`ل خ`ويش را ب`ر خ`داي واح`د حقيق`ي و رس`تگاري از زندگي بر

  . جا خواھند بود آن

  . شود يوحنّا، شرح و توصيف باغ و بوستاني است كه در شھر  يافت مي ي ل كتاب مكاشفهواپسين فص

و  .ش`ود و نھري از آب حيات به من نشان داد كه درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و ب`ّره ج`اري م`ي"
خ`ود  ي مي`وهم`اه  آورد يعني ھ`ر را كه دوازده ميوه مي درخت حياتنھر،  ي  دو كناره در وسط شارِع عامِّ آن و بر ھر

 ب/ّرهو ديگر ھيچ لعن`ت نخواھ`د ب`ود و تخ`ت خ`دا و  .باشد ھا مي براي شفاي اّمت ،ھاي آن درخت دھد؛ و برگ ميرا 
را خواھن`د دي`د و اس`م وي ب`ر پيش`انِي ايش`ان  او ي چھ/رهو  .در آن خواھد بود و بندگانش او را عبادت خواھند نمود

خ`دا ب`ر ايش`ان روش`نايي  خداوندبه چراغ و نور آفتاب ندارند، زيرا و ديگر شب نخواھد بود و احتياج  .خواھد بود
  ).٢٢:  ١تا  ۵يوحنّا  ي  كتاب مكاشفه. (".خواھند كرد سلطنتبخشد و تا ابداtباد  مي

  

  نقص داستان كامل و بي
  .ي خود را كامل نموده است داستان خدا، چرخه

  .."است حيات درختي نھر،  دو كناره در وسط شارِع عامِّ آن و بر ھر"

ش̀`كوه آس̀`ماني و ب̀`اغي بس̀`يار  داش̀`تني و زيب̀`اي ع̀`دن، آغ̀`از گش̀`ته ب̀`ود، در ش̀`ھر با چ̀`ه ك̀`ه در ب̀`اغ دوست آن
را نخواھ`د  درخت معرفت نيك و بدخmف باغ عدن، بھشت آسماني،  بر. رسد كمال و انتھا مي نواز؛ به گير و دل چشم

گناه ورزيدند، از آن محروم شدند، آن ھنگ`ام، در دس`ترس ، كه آدم و حّوا در ھنگامي كه درخت حياتداشت، ليكن 
  . نقص و حيات جاويدان، يكتا گزينه در اورشليم سماوي خواھد بود قّدوسيّت كامل و بي. خواھد بود

  . ي آزمايش و راه رفتن به ايمان، به تاريخ خواھد پيوست دوره

را خواھند ديد و اس`م  او ي چھرهو  .در آن خواھد بود و بندگانش او را عبادت خواھند نمود بّرهتخت خدا و "
در آن ج`اودانگي، ق`وم خ`دا ھرگ`ز بھ`اي . ".ت/ا اب/دا�باد س/لطنت خواھن/د ك/ردو ... وي بر پيشانِي ايشان خواھد ب`ود
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ي ايش`ان از  پن`اه و درمان`ده ھاي بي جان، براي احياء و رستگاري "خدا و بّره"ي  وسيله گزافي را كه توّسط خدا و به
  . داوري و شايستگي دادن به ايشان براي زندگاني ھميشگي با او پرداخت شده است، فراموش نخواھند كرد

ك`ه خ`دا  اين. و قوم او؛ يك واقعيّت پايدار خواھد بود خداوندپذير بين  نا انگيز و شكست مصاحبت شيرين و دل
ك`ه ب`ه گن`اه آل`وده ش`وند،  از آن توانس`تند پ`يش چيزي كه آدم و ح`ّوا مي بايد با ما باشد و ما بايد با او باشيم، حتّي از ھر

  . تر خواھد بود شكوه تر و با انگيز بشناسند، شگفت

  وه باشد؟داراي عظمت و شك ترحتّي بيشچرا اين امر بايد 

  .شود ، يافت ميخريد و رستگاري بازي  پاسخ در واژه

يعن/ي  ،خ/ود ي فدي/ه،ك`ه در وي ،منتق/ل س/اخت، به ملكوت پسر محبّت خود ما را از قدرت ظلمت رھانيدهو "
  . ".ايم را يافته آمرزش گناھان خويش

  ). ١:  ١٣و  ١۴پولس به كولسيان  ي رساله(

̀`د باش̀`كوه چيز مي چ̀`ه ̀`د رھاني//ده ش//دن ازتر از  توان ̀`دير و فرج̀`ام ب ̀`هترين تق ̀`ه  عنوان قانون ، ب ش̀`كني محك̀`وم ب
وندان محب`وب در پادش`اھي  مقام شھر در بھترين حالت ممكن منتقل شدن بهچال ظلماني گناه و مرگ، و سپس،  سياه

  نور و محبّت خدا باشد؟

او براي رستگاري خ`ويش، اعتم`اد اين ھمان چيزي است كه آفريدگار و ولّي ما براي تمام كساني كه تنھا به 
پن`اه و  ك`اران بي بھ`اي خ`ود، گناه نھاي`ت گران كرانگي محبّ`ت خ`ويش و خ`ون بي خدا در بي. كنند، انجام داده است مي

  .درمانده را از جھنّم خmصي داده و آنان را براي ملكوت و بھشت، صmحيّت بخشيده است

ريد و فديه كه بايد در سراسر ابديّت و جاودانگي، مرور شود خ داستان باز_ نقص خدا  اين داستان كامل و بي
  .و از آن كسب لّذت گردد

در  ،كس نتواند شمرد، از ھر اّم/ت و قبيل/ه و ق/وم و زب/ان عظيم كه ھيچو بعد از اين ديدم كه اينك گروھي "
و به آواز بلند ندا  اند ايستادهدست گرفته،  ھاي نخل به آراسته و شاخه ،ھاي سفيد پيش تخت و در حضور بّره به جامه

 ٩و  ١٠يوحنّا  ي  كتاب مكاشفه. (".».نجات، خداي ما را كه بر تخت نشسته است و بّره را است«: گويند كرده، مي
 :٧.(  

ھ/ايش ھس/تي زي/را ك/ه ذب/ح  ھ/رمس/تحّق گ/رفتن كت/اب و گش/ودن مُ « :گويند رايند و ميسُ  و سرودي جديد مي"
و ھ`ر مخل`وقي را ك`ه در  ...له و زبان و قوم و اّم`ت خري`دياز ھر قبي خدا به خون خوداي و مردمان را براي  شده

نش`ين و ب`ّره را  تخ`ت«: گوين`د شنيدم كه مي باشد، ھا مي چه در آن آسمان و بر زمين و زير زمين و در درياست و آن
  ).۵:  ٩و  ١٣يوحنّا  ي كتاب مكاشفه( .".».تا ابدا�بادبركت و تكريم و جmل و توانايي باد 

  

  تا ابد با شادي
ك`ه پاي`ان خوش`ي دارن`د، ل`ذت  ھاي عاش`قانه س`الي ك`ه باش`ند، از داس`تان و در سراسر جھان، م`ردم در ھ`ر سنّ 

.ميبرند
اي ب`راي گروھ`ي ك`ه در ش`ب و دور ي`ك  گوي دھك`ده ي كھ`ن ك`ه قّص`ه ھا، چ`ه ي`ك افس`انه گونه داستان اين ٢٧١

ش`ود؛ و چ`ه داس`تاني زيب`ا ك`ه توّس`ط پ`در ي`ا م`ادر ب`راي ك`ودكش در  تعري`ف ميداده و  ب`ال اند، پرو آتش، جم`ع ش`ده
  :ھا مضموني مشابه دارند شود، بسياري از آن رختخواب، تعريف مي

  

ھاي  دس̀`ته از وق̀`ايع و مداخل̀`ه ش̀`رير، گرفت̀`ار آم̀`ده اس̀`ت، ط̀`ّي يك يي̀`ك دخت̀`ر ج̀`وان ھراس̀`ان ك̀`ه در دام آدم̀`
اش  ج`وي ش`جاع، از وض`عيّت دش`وار و درمان`دهي زيب`ا و رعن`ا ي`ا ي`ك جنگ ش`اھزادهي ي`ك  وس`يله طبيعي و به مافوق

كن`د ت`ا ب`ا او و در  ي محب`وبش را ب`ه ھمس`ري خ`ود اختي`ار مي يافت`ه قھرم`ان داس`تان، آن دخت`ر نجات. يابد رھايي مي
چن`ين گفت`ه ي`ا نوش`ته  ھا، ياب`د؟ معم`و*ً در آخ`ر اي`ن داس`تان و داستان، چگونه پايان مي. شكوھش زندگي كند قصر با

  :شود مي

  .ھم زندگي كردند و آنان ساليان سال، با خوشي با
  كنند؟ ھايي را تعريف مي چرا مردم، چنين داستان
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ھا اشتياق براي رھايي و نجات از بدي، ب`راي م`ورد محبّ`ت ق`رار  دليل آن است كه خدا در نھاد و جان انسان
ھايي  براي ھمين است كه كوچ`ك و ب`زرگ، چن`ين داس`تان. داده استگرفتن و شادمانه زيستن براي ھميشه را قرار 

  .را دوست دارند

  .اي خيالي نيست اّما داستان خدا، قّصه

ي خي̀`ال،  داس`تان زائي`ده.ش`ود شناس`ي ھ`م تأيي`د نمي ي باستان وس`يله پروري، ريش`ه در ت`اريخ ن`دارد، و به خي`ال
گويي دقيق و موجز، اع`mن  ھا پيش توّسط صد شود و به پانصد سال، نوشته نمي و طول ھزار ھا و در ي انسان وسيله به

چن`ين ب`ه كس`اني ك`ه  ھمچ`ون عيس`ي، س`خن بگوي`د، و ھم تواند با حكمت`ي آس`ماني يك قھرمان رويايي، نمي. شود نمي
چه  آنرويم و  اينك به اورشليم مي«: پس آن دوازده را برداشته، به ايشان گفت": گويد براي نجاتشان آمده است، نمي

كنن`د  ھا تس`ليم م`ي زيرا كه او را به اّمت. انجام خواھد رسيد ، بهپسر انسان نوشته شده است ي درباره ءزبان انبيا به
م خواھ`د و تازيان`ه زده او را خواھن`د كش`ت و در روز س`وّ  حرمت`ي ك`رده آب دھ`ان ب`ر وي انداخت`ه و بي ءو استھزا
كاران اسير جھنّم، ضميري پاك  توانند براي گناه بافي نمي اوھام و خيال). ١٨:  ٣١تا  ٣٣لوقا انجيل .(".».برخاست

اي شخص̀`ي و ف̀`ردي ب̀`ا  پردازي ق̀`ادر نيس̀`ت ت̀`ا ب̀`ه م̀`ا رابط̀`ه روي̀`ا. و اطمين̀`ان از حي̀`ات اب̀`دي را ب̀`ه ارمغ̀`ان آورن̀`د
ھ`ايي ب`ا اش`تياق ب`راي ج`mل دادن خ̀`دا و  خ`واه م`ا را مب`ّدل ب̀`ه قل`ب آلوده و خود ھ`اي گن`اه آفري`دگارمان را بدھ`د و دل

  . خدمت ديگران، نمايد

  .تنھا داستان خدا توانا به انجام اين كار است

  .داستان خدا، واقعي و حقيقي است

داس̀`تان و پي̀`ام خ̀`داي واح̀`د : ت̀`وان چن̀`ين گف̀`ت طور خmص̀`ه، مي ب̀`ه
كه انسان شد، در كامليّت زيس`ت، است ي پسر جاوداني او  حقيقي، درباره

ك`اران  ن پاكش را فدا نمود و از عالم مردگان، رستاخيز فرم`ود ت`ا گناهخو
̀`اه، م̀`رگ و جھ̀`نّم؛  بي ̀`ده را از چنگ̀`ال اھريمن̀`ي ش̀`يطان، گن ̀`اه و درمان پن

پاي`ان حكم`ت خ`ويش و  ھاي بي خوش`يتا ممك`ن ش`ود ك`ه او  ،خmصي دھد
ي پ`درش را ب`ا تم`ام كس`اني ك`ه ايم`ان دارن`د، قس`مت  محبّت و ج`mل خان`ه

  . دفرماي

  . ي خدا براي دنياي آشفته و در آشوب است اين مژده

  .، زندگي كنيمھميشه در خوشيتوانيم  ، ما ميچه كه او براي ما انجام داده است آندليل  به

، و بر آن چي`زي نت`وان اف`زود و از آن چي`زي نت`وان تا ابدا�باد خواھد ماند ،كند چه خدا مي آن فھميدم كه ھر"
  ).٣:  ١۴ كتاب جامعه. (".كاست

  

  دعوت و ھشدار
  :پذيرد كتاب خدا، با اين كلمات، پايان مي

ھا  فرشته خود را فرستادم تا شما را در كليسا ،من عيسي... ل و آخر ھستممن الف و ياء و ابتدا و انتھا و اوّ "
و  ١۶يوحنّ`ا  ي كت`اب مكاش`فه(.".ص`بح ھس`تم ي درخش`نده ي من ريشه و نس`ل داود و س`تاره. بدين امور شھادت دھم

٢٢:  ١٣.(  

  
ك`ه تش`نه  و ھر. »!بيا«: شنود بگويد كه مي و ھر» !بيا«: گويند مي ]يافته كاران نجات گناه[ و روح و عروس"

ك̀`س را ك`ه ك̀`mم نب`ّوت اي̀`ن كت̀`اب را   زي̀`را ھ`ر .قيم//ت بگي/رد ب/ي ،ك//ه خ/واھش دارد، از آب حي//ات ھ/رباش`د، بياي̀`د و 
و  .وي خواھ`د اف`زود ، خ`دا بmي`اي مكت`وب در اي`ن كت`اب را ب`رھا بيفزايد آن اگر كسي بردھم كه  بشنود، شھادت مي

ھايي ك`ه  ، خدا نصيب او را از درخت حيات و از شھر مقّدس و از چيزگاه كسي از كIم اين نبّوت چيزي كم كند ھر
 .»!آي/م زودي م/ي  بل/ي، ب/ه«: گوي`د او كه بر اين امور شاھد است، م`ي .در اين كتاب نوشته است، منقطع خواھد كرد

يوحنّ`ا  ي  كت`اب مكاش`فه. (".آم/ين. ش`ما ب`اد ي ما عيسي مس`يح ب`ا ھم`ه خداوندفيض  !عيسي خداوندبيا، اي . آمين
  ).٢٢:  ١٧تا  ٢١
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، نويس`نده ك`ه در )"اعتم`اد و حقيق`ت اس`ت كه قابل درس`تي به"معناي  ك`ه ب`ه(، "آم`ين"اين ترتي`ب، ب`ا آخ`رين  به
  .رساند پايان مي داستان و پيام خويش را بهوراي زمان وجود دارد؛ 

  

  خدا و انسان، با يكديگر

چ`ه ب`ود؟ آدم ،"كج`ا ھس`تي؟": داد كه ، به باغ آمد و ندا درخداوندآوريد كه پاسخ آدم، ھنگامي كه  ياد مي آيا به
  : با خجلت و شرمساري، چنين پاسخ داد

  
كت`اب پي`دايش . (".پ/س خ/ود را پنھ/ان ك/ردم. عري/انمچون آوازت را در باغ شنيدم، ترسان گشتم، زيرا كه "

٣:  ١٠.(  

  

گن`اه ورزي`ده زيرا ك`ه پنھ`ان س`ازند، مرد و زن، تmش كردند تا خود را از دي`دگان آفري`دگار و مال`ك خ`ويش،
  . بودند

̀`ان ̀`ان و كودك``ان ايم ̀`ردان، زن ̀`اريخ، م ̀`ان ت ̀`ون، در پاي ̀`ا اكن ̀`ه وع̀`ده اّم ̀`ّي خ̀`ويش ك``ه  دار ب ̀`دگار و ول ي آفري
  :دھند دھند؟ ايشان با شادماني، چنين، پاسخ مي گردد، چه جوابي مي مي باز

  ).٢٢:  ٢٠يوحنّا  ي كتاب مكاشفه(. !"عيسي خداوندبيا اي . آمين"

  چيز، چنين دگرگوني را سبب گشته است؟ چه

  

ع`وض،  چرا در، پنھ`ان س`ازند؟خداون`دخواھن`د ك`ه خ`ود را از  چرا برخي از فرزندان و نسل آدم، ديگر نمي
  ، ھستند؟خداوندروي  در مند ديدن رو ايشان مشتاق و آرزو

  .شود پاسخ، در پيغام خداي واحد حقيقي، يافت مي

خ`ود و آن فيض`ي ك`ه  ي بلكه برحس`ب اراده ،حسب اعمال ما نه به ،ما را نجات داد و به دعوت مقّدس خواند"
ما عيس`ي مس`يح ك`ه  ي دھنده لحال آشكار گرديد به ظھور نجاتاّما اَ  .ا*يّام در مسيح عيسي به ما عطا شد  قبل از قديم

پ``ولس ب``ه  ي دّوم رس``اله. (".انجي``ل ي وس``يله هب`` ؛فس``ادي را روش``ن گرداني``د م``وت را نيس``ت س``اخت و حي``ات و بي
  ).١:  ٩و  ١٠تاؤس  تيمو

  

  يك حكم
ھمين  گونه كه خدا يكتا فرمان خويش را بر آدم در باغ بھشت زمين، آشكار و روش`ن فرم`ود، ب`ه درست ھمان

  : واضح و آشكار فرموده است و در ارتباط با شھر آسماني بھشت،ترتيب، او يگانه حكم خود را بر فرزندان آدم 

آن`اني ك`ه در  مگ/رنخواھ`د ش`د،  پاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ ش`ود، ھرگ`ز داخ`ل آن نا چيزي"
  ).٢١:  ٢٧ي يوحنّا  كتاب مكاشفه. (".دفتر حيات بّره مكتوبند

  در دفتر حيات بّره، نوشته شده است؟ شماآيا اسم 

  :اگر چنين است، پس سخني شخصي از جانب او براي شما چنين است

، من`زل بس`يار اس`ت پ`در م`ن ي درخانه .به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد! مضطرب نشود شمادل "
مك̀`اني حاض̀`ر ك̀`نم،  ش//مااز ب̀`راي مك̀`اني حاض̀`ر ك̀`نم، و اگ̀`ر ب̀`روم و  ش//ماروم ت̀`ا ب̀`راي  گفتم م̀`ي م̀`ي ش//ماا*ّ ب̀`ه  و
م`ن راه و راس`تي و حي`ات ... نيز باش`يد شماباشم  خود خواھم برد تا جايي كه من مي را برداشته با شماآيم و  مي باز

   ). ١۴:  ١تا  ٣و  ۶يوحنّا  انجيل( .فرمايش عيسي. ".آيد من نمي ي وسيله ، جز بهركس نزد پد  ھيچ. ھستم
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  پايان سخن

  

  

  

  

  

ول`ّي من از انديشه و تعّمق در آفريدگار و . انگيز بود بخش و ھيجان اين كتاب، براي من يك سفر لّذت گارشن
حض̀`ور و ھ̀`دايت خ̀`دا در ط̀`ول س̀`ال . ام آي̀`د؛ ب̀`وده ھمت̀`اي او، غ̀`رق در برك̀`ت او ك̀`ه در گفت̀`ه نمي خ̀`ود و پيغ̀`ام بي
اي ك`ه باي`د  ام و فك`رم در اط`راف انديش`ه خاس`ته از طلوع آفتاب، برمي ھا پيش تر صبح ھايي كه بيش گذشته، در زمان
  .من بوده استچرخيده است؛ شاھد و ھمراه  آيد، مي در قالب نوشته در

  

  گذارم سپاس
ام، ليكن جاي ترديد نيست كه اين كتاب،  ھاي طو*ني اسامي، پرھيز كرده از نوشتن و آوردن فھرستچه  اگر
مندي ك`ه خ`دا ب`ه م`ن عزي`ز و ارزش` اي باري و پشتيباني ھمسر بسيار عزيزم كارول و دوستان و خ`انواده بدون برد

م`ن ب`ا تم`ام قل`بم، از . ب`رادر ديوي`د اس`ت  جلد و طّراحي آن، حاصل ت`mش . شد ھديه فرموده است؛ ھرگز آماده نمي
  .گذارم شما سپاس

  
انصاف نيست كه عمل شما و آن محبّت را كه به اسم او از خدمت مقّدسين كه در آن مش`غول ب`وده و  خدا بي"

  ).۶:  ١٠ي به عبرانيان  رساله. (".اموش كندايد، فر ھستيد؛ ظاھر كرده

  

ھاي الكترونيك`ي آن`ان،  ش`مار مس`لمانم ك`ه نام`ه ام را به دوس`تان و آش`نايان عزي`ز بي داني چنين، مراتب قدر ھم
  .كنم ي نوشتن اين كتاب را به من داد، نثار مي انگيزه

جھت كه اين س`فر  از آن كوتاه. كه در اين سفر كوتاه به من پيوستيد، تشّكر كنم شماخواھم از  از ھمه، مي بيش
ط`ّي اي`ن س`فر، مطالع`ه ك`رديم، كمت`ر از  ھ`ا را در مت`ون مق`ّدس ك`mم خ`دا ك`ه آن. تر باش`د توانست بسيار ط`و*ني مي

ايم، ولي واقعيّ`ت اي`ن  سيدهچه به پايان سفر خويش ر پس اگر. دھند مقّدس را تشكيل مي درصد از كّل آيات كتاب چھار
  . ايم است كه اينك در ابتداي راه قرار گرفته

  

  سفر مداوم
را درك نماين`د، روش`ن و  خواھن`د آن كه خداي واحد حقيقي، پيغام خويش را براي تم`ام كس`اني ك`ه مي حالي در

اي ھرگز نخواھد  ھيچ فرشتهنه ھيچ انسان و نه . مبرھن ساخته است؛ خود او اّما، پيچيده، برجسته و *يتناھي است
اين واقعيّ̀`ت را در آخ̀`رين آي̀`ه از انجي̀`ل يوحنّ̀`اي رس̀`ول،. ود خ̀`دا درك نماي̀`دي وج̀` چيز را درب̀`اره توانس̀`ت ت̀`ا ھم̀`ه

  : كند ي خودش، چنين ثبت مي نوشته

جا آورد كه اگر فرداً فرداً نوش`ته ش`ود، گم`ان ن`دارم ك`ه جھ`ان ھ`م گنج`ايش  ھاي بسيار عيسي به و ديگر كار"
  ).٢١:  ٢۵يوحنّا انجيل . (".ھا را داشته باشد نوشته

  

، انتخ`اب ي`ك پيغ`ام ي`ك خ`داترين جنبه براي من در نگارش كت`اب  شايد دشوار. را درك كنم اينتوانم  من مي
. ذك`ر نگردن`د           ھايي  ھايي از كmم مق`ّدس خ`دا، در اي`ن كت`اب، ذك`ر ش`وند و چ`ه قس`مت اين بود كه چه قسمت

كmم خ`دا، ب`راي روح و ج`ان آدم`ي، .دسترسي، برجسته و عظيم است قابل نحو غير جmل و به ت پرنھاي خدا، بيكmم 
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من فھميدم كه ك`افي نيس`ت ك`ه ": طور كه دوست من، از لبنان، چنين كشف كرده است كننده است؛ ھمان لذيذ و اقناع
نق`ل از فص`ل ھف`تم . (."'.وقف`ه، مطالع`ه نم`ود دائماً و بيخوانم، بلكه اين كتاب را بايد  مقّدس را مي من كتاب': بگوييم
  ).كتاب

، را خوان`ده و ب`ه آي`ات ي`ك پيغ`ام يك خداايد، شايد بخواھيد دوباره  پايان رسانيده حال، شما كه اين سفر را به
داً م`ورد قول از آن ذك`ر ش`ده اس`ت، مج`دّ  ھا اشاره شده است، توّجه كنيد و بخشي را ك`ه ھ`ر نق`ل مقّدس كه بدان كتاب

ي خويش قرار دھي`د  ي آفريدگار خويش را مورد مطالعه خانهاّما بھتر آن است كه كتاب. دھيد مطالعه و بررسي قرار
  :درگاه او تقديم داريد و اين نيايش و دعا را از دل، به

  . ".ھاي عجيب ببينم چشمان مرا بگشا تا از شريعت تو چيز"

  

ھا و نظراتت`ان  تري نياز داريد، در نوش`تن و فرس`تادن پرس`ش تنوير بيشكنيد كه به مدارك و  اگر احساس مي
ھاي الكترونيك`ي،  حال خواھم شد تا از ش`ما بش`نوم، حتّ`ي اگ`ر اي`ن نام`همن خيلي خوش. ترديد و درنگ نكنيد به من،

  !سبب شوند تا من كتاب ديگري بنويسم

  

  :پارمس پانصد ساله، من شما را به خدا مي و ھزار با اين بركت سه

  .تو را بركت دھد و تو را محافظت نمايد يھوه"

  .روي خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت كند يھوه   

  . ".روي خود را بر تو برافرازد و تو را سmمتي بخشد يھوه     

       ).۶:  ٢۴تا  ٢۶كتاب اعداد (

  

  برامِسن. دي. پي                                         

www.twor.com 

TWOR@iname.com
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  ھاي پاياني داشت ياد

  

  

  

  

  

  گفتار پيش
١

̀`ه: س̀`احل  ̀`ا را از جنگل ي نيم̀`ه منطق ̀`اران گرم ھ̀`اي پر بياباني ك̀`ه ص̀`حراي آفريق ̀`ن .س̀`ازد س̀`يري آن ج̀`دا مي ب ̀`اني اي ̀`وار بياب ن
  .تا مصر، كشيده شده است يزرع، از سنگال اي و لم وماسه

، ب`ه انب`وھي از خ`دايان م`ّذكر و مؤنّ`ث، ب`اور دارن`د؛ و باوران خ`دا چند، به وجود يك خدا، اعتقاد دارند، پرستان يكتاكه  حالي در ٢
، انس`ان را دين ب`يمداران  انس`ان، قائ`ل ب`ه وج`ود خ`دا نيس`تند و باوران خ`دا بيبينن`د و  چيز را بخش`ي از خ`دا مي ، نيز ھم`هباوران خدا ھمه
  .شمارند از خدا، محترم و مكّرم مي بيش

  

  راستي را بخر: ١فصل 
از _ قول مكت̀`وب ديگ̀`ر از پي̀`امبران و رس̀`و*ن  ھزار نق̀`ل از ي̀`ك ھمراه ب̀`يش ب̀`ه_ ي̀`ك خ̀`دا، ي̀`ك پيغ̀`ام، اي̀`ن عب̀`ارت، در كت̀`اب  ٣
كت`اب . جا مطرح و ذكر گردي`ده اس`ت گاه، تنھا قسمتي از يك آيه، نقل شده است، ھمانند موردي كه در اين. مقّدس گرفته شده است كتاب

راستي را بخر و آن را مفروش، و حكمت و ادب و فھم ": يدگو سّوم، چنين مي و  ي بيست سّوم، و آيه و امثال حضرت سليمان فصل بيست
كنم ت`ا  ، ش`ما خوانن`دگان را تش`ويق م`ي"ي`ك پيغ`ام يك خدا"ي كتاب  عنوان نويسنده بهمن ). ٢٣:  ٢٣كتاب امثال حضرت سليمان . (".را

قول شده  ھا در اين كتاب، نقل دا كه از آنمقّدس، در دسترس داشته باشيد تا به متون مقّدس كmم خ در ھنگام خواندن اين كتاب؛ يك كتاب
مق`ّدس انگليس`ي  ي كتاب در سراس`ر اي`ن كت`اب، ترجم`ه :توّج/ه. نگاھي بيندازي`د يابيد،  را مخصوصاً جالب يا دشوار مي است، و شما آن

New King James Version (NKJV) ه اس`ت و از ھ`ا اش`اره ش`د ھايي ك`ه ب`ه آن جز قس`مت ، م`ورد اس`تفاده ق`رار گرفت`ه اس`ت، ب`ه
آي`ات . [دھد كه چرا چند ترجم`ه، وج`ود دارن`د ، توضيح مي]در زبان اصلي آن[فصل سّوم اين كتاب . ھاي بھره گرفته شده است ترجمه
الخطّ جدي`د و ب`ا  چين`ي و رس`م ب`ا حروفي ق`ديمي  مقّدسي كه ب`ه ترجم`ه ي كتاب ي فارسي اين كتاب، ھمگي از نسخه شده در ترجمه ذكر

ي انگليس`ي  مق`ّدس، ش`باھت بس`ياري ب`ه ترجم`ه ي كتاب ي اي`ن نس`خه س`ياق ترجم`ه .اند ؛ موسوم است، نقل شده١٩٩۶سال چاپ اّول در 
New King James Version (NKJV) مق`ّدس ب`ه زب`ان فارس`ي، ت`ا  ھاي گون`اگون كتاب ي ترجم`ه توضيح مختص`ري درب`اره. دارد

  .].مترجم. كتاب ترجمه شده به فارسي، آورده شده استجا كه مناسب و مقدور بوده است، در فصل سّوم اين  آن
۴

ي  ت̀`أّملي تطبيق̀`ي و نس̀`بي درب̀`اره: ي جھ̀`اني مس̀`يحيّت نام̀`ه دان̀`ش.. جانس̀`ون. ام. كاري̀`ان و ت̀`اد. ت̀`ي .، ج̀`رجب̀`ي. ب̀`اِرت، ديوي̀`د 
  . ٢٠٠١انتشارات دانشگاھي آكسفورد، : لندن. ھا و مذاھب در دنياي نوين كليسا

۵
 http://www.wycliffe.org/wbt-usa/trangoal.htm  
۶

̀`اني، : تورنت̀`و. ي ش̀`ھيدان كت̀`اب ف̀`وكس درب̀`اره.). ويليامس̀`ون. اِي. ي ج̀`ي وس̀`يله ت̀`دوين به(ف̀`وكس، ج̀`ان   ليت̀`ل، ب̀`راون و كمپ
١٩۶۵.      

٧
اگ`ر . پادش`اھي م`ن از اي`ن جھ`ان نيس`ت ": كه عيسي مسيح، فرمود ، بناميم، چرا"كشور مسيحي"اشتباه است اگر كشوري را  

. ".ل`يكن اكن`ون پادش`اھي م`ن از اي`ن جھ`ان نيس`ت. كردن`د ت`ا ب`ه يھ`ود تس`لّيم نش`وم بود، ُخّدام من جنگ مي پادشاھي من از اين جھان مي

ك`اران درمان`ده و  اهشناس`د، تش`كيل ش`ده از گن رس`ميّت مي را به مق`ّدس آن كه كتاب" ملّت مسيحي"تنھا ). ١٨:  ٣۶انجيل حضرت يوحنّا (
انجيل حضرت . (."اند تولّد تازه يافته"؛ ھستند كه )۵:  ٩ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه(، "ھر قبيله و زبان و قوم و اّمت"پناھي از  بي

  ). ٣يوحنّا 
٨

ب̀`وك  ليوين̀`گ س̀`كريفايس: بارتلس̀`ويل، اوك̀`ي .آوري امين س̀`الگرد گ̀`رد س̀`ي_ ش̀`كنجه ش̀`ده ب̀`راي مس̀`يح . ُورمبران̀`د، ريچ̀`ارد 
  . ١٩٩٨كمپاني، 
٩

از ھفتاد زب`ان و گ`ويش، ب`راي پخ`ش رادي`ويي در سراس`ر جھ`ان، ترجم`ه  ، به بيشراه پارساييھاي راديويي با عنوان  برنامه 
  .مراجعه نماييدwww.injil.org/TWOR  يا  www.twor.com: ھا، به نشاني اينترني براي دسترسي و خواندن اين پيام. اند شده

١٠
ديق به درستي توراتي ك`ه عيسي پسر مريم را فرستاديم كه تصو از پي آن رسو*ن، باز ": گويد ي كامل قرآني، چنين مي آيه 

از او ب`ود  و تصديق به درستي ت`ورات ك`ه پ`يش ھا است دل از او بود داشت و انجيل را نيز به او داديم كه در آن ھدايت و روشنايي پيش
جز  ب`ه ،)ب`ه زب`ان انگليس`ي( در اي`ن كت`اب). ۴۵ي مائ`ده  ق`رآن س`وره. (".گ`اران ع`الم اس`ت دارد و راھنمايي خلق و اندرز براي پرھيز

. ي ق`رآن ترجم`ه. اند س`ف عل`ي، اس`تفاده ش`دهي عب`دّهللا يو قول شده از قرآن، از قرآن ترجمه اند، در ساير آيات نقل ھايي كه اشاره شده جا
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ي منس`وب ب`ه  ي فارس`ي اي`ن كت`اب، ترجم`ه ي ق`رآن اس`تفاده ش`ده در ترجم`ه نس`خه. [٢٠٠٣. ي تحري`ك ترس`يل ق`رآن مؤّسسه: نيويورك
اي مختل`ف، ھ ي ي آي`ات در ترجم`ه دليل تف`اوت در ش`ماره ب`ه. اي، از انتش`ارات پي`ام آزادي، چ`اپ ھف`تم اس`ت مرحوم مھدي ا*ھي قمش`ه

ي فارس`ي آن؛  ي اص`لي كت`اب، ب`ا ترجم`ه كه در آي`ات قرآن`ي موج`ود در نس`خه چنان . ھم متفاوت باشند ي آيات، با ممكن است كه شماره
  .].مترجم. اندكي متفاوت است

١١ 
در . نماي`د ، اش`اره مي)م`ا(كسي دارد؟ در قرآن، ّهللا؛ غالباً به خود، با استفاده از ض`مير اّول ش`خص جم`ع  ، اشاره به چه"ما"

ي  عرب زبان`ان، واژه :توّجه. دھد مقّدس، خداوند، نيز گاھي خود را با استفاده از ضمير اّول شخص جمع؛ مورد خطاب قرار مي كتاب
مس`لمانان و مس`لمانان،  اس`ت ك`ه مس`يحيان ع`رب زب`ان، غير" خدا"، اسم عاّمي براي "ّهللا ). "١: برند كار مي بهرا به دو صورت " ّهللا "
ميان عرب زبانان، ھيچ گروھي داراي اس`م ّهللا  در. نيستبري، اسم مناسبي براي خدا  اين نوع استفاده و طرز كار. برند كار مي را به آن

  .اند تر در فصل نھم اين كتاب آورده شده مطالب بيش. برند كار مي عنوان اسم ابتدايي و خاّص خدا به ا بهر" ّهللا "مسلمانان، ). ٢. نيستند
١٢

ھويّ̀`ت نويس̀`ندگان آن̀`ان، لحاظ حف̀`ظ مس̀`ائل امنيّت̀`ي ب̀`راي  ، ب̀`هي̀`ك خ̀`دا، ي̀`ك پيغ̀`ام ھاي الكترونيك̀`ي ذك̀`ر ش̀`ده در كت̀`اب نام̀`ه 
  . اند شناس، ذكر شده صورت نا به

١٣
زبان  مسلمين، غالباً اين خطاب محترمانه را براي نوشتن يا به. ، است"ّهللا عليه و آله صلّي"، عmمت اختصاري براي "ص" 

̀`ف " ع"رود و ب̀`راي س̀`اير پي̀`امبران، از  كار م̀`ي اي̀`ن عن̀`وان فق̀`ط ب̀`راي محّم̀`د ب̀`ه. [برن̀`د كار مي آوردن اس̀`م پيغمب̀`ر خ̀`ود، ب̀`ه ك̀`ه مخفّ
خ̀`دا و "         :گوي̀`د اي از ق̀`رآن دارد ك̀`ه چن̀`ين مي ، ريش̀`ه در آي̀`ه)ص(اي̀`ن عب̀`ارت .]. مت̀`رجم. گ̀`ردد يالّس̀`mم اس̀`ت، اس̀`تفاده م عليه

شما ھم اي اھل ايمان، بر او صلوات و درود بفرستيد و با تعظيم و . فرستند اين پيغمبر، صلوات و درود مي) روان پاك(فرشتگانش بر 
مقّدس، مغ`اير اس`ت ك`ه  استفاده از اين قاعده، با كتاب). ۵۵ي احزاب  قرآن سوره. (."دتسليم فرمان او شوياجmل، بر او سmم گوييد و 

ھنگ`امي ). ٩:  ٢٧ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله(                          . ".بار مردن و بعد از آن جزا يافتن، مقّرر اس`ت مردم را يك": گويد مي
مق`دار از دع`ا ك`ردن، موقعيّ`ت و مك`ان او را اب`ديّتي ك`ه س`اكن ش`ده اس`ت،  ھيچ .كن`د ميرد، سرنوش`ت او ديگ`ر تغيي`ر نمي كه يك فرد مي

  ).٢٢:  ١١كتاب مكاشفه (. دھد تغيير نمي
١۴

پ`ي آم`ده و ب`راي  ھاي در قول بندي كردن نقل جھت طبقه اين عبارت، به. باشد ، مي"چنين است اين"معناي  ، به"و ھكذا"ي  كلمه 
جز  ب`ه :توّج/ه. ش`ود اند، نوش`ته مي وجود اشتباھات امmيي و غيره، با ضريب اطمينان؛ نقل ش`ده كه متن اّوليه و اصلي، با نشان دادن اين

ھاي الكترونيك`ي  ھ`اي نام`ه قول ، نقل)براي تسھيل در فھ`م آن مطال`ب(ه كردن و اصmح موارد دستور زبان و تلفّظ، براي فشرده و كوتا
ب`ه ھاي الكترونيك`ي، در پاس`خ  بس`ياري از اي`ن نام`ه :توّج/ه. اند اند، ذك`ر گش`ته گونه ك`ه درياف`ت ش`ده ، ھمانيك خدا، يك پيغامدر كتاب 

   .اند آمده   www.answering-islam.orgي مطالب مندرج در پايگاه شبكه
١۵

  .١٩٩٧ِمريديَن، : نيويورك. التفسيري توّسط محّمد َمرَمدوك پيكثي  ترجمه: معناي قرآن عظيم 
١۶

) كيف`ر اعمالش`ان(زودي  آنان ك`ه، تك`ذيب كردن`د، ب`ه": گويد ي غافر، چنين مي از سوره ۶٩تا  ٧١براي مثال، قرآن در آيات  
و آب گ`رم و عف`ن (در حم`يم دوزخ . بس`ته ش`ود و كش`يده ش`وند) ي آتش`ين(ھ`ا ھاشان ب`ا ُغ`ل و زنجير گاه كه گردن آن. را خواھند دانست

فرس`تاديم ك`ه تص`ديق ب`ه  و از پ`ي آن رس`و*ن، ب`از عيس`ي پس`ر م`ريم را": چن`ين ھم. ."، سپس در آتش سوخته و افروخت`ه ش`وند)جھنّم
ھا است و تص`ديق ب`ه درس`تي ت`ورات  را نيز به او داديم كه در آن ھدايت و روشني دل از او بود داشت و انجيل اتي كه پيشدرستي تور

ايم`ان ) زبان به(اي كساني كه "). ۴۵ي مائده  قرآن سوره. (".گاران است از او بود، دارد و راھنمايي خلق و اندرز براي پرھيز كه پيش
از او فرس/تاده  كت/ابي ك/ه پ/يشل او و كتابي كه به رس`ول خ`ود فرس`تاده و ايمان آوريد به خدا و رسو) به حقيقت و از دل ھم(ايد،  آورده

و روز قيام`ت، ك`افر ش`ود، ب`ه گمراھ`ي س`خت و  و رس/وnن او) ي آس/ماني(ھ/ا كتابكه به خ`دا و فرش`تگان و  و ھر. )تورات و انجيل(
چن`ين ب`ه اب`راھيم و اس`ماعيل و  بع`د از او و ھم ك`ه ب`ه ن`وح و پيغمب`ران ما ب`ه ت`و وح`ي ك`رديم، چنان... افتاده است ، در)از سعادت(دور 

را عط`ا  زب/ورو عيسي و ايّوب و يونس و ھارون و س`ليمان ؛ وح`ي نم`وديم و ب`ه داود ھ`م ) فرزندان يعقوب(اسحاق و يعقوب و اسباط 
فص̀``ل س̀``ّوم كت̀``اب و ت̀``ر ب̀``ه ابت̀``داي  ب̀``راي آي̀``ات مش̀``ابه قرآن̀``ي بيش). ١٣۵و  ١۶٢ي نس̀``اء آي̀``ات  ق̀``رآن س̀``وره(             . ."ك̀``رديم

  .ھاي آن، مراجعه كنيد نوشت پي
١٧

، زي`را آن`ان از فك`ر خ`انواده و "فروش`ند مي"را  ، بسياري آن"خريدن حقيقت"جاي  به. ٢٣:  ٢٣كتاب امثال حضرت سليمان  
ترين كت`اب در جھ`ان  فروش ترسند، حتّي اگر اين كتاب، پر مقّدس؛ ببينند، مي كه آنان را در ھنگام خواندن كتاب ي اين دوستانشان درباره

  .).نوشت قبلي را مشاھده كنيد آيات قرآني آورده شده در پي. (و كتابي باشد كه قرآن؛ مسلمانان را به ايمان به آن، امر كرده است، باشد

  غلبه بر موانع: ٢فصل 
١٨

. دانِلِ̀`ي و پس̀`ران. آر. آرش̀`ركت . ھاي مش̀`ھور ش̀`رلوك ھ̀`ولمز پرون̀`ده: ي آث̀`ار ادب̀`ي جھ̀`ان گنجين̀`ه. دوي̀`ل، ِس̀`ر آرث̀`ور ك̀`انن 

  ).١٨٩١انتشار نخست در بريتانيا در . (١٧ي  ، صفحه١٩٨١
١٩

  .٧:  ١تا  ۵، انجيل حضرت متّي ١۴:  ١تا  ١۵:  ٧ي حضرت پولس به روميان  رساله 
٢٠

  .١۶ي  دويل، صفحه 
٢١

  .فصل شانزدھم كتاب اعداد 
٢٢

  .فصل پنجم كتاب اّول پادشاھان 
٢٣

  .فصل چھارم كتاب حضرت يونس 
٢۴

  .مقّدس؛ مراجعه كنيد ھاي حضرت دانيال، حضرت ِعزرا و حضرت استر در كتاب به كتاب 



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢۵۵

٢۵
  .فصل چھارم كتاب حضرت يونس 
٢۶ 

  .۶٢ي  صفحه. ٢٠٠۶ي ماه مارس  ، شماره National Geographicي  مجلّه، "ترين مسافرت بزرگ"
٢٧

ت`ا  ١٨ي دّوم حض`رت پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  ، رس`اله٨:  ٣۶، انجيل حضرت مرقس ٩٠ : ١تا  ١٢كتاب مزامير حضرت داود  
  .۴:  ١٣تا  ١۵ي حضرت يعقوب  ، رساله٨:  ١٨ي حضرت پولس به روميان  ، رساله۴:  ١۶

٢٨
در دوران حض`رت . فرس`تاده اس`ت آميز را ب`ر زم`ين فرو دادھ`ايي فاجع`ه اج`ازه فرم`وده و ي`ا رخدر تاريخ بشر، خدا ھميش`ه  

جز  چيز، ب̀`ه كن را ب̀`ر تم̀`ام جھ̀`ان فرس̀`تاد ك̀`ه در آن ھم̀`ه گي̀`ر و بني̀`ان از يكص̀`د س̀`ال، ش̀`كيبايي و ھش̀`دار، خ̀`دا س̀`يmبي فرا وح، پ̀`سن̀`
نگرن`د، ھ`م دان`ش  ي تردي`د و معّم`ا مي دي`ده كه بس`ياري ب`ه اي`ن س`يل، به حالي در). كتاب پيدايش ۶تا  ٨ھاي  فصل. (نفر، نابود شدند ھشت
در روزگ`ار حض`رت اب`راھيم، . زنن`د ي تاريخي، ُمھ`ر تأيي`د مي جا مانده و كشف شده، بر اين واقعه ھاي به واره شناسي و ھم سنگ زمين
خ`mل دوران حض`رت  در. ھم`ه ھ`mك ش`دند              دوم و غم`وره، ن`ازل گردي`د، فر، در آتش`ي ك`ه از آس`مان ب`ر ش`ھر س`ن جز س`ه به

اي`ن ). كت`اب حض`رت يوش`ع ١ت`ا  ١٠ھاي  فص`ل. (فرمان داد تا اقوام كنع`اني را ن`ابود س`ازنداز وي، خدا به قوم اسرائيل،  موسي و پس
ھ`اي  ريختن ديوار آسا ھمراه بود، وقايعي ھمچ`ون ف`رو اي معجزه انجام رسيد و غالباً با مداخله ھا، تحت فرمان و امر خاّص خدا به جنگ

دور ش`ھر راه  روز پي`اپي ب`ه ك`ه ق`وم اس`رائيل، ھف`ت از آن ، پس)كند يد ميتأي شناسي، اين واقعه را باستان(طرف بيرون آن  شھر اريحا به
عفّتي  پرستي، بي گشت از بت ھا سال صبر فرموده بود و به ايشان فرصت توبه و باز از داوري و مجازات اين قوم، صد خدا پيش. رفتند

ح`ال، آن`ان ش`ھادات م`ران  اين ، اّم`ا با)١٢:  ۴٠اب خ`روج ، كت`١۵:  ١۶كت`اب پي`دايش . (ھا را عط`ا فرم`وده ب`ود و قرباني كردن انسان
س`وي  تن از كنعاني`ان، توب`ه كردن`د و به تنھ`ا چن`د. خدايي ھمچون حضرت ابراھيم، حضرت يوس`ف و حض`رت موس`ي را ندي`ده گرفتن`د

. نمود، روي آورن`د ب`ازمي`ان دري`اي س`رخ  فوق طبيع`ي ب`ر مص`ر وارد آورد و راھ`ي را در گ`ر م`ا خداي واحد حقيقي كه ده ب`mي ويران

ب`راي . داري ب`ود ھنگامي كه خدا از قوم كھن خود، براي تحقّ`ق داوري خ`ويش اس`تفاده فرم`ود، او ھمچن`ان منص`ف و ع`اري از جان`ب
، ب̀``ا بmي̀``ي ك̀``ه ط̀``ّي آن، )ك̀``اري ايش̀``ان پرس̀``تي و زنا ي بت نتيج̀``ه در(مث̀``ال، ت̀``ورات، ثب̀``ت ك̀``رده اس̀``ت ك̀``ه خ̀``دا ابت̀``دا اس̀``رائيليان را 

ك`ه خ`دا اس`رائيليان  از اين تنھ`ا پ`س). كتاب اعداد ٢۵تا  ٣١ھاي  فصل. (ھزار نفر از قوم اسرائيل، ھmك شدند؛ تنبيه فرمود رچھا و بيست
فاس`د و پلي`د بودن`د،  را داوري و تنبيه فرموده بود، ايشان را براي اجراي داوري و مجازات خويش ب`ر اق`وام اط`راف ايش`ان ك`ه بس`يار

كmم مقّدس خدا به . تقصير بودند گناه و بي گر نتيجه بگيريم و فرض را بر اين استوار نماييم كه اين اقوام، بياشتباه است ا. گسيل داشت
نيك`ويي و تحّم`ل خ`دا، ). ١٨:  ٢۵كت`اب *وي`ان . (."زم`ين، آن`ان را از خ`ود ق`ي ك`رد": قدر فاسد و پليد بودند ك`ه گويد كه آنان آن ما مي

  .باشد ا*جراء مي گونه عظيم است و داوري او حتمي و *زم ب وي نيز ھمانبسيار عظيم است، ليكن خشم و غض
٢٩

كاران، فرصت توب`ه  فرمايد، اين است كه به گناه درنگ، داوري و مجازات نمي كه خدا پليدي و شرارت را بي اين يك دليل بر 
چيز از شما مخفي نمانَد ك`ه ي`ك روز، ن`زد خ`دا  يكاي حبيبان، اين ": گشت و پذيرش راه رستگاري از جانب خود را اعطا فرمايد و باز

پندارن`د،  ك`ه بعض`ي ت`أخير مي نماي`د؛ چنان ي خ`ود، ت`أخير نمي خداون`د در روز وع`ده. چون ھزار سال است و ھزار سال چون يك روز
 ٨و  ٩ّوم حض`رت پط`رس ي د رس`اله. (".خواھد كه كسي ھIك گردد؛ بلكه ھمه به توبه گرايند نمايد، چون نمي بر شما تحّمل ميبلكه 

 :٣.(  
٣٠

  .ھاي ظاھري و محتمل، تدارك ديده است ھايي براي اين تضادّ  ، پاسخيك خدا، يك پيغامكتاب  ٨، ١٢، ٢٨، ٢٩ھاي  فصل 
٣١

، ۶ي اّول حض`رت پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  و رس`اله ١۴ي حضرت پولس ب`ه رومي`ان  ، با رساله٧:  ١تا  ٢٠انجيل حضرت متّي  
  . مقايسه نماييد

٣٢
، ادامه "مقّدس تناقض آشكار در كتاب ١٠١": اي اينترنتي، به انتشار و فرستادن فھرست طو*ني ھاي شبكه بسياري از پايگاه 

در  ح//ّل و روش//ن ش//دهتن̀`اقض  ١٠١": ھ̀`ا اض̀`افه ش̀`ده اس`ت ك̀`ه ب̀`ه چ̀`ه چن̀`دين س̀`ال اس̀`ت ك̀`ه ي̀`ك عن`وان ديگ̀`ر ھ̀`م ب̀`ه آن دھن`د، اگر مي
  . www.debate.org.uk/topics/apolog/contrads.htm. ، موسوم است"مقّدس كتاب

 
٣٣

  :از مقّدس، عبارتند دو قانون براي برداشت و تفسير و تعبير و تأويل صحيح از ھر آيه در كتاب 

  .خواندن متني كه آن آيه در آن قرار گرفته است) ١

  .ي كmم مقّدس خدا با كmم مقّدس خدا مقايسه) ٢

مي`ان ت`و  اي را از ، خ`دايت، نب`ييھوه": نمايد مثmً در كتاب تثنيه، حضرت موسي اين نبّوت را براي فرزندان اسرائيل، بيان مي
ك`ه ب`ه  منظ`ور حض`رت موس`ي از اين). ١٨:  ١۵كت`اب تثني`ه . (".از برادرانت، مثل من براي تو مبعوث خواھد گردانيد، او را بش`نويد

گوين`د ك`ه حض`رت موس`ي،  فرماي`د، چ`ه ب`ود؟ برخ`ي مي ، مبع`وث مي"مي`ان ت`و از برادران`ت از": يامبري راقوم اسرائيل گفت كه خدا پ
ك`رده  گ`ويي مي ي فرزن`دان و نس`ل اس`حاق، پيش گفته اس`ت و برخ`ي ھ`م ب`ر اي`ن باورن`د ك`ه او درب`اره درمورد نسل اسماعيل؛ سخن مي

.). و غي`ره ١٨:  ٢و  ۵و  ١٧:  ٢۵و  ٢٠كت`اب تثني`ه . (دھ`د را ارائ`ه مي متني كه اين آيه در آن قرار گرفته است، پاسخ مناسب. است

گ`ذار  كنن`د ت`ا اي`ن پي`امبر را ب`ا بنيان كه بسياري تmش مي حالي ، كه بود؟ در"برگزيده شود"، خاّص كه قرار بود توّسط خدا "پيامبر"اين 
در ك`mم مق`ّدس خ`دا، ذك`ر روش`ني  ھا به ز اين عب`ارات، بع`ددين و مذھب خودشان يكي بدانند و تطبيق دھند، تفسير و برداشت صحيح ا

̀`ا .ش̀`ده اس̀`ت ̀`ل حض̀`رت يوحنّ ̀`ه انجي ̀`ا  ۴٧ب ̀`ال رس̀`و*ن  ۶:  ١۴، ۵:  ۴٣ت ̀`اب اعم ̀`ا  ٢۶و كت ̀`افتن پاس̀`خ مناس̀`ب، ٣:  ٢٢ت ̀`راي ي                ؛ ب

  .مراجعه نماييد
٣۴

 BC مخفّف :Before Christ )از  ھ`ايي اس`ت ك`ه پ`يش داد مفھوم و ب`راي بي`ان ت`اريخ رخ اين عبارت ب`ه. است) از مسيح پيش
، و ھمان بعد از م`يmد "ما خداونددر سال "معناي  و به  Anno Dominiمخفّف عبارت *تيني  AD. اند ميmد عيسي مسيح، واقع شده
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 ٢۵۶

، )از ت̀`اريخ بع̀`د) (Common Era( CE و) از ت̀`اريخ پ̀`يش) (BCE )Before Common Eraبس̀`ياري ام̀`روزه از . مس̀`يح اس̀`ت
  . باشد ي تقسيم تاريخ بشر، ھنوز ھم ميmد عيسي مسيح مي وجود، نقطه اين با. كنند كه در آن، اسم مسيح، حذف شده است استفاده مي
٣۵

اد ق`انوني م`رتبط ب`ا آن وام را داني`د ك`ه باي`د اس`ن كنون از بانك، وام و تسھيmت مالي دريافت كرده باشيد، حتم`اً مي اگر شما تا 
پرداخ`ت اقس`اط وام، در مھل`ت  را داده ب`وده اس`ت، و س`ھم ش`ما، باز ي آن سھم بانك، اعطاي وام`ي اس`ت ك`ه ب`ه ش`ما وع`ده. امضاء كنيد
ھمين ترتي̀`ب،  ب̀`ه. ب̀`ر دارد خوش̀`ايندي را در در انج̀`ام س̀`ھم خودت̀`ان در اي̀`ن ق̀`رارداد، عواق̀`ب نا و تعلّ̀`ل كوت̀`اھي. موقع اس̀`ت مق̀`ّرر و ب̀`ه

ھايي ھمچ`ون م`ن و ش`ما، اي`ن  ي ب`راي انس`ان وعده_ ي پيماني كه آفريدگار ما براي نوع بشر، فراھم فرموده است  مقّدس، درباره كتاب
̀`راھم م̀`ي ̀` امك̀`ان را ف ̀`دي او برخ̀`وردار گ ̀`ا از برك̀`ت اب ̀`ا انس̀`ان "پيم̀`ان و عھ̀`د"مبح̀`ث و موض̀`وع . رديمآورد ت ̀`رار  ك̀`ه خ̀`دا ب ھا برق

  .مقّدس است فرمايد، تنھا مختّص كmم مقّدس خدا در كتاب مي
٣۶

من`د از  ي`ك مث`ال قدرت. ما اين نشان ا*ھي در كmم مقّدس خدا را در فص`ل پ`نجم، م`ورد بررس`ي و توّج`ه، ق`رار خ`واھيم داد 
. ش̀`ود از كت`اب حض`رت داني̀`ال، ياف`ت مي ٧ت̀`ا  ١٢ھاي  فرماي̀`د، در فص`ل را اع`mن مي ، روي دھ`د، آنك`ه ت̀`اريخ از آن ك`ه خ`دا پ̀`يش اين

دھ`د و در ادام`ه،  ش`رح مي از ميmد مسيح، ت`ا زم`ان ظھ`ور او،  صد سال پيش ھاي جھان را از چھار حضرت دانيال، تاريخ امپراتوري
ھ̀`ا را در ب̀`ين  گويي حض̀`رت داني̀`ال، تم̀`ام اي̀`ن پيش. نماي̀`د ، توص̀`يف ميھ̀`اي آخ̀`ر، ح̀`ادث ش̀`وند بايس̀`ت در زمان ھ̀`ايي را ك̀`ه مي داد رخ
  .آورده است ي تحرير در از ميmد عيسي مسيح، به رشته پيش ۵٣٠تا  ۶٠٠ھاي  سال

  

  ؟تحريف شده يا قابل اعتماد :٣فصل 
٣٧

مقّدس، الھ`ام خ`دا ھس`تند،  تابدارد كه متون مقّدس كmم خدا در ك اشارات و ارجاعات ديگر قرآني كه به مسلمانان اعmن مي 
و  ۴۶، ۵٣، ١٣۵، ١۶٢ :ي نس̀``اء و س``وره ٢و  ٣: عم``ران ي آل و س``وره ٨۶ت``ا  ٩١، ١٠٠، ١٣۵، ٢٨۴ :ي بق``ره س``وره: از عبارتن``د
ي  و س̀`وره ١٠۴ :ي انبي̀`اء و س̀`وره ١٣٢ :ي ط̀`ه و س̀`وره ٩٣ :ي ي̀`ونس و س̀`وره ٩١ :ي انع̀`ام و س̀`وره ۴٢ت̀`ا  ۴٧، ۶٧ :ي مائ̀`ده س̀`وره
ي  و س`وره ١۵: ي جاثي`ه و س`وره ۵٢و  ۵٣، ۶٩ت`ا  ٧١: ي غ`افر و س`وره ٢٢: ي س`جده و س`وره ۴۵: ي عنكبوت سوره و ۴٢: قصص
  .و غيره ٢۶: ي حديد و سوره ١١: احقاف

٣٨
. باني شده است ، حراست و نگهمتعّصبي جوامع يھودي حسود و  وسيله عتيق به ھاي متمادي، متون مقّدس عھد خmل قرن در 

ھا حاض`ر بودن`د ت`ا ب`راي آن ج`ان خ`ود را  ھ`ايي ك`ه انس`ان ھ`اي مقّدسش`ان را، كتاب كتابكساني ديگري اجازه داده بودند كه  آيا آنان به
، بن`اي اعتق`اد و ايم`ان خ`ود را ب`ر )مس`يحيان(ي م`ذھبي  بدھند، لمس كنند؟ در تاريخ، ھيچ مورد ديگري ثبت نشده اس`ت ك`ه ي`ك جامع`ه

آي`ا . م`ورد احت`رام و تك`ريم ب`وده اس`ت              ، )دين يھودي`ان راس`ت(ي مذھبي ديگري  وّسط جامعه، بگذارند كه ت)عتيق عھد(كتابي 
  سازد؟ ممكن نمي كسي را عمmً غير عتيق توّسط ھر وجود تنھا ھمين حقيقت، تحريف متون مقّدس عھد

٣٩
  . ١٩٩٣ي الكترونيك،  سخهي تحريك ترسيل قرآن، ن مؤّسسه. شاكر. اچ. ي ام وسيله ترجمه به. قرآن مقّدس 
۴٠

انتش̀`ارات دانش̀`گاھي آكس̀`فورد، : نيوي̀`ورك. مق̀`ّدس آكس̀`فورد كت̀`اب راھنم̀`اي كتاب. كوگ̀`ان. و ميش̀`ل دي. متزگ̀`ر، ب̀`روس ام 
  .٧۵۴ي  ، صفحه١٩٩٣

۴١
  .، مراجعه نماييد٣٧ي  نوشت شماره به پي 
۴٢

). سال پس از وف`ات محّم`د از يكصد بيش. (باشد ميmدي در دسترس نمي ٧۵٠از سال  ھيچ مدرك مستند قرآني يا اسmمي پيش 

 qur/qurmanu.htm-http://debates.org.uk/topics/history/bib 

 
۴٣

  .۶٨٣ي  صفحه متزگر و كوگان، 

 
۴۴

در . ش`ود ھاي باس`تاني ياف`ت، آورده مي نوش`ته ت`وان در دست ھاي مختلف و جزئي و ظاھري كه مي جا، مثالي از شكل اين در 
بود كه پادشاه شد و سه سال در اورشليم، سلطنت نم`ود و  ھجده سالهياكين،  و يھو": خوانيم عتيق، چنين مي كتاب دّوم پادشاھان در عھد

̀`ود ̀`ان اورش̀`ليمي ب ̀`ر اَْلنات ̀`ان م̀`ي). ٢۴:  ٨كت̀`اب دّوم پادش̀`اھان . (".اس̀`م م̀`ادرش نُحوْش̀`طا دخت ̀`ين بي ̀`واريخ، چن ̀`اب دّوم ت ̀`ا كت : دارد اّم

عمل  ب`ه  ناپس`ند ب`ود، خداون`دچ`ه در نظ`ر  نروز در اورش`ليم، س`لطنت نم`ود و آ ماه و ده ب`ود ك`ه پادش`اه ش`د و س`ه ساله ھشتياكين  يَھُو"
  ). ٣۶:  ٩كتاب دّوم تواريخ . (".آورد

سالگي يھوياكين بود ك`ه پ`درش  گويند كه در سّن ھشت گران، مي توان توضيح داد؟ برخي از پژوھش چنين تفاوتي را چگونه مي
را  س`لطنتپ`ي م`رگ پ`درش،  س`الگي و در در دولت و حكومت خويش، منص`وب نم`ود و او در س`ّن ھجده معاونت و مشاركتاو را به 

جاي  ش`ت ب`هاّما توضيح بھتر ديگر اين است كه اين تفاوت عددي، تنھا محص`ول نوش`تن ھ. رسد نظر مي آغاز كرد، كه امري محتمل به
كه از آن زمان ب`ه بع`د،  كاتبان ايھ نوشته ھاي دست در تمام نسخه اشتباه، اگر چنين باشد، اين عدد .ن اّوليه استھجده، توّسط كاتبان قر

  . تسّري يافته است اند، نگارش شده

حج`م انب`وه  ت`ر مواق`ع،  در بيش. كن`د را تحري`ف نمي گ`ذارد و آن چه باشد، باز ھ`يچ ت`أثيري در پيغ`ام خ`دا ب`راي م`ا نمي قضيه ھر
ي صحيح را با مقايسه با متون قبلي آن، تعيين  دھد تا آنان ترجمه گران اين اجازه را مي ھشمقّدس، به پژو ھاي باستاني كتاب نوشته دست
  .نمايند

۴۵
ھش̀`ام؛  بن حار بن الّرحمان العاس و عبد بن الّزبير، س̀`عيد بن ّهللا  ثابت، عب̀`د بن س̀`پس عثم̀`ان ب̀`ه زي̀`د": كنن̀`د احادي̀`ث، چن̀`ين ثب̀`ت مي 

آن`ان اي`ن ك̀`ار را انج`ام دادن`د و ھنگ̀`امي  ...ھاي كام/ل و ف//اخري بنويس/ند ك/رده و در نس/خهآوري  ھا را جم//ع نوش/ته دستدس`تور داد ت`ا 
عثمان، به تم`ام و*ي`ات اس`mمي، ي`ك نس`خه '. '.گردانيد باز!) ؟(ھاي اّوليه را به حفصاء نوشته عثمان، دست'ھاي متعّددي تھيّه شد،  نسخه
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 ٢۵٧

̀`ه ك̀`رده بودن̀`د، فرس̀`تاد و  از آن ھاي  نوش//تهھاي ديگ//ر قرآن//ي، اع//ّم از   ام//ر ك//رد ت//ا تم//ام موض//وعات و نوش//تهچ̀`ه ك̀`ه آن كاتب̀`ان، تھيّ
، ح̀`ديث). (۵١٠ي  ص̀`حيح البخ`اري، جل`د شش̀`م، ش`ماره. ("'.آوري و س/وزانيده ش/وند ھاي كام/ل؛ جم//ع پيوس/ته و پراكن/ده، ي//ا نس/خه نا
بس̀`ياري از اعتق̀`ادات و اعم̀`ال خ̀`ويش را ب̀`ر  مس̀`لمانان، بن̀`اي. ھاي باس̀`تاني ھمس̀`ران و آش̀`نايان محّم̀`د اس̀`ت ، نوش̀`ته]رواي̀`ت و گفت̀`ه[

  .).گذارند احاديث مي
۴۶

ك``ه مت``ون مق``ّدس ك``mم خ``دا،  ب``راي شناس``ايي و حص``ول اطمين``ان از اين_ ھ``اي دري``اي م``رده  از كش``ف طومار حتّ``ي پ``يش 
 ھاي ِس̀`پتواِِجنت نس̀`خه عتيق در دس̀`ترس ام̀`روزي ب̀`ا ي عھ̀`د ش̀`خص، تنھ̀`ا ني̀`از ب̀`ه مقايس̀`ه_ ان̀`د  تغيير؛ ب̀`اقي مانده نخورده و ب̀`دون دس̀`ت

پايان رس̀`يد و  از م̀`يmد، ب̀`ه پ`يش ٢٧٠ح̀`دود س̀`ال  عتيق ك`ه در ي يون̀`اني عھ̀`د ترجم̀`ه(،  Septuagint )گ`اني ي موس̀`وم ب̀`ه ھفتاد ترجم`ه(
نخورده ب̀`اقي  عتيق، تحري̀`ف نش̀`ده و دس̀`ت كن̀`د ك̀`ه مت̀`ون مق̀`ّدس عھ̀`د ، اثب̀`ات مي)گ̀`اني ي ھفتاد ترجم̀`ه(اي̀`ن ترجم̀`ه . ، دارد)تكمي̀`ل ش̀`د

  .اند ندهما
۴٧

، ١٩٩٩ھ`ارپر، : فرانسيس`كو سان .مقّدس دري`اي م`رده ھاي كتاب طومار. ، پيتر فلينت و ايُوجين اولريخ.آبِگ، مارتين جي آر 
  .١۶ي  صفحه

۴٨
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 ,Majority Text, Textus) Receptusاند ن ابت̀`دايي يون̀`اني ترجم̀`ه ش̀`دهجدي̀`د، از تع̀`دادي از مت̀`و مت̀`ون مق̀`ّدس عھد ۴٩

Alexandrian Text.( .ي  نس`خهNKJV جدي`د را از  ، عھدMajority Text ي  ك`ه نس`خه حالي ، ترجم`ه ك`رده اس`ت، درNIV  از ،
اند،  ش`ده ب`ين مت`ون يون`اني دي`ده مي ، در"عم`ده"ھ`ايي  ج`ايي ك`ه تفاوت در. ، ترجم`ه ش`ده اس`ت)Alexandrian Text(م`تن اس`كندراني 

ترين  ط`و*ني. باش`ند ھ`ا ني`ز مي اند كه ش`امل آن تفاوت ھا نوشته ھاي آن نسخه ھايي را در حاشيه داشت مقّدس، ياد ھاي كتاب تر ترجمه بيش
ي`ك داراي  ش`وند و ھر ؛ ياف`ت مي٧:  ۵٣ت`ا  ٨:  ١١و انجيل حض`رت يوحنّ`ا  ١۶:  ٩تا  ٢٠رسشي، در انجيل حضرت مرقس عبارت پ

ش`وند؛ اّم`ا  ، ياف`ت نمي)Alexandrian Text(ھاي موج`ود  ترين نس`خه خ`ي از ق`ديميكه اين عبارات، در بر حالي در. دوازده آيه ھستند
تر  اعتم̀`اد قابلمعناي  ، الزام`اً ب`هتر ب̀`ودن ق`ديميخاطر داش̀`ته باش`يد ك`ه  ب`ه. ش`وند دي`ده مي) Majority Text(ي ديگ`ر  ھا نس`خه در ص`د
بردار  بس``يار محتم``ل اس``ت ك``ه ي``ك نس``خه. ان``د دس``ت آمده ھاي مختل``ف باس``تاني، به ك``ه مت``ون گون``اگوني از نس``خه ؛ نيس``ت، چراب``ودن

چ̀`ه باش̀`د، تم̀`ام حق̀`ايقي ك̀`ه در اي̀`ن عب̀`ارات ح̀`ذف ش̀`ده، وج̀`ود  قض̀`يه ھ̀`ر. ھا را ح̀`ذف ك̀`رده باش̀`د حواس، تص̀`ادفاً اي̀`ن گزي̀`ده پريش̀`ان
آيا عاقmنه است كه پي`ام خ`دا . نخورده باقي مانده است پيام خدا دست. شوند ھاي ديگر متون مقّدس كmم خدا ھم يافت مي اند، در جا داشته
روي در پيغ`ام  ھيچ ھ`ايي ك`ه ب`ه بخش_ ان`د  ل`م انداختهق ھ`ا را از ھاي باستاني، اندك تعدادي از اين بخش كه برخي از نسخه خاطر اين را به

  كنند، نديده گرفته شود؟ خدا تغييري ايجاد نمي
۵٠

مقّدس و پي`ام آن،  ي كتاب درباره گماني را بذر ترديد و بد اند كه ھاي متعّددي ساخته شده ھاي بسياري منتشر و فيلم اخيراً كتاب 
اند و ھ`يچ پاي`ه و  از دوران مس`يحا نوش`ته ش`ده كنند كه مّدتي ط`و*ني پ`س تناقض، اشاره ميم" گزين ھاي جاي انجيل"برخي به . بپراكنند

  .مبناي تاريخي ندارند
۵١

̀```ه، ھم  ̀```ين در اي̀```ن گفت ̀```ي : چن ̀```ل حض̀```رت متّ ̀```ل حض̀```رت م̀```رقس ١٣:  ۴٣و  ١١:  ١۵انجي                    ٧:  ١۶، ۴:  ٩و  ۴٣، انجي

̀```````ا  ، مكاش̀```````فه١۴:  ٣۵، ٨:  ٨و انجي̀```````ل حض̀```````رت لوق̀```````ا                             ؛ ١٣:  ٩، ٣:  ۶و  ١٣و  ٢٢، ٢:  ٧و  ١١و  ٢٩ي حض̀```````رت يوحنّ

  .شود نيز يافت مي

  مقّدس دانش و كتاب :۴فصل 
۵٢

، ١٩٩۵. انتش̀`ارات دانش̀`گاھي س̀`اونِدرز: لن̀`دن. شناس̀`ي دني̀`اي زيست. بِ̀`رگ. آر. دكت̀`ر س̀`الومون، اِل̀`درا پ̀`رل و دكت̀`ر لين̀`دا 
  .٢۴ي  صفحه

۵٣
، دكت`ر ك`ايدر پاس`خ ب`ه كت`اب دكت`ر بو. ٣۵ي  ، ص`فحه١٩٧۶ِس`ِگرز، : پ`اريس .مق`ّدس، ق`رآن و عل`م كتاب. ، موريسكايبو 
.). ٢٠٠٢ميان`ه،  چ`اپ دّوم، من`ابع خاور( .مقّدس در پرتو ت`اريخ و دان`ش قرآن و كتاب: بل؛ كتابي با اين عنوان، نوشته است ويليام كمپ

ي اينترن`ت و ب`ه ش`ش زب`ان مختل`ف، مطالع`ه  ت`وان در ش`بكه براي پاسخ رّد به دكتر بوسيل، ميبل را  تحقيقات دقيق و موجز دكتر كمپ
 islam.org/campbell-http://answering. نمود

۵۴
̀`ت اَش̀`كال مختل̀`ف حي̀`ات، ھمچ̀`ون جلبكدارد ك̀`ه  ش̀`ناختي، اظھ̀`ار م̀`ي تط̀`ّور و س̀`ير زيست  نما،  ھ̀`ا انس̀`ان ھ̀`ا و ميمون جمعيّ

ي اي`ن س`ير و  پاي`ه بر. ھ`اي گي`اھي و انس`اني، تغيي`ر حال`ت دھن`د ب`ه گروه_ ھا نسل، گس`ترش يابن`د  ھنگامي كه در ميليون در_ توانند  مي
حقيق̀`ت اي̀`ن اس̀`ت ك̀`ه ن̀`ه تح̀`ّول اتّف̀`اقي و ن̀`ه . ندھ̀`ا و ماھي̀`ان داراي ي̀`ك تي̀`ره و نس̀`ب مش̀`ترك ھس̀`ت شناس̀`ي، انس̀`ان، ميمون تح̀`ّول زيست
  . مند باور و اعتقاد ھستند نياز دوي آنان،  ھر. توانند با دانش نوين، اثبات گردند مند، نمي آفرينش ھدف

۵۵ 
http://www.gma.org/space1/nav_map.html 

۵۶
و كت`اب حض`رت   ١٣۵:  ٧كت`اب مزامي`ر حض`رت داود : گذارن`د؛ عبارتن`د از ي آب`ي، ص`ّحه مي چرخ`ه آيات ديگري كه بر 
  .۵۵:  ١٠و كتاب حضرت اشعياء  ١:  ٧و كتاب جامعه  ١٠:  ١٣ارمياء 

۵٧
 www.artsci.wustl.edu/~landc/html/cann آزمايش . ي نيوزويك مجلّهDNA ]رس`اند  را به ي`ك زن مي] مندان دانش
  .۴۶تا  ۵٢، صفحات ١٩٨٨ژانويه  ١١، نيوزويك. ي ما از نسل او ھستيم كه ھمه

۵٨
ھ`اي او در تم`ام م`ردان روي  وج`ود داش`ته اس`ت ك`ه عوام`ل وراثت`ي در روي كروموزوم' آدم'نام  يك جّد به: "... ي تايم مجلّه 

ي ما  كنند كه جّد مذّكر مشترك ھمه مندان اّدعا مي دانش :توّجه. ٢٩ي  ، صفحه١٩٩۵امبر دس ۴، تايم.". زمين، مشترك و عمومي است
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 ٢۵٨

ي م`ا از اعق`اب حض`رت ن`وح،  دھد كه ھم`ه مقّدس است كه نشان مي راستا با كتاب اّدعاي آنان ھم. ي جّد مؤنّث ما، قديمي نيست اندازه به
  .اند وجود آمده ھا از آنان به ي انسان داشت كه ھمه سه عروسسه پسر و ح، كه حضرت نو اّما مادر تمامي ما، حّوا است، چرا. ھستيم

۵٩
 www.mtn.org/quack/devices/phlebo.htm 
۶٠

  ps8-sea-of-pathfinder-maury-fontaine-www.bible.ca/tracks/matthew.htm 

ھ`اي او  راه"ھ`ا  توانند در اقيانوس نوردان مي قدر ثابت و پايدار ھستند كه دريا ھا آن ھاي دريا ماوري كشف كرد كه مسير :توّجه 
ن`اپ از انتش`ارات دانش`گاه ھ`اروارد،  لكانتشارات بِ : اِي. كمبريج، ام. يابي به اقيانوس دست. ام. ُرزوادوفسكي، ھلن". (دقّت، بيابند را به
تنھ`ا دري`اي ش`ناخته             نوش`ت،  مي"ھا راه آب"ي  درباره خاطر داشته باشيد ھنگامي كه حضرت داود ؛ به.)۴٠ي  ، صفحه٢٠٠۵

ھا و  مس`ير"ھ`ا،  ب اي`ن آ                         . شده براي او و ملّت او درياي مديترانه، درياي جليل، دري`اي م`رده و دري`اي س`رخ بودن`د
  .اي نداشتند ، يا جريانات برجسته"ھا راه

۶١
  .، ستارگان١٩٨۶ ي كتاب جھان نامه دانش 
۶٢

ھاي ق̀`وي،  ب̀`ين ي̀`ا تلس̀`كوپ ب̀`ا دور. ت̀`وان ب̀`ا چش̀`م غي̀`ر مس̀`لّح، مش̀`اھده نم̀`ود زار را ميھ در ي̀`ك ش̀`ب تاري̀`ك و ص̀`اف، چن̀`د" 
فرد ھس`تند، آن`ان  به ھا، منحصر كدام از اين ستاره چه ھر اگر. داشتيم ھا را نمي قدر ستاره ببينيم كه ھرگز آرزوي شمارش آن آنتوانيم  مي

̀``````````د ̀``````````ترك بس```````````ياري را ھ```````````م دارن ̀``````````ا وج```````````وه مش ̀``````````گاه اخترپايگ```````````اه اينترن.". (اّم : شناس```````````ي ُكرنِ```````````ل ت```````````ي دانش

http://curious.astro.cornell.edu/stars.php .(ش`مارش  قابل دارد ك`ه تع`داد س`تارگان آس`مان، غير چن`ين بي`ان م`ي مقّدس، ھم كتاب
  .٢٢:  ١٧و  ١۵:  ۵كتاب پيدايش . است

۶٣
ي  خان`ه كتاب: گَرن`د َرپي`دز، ميش`يگان. جديد اعتماد بودن عھد ي قابل رابطه و موقعيّت كشفيّات اخير درباره. امرامِسي، والتر  

  .١٩۶٩بِيِكر، 
۶۴

انتش̀`ارات كِرِگ̀`ل، : گَرن̀`د َرپي̀`دز، ميش̀`يگان.). م̀`اير، ويراس̀`تار. پ̀`اول ال. (اعم̀`ال اساس̀`ي: يوِس̀`فوس. يوِس̀`فوس، فmوي̀`وس 
                      ي ديگ̀```````ر  و تماش̀```````اخانه" پ̀```````يmتُس"ي تص̀```````اويري از س̀```````تون  اي̀```````ن كت̀```````اب، دربردارن̀```````ده. ٢۶٨و  ٢٧٧ص̀```````فحات . ١٩٨٨

  .ھيروديس است
۶۵

گَرن̀`د .). ويراس̀`تاري توّس̀`ط ك̀`ارول ھن̀`ري. مق̀`ّدس كتاب مكاش̀`فه و. (جدي̀`د ش̀`ناختي ب̀`ر عھد تأيي̀`دات باستان. ب̀`روس، اف اف 
  .١٩۶٩ي بِيِكر،  خانه كتاب: َرپيدز، ميشيگان

۶۶
  .١٨:  ٢، ٢؛ ۴، ٣. آثار باستاني و رسوم كھن. يوِسفوس، فmويوس 
۶٧

 http://www.kchanson.com/ANCDOCS/westem/caiaphas.html: تصاوير و جزئيّات از تابوت قيافا 
۶٨

ھ`اي  گليوئِ`ك در حفّاري. ١٣۶ي  ، صفحه١٩۵٩فارار، اشتراوس و كوداھاي، : نيويورك. ھا در صحرا رود . گليوئِك، نلسون 
  . ميانه، متخّصص و خبره بود شناسي خاور باستان

۶٩
ھ`ا  مق`ّدس، كت`ابي را ك`ه مومون خmف كتاب ب`ر. ھ`ا پي`رو در سراس`ر جھ`ان دارد مورمونسيم، مذھبي است كه امروزه ميليون 
س`ي، چن`ين .س`ونيان در واش`نگتن دي ي اسميث عكس اين مطل`ب، مؤّسس`ه بر. شناسي، تأييد نگشته است شمارند، توّسط باستان محترم مي

كت`اب [شناس`ي دني`اي جدي`د و موض`وع مح`وري  سونيان ھيچ ارتباط مستقيمي بين باستان سان اسميثشنا باستان: "گيري كرده است نتيجه
 ٢٠٢، ص`فحات ١٩٩٧ي انتش`ارات بث`اني،  خانه: مينياپوليس، ام ان .ھا پادشاھي مناسك و آيين. مارتين، والتر.". (يابند ، نمي]ھا مومون

ب`راي . ي ھمين موض`وع و در فص`ل شش`م، توّج`ه نمايي`د درباره ٩٩نوشت  به پاتر در اين زمينه،  براي كسب اطmّعات بيش )..٢٠٠تا 
  :توانيد به اين نشاني مراجعه نماييد ارتباط است، مي مقّدس و قرآن، در اي و تطبيقي كه با كتاب شناسي مقايسه يك ديدگاه باستان

 qur/bibmanu.htm-www.debate.org.uk/topics/history/bib  
٧٠

انتش`ارات             : گَرن`د َرپي`دز، ميش`يگان. مق`ّدس شناسي و ت`اريخ كتاب باستانھاي  كتاب. پي و ھاوارد اف. فري، جوزف 
  . ٢٩۴ي  ، صفحه١٩٩٢زونِدرَون، 
كند كتاب ايشان از جانب خدا فرس`تاده  ترين د*ئلي كه اثبات مي كنند كه يكي از بزرگ ھا اّدعا مي ھم مسلمانان و ھم مورمون ٧١

ي ھاي اينترنتي اس`mم جا يكي از اين موارد كه در يكي از پايگاه اين در. ھا مشاھده شود ي نگارش اين كتاب تواند در شيوه شده است، مي
كنون آش`كار ش`ده اس`ت، يعن`ي از چھ`ارده ق`رن پ`يش؛  از زماني كه قرآن تا: برترين چالش براي قرآن مجيد: "شود وجود دارد، ذكر مي

̀``د س̀``وره كس̀``ي نتوانس̀``ته اس̀``ت ك̀``ه س̀``وره ھيچ ̀``غ و جليل اي را ھمانن ̀``ا، بلي ̀``اورد ھاي زيب ̀``رآن بي ̀``در ق http://www.islam-. ("...الق

2.htm-chl-guid.com/frm .(چ`الش ب`راي كت`اب : "كن`د ھ`ا ني`ز اّدع`ايي مش`ابه را عن`وان مي يك پايگاه اينترنتي مرب`وط ب`ه مورمون
زب`ان، ھاي نگارشي ك`ه ب`راي جھ`ان انگليس`ي  ھاي خود را با استفاده از تعدادي از اشعار كھن عبري و شيوه شما بايد گفته: ھا مورمون
̀````````````س ̀````````````ه آن از آن پ ̀````````````ا س̀````````````ال ك ̀````````````د، ت ̀````````````ر كردي ̀````````````ا را منتش ̀````````````وند ھ ̀````````````ار نش ̀````````````ف مج̀````````````ّدد و اظھ  ...".ھا كش

)http://www.greatlakesrestorationbranches.org/newpage34.htm.(  
٧٢

̀``ر حض̀``رت داود   ̀``اب مزامي ̀``ن ط̀``و*ني١١٩كت ̀``واع س̀``اختار رين فص̀``ل در تم̀``ام كتابت ، اي ̀``الي از ان ̀``ّدس، مث ̀``ي  مق ھاي ادب
ي`ك  بخ`ش ك`ه ھر ٢٢، يك توشيح الفبايي اس`ت ك`ه در )مزمور(اين سروده . نمايد انگيز يافت شده در كmم مقّدس خدا را ارائه مي شگفت
، ١در بخ`ش . گردن`د آغ`از مي  زب`ان عب`ري، ي ھر بخش، با يك حرف مشابه از الفب`اي  آيه ٨تمام . آيه است، نوشته شده است ٨شامل 

 ב( بي`ت، تمام ھشت آيه با حرف ٢در بخش . گردد كه نخستين حرف در زبان عبري است؛ آغاز مي ),Aleph א( الفھر آيه با حرف 
Beyt(س`عي كني`د ت`ا . ياب`د ھمين ترتي`ب، ادام`ه مي گ`ردد و اي`ن روال ب`ه شود كه دّومين حرف در زب`ان عب`ري محس`وب مي ، شروع مي
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 ٢۵٩

كلم`ات را مطالع`ه ك`رده و خ`ود را در ق`درت  ١١٩عوض، كت`اب مزامي`ر حض`رت داود  در .كار را نكنيد خير، اين! ير كنيدھا را تكث آن
  .آن، غرق سازيد

  امضاي خدا :۵فصل 
٧٣

ي  ، ص`فحه١٩۶۶پس`ران چ`ارلز س`كريبنِر، : نيوي`ورك. جلد چھ`ارم. نزديك باستاني خاور. ساُسن. فلس، رونالد و جك ام والن 
٣۵۵.  

٧۴
طور كام`ل،  را ب`ه ، اّم`ا آن)از م`يmد پ`يش ٣٣٢(آورد  ب`ه تص`ّرف خ`ود درماه محاص`ره،  از ن`ه اسكندر مقدوني، شھر را پ`س" 

. و يوث`ام جانس`ون. آِوري، ك`اترين ب`ي. (..."خود ندي`د ي`ورش، ش`ھر ص`ور ديگ`ر ھرگ`ز روي آب`اداني را ب`هاز اي`ن  پ`س. ويران نساخت

  .). ١١٣٠ي  صفحه ،١٩۶٢كرافتس، -سنچري-ي اپلتون سهمؤسّ : نيويورك .ي راھنماي دستي كmسيك قرن تازه كتابچه
٧۵

ي  ش`ماره ، National Geographicي  مجلّ`ه: س`ي.واش`نگتن دي". نظي`ر فينيق`ي ارباب`ان دري`ايي بي. "مثيو، س`اموئل دبلي`و 
از  ٢٠٠۶س`پتامبر  ٧ي`ابي در  باز. يِ`ر اي گرولي رس`انه ي چند نام`ه دانش. صور. اُرلين. ال.چنين ال و ھم ١۶۵ي  ، صفحه١٩٧۴آگوست 

 http://gme.grolier.com/cgi-bin/article?assetid=0297240-0يِر  پايگاه اينترنتي گروي
٧۶

  .٢٨:  ١۵و  ٢۶:  ٣كتاب پيدايش  
٧٧

، ص`فحات ١٩۶٧انتش`ارات كِرِگ`ل، : گَرن`د َرپي`دز، ميش`يگان). ويلي`ام ويس`تون. (اعمال كامل يوِسفوسيوِسفوس، فmويوس،  
  .۵٨٨و  ۵٨٩و  ۵٨٠تا  ۵٨٣، ۵۶۶تا  ۵۶٨

آنان . عنوان يھودي شناخته شوند ن جنگ جھاني دّوم، بسياري از يھوديان آلمان ھيتلري، ميل نداشتند تا بهبراي مثال، در اوا ٧٨
. جھ̀`اني اّول، جنگي̀`ده بودن̀`د گكردن̀`د و ب̀`راي آلم̀`ان در جن̀` كردن̀`د، ب̀`ه دول̀`ت آلم̀`ان، مالي̀`ات پرداخ̀`ت مي ب̀`ه زب̀`ان آلم̀`اني ص̀`حبت مي

ھ`اي م`رگ،  در اردوگاه ھ`ا يھ`ودي،  س`ال، ميليون عرض چند در!". ه، شما يھودي ھستيدن: "ورزيدند كه ھا، اصرار مي حال، نازي اين با
  . قمع شدند و قلع

٧٩
̀````اب حض̀````رت اش̀````عياء   ̀````اء  ۴۴:  ١٨كت ̀````اب حض̀````رت ارمي ̀````ا  ۵:  ٢١و كت ̀````ل حض̀````رت يوحنّ ̀````ا  ۴٧و انجي                       و  ۵:  ٣٩ت

̀``````ان  رس̀``````اله ̀``````ه قرنتي ̀``````ولس ب ̀``````ا  ١۶ي دّوم حض̀``````رت پ ̀``````ا ٣:  ١٢ت ̀``````ان  لهو رس ̀``````ه رومي ̀``````ولس ب ̀``````ا  ١١ي حض̀``````رت پ                                  . ٩ت

ي  در س`ه مرحل`ه كار فرم`ود ك`ه احي`اء ق`وم اس`رائيل،خ`دا ب`ه پي`امبر خ`ويش، حض`رت حزقي`ال؛ آش`  س`ال پ`يش، ٢۶٠٠حدود  در :توّجه
نھايت؛  يك بدن را شكل دھند و در تا  ھم بپيوندند بهكه بايد  ھاي خشك استخواناز  اي پر او اسرائيل را به دّره. متمايز، اتّفاق خواھد افتاد
  ).٣٧:  ١تا  ١۴كتاب حضرت حزقيال . (، تشبيه فرموده استزندگي را به ايشان بدمد

٨٠
ياد عيس`ي  يوس`ف م`را ب`ه: مطال`ب خوان`دني توص`يه ش`ده، عبارتن`د از. ھا، مقايس`ه نمايي`د را با انجيل ٣٧تا  ۵٠كتاب پيدايش  
  .انتشارات گاسپِل فوليوُ : گَرند َرپيدز، ميشيگان. دونالد ثر ويليام مك، اانداخت

  شاھد امين :۶فصل 
٨١

راس```تي           راس```تي مردم```اني ك```ه راس```تي را در نا دين```ي و نا ش```ود ب```ر ھ```ر بي زي```را غض```ب خ```دا از آس```مان مكش```وف مي" 
زي̀`را ك̀`ه . را ب//ر ايش//ان ظ//اھر ك//رده اس//ت اس//ت، زي//را خ//دا آنت//وان ش//ناخت، در ايش//ان ظ//اھر  چ//ه از خ//دا مي آنك̀`ه  چون. دارن̀`د مي باز
ش/ود ت/ا ايش/ان را  ھ/اي او فھمي/ده و دي/ده مي ي كار وس/يله بهاو يعني قّوت َسْرَمدي و اُل`وھيّتش از ح`ين آف`رينش ع`الم   ي ھاي ناديده چيز

از "اختي`ار ندارن`د،  مق`ّدس خ`دا را درحتّ`ي اشخاص`ي ك`ه ك`mم ). ١:  ٢٨ت`ا  ٢٠ي حض`رت پ`ولس ب`ه رومي`ان  رس`اله. (."عذري نباشد
ي/ا َم/ِذمَّت دھد و افكار ايش`ان ب`ا يك`ديگر  ايشان نيز گواھي مي ضميرشود كه عمل شريعت بر دل ايشان مكتوب است و  ايشان ظاھر مي

جوي  و جاي جس`ت ھا ب`ه نح`ال، انس`ا اين با                     ). ٢:  ١۵ي حض`رت پ`ولس ب`ه رومي`ان  رس`اله. (."آورن/د كنند يا عذر مي مي
  .گرايند راستي مي تر براي حقيقت، به اشتباه و نا بيش

٨٢
فھميم كه آدم تا زماني ك`ه پ`در حض`رت  مقّدس، مي ھا نوشته شده در كتاب نامه ھاي ثبت شده در نسب ي ميزان عمر با محاسبه 

  ).۵كتاب پيدايش . (مرده استاز پنجاه سال، سن داشته است، زنده بوده و ن ، بيش)نھمين نسل از آدم(نوح 
٨٣

  .۵تا  ١۴كتاب خروج  
٨۴

                                                  ). ٨:  ١٩كت```````````اب خ̀```````````روج . (".».اي̀```````````ن انگش```````````ت خداس```````````ت«: گران ب```````````ه فرع```````````ون گفتن```````````د و ج```````````ادو" 

  .، نيز مراجعه نماييد١٢:  ٣٠تا  ٣٣چنين به كتاب خروج  ھم
٨۵

  .ي خدمات بشارتي آر بي سي مؤّسسه: گَرند َرپيدز، ميشيگان .٢٠٠۶مي،  ۶، ما ي نان روزانه. دوھان، دنيس 
٨۶

حض̀`رت ".          ي خ`ود را اش̀`اعه دھن̀`د؟ دھ̀`د ك̀`ه پي`امبران دروغ̀`ين، پي̀`ام فريبن̀`ده چ̀`را خ`دا اج̀`ازه مي: "پرس̀`ند برخ`ي مي 
، و آي`ت و ي خ/واب از مي/ان ش/ما برخي/زد بينن/دهاي ي/ا  مي/ان ت/و نبّ/ي اگ/ر در": موسي در كت`اب ت`ورات، پاس`خ اي`ن س`ؤال را داده اس`ت

شناس`ي پي`روي  اي براي شما ظاھر سازد، و آن آيت يا معجزه، واقع شود كه از آن تو را خبر داده، گفت خدايان غير را ك`ه نمي معجزه
، تا بدان`د كند شما را امتحان مي، خداي شما، يھوه، زيرا كه ي خواب را مشنو سخنان آن نبي يا بينندهھا را عبادت كنيم،  نماييم، و آن

  ).١٣:  ١تا  ٣كتاب تثنيه . ("نماييد؟ محبّت مي                         تمامي جان خود،  تمامي دل و به ، خداي خود را بهيھوهكه آيا 
٨٧

  .١١:  ١۴ي حضرت پولس به روميان  و رساله ١٩:  ١٨، و ١٨كتاب اّول پادشاھان  
٨٨

انتش`ارات                   : اش`ويل، ت`ي انن. دھ`د مسيحاي موعود، تعل`يم مي ي مقّدس درباره ه كه كتابچ آن. اسميث، جيمز اي 
، ١٩٩٣ب`رادران ل`ويزوكس، : نپتون، ان ِجي. كشف دنياي يھود. فيليپس، جان: چنين ، ھم۴٧٠تا  ۴٧۴، صفحات ١٩٩٣س نلسون، ثامِ 

  .٨٠و  ٨١صفحات 



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢۶٠

٨٩
ن`وامبر  ١٢، فرانسيس`كو كرونيك`ل ي سان نشريه.". كند فرانسيسكو را مجذوب مي خواه سان جونز نخبگان ترقّي. "تيلور، جان 

١٩٩٨.  
٩٠

  .١:  ١۵و  ١۶تاريخ،  –جوزف اسميث . بھا مرواريد گران. اسميث، جوزف 
٩١

ھا از اين ويژگي برخوردار  گيرد، كتاب مورمون شناسي، مورد تأييد قرار مي مقّدس كه توّسط تاريخ و باستان خmف كتاب بر 
مورم`ون بريگھ`ام شناس`ي در دانش`گاه  گ`ذار بخ`ش باستان ثامس استيورات فرگوسن، پروفسور و استاد دانشگاھي است ك`ه بنيان. نيست

قانه و ج`ّدي، اي`ن س`ال پ`ژوھش ص`اد ٢۵از  پ`س. باش`د ، آن`ان مي"كت`اب مق`ّدس"كننده ب`راي  يانگ، و تنھا براي ھدف كشف شواھد تأييد
ھا  ھا، يا ترتيباتي كه در كتاب مورمون ھا، سّكه ھا، جغرافيا، انسان داران، نقشه چيزي كه مؤيّد وجود گياھان، جان بخش دانشگاھي، ھيچ

" يّليتخ"ھا،  بندي و استنتاج رسيده است كه جغرافياي كتاب مورمون پروفسور فرگوسن، به اين جمع. شرح داده شده است، نيافته است

: ميني`اپوليس، ام ان. ھ`ا پادش`اھي مناس`ك و آيين. م`ارتين، والت`ر. (مرتبط با اين موض`وع، ني`ز توّج`ه كني`د ۶٩نوشت  چنين به پا ھم. است

  .).٢٠٠تا  ٢٠٢، صفحات ١٩٩٧ي انتشارات بثاني،  خانه

  اساس و بنيان :٧فصل 
٩٢

ھا در گذر تاريخ، كليس`اي  بعد. جديد است كتاب در عھد ٢٧عتيق و  كتاب در عھد ٣٩_ كتاب  ۶۶ي  مقّدس، دربردارنده كتاب 
̀`د بس̀`ياري از كليس̀`ا(كاتولي̀`ك روم̀`ي،  ̀`ه ھاي پروتس̀`تانت، س̀`نّت ك̀`ه ھمانن ̀`ا* ھاي كليس̀`ايي خ̀`ود را در مرتب ̀`رار  اي ب تر از ك̀`mم خ̀`دا ق

 كتب آپوكريفاكه به             ھا،  اين كتاب. جديد؛ بگنجاند عتيق و عھد بين عھد ه كتاب اضافي را نيز در، تصميم گرفت تا يازد)دھند مي

ھ̀`ا، ش̀`امل موض̀`وعات جال̀`ب  چ̀`ه اي̀`ن كتاب اگر. اند عھ̀`دين نوش̀`ته ش̀`ده ، مع̀`روف ھس̀`تند، اساس̀`اً در دوران بين)مرج̀`ع ثانويّ̀`هكت̀`ب (ي̀`ا 
ھ`اي  بس`ياري از طومار. ان`د عنوان متون مقّدس الھ`امي نپذيرفته ھا را به ري، ھرگز اين كتابداران عب اي ھستند، ايمان تاريخي و افسانه
ھا و  ض`ميمه(عتيق و ن`ه كت`ب آپوكريف`ا  كت`اب عھ`د ٣٩واق`ع، تنھ`ا ش`رحي ب`ر  ، در)الميّ`ت بحر(از درياي مرده  ١٩۴٧مكشوفه در سال 

. اي نك`رد قول فرمود، اّما ھرگز به متون آپوكريفايي، اش`اره عتيق، نقل عھد ھا از ھنگامي كه مسيحا بر زمين بود، بار. ؛ ھستند)ملحقّات

̀`ل ̀`ن كتاب نق ̀`ز در عھد قول از اي ̀`دارد ھ̀`ا، ھرگ ̀`د؛ وج̀`ود ن ̀`اب موج̀`ود در عھ̀`د ٣٩                      .جدي ̀`امبران و  عتيق، به كت ̀`ط پي توّس
ك`ه خ`دا ني`ز ب`ا ايش`ان  حالتي در"را بر ايشان، تأييد فرم`وده اس`ت،  اند كه خدا مستقيماً با ايشان سخن گفته و كmمش رسو*ني نوشته شده

چنين  ھم). ٢:  ۴ي به عبرانيان  رساله. (".ي خود القدس برحسب اراده داد به آيات و معجزات و انواع قّوات و عطاياي روح شھادت مي
ط̀`راز و  جدي̀`د را ھم ار رس̀`و*ن  و مت`ون مق̀`ّدس عھدزيس`تند، اختي̀`ار و اقت̀`د داراني ك̀`ه در زم̀`ان مس̀`يحا مي جدي̀`د ني̀`ز، ايم`ان ب`راي عھد

  .ھاي آپوكريفا گفت ي كتاب توان درباره ھا را نمي اين چيز. دانستند عتيق مي ارزش با انبياء و متون مقّدس عھد ھم
٩٣

  .۵:  ٣٩تا  ۴٧، انجيل حضرت يوحنّا ٢۴:  ١٣تا  ۴٨انجيل حضرت لوقا  
٩۴

، "اي تmش نظ`ري و فرض`يّه"اساس يك  ي گيتي، بر ي خود را به كرسي نشانند كه پيشينه شناسان، تmش دارند تا عقيده كيھان 
نظ`ر ي  پاي`ه كه دانش آنان بر حالي در.). ٢٠٠۶، نوامبر ي ساينتيفيك امريكن نشريه، "دوران تاريك گيتي. "لوئِب، آبراھام. (استوار است

اي ك`ه امض`اء و تأيي`د  مكاش`فه_  مكاش/فهنظ`ر و بني`اد  مق`ّدس، ايم`ان و ب`اور دارن`د، بر است، دانش و علم كساني ك`ه ب`ه كتاب فرضيّهو 
خدا حقيقت و راس`تي خ`ويش را از چن`ين راھ`ي . كه در فصل پنجم اين كتاب، مشاھده كرديم، قرار دارد چنان خود دارد، آن ا*ھي را بر

  .است حقيقي و راست و درستوانيم بدانيم كه اين آشكار فرموده است كه ما بت
گر بودند و ش`ادي و  آفريد، فرشتگان، نظاره دھد در ھنگامي كه خدا زمين را مي ، نشان مي٣٨:  ۶و  ٧كتاب حضرت ايّوب  ٩۵
 "س`تارگان ص`بح"عنوان  سبب اين امر، فرش`تگان، ب`ه كه بهگونه است،  كتاب حضرت ايّوب، يك كتاب منظوم و شعر. كردند خوشي مي

اي`ن توص`يف مض`اعف،                      . كش`ند تصوير نمي اين دو تعريف، موجودات متفاوتي را به. اند ، توصيف شده"پسران خدا"و 
ر كت`اب د                                                  . ي ادبيّ`ات و ش`عر در زب`ان عب`ري اس`ت راستا و موازي در ذات و ج`وھره مثالي ھم

  .كار رفته است ، براي اشاره به فرشتگان، به"پسران خدا"، عبارت ١:  ۶و  ٢:  ١حضرت ايّوب 
٩۶

چن`د . ي اشارات مستقيم و روشني به فرش`تگان ھس`تند مقّدس، دربردارنده شش كتاب موجود در كتاب و از نيمي از شصت بيش 
̀`ال در ̀`د اين مث ̀`اره، عبارتن ̀`دايش : از ب ̀`اب پي ̀`ا  ١١؛ ٣:  ٢۵كت ̀`ا  ١٩:  ١؛ ١۶:  ٧ت ̀`اب اّول                                         ، ١٨:  ١ت كت

ي ب``ه  و رس``اله ۶:  ٢٢و كت``اب حض``رت داني``ال  ١٠۴:  ۴؛ ١٠٣:  ٢٠و  ٢١كت``اب مزامي``ر حض``رت داود ، ١٩:  ۵ت``ا  ٧پادش``اھان 
انجي`ل              و  ٢۶:  ۵٣؛ ٢٢:  ٣٠؛ ٢:  ١٣و  ١٩و  ٢٠؛ ١:  ٢٠و انجي`ل حض`رت متّ`ي  ١٢:  ٢٢؛ ١:  ۴تا  ٧و  ١۴عبرانيان 

̀`ا  ̀`الونيكيان  و رس``اله ١؛ ٢حض̀`رت لوق ̀`ولس ب``ه تس كت``اب                                                              و  ١:  ٧ي دّوم حض̀`رت پ
از  را ب`يش" گ`ان/فرش`ته"ي  وحنّ`ا واژهي حض`رت ي كت`اب مكاش`فه. (و غي`ره ٢٢:  ۶تا  ١۶؛ ١٨:  ١؛ ۵:  ١١ي حضرت يوحنّا  مكاشفه
  .).كار برده است مرتبه به ھفتاد

٩٧
̀```ه   ̀```اب تثني ̀```ان  و رس̀```اله ١٠:  ١۴كت ̀```ه قرنتي ̀```ولس ب ̀```ا  ١٢:  ٢و  ۴ي دّوم حض̀```رت پ ̀```ل حض̀```رت يوحنّ               .  ١۴:  ٢و انجي

  .٨:  ٣٩و كتاب اّول پادشاھان  ١١۵:  ٣، ٣٣:  ١٣كتاب مزامير حضرت داود 
٩٨

، ١٩۶۶ش̀`ركت ِرِول؛ . فلمين̀`گ اچ: وود، ان ِج̀`ي وس̀`ت. جدي̀`د تفس̀`يري واژگ̀`ان عھدي  نام̀`ه لغت. اِي. ، ام.اي. بلي̀`وواي̀`ن، د 
  .٢٢٩ي  صفحه

٩٩
ي وقت ا*ھي مقّرر را ب`راي ن`وع بش`ر؛ ق`رار  توّسط خدا، يك چرخه شش روز آفرينش و ھفتمين روز آرامي و استراحت به 

، در مبح``ث ھفت``هھا؛  ھ``ا و س``ال ھ``ا، ماه خmف روز ب``ر. باش``د داده اس``ت ك``ه ت``ا ام``روز، در سراس``ر دني``ا، م``ورد توّج``ه و رعاي``ت مي
  . قرار داده است ھفته را خدا. مرتبط است شناسي، نا ستاره
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 ٢۶١

١٠٠
ح̀```دود  كنن̀```د ك```ه ن̀```ور در ، اي̀```ن فرض```يه را مط̀```رح مي"Big Bangانفج̀```ار ب̀```زرگ "ي  م```دافعان و مبلّغ̀```ان فرض```يه 

٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
، "دوران تاري`ك گيت`ي. "لوئِ`ب، آبراھ`ام. (وجود آمدن خورشيد و زمين، وجود داشته است از به سال پيش] نُه ميليارد[

  .).۴٩ي  صفحه. ٢٠٠۶نوامبر ، ي ساينتيفيك امريكن نشريه
١٠١

، تش`نگي )آب( H2Oبر اي`ن حقيق`ت ك`ه  عmوه!". ممنونم: "نوشيد، شايد بخواھيد كه به آفريدگار بگوييد بار ديگر كه آب مي 
گ`ردد،  آب تنھا مايعي است كه در ھنگام انجماد، منبسط مي. انگيز ھم است دارد، حقيقتاً شگفت نشاند و ما را زنده نگاه مي ما را فرو مي

ھ`ا،  ش`د، ب`ه ت`ه دريا تر مي اگر آب، ھمانند ساير مواّد، در ھنگام انجم`اد، فش`رده. يابد ھمين دليل؛ غلظت و شناور بودن آن، كاھش مي به
نھاي`ت؛ آب ت`ازه در  ش`د و در م`د ش`ده، ذوب نميبخش منج تر اين مايع حي`ات صورت، بيش اين در. رفت ھا، فرو مي خانه ھا و رود درياچه
  ! آفريدگار ما چه فكر خوبي براي اين موضوع داشته است. ماند مسدود و منجمد؛ باقي ميھا؛  خانه ھا و رود ھا، درياچه ته دريا

١٠٢
تاري̀`ك م̀`اه را  ي دور م̀`اه چرخي̀`د، نيم̀`ه ، ب̀`ه٨پيماي آپول̀`و  ، در ھنگ̀`امي ك̀`ه فض̀`ا١٩۶٨دس̀`امبر  ٢۴نفر در  بار س̀`ه نخس̀`تين 

خواندند كه از فض`اي بي`رون ب`راي زم`ين، در  را مي ١نوردان، كتاب پيدايش  جا است كه در ھمان روز، فضا جالب اين. مشاھده كردند
، .ي ھ̀`اركورت مؤّسس̀`ه                      : نيوي̀`ورك. س̀`فري حماس̀`ي ب̀`ه م̀`اه: آپول̀`و. ِرينول̀`دز، ديوي̀`د ِوس̀`ت. (ش̀`د تلويزي̀`ون، پخ̀`ش مي

  .).١١٠و  ١١١صفحات  ،٢٠٠٢

  كسي مانند او نيست :٩فصل 
١٠٣

̀``ّدس، در ھ̀``اي ديگ̀``ر در كتاب مثال  ̀``وان  مق ̀``ا عن ̀``ه خ̀``دا خ̀``ود را ب ̀``ا"ج̀``ايي ك ̀``ه"و  "م ̀``د ، خط̀``اب مي"ما ب ̀``د؛ عبارتن               : از كن

                ص̀```ورت ض̀```مير جم̀```ع؛  ، پيوس̀```ته به"ّهللا "در ق̀```رآن، : توّج̀```ه. (۶:  ٨و كت̀```اب حض̀```رت اش̀```عياء  ١١:  ٧، ٣:  ٢٢كت̀```اب پي̀```دايش 

  .).دھند آيات قرآني نقل شده در فصل سّوم اين كتاب، اين موضوع را نشان مي. گويد سخن مي
١٠۴

ي پيچي`ده؛   مقام يك يكتا و يگانه ي وجود خدا در كتاب پيدايش، درباره كه اين بخش آغازين حالي ، در١:  ١تا  ٣كتاب پيدايش  
  .اند مقّدس؛ آشكار گشته ھا در كتاب ، در ھماھنگي و تطابق كامل با توضيحاتي است كه بعدسياق گفتاري و نوشتاريدھد،  نمي توضيح

١٠۵
بنيامين بر عق`ب اَْبني`ر  و بني": نمايد ن روايت ميھنگامي كه حضرت داود پيامبر، پادشاه اسرائيل شد، كmم مقّدس خدا، چني 
اي ك`ه  ھم`ان واژه                 ). ٢:  ٢۵كت`اب دّوم حض`رت س`موئيل . (".شدند، و بر سر يك ت`ّل ايس`تادند ]ايخاد[ يك گروهجمع شده، 
  .مورد استفاده قرار گرفته استكار رفته است، براي توصيف وحدتي كه حالت جمع دارد،  ، به."است واحد، خداوند  "براي بيان 
١٠۶

ترتي`ب دھ`د،  ، توض`يحي نمي)يگانه س`ه(عنوان تثلي`ث،  ي ھس`تي ج`اوداني خ`دا ب`ه كه فصل اّول كتاب پيدايش درب`اره حالي در 
ھا در  ، در ھم̀`اھنگي كام̀`ل ب̀`ا توض̀`يحاتي اس̀`ت ك̀`ه بع̀`د.)..."م̀`او ... خ̀`دا فرم̀`ود... روح خ̀`دا... ]اس̀`م جم̀`ع=  ال̀`وھيم[خ̀`دا "(، كلم̀`ات
كت`اب مزامي`ر : از كنن`د، عبارتن`د ي خ`دا را تأيي`د مي عتيق ك`ه يگ`انگي پيچي`ده ھاي آي`ات عھ`د برخ`ي از نمون`ه. اند جديد، آش`كار گش`ته عھد

كت`اب حض`رت  ٣٠:  ۴ليمان ، كت`اب امث`ال حض`رت س`)توّجه كنيد ٢٢:  ۴١تا  ۴۶به انجيل حضرت متّي ( ١: ١١٠؛ ٢حضرت داود 
كت`اب حض`رت                                                            ، )، مقايس`ه نمايي`د١٢:  ۴١با انجيل حضرت يوحنّا ( ۶:  ١تا  ٣اشعياء 
كت̀`اب                              ، )، مقايس̀`ه نمايي̀`د٩:  ۶و  ٧و  ٧:  ١۴ب̀`ا كت̀`اب حض̀`رت اش̀`عياء ( ۴٣:  ٣ت̀`ا  ١١؛ ٢۶:  ٣و  ۴اش̀`عياء 

                                              و  ٢٣:  ۵و  ۶و كت̀`````````````اب حض̀`````````````رت ارمي̀`````````````اء  ۴٩:  ١ت̀`````````````ا  ٧؛ ۶٣:  ١ت̀`````````````ا  ١۴؛ ۴٨:  ١۶حض̀`````````````رت اش̀`````````````عياء 

                       و  ۵:  ٢و كت̀```````اب حض̀```````رت ميك̀```````اه  ١٢:  ٣ت̀```````ا  ۵و كت̀```````اب حض̀```````رت ھوش̀```````ع  ٧:  ١٣و  ١۴كت̀```````اب حض̀```````رت داني̀```````ال 

  . و غيره ٣:  ١و  ٢كتاب حضرت مmكي 
١٠٧

  .ي اّول حضرت يوحنّا را نيز مطالعه نماييد چنين، رساله ، ھم١۵:  ١١تا  ٣٢انجيل حضرت لوقا  
١٠٨

اش`اره                ، پس`ر خ`داعنوان  ، را مطالعه نماييد كه در آن حضرت داود، به مس`يحا ب`ه٢كتاب مزامير حضرت داود  
ل`يكن اي`ن ب`دان           ، )١٠انجيل حض`رت يوحنّ`ا (، خوانده شده است "در": او. به ديگر اسامي و القاب پسر نيز توّجه كنيد. نمايد مي

انجي`ل حض`رت (                              ، نامي`ده ش`ده اس`ت "نان حي`ات": او. معنا نيست كه پسر خدا، دري از جنس چوب يا فلز است
ب`ر اي`ن  ، دالّ "پس`ر خ`دا"              ھمين ترتي`ب، به. باشد كه پسر خدا، يك قرص نان است ، اّما اين موضوع بدين مفھوم نمي)۶نّا يوح

از انجيل  ١و  ٣و  ۵ھاي  فصل                                         . مطلب نيست كه خدا ھمسري اختيار كرده و صاحب پسري شده است
  . ا را در اين زمينه، مطالعه نماييدحضرت يوحنّ 

١٠٩
 ٢٠٠٠گفتار ك̀`ه  ك̀`ار و راس̀`ت م̀`ردي نيكو: ١٩٨۴م̀`ارس  ١۴ش̀`نبه  ، چھار)خورش̀`يد(ولِي ل̀`و ُس̀`ي ملّ̀`ي س̀`نگال،  روزنام̀`ه 

خاطر  م`رد بزرگ`ي ك`ه ب̀`ه. ش`د ھ`ا ش̀`ريك مي نگريس̀`ت و در مش`كmت و ان`دوه و ش`ادي آن مي چش/م فرزن/دان خ/ويش بهكارمن`د خ`ود را 
  .، لقب داده بودندپسر بزرگ سنگالصميمي و مھربانش، او را  شخصيّت

اي از  يك`ي از پي`امبران خ`دا، ك`ه ش`ّمه .ي ما ق`رار نخواھ`د گرف`ت انگاشته پيش زور در قالب از القدس ھم به ھمانند خدا، روح ١١٠
، " باش̀`ند روح خ̀`دا مي ھف//تچ̀`راغ آتش̀`ين پ̀`يش تخ̀`ت افروخت̀`ه ك̀`ه  ھف//ت"عنوان  الق̀`دس را ب̀`ه بھش̀`ت و ملك̀`وت را مش̀`اھده نم̀`ود، روح

ي  و بخش`نده  كننده عنوان شخصي كه منتقل القدس را به رسول ديگر خدا، روح). ۴:  ۵ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه. (نمايد معّرفي مي
و  ق/ّوتو  مش/ورتو روح  فھمو  حكمت يعني روح ... خداوندروح ": كند آيند، توصيف مي اي كه تنھا از جانب خدا مي ھفت خصيصه

  ).١١:  ٢كتاب حضرت اشعياء . (".خداوند ترسو  معرفتروح 
١١١

ب/ه او را  پدركه  القدس روحدھنده، يعني   ليكن تسلّي": پسر خدا، ھنگامي كه بر زمين بود، به شاگردانش چنين وعده فرمود 
:  ٢۶انجي`ل حض`رت يوحنّ`ا . (".ياد شما خواھ`د آورد چه به شما گفتم؛ به چيز را به شما تعليم خواھد داد و آن ھمه اوفرستد،  مي اسم من

الق`دس  روح. القدس، وجود داشته اس`ت ميان پدر، پسر و روح گر اين اتّحاد و يگانگي مطلقي است كه ھمواره در اين كلمات، نشان). ١۴
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ت`ر  ب`راي اطmّع`ات بيش. كار رفته اس`ت ، به)"او"(ي  القدس، واژه براي خطاب به روح. مند است ھمانند پدر و پسر، يك موجود شخص
مق`ّدس را مطالع`ه ك`رده و  چنين كت`اب اعم`ال رس`و*ن در كتاب ھم. ؛ مراجعه نماييد١۶و  ٢٢و  ٢٨ھاي  القدس، به فصل ي روح درباره

  .اي مبذول داريد القدس؛ توّجه ويژه به نقش روح
١١٢

چن̀`ين  ھم. فرماي̀`د ، مي"آف̀`رينش جھ̀`ان ن̀`زد ت̀`و داش̀`تم از قب//لجmل̀`ي ك̀`ه ": كن̀`د ك̀`ه پس̀`ر، ب̀`ا پ̀`در؛ س̀`خن از انجي̀`ل، ثب̀`ت مي 
). ١٧:  ۵و  ٢۴انجي̀`ل حض̀`رت يوحنّ̀`ا . (".بن̀`اي جھ̀`ان محبّ`ت نم̀`ودي از پ//يشم̀`را ... اي پ`در":  فرماي̀`د خ`وانيم ك̀`ه پس̀`ر، چن̀`ين مي مي

̀````اب حض̀````رت مmك̀````ي  ھم ̀````ه كت ̀````اب حض̀````رت اش̀````عياء و  ۵:  ٢چن̀````ين ب ̀````د٩:  ۶كت ̀````ه نمايي                         الق̀````دس، يك̀````ي از الق̀````اب روح. ، توّج

  ).٩:  ١۴ي به عبرانيان  رساله. (، است"جاودانيروح "
١١٣

                              و  ۵:  ٢۴، ٣:  ٢٢و انجي̀```````ل حض̀```````رت لوق̀```````ا  ١٢:  ٢۵ي ب̀```````ه عبراني̀```````ان  و رس̀```````اله ٢٠:  ٢٢كت̀```````اب خ̀```````روج  

̀`````````ا انج                                             و  ٧:  ۵١، ۵:  ٣و كت̀`````````اب اعم̀`````````ال رس̀`````````و*ن  ١٧:  ٢٢، ٣:  ١۶ت̀`````````ا  ١٩، ١:  ١ت̀`````````ا  ١٨ي̀`````````ل حض̀`````````رت يوحنّ

  .و غيره ۴:  ۶ي حضرت پولس به غmطيان  رساله
١١۴

ي  ، مع`ادل عرب`ي ب`راي كلم`هّهللا آشنا ھس`تند، باي`د گف`ت ك`ه عب`ارت  طور كلّي به زبان عربي نا براي اطmّع اشخاصي كه به 
جدي`د ھمانن`د انجي`ل  ؛ ي`ا در آي`ات عھد١:  ١عتيق، ھمچ`ون كت`اب پي`دايش  چ`ه در آي`ات عھ`د. اس`ت خداي فارسي  و واژه Godانگليسي 

درك اي`ن نكت`ه . باش`د مي وج`ود متع`المعناي  است كه ب`ه ّهللا ، در زبان عربي، ھمان خداو كلّي براي  ي عامّ  ؛ كلمه١:  ١حضرت يوحنّا 
؛ اس`امي " Godّهللا و خ`دا و "                  . ھ`ا ش`ناخته ش`ود، مھ`ّم و مح`وري اس`ت خواھ`د ب`ا آن كه وجود متعال، اسامي دارد ك`ه مي

  .شخصي خدا نيستند

  خلقت خاصّ  :١٠فصل 
١١۵

  .٢٢ي  ، صفحه١٩٨٧ي ريِدرز دايِجست،  مؤّسسه: گروه نويسندگان. الفباي بدن انسان. گينِس، آلما اي 
١١۶

  .١٨٨ي  ، صفحه١٩٩۵گروه پنگوئن، : نيويورك. مسير پيش رو. يتس، بيلگِ  
انس`اني را ب`ا اي`ن مق`ّدس، نظ`ام متّح`د ب`دن و پيك`ر  در راستاي به تصوير كشيدن يك حقيقت برجسته و عظيم روح`اني، كتاب ١١٧

ي ھر عض`وي ب`دن را  اندازه مدد ھر مفصلي و برحسب عمل به از او تمام بدن، مرّكب و مرتّب گشته، به":  نمايد عبارات، توصيف مي
  ).۴:  ١۶ي حضرت پولس به افسسيان  رساله. (".دھد نّمو  مي

١١٨
فيلي`پس، ج`ان، . (اند ط ج`ان فيلي`پس، تطبي`ق داده ش`دهھاي برجس`ته و ممت`از ب`ر كت`اب پي`دايش، توّس` ھا، از تفس`ير اين انديش`ه 

: ش̀`ود ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا، ب̀`ين روح، ج̀`ان و ب̀`دن، تم̀`ايز؛ قائ̀`ل مي.). ١٩٨٠انتش̀`ارات م̀`ودي، : ش̀`يكاگو. كت̀`اب پي̀`دايش جو در و جس̀`ت

:  ٢۴انجي`ل حض`رت يوحنّ`ا                و  ۴:  ١٢و  ١٣ي ب`ه عبراني`ان  و رس`اله ۵:  ٢٣ي اّول حضرت پولس به تس`الونيكيان  رساله

۴.  
١١٩

و  ١۴ھاي جغرافي`ايي موج`ود در كت`اب پي`دايش  ي عراق كنوني قرار داشته است، به داده اين عقيده كه باغ عدن، در منطقه 
ظ̀`ري چن`ين ن                ك`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا،  اين دانن`د، گو ، ميب`اغ بھش`تبرخ`ي، ب`اغ ع`دن را ھم`ان  :توّج/ه. گردد مي ، ب`از٢:  ١٣
  . باغ عدن زميني، نبايستي با بھشت آسماني و ملكوتي، اشتباه گرفته شود. ندارد

  .٧ي  ، صفحه١٩۶٠. انتشارات زونِدرَون: گَرند َرپيدز، ميشيگان. تفسير ماثيو ھنري. ماثيو ِھنري، ١٢٠
١٢١

اس̀`ت، زي̀`را انس̀`ان از خ̀`اك زم̀`ين، " زم̀`ين س̀`رخ"معناي  اس̀`ت ك̀`ه از لغ̀`وي ب̀`ه انس̀`اناي عب̀`ري ب̀`راي  ، واژه)آدام̀`اه(آدم  
كت`اب (                         . ."كه او مادر جمي`ع زن`دگان اس`ت چون"است، " زندگي و حيات"معناي  ، به)شاّواه(حّوا . سرشته شده است

  ).٣:  ١٩و  ٢٠پيدايش 

 ورود شيطان :١١فصل 
  

١٢٢
. "اي؟ س`اختي، چگون`ه ب`ه زم`ين افكن`ده ش`ده ھ`ا را ذلي`ل مي اي؟ اي ك`ه اّمت دختر صبح، چگونه از آس`مان افت`اده زھرهاي " 

در اي`ن .]. مت`رجم. اس`تفاده ش`ده اس`ت پس`ر ص`بح، از دخت`ر ص`بحجاي  ھاي انگليسي، به در ترجمه[). ١۴:  ١٢كتاب حضرت اشعياء (
اي̀`ن عب̀`ارت،               .ش̀`ود م̀`تن عب̀`ري؛ ياف̀`ت نمياص̀`ل در  ، اس̀`ت، در"حام̀`ل ن̀`ور و روش̀`نايي"معناي  ، ك̀`ه ب̀`ه"لوس̀`يفر"آي`ه، اس̀`م 
  .باشد ، مي"درخشنده و نوراني"مفھوم  ، است كه به"Helelِھلِل "ي عبري  ي *تين واژه ترجمه

گانه و  ي تفسير دو اي از قاعده ھشتم از كتاب حضرت حزقيال، ، نمونه و حضرت اشعياء و فصل بيستفصل چھاردھم از كتاب 
. دارن̀`د اش̀`اره مي                منظ̀`ر بيرون̀`ي و ظ̀`اھري، اي̀`ن عب̀`ارات، ب̀`ه پادش̀`اھان زمين̀`ي،  از. گذارن̀`د اختي̀`ار م̀`ا مي مض̀`اعف را در

دوي اي`ن عب`ارات،  ھ`ر. نماي`د ، اش`اره مي"ي ص`ور ش`اھزاده"ض`رت حزقي`ال ب`ه كن`د و ح ، اش`اره مي"پادش`اه بابِ`ل"حضرت اشعياء ب`ه 
ھ`اي ديگ`ر ك`mم مق`ّدس خ`دا،  در مطالع`ه در پرت`و بخش. كار ب`رد ھا به ھا را صرفاً براي انسان توان آن چنين اظھاراتي دارند كه نمي ھم
:  ١٠ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه                                   و  ١:  ۶تا  ١٢و كتاب حضرت ايّوب  ١٠:  ١٨انجيل حضرت لوقا (

گ`ردد ك`ه اي`ن عب`ارات، ھم`ه تفس`ير و اش`اراتي ب`ه س`قوط و  ، روش`ن و آش`كار مي)و غي`ره ۵:  ٨ي اّول حض`رت پط`رس  و رساله ١٢
  . ي اين پادشاھان فاسد و دارند پرده تأثير و عامل محّرك پشت –افتادن شيطان 

١٢٣
  .١٢:  ۴حضرت يوحنّا ي  كتاب مكاشفه 
١٢۴

  .١٠:  ۴٣تا  ۴۵و انجيل حضرت مرقس  ٢٣:  ٣٣، ١٠:  ٢٨انجيل حضرت متّي  
١٢۵

  . ٢٠:  ١٠تا  ١۵ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه 

  شريعت گناه و مرگ :١٢فصل 
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١٢۶
ھ`ا چيس`ت؟ آي`ا  افت`د و تكلي`ف آن ميرن`د، چ`ه اتّف`اقي مي براي نوزادان و كودكاني ك`ه مي: يك پرسش عاّم و مشترك اين است 

، داوري خواھند شد؟ خدا كه داور عادل )۵٨:  ٣و  ۵١:  ۵كتاب مزامير حضرت داود (آلود  ميراث بردن طبيعت گناه آنان ھم براي به
او كس̀`ي را ك̀`ه از فھ̀`م و درك، ع̀`اجز ب̀`وده اس̀`ت، محك̀`وم ). ١٨:  ٢۵كت̀`اب پي̀`دايش . (فرماي̀`د يدرس̀`تي و انص̀`اف، عم̀`ل م اس̀`ت، به

اگ``ر ايش̀``ان ت̀``mش ب̀``راي                      ، اند، بدانن̀``د توانس̀``ته چ̀``ه ك``ه مي آندانن̀``د و  چ``ه ك̀``ه مي ھا را ب̀``راي آن او انس̀``ان. فرماي``د نمي
ي حضرت پ`ولس ب`ه رومي`ان  رساله(                    . شمرد مي ئول و متعھّد برجوي حقيقت و راستي خدا، انجام داده باشند، مس و جست
  .).۵۵:  ۶و كتاب حضرت اشعياء  ٣۴:  ١٠و كتاب مزامير حضرت داود  ٢:  ١١تا  ١۵

. ش`دشود كه به بلوغ و رشد كافي براي گرفتن تصميمات اخmق`ي رس`يده با انسان، تنھا زماني در پيشگاه خدا مسئول شناخته مي

انجي`ل حض`رت                          و  ١٢:  ٢٣و كت`اب دّوم حض`رت س`موئيل  ٧:  ١۶و كت`اب حض`رت اش`عياء  ١:  ٣٩كتاب تثني`ه (
داند كه ھر شخص در چ`ه س`نّي ب`راي گناھ`ان  تنھا خدا مي.). ٣:  ١۴تا  ١٧تاؤس  ي دّوم حضرت پولس به تيمو و رساله ١٨:  ١٠متّي 

  . گو خواھد شد ل و پاسخو تصميمات خويش، مسئو

ي دّوم  رس`اله. (".روز نج`ات اس`ت ا�نزم`ان مقب`ول اس`ت؛ اين`ك  اَلحالاينك ": چه باشد، پيام خدا براي ما چنين است قضيه ھر
  ).۶:  ٢حضرت پولس به قرنتيان 

١٢٧
  .٢۵:  ۴۶و انجيل حضرت متّي  ٢١:  ٨، ٢٠:  ١۴و  ١۵، ٢:  ١١ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه 

  لعنت :١۴فصل 
١٢٨

ھايي كوچك و ن`ازك ھس`تند  ھايشان و پنجه مانند، در زير پوست زائدهداراي پاھايي ... ي پيثون و بوآ شونده ھاي منقبض مار" 
ن`د، مان چ`ه اي`ن پاھ`اي زائده حقيقت، اگر در .اند ھاي آنان قرار گرفته ھا و مقعد اند، اّما در نزديكي شكم ھا بيرون آمده كه از با*ي آن زائده

اي̀`ن ج̀`انوران ن̀`ر، ھن̀`وز از . ھس̀`تند) ران ي̀`ا اس̀`تخوان ران(ھاي پاھ̀`اي ب̀`ا*يي  ش̀`وند، بلك̀`ه، بقاي̀`اي اس̀`تخوان واق̀`ع پ̀`ا محس̀`وب نمي در
 ."ھ`ا، پ`ا ندارن`د ي ديگ`ر مار گون`ه ھيچ. كنن`د و نه براي راه رفتن يا خزيدن، استفاده مي_ گيري و جنگ  تنھا در مواقع جفت_ ھا  شاخك

legs.htm-http://www.wonderquest.com/snake )اين پايگ`اه اينترنت`ي و بس`يار ديگ`ر، داراي عك`س و تص`وير ني`ز ھس`تند .(.

، )ت، انتق`الي و گ`ذريي`ا در اي`ن موقعيّ`(ي تكام`ل خ`ويش  عنوان ضامن و پش`تيباني ب`راي فرض`يه شناسي را به برخي اين حقيقت زيست
ك`mم مق`ّدس ھ`ايي اس`ت ك`ه  ھ`ا، در ھم`اھنگي و تط`ابق ب`ا چيز تشريح اي`ن گون`ه از مار: جا است كه نكته در اين. كنند تلقّي و استفاده مي

   .خدا، ھزاران سال پيش؛ ثبت نموده است
١٢٩

ي دّوم حضرت پولس به قرنتي`ان  سالهو ر ١٠:  ١٨و انجيل حضرت لوقا  ٢٠:  ٢ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه: چنين ھم 
ھ`م خويش`تن را ب`ه  خ/وِد ش/يطانكه  عجب نيست، چون... ،حّوا را فريفتبه مكر خود  كه مار چنان". را نيز مطالعه كنيد ١١:  ٣و  ١۴

  ). ١١:  ٣و  ١۴ي دّوم حضرت پولس به قرنتيان  رساله. (".سازد ي نور مشابه مي فرشته
:  ٧و كتاب مزامير حضرت داود  ٩:  ۶و كتاب دّوم پادشاھان  ١٠:  ١ب اّول حضرت سموئيل و كتا ٢٩:  ٧كتاب خروج  ١٣٠

توّس`ط  ي ي`ك پي`امبر، بلك`ه به وس`يله ودّوم اين كتاب، نشان داده شده است ك`ه چگون`ه مس`يحاي موع`ود، ن`ه به  در فصل بيست :توّجه. ۴۵
  .خود خدا، مسح گرديد

١٣١
گون`ه بي`ان  آل`ود و معّما ي نجات خ`ويش را رمز دھد كه چرا خدا برنامه و نقشه فصل ھجدھم اين كتاب، سه دليل را ارائه مي 
ي  ي برنام`ه و نقش`ه ي كmم مقّدس خدا در بستر تاريخي آن، كش`ف داس`تان برجس`ته و گش`وده ھاي مطالعه يكي از جّذابيت .فرموده است

ي خ`ود را مت`دّرجاً آش`كار فرم`وده  خ`دا، در حكم`ت خ`ويش، برنام`ه و نقش`ه. ز ش`يطان، گن`اه و م`رگ اس`تكاران ا خدا براي نجات گناه
كت`اب . (".ج`ا ان`دكي خواھ`د ب`ود ج`ا ان`دكي و آن زيرا كه حكم بر حكم و حكم ب`ر حك`م، ق`انون ب`ر ق`انون و ق`انون ب`ر ق`انون اين"_ است 

  ).٢٨:  ١٠حضرت اشعياء 
١٣٢

، مفھ`وم و برداش`ت ي`ك ط`ّراح و "خواني`د؟ ھوش مي را ب`ا آي`ا ش`ما آن"اي مص`ّور خ`ويش ب`ا عن`وان ھ` در فكاھي ي ت`ايم مجلّه 
توان`ايي ذات`ي و  ش`د ك`ه ب`ه روال پي`ري و اف`زايش س`ّن، ب`ا اس`تعداد و آي`ا نمي: "دھ`د را م`ورد تحقي`ر ق`رار مي) خ`دا(ھوش  ريز با برنامه

ك̀`ار افت̀`اده ش̀`دن،  ازجاي چروكي̀`ده ش̀`دن و  س̀`ال، ب̀`ه ھاي كھن ش̀`د اگ̀`ر انس̀`ان چ̀`ه مي: ش̀`د؟ ب̀`راي مث̀`ال ت̀`ري پرداخت̀`ه مي ص̀`ميميّت بيش
ي  ، ص`فحه٢٠٠۵، چھ`ارم ج`و*ي ي ت`ايم مجلّ`ه. ھَندي، بروس و گmينيس ُس`ويني. ("گشتند؟ پديد مي اي عملي و بالقّوه، محو و نا گونه به
كن`د و چن`ين  ، اش`اره مي"ھوش و ن`ه مط`رح ش`ده ن`ه ب`ا: "ھاي آن، ب`ه ، در يك`ي از فص`لعدم احتمال وجود خداچنين در كتاب  ھم. .)٩٠

اي؛  ماي`ه ھاي دوران گذشته نيست كه براي چنين آفرينش سخيف و بي پروازي انسان از يك تكبّر و بلند آيا اين چيزي بيش: "دارد بيان مي
ي مايك`ل م`ارتين و ريك`ي  وس`يله ، بهع`دم احتم`ال وج`ود خ`دابروس و فرانسس مارتين در كتاب ". (كنند؟ ر ميھوش را تصوّ  طّراحي با

  .).٢٢٠ي  ، صفحه٢٠٠۶ھاي پراميثويس،  كتاب: رست، نيويوركآمھِ . مونيِر

  مشكل مضاعف :١۵فصل 
١٣٣

̀```````````````````````````````````````````````بكه  ̀```````````````````````````````````````````````ري اِي ش ̀```````````````````````````````````````````````ي،  بي ي خب ̀```````````````````````````````````````````````ي،  ٢٠س ؛ ٢٠٠۶م
http://abclocal.go.com/ktrk/story?section=nation_world&id=4189656 

١٣۴
كت̀`اب (                             . عتيق بودن̀`د ش̀`وھاي تش̀`ريفاتي و آيين̀`ي، بخش̀`ي از ش̀`ريعت و ق̀`انون عھ̀`د و ھا و شست غس̀`ل 

ج`ايي  آن از. ش`زد نماين`دپاكي ايشان را در پيش`گاه خ`دا، بياموزن`د و گو كاران، نا ھا اين بود كه به گناه مراد آن.). *ويان را مطالعه نماييد
جانب خ`دا  كه خدا پاكي و پارسايي و عدالت كامل را از طريق مسيحاي موعود، مھيّا فرموده است، چنين تشريفات و مراسمي ديگر از

 ٢ان ي حضرت پ`ولس ب`ه كولس`ي رساله             و  ١٠چنين، كتاب اعمال رسو*ن  ھم. باشند گيرند و *زم نمي مورد مطالبه قرار نمي
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جھت پ̀`اكي و طھ̀`ارت، تأكي̀`د  ت`ا ام̀`روز، بس̀`ياري از م`ذاھب و ادي̀`ان، ب̀`ر ف̀`ائض و مناس`ك بيرون̀`ي و ظ̀`اھري ب`ه. را ني`ز مطالع̀`ه كني̀`د
مسلمانان، كه شامل مسيحيان ني`ز ھس`تند،  تمام غير": دست من رسيده است ي الكترونيكي از يك مسلمان در لندن، به اين نامه. ورزند مي

  . ..."كنند، بسيار تميز و پاكيزه و نزديك به ّهللا ھستند شويند و غسل مي كه خود را مي دليل آن مسلمانان به... ھستندكثيف و نجس 
١٣۵

او                       ، )٢٠كت`اب خ`روج (صورت شفاھي و گفتاري اع`mن فرم`ود  ھاي خويش را به كه خدا فرمان از آن پس 
ھا منق`وش فرم`وده ب`ود، ب`ه او  واند و دعوت فرمود و دو لوح سنگي را كه فرامين خويش را بر آنخ حضرت موسي را به كوه سينا فرا

كت`اب . (".ھ`ا ي خ`دا ب`ود، منق`وش ب`ر لوح ھا صنعت خدا بود، و نوشته، نوشته لوح"). ٣١:  ١٨و  ٢۴:  ١٢كتاب خروج . (عطا فرمود
  ).٣٢:  ١۶خروج 

١٣۶
  .را نيز مطالعه نماييد ٢:  ٨و  ٩ي حضرت پولس به افسسيان  و رساله ١٨:  ٩تا  ١۴انجيل حضرت لوقا  
١٣٧

توانست تا با صداقت و  كمال نگاه داشت و احترام فرمود و مي و مسيحا تنھا شخصي بود كه قوانين و شريعت خدا را به تمام 
كت`اب مزامي`ر . (".دل م`ن اس`ت در ان`درون ش/ريعت ت/ودارم و  ي ت`و اي خ`داي م`ن، رغب`ت م`ي جا آوردن اراده در ب`ه": درستي بگوي`د
؛ ع̀`ادل ش̀`مرده از ايم//انش̀`د ت̀`ا ب̀`ه مس̀`يح برس̀`اند ت̀`ا  nnي م//اپ̀`س ش̀`ريعت، ". نماي̀`د ش̀`ريعت، ب̀`ه او اش̀`اره مي). ۴٠:  ٨حض̀`رت داود 

ي حض`رت  زيبايي در رس`اله حّل خدا براي مشكل و معضل گناه انسان،  به راه). ٣:  ٢۴ي حضرت پولس به غmطيان  رساله. (".شويم
  .، در قالب كلمات آمده است٣:  ٢١تا  ٢٧پولس به روميان 

  

  

  

  ذّريت زن :١۶فصل 
١٣٨

ي  رس`اله(                                                . ".زنده خواھند گش/ت؛ در مسيح نيز ھمه ميرند ميكه در آدم، ھمه  چنان" 
ي حض`رت  رس`اله                            و  ۵ي حض`رت پ`ولس ب`ه رومي`ان  چن`ين رس`اله ھم). ١۵:  ٢٢اّول حضرت پولس به قرنتي`ان 

  .را نيز مطالعه كنيد ۴:  ۴و  ۵پولس به غmطيان 
١٣٩

 http://www.neobirth.org.za/development.html. از زايمان ھاي پس مركز مراقبت 
١۴٠

كتاب (                             لحم بود، شھري كه در جنوب اورشليم واقع شده بود  تر شھر بيت ، نام قديمي"لحم افراته بيت" 
ھم مثل           )١٧:  ١٢و  ١۶:  ١، ١٨، ١٩كتاب اّول حضرت سموئيل (حضرت داود پادشاه، ). ۴٨:  ٧و  ٣۵:  ١۶تا  ١٩پيدايش 

̀`د ش̀`ده ب̀`ود نس̀`ل برت̀`ر خ̀`ود، يعن̀`ي عيس̀`ي مس̀`يح، در بي̀`ت ̀`ي . (لحم، متولّ انجي̀`ل                           و  ٢:  ١ت̀`ا  ۶انجي̀`ل حض̀`رت متّ
رگ ش`ده ب`ود، ك`ه عيس`ي در ناص`ره، جلي`ل، ب`ز دليل آن كردند، به يھودياني كه در عصر عيسي زندگي مي). ٢:  ١تا  ١٢حضرت لوقا 

  ).٧:  ۴٢انجيل حضرت يوحنّا . (گمي شده بودند در دچار سر
١۴١

  .، نگاه كنيد۵ھاي نوشته شده در فصل  گويي مقّدسي، به فھرست پيش براي ارجاعات كتاب 
١۴٢

  .، نگاه كنيد"ذّريت"دو ، و در زير عنوان ١۴، به فصل "مسيحا"تر  براي معناي بيش 
١۴٣

. جبرائي̀`ل فرش̀`ته، ي̀`ك موج̀`ود مخل̀`وق اس̀`ت. مق̀`ّدس خ̀`دا نباي̀`د ب̀`ا جبرائي̀`ل فرش̀`ته، اش̀`تباه ش̀`ود، روح ١:  ٢كت̀`اب پي̀`دايش  

  .، نگاه كنيد٩و  ٢٨ھاي  به فصل. آفريده، و ھميشه فّعال خدا است القدس، روح نا روح
١۴۴

زن`دگي       از تّولد عيسي، حضرت مريم با ھمس`ر خ`ود، يعن`ي حض`رت يوس`ف، و ھمانن`د ھ`ر زوج معم`ولي ديگ`ري  پس 
انجي`ل حض`رت  و  ٨:  ١٩و انجي`ل حض`رت لوق`ا  ١٣:  ۵۵و  ۵۶انجي`ل حض`رت متّ`ي . (كردند و داراي پسران و دختران`ي ش`دند مي

   ).٧:  ٣تا  ١٠يوحنّا 
١۴۵

كت`اب                                        : دنيا بياي`د بايس`تي از دخت`ري ب`اكره ب`ه گويي كرده بودن`د ك`ه مس`يحا مي پيامبران، پيش 
كتاب پي`دايش                   : بايستي از سmله و خاندان حضرت ابراھيم، اسحاق، يعقوب و يھودا باشد ، او مي٧:  ١۴حضرت اشعياء 

حض`رت داود                    بايس`تي از خان`دان پادش`اھي  و مسيحا مي ۴٩:  ٨تا  ١٠، ٢٨:  ١٣و  ١۴، ٢۶:  ٣و  ۴، ١٧:  ١٨تا  ٢١
:  ٢كت`اب حض`رت ميك`اه             : لحم، چشم به جھان بگش`ايد شھر بيتبايستي در  و او مي ٧:  ١۶اب دّوم حضرت سموئيل كت: باشد

۵.   
١۴۶

كرد و تmش ك`رد ت`ا عيس`ي را  دنيا بيايد، حسادت مي ديگري به" پادشاه"كه  ھيروديس پادشاه، به اين. ٢انجيل حضرت متّي  
. در پشت تمام اين وقايع، ش`يطان وج`ود داش`ت. لحم و اطراف آن، نابود سازد ساله و كمتر شھر بيت با فرمان قتل تمام فرزندان پسر دو

ك`ه او م`ريم و  اين اّما خدا با ھشدار ب`ه يوس`ف، مبن`ي بر! ھم بپيچد را در" قلمرو او"د كه قرار بود طومار بو ذّريت زنھدف او نابودي 
توّس̀`ط  ھ̀`ا ني̀`ز به داد اي̀`ن رخ. اث̀`ر فرم̀`ود آن ن̀`وزاد را برداش̀`ته و ب̀`راي م̀`ّدتي ب̀`ه مص̀`ر بگري̀`زد، نقش̀`ه و ت̀`mش ش̀`يطان را عق̀`يم و بي

̀`امبران، پيش ̀`ود پي ̀`ويي ش̀`ده ب ̀`ل حض̀`رت . (گ ̀`ي فص̀`ل دّوم و انجي ̀`اه                                   متّ ̀`اب حض̀`رت ميك ̀`اب  ۵:  ٢كت و كت
از مرگ ھيروديس پادشاه، يوسف، مريم و عيسي، ب`ه ناص`ره، ج`ايي  پس.). ٣١:  ١۵و كتاب حضرت ارمياء  ١١:  ١حضرت ھوشع 

  .گشتند فرمود، باز بايستي رشد مي كه عيسي نوجوان مي

  تواند باشد؟ كسي مي او چه :١٧فصل 
١۴٧

ي  ، ص`فحه٢٠٠٧ھمپت`ون، ام اِي،  نورث. ھ`اي م`رتبط كتاب. الّدين نص`ر ھاي مmّ  داستان. جيّوسي، سلما خضراء: اقتباس از  
١٩.  
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١۴٨
ج̀`ا،  اين در. مق`ّدس، ھ̀`يچ تأيي`دي داّل ب`ر وج`ود عيس`ي ناص`ري، وج`ود ن`دارد اش`تباه اس`ت اگ`ر تص`ّور كن`يم ك`ه س`واي كتاب 

 ۵۵ت`ا  ١٢٠(نام تاس`يتوس  نگ`ار روم`ي ب`ه ي`ك تاريخ: ش`وند اند، ذكر مي مقّدسي كه به مسيح، اشاره كرده كتاب بعضي از نويسندگان غير

، تلم̀`ود، ]١٨:  ٣ م كھ̀`نوآث̀`ار باس̀`تاني و رس̀`) [م̀`يmدي ٣٧ت̀`ا  ١٠١(نگ̀`ار يھ̀`ودي  ِس̀`فوس تاريخ، يو]١۵:  ۴۴ تاس̀`يتوس[، )يم̀`يmد
 ١٣، ص`فحات مرگ پِِرگوئير[نام لوسيان  ، يك فرد يوناني به]الف۴٣سنھدرين، . تلمود بابِلي[بر تورات ) ھا رابي(تفسيري آموزگارانه 

̀`ا  ̀`و.، ترجم̀`ه توّس̀`ط اچاعم̀`ال ساماس̀`وتادر  ١١ت ̀`اولِ . دبلي ̀`د. ج̀`ي.ر و افف ̀`اولِر، چھ̀`ار مجلّ ̀`رُدن، : آكس̀`فورد. ف ، ١٩۴٩انتش̀`ارات كليِ
  .].٢۵، كmودياس ، منشي اعظم ھادريان امپراتور)ميmدي ١١٧تا  ١٣٨(سوئِتونيوس 

ھ̀`ا  ي خي`ال انس`اني اس`ت و ھ̀`يچ واقعيّ`ت ت`اريخي ن`دارد، انجيل مق`ّدس، تنھ`ا زايي̀`ده ك̀`ه مس`يح كتاب ب`راي س`تيزه و مقابل`ه ب`ا اين"
 ژان ژاك روس`و. ي مس`يح زن`ده در قلم`رو ت`اريخ؛ موج`ود ھس`تند ھمان ان`دازه اي ب`زرگ در قلم`رو ك`mم و ادبيّ`ات، ب`ه عنوان معج`زه به

تر اس̀`ت ك̀`ه مش̀`تي از اف̀`راد، مواف̀`ق نوش̀`تن چن̀`ين  ب̀`اور قابل تر و غير ، اب̀`راز داش̀`ته اس̀`ت ك̀`ه بس̀`يار عجي̀`بي ش̀`ھير فرانس̀`وي نويس̀`نده
انتش`ارات . ھمت`ا مس`يح بي             . اُس`والد. رز، ِج`يس`اندِ .". (بايستي به اين موض`وع، ش`كل بخش`د نفر، مي يككه  تاريخي باشند تا اين

  .).۵٧ي  ، صفحه١٩٧١شيكاگو، . مودي
١۴٩

               و  ٢:  ٢٢و  ٢٣انجي```ل حض```رت متّ```ي (عيس```ي در ش```ھر ناص```ره، نم```ّو ياف```ت . ١٣:  ۵۵و  ۵۶انجي```ل حض```رت متّ```ي  

̀``ل حض̀``رت ̀``ا  انجي ̀``ه)٢:  ۵١و  ۵٢لوق ̀``ه ، او ب ̀``ار و ب ̀``ك نّج ̀``ار مي عنوان ي ̀``ي خ̀``ويش، يوس̀``ف، ك ̀``انوني و زمين ̀``در ق ̀``رد ھمراه پ                  . ك

  . آزرد پي يك خادم فروتن، بلكه قھرمان فاتح بودند، مي افتادگي و فروتني عيسي، كساني را كه نه در. ۶:  ٣انجيل حضرت مرقس 
١۵٠

انجي̀`ل ( . "...و حس̀`ب گم̀`ان خل̀`ق، پس̀`ر يوس̀`ف اب̀`ن ھ̀`اليِ . س̀`اله ب̀`ود ك̀`رد، قري̀`ب ب̀`ه سي و خ̀`ود عيس̀`ي وقت̀`ي ك̀`ه ش̀`روع" 
  ).٣:  ٢٣حضرت لوقا 

١۵١
، از تورات حضرت موسي گرفته ش`ده )۴:  ۴در انجيل حضرت لوقا (فرمايد  قول مي اي كه عيسي دقيقاً نقل براي مثال، آيه 

  .٨:  ٣كتاب تثنيه : است
١۵٢

رئ`يس ق`درت ھ`وا، يعن`ي آن روح`ي ك`ه اَلح`ال در فرزن`دان "، و "رئ`يس اي`ن جھ`ان"راس`تي  ان، بهدليل گناه انس`ان، ش`يط به 
عيسي آمد تا اقت`دار  .).٢:  ٢ي حضرت پولس به افسسيان  و رساله ١٢:  ٣١انجيل حضرت يوحنّا . (شده است " كند معصيت عمل مي

او راه خ`دا را . ك`ار را از روش ش`يطان، انج`ام ن`داد ي`د، ل`يكن عيس`ي ايندليل گن`اه را ب`ه او اع`اده فرما ي انس`ان ب`ه رفته دست و تسلّط از
  . برگزيد و از طريق آن، عمل فرمود

١۵٣
. آميخت`ه بودن`د ھم ھاي خ`ويش را ني`ز ب`ا ك`mم راس`تين خ`دا، در چن`ين س`نّت فريس`يان، ھم. ١٨:  ٩ت`ا  ١۴انجيل حضرت لوقا  

ت`وّجھي ب`راي آن`اني ك`ه متعلّ`ق ب`ه  ب`رق ت`وأم ب`ا بي و زرق از ي`ك نم`ايش، پر يزي بيشپرستش آنان نسبت به خدا، ديگر چ ابراز نتيجه، در
  .بسي دور بود                            ھايشان از خدا  كردند، ليكن دل ھايشان، تكريم مي آنان خدا را به لب. گروه آنان نبودند، نبود

١۵۴
  .٢١:  ۴١تا  ۴۶و انجيل حضرت متّي  ٢و  ١١٠كتاب مزامير حضرت داود  
١۵۵

  .١ي فتح  و سوره ١٨محّمد ي  سوره، تفاوت و تباين با ١٩ي مريم  قرآن سوره 
١۵۶

  .١٠٩ي مائده  و سوره ۴۴تا  ۵١عمران  آل ي سورهو  ٢٠ي مريم قرآن سوره 
١۵٧

  .١٧٠ي نساء  قرآن سوره 
١۵٨

نظ`ر گ`رفتن و قائ`ل  ِش`رك، گن`اه در. ، اس`ت)ي عرب`ي ب`راي ھمت`ا قائ`ل ش`دن كلمه(باور اسmمي، ِشرك ترين گناه در  بزرگ 
  .كس، مساوي و برابر با خدا است چيز يا ھر شدن ھر

١۵٩
  .شد، توّجه كنيد به القاب و عناوين منتسب به پسري كه بايستي از آسمان بخشيده مي 

  .است برتر از معموليمعناي  ، بهعجيب. كار رفته است اين عنوان، تنھا براي خدا به=  عجيب

  .بود مي تجّسم حكمتبايستي  مسيحا مي=  مشير

  .خود بگيرد *زم بود تا جسم انساني بر خود خدا=  خداي قدير

  .بود مي مالك ابديّت و جاودانگيبايستي  او مي=  پدر سرمدي

   .را فراھم فرمايد صلحي جھانيو  آرامش درونيبايستي  مسيحا مي=  سرور سmمتي
در طوم`اِر كت`اب، ! آيم اين`ك م`ي": زمين خواھ`د آم`د ، در جس`م شخص`ي ب`هخداون`دگويي نموده ب`ود ك`ه  حضرت داود، پيش ١۶٠

ق̀`راول و  حض`رت مmك`ي، نب̀`ّوت نم`وده اس`ت ك̀`ه خ`دا، پيش). ۴٠: ٧كت̀`اب مزامي`ر حض̀`رت داود (. ".نوش̀`ته ش`ده اس`ت ي م/ن درب/اره
كتاب حض`رت مmك`ي (                            . ، آماده سازد"خداوند"ھا را براي آمدن و رسيدن  اي را خواھد فرستاد تا انسان كننده ندا
٣:  ١.(  

١۶١
ي دو رھب`ر  ھا پ`ايين آي`د؟ تص`ّور كني`د ك`ه ش`ما ب`ا دوس`تتان درب`اره ي م`ا انس`ان ج`هآيا دون شأن خدا است كه به مرتب`ه و در 

: گويد دوست شما مي           . ھا عمر و ديگري ھارون ھستند فرض كنيم كه يكي از آن_ كنيد  و محترم، صحبت مي روحاني برجسته

شما كه براي ھ`ارون، احت`رام زي`ادي قائ`ل ھس`تيد، در .". طور نيست كند، اّما عمر، ھرگز اين بازي، بازي مي ھارون با ماشين اسباب"
نظر  ابت`دا، چن`ين پاس`خ و واكنش`ي، درس`ت و موّج`ه ب`ه در!". بازي، بازي كن`د حاشا كه ھارون با اسباب! ھرگز: "گوييد پاسخ، چنين مي

ھا را بسيار دوست  قدر آن پسران جواني دارند كه آن              كند كه ھم عمر و ھم ھارون؛  در ادامه، داستان چنين فاش مي. رسد مي
حال اگر م`ا ب`دانيم ك`ه ھ`ارون، از گ`ذران وق`ت . ھاي ايشان، بازي كنند بازي دارند كه حاضرند تا با آنان روي زمين نشسته و با اسباب

كه اي`ن عم`ل را دون ش`أن  دليل آن كار، و به كه عمر، از انجام اين حالي حال است، در ھا، خيلي خوش با پسرانش به روش آنبراي بازي 
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يك از آنان، عم`ر ي`ا ھ`ارون؛ پ`در، م`رد و رھب`ر بھت`ري اس`ت؟  انديشيم؟ كدام چه مي                  باز بزند،  سرداند،  و منزلت خود مي
مطلق و متع`ال اس`ت ك`ه ھمانن`د ي`ك انس`ان، در زم`ين؛  اي`ن دون ش`أن و منزل`ت ق`ادر"                : گوين`د ھا مي ھمين ترتي`ب، انس`ان به

عوض تجلي`ل و تك`ريم ج`mل و بزرگ`ي خ`دا، آن`ان ابھّ`ت و  ي آنان، ممكن است كه خوب باشد، ل`يكن ب`ه تمايل و خواسته!". پديدار گردد
  . كنند جبروت خدا را مخدوش مي

١۶٢
ك`اري ك`ه             ش`ويد،  سيزدھم انجيل حضرت يوحنّا را بخوانيد تا مشاھده كنيد كه عيسي، پاي ش`اگردانش را ميفصل  

حض`رت لوق`ا،                ھاي حضرت متّ`ي، حض`رت م`رقس،  انجيل(ھا،  ي انجيل خواندن و مطالعه! ترين غmمان بود ي پايين وظيفه
  ! آسمان است خداوندمرتبه، يعني  م پاييني بنده و غm ؛ نظاره)و حضرت يوحنّا

١۶٣
  .۶و انجيل حضرت يوحنّا  ۶و انجيل حضرت مرقس  ١۴انجيل حضرت متّي  
١۶۴

ك`ه  از آن پ`يش": كه بگويد جاي آن توانست به از ابراھيم، وجود داشته است، مي اگر منظور عيسي، تنھا گفتن اين بود كه پيش 
. ، نگ`اه كني`ديھ`وهي  كت`اب درب`اره ٩به بخ`ش .". كه ابراھيم پيدا شود، من بودم از آن پيش: "، چنين بگويد".من ھستمابراھيم پيدا شود، 

  ).٣:  ١۴كتاب خروج (
١۶۵

پرس̀`تيدند، درس̀`ت ھم̀`ان عب̀`ارتي اس̀`ت ك̀`ه ب̀`راي  م̀`رتبط ب̀`ا كس̀`اني ك̀`ه عيس̀`ي را مي" پرس̀`تش"كار رفت̀`ه ب̀`راي  ي ب̀`ه واژه 
مقايس`ه                  ، ٧:  ١١ي حض`رت يوحنّ`ا  را ب`ا كت`اب مكاش`فه ٨:  ٢ي`ل حض`رت متّ`ي انج. (رفت`ه اس`ت كار مي پرستش خ`دا، ب`ه

زم`ين عبوديّ`ت معناي  است كه ب`ه" proskneoئو پروسكنِ "، در زبان يوناني، عبارت "پرستش شده"ي  دو موقعيّت، واژه در ھر. نماييد
  .).بوسيدن، ستايش، پرستيدن و ابراز بندگي است

١۶۶
كاري  مق`ّدس، تحري`ف و دس`ت ك`ه مت`ون كتاب اين نش`ده مبن`ي بر اس`اس و اثبات ي اي`ن اّدع`ا و اتّھ`ام بي اگر شما ھن`وز درب`اره 

  . را دوباره مطالعه نماييد "تحريف شده يا سالم"گمي ھستيد، فصل سّوم اين كتاب با عنوان  در اند، دچار ترديد و سر شده
١۶٧

  .۵۵و  ۵۶، صفحات ١٩۶٠كوليِر، -ميmن مك: يويوركن. مسيحيّت محض. اس.لوئيس، سي 
١۶٨

  .كتاب، مراجعه كنيد ٩ي خدا، به فصل  براي تعليم پيامبران درمورد يگانگي پيچيده 
١۶٩

اي`ن . مند، س`رگردان و س`ردرگم ھس`تند ي ديگر اين داستان عيسي و آن مرد جوان ثروت ي جنبه ھا درباره بسياري از انسان 
انجي`ل حض`رت متّ`ي (. "ك`نم ت`ا وارث حي`ات ج`اوداني گ`ردم؟ عمل نيكو اي استاد نيكو، چه": تافت و از او پرسيدنزد عيسي ش مرد، به

از ديد آن جماعت، سؤال آن مرد جوان، خوب و موّجه ). ١٠:  ٢۵و انجيل حضرت لوقا  ١٠:  ١٧و انجيل حضرت مرقس  ١٩:  ١۶
ھنوز حقايق اساسي مربوط به قّدوسيّت             دانست كه اين مرد مذھبي و متديّن،  عيسي مي .چنين نبود، خداوندبود، اّما از ديدگاه 

ھاي خودش  كرد كه از روش پنداشت، تصّور مي اين مرد كه خود را عادل مي. پاكي مطلق انسان را درك نكرده است نھايت خدا و نا بي
ي مس̀`ي  او ھمانن̀`د ك̀`ودكي ب̀`ود ك̀`ه ي̀`ك س̀`ّكه. ي ك̀`افي خ̀`وب و نيك̀`و باش̀`د ان̀`دازه توان̀`د ب̀`ه نوعي مي توان̀`د ب̀`ه بھش̀`ت، راه ياب̀`د؛ و ب̀`ه مي
ھا را باي`د ب`ه  چق`در از اي`ن س`ّكه: "كن`د ك`ه دھد و از او س`ؤال مي ترين فرد جھان نشان مي مند را به ثروت ارزش در دست دارد و  آن بي

فرمان،  سوي تورات و ده به آن مرد، پاسخ داد؟ او آن مرد را به عيسي چگونه ".ميراث برم؟ ھاي شما را به شما بدھم تا اموال و دارايي
آورده  ي كام`ل خ`دا را ب`ر ھ`اي عاد*ن`ه و پارس`ايانه متوّجه فرمود تا به او نشان دھد كه او ھرگز با توانايي خويش؛ قادر نيست ت`ا معيار

راه و پاس`خي  ھ`يچدس`ت آورن`د،  را به "حي`ات ج`اودان"گي ، شايس`ت"عمل نيكو"توانند با انجام  پندارند كه مي براي كساني كه مي. نمايد
  . وجود ندارد
١٧٠

م/ن راه و راس/تي و حي/ات .. .نيز ايم`ان آوري`د به منايمان آوريد  به خدا! دل شما مضطرب نشود": چنين فرمود عيسي ھم 
گ`ويي پ`در را ب`ه م`ا نش`ان  پس چگونه تو مي. كسي كه مرا ديد، پدر را ديده است.. .آيد ي من نمي وسيله كس نزد پدر جز به ھيچ. ھستم
 ١١انجيل حض`رت يوحنّ`ا . (".سبب آن اعمال تصديق كنيد مرا بها*ّ  ، ومن در پدر ھستم و پدر در من استمرا تصديق كنيد كه ... ده؟

  ).١۴:  ١و  ۴و  ۶و  ٩و 
١٧١

                    چن̀````ين  و ھم. ١:  ۵١ و انجي````ل حض````رت لوق````ا ١٢:  ٢٨و انجي````ل حض̀````رت يوحنّ````ا  ۵٣:  ١كت````اب حض````رت اش````عياء  

                         ؛ ٣٢:  ١٧و كت̀````اب حض̀````رت ارمي̀````اء  ۶٣:  ۵و  ۵٩:  ١۶و  ۵٢:  ١٠و  ۵١:  ۵و  ۴٠:  ١٠و  ١١ب̀````ه كت̀````اب حض̀````رت اش̀````عياء 

  .نيز نگاه كنيد
١٧٢

ھ̀`يچ     ردگ̀`ان را زن̀`ده كنن̀`د، را ق̀`درت بخش̀`يد ت̀`ا م) حض̀`رت الي̀`اس و حض̀`رت اليش`ع(ك`ه خ̀`دا دو پي̀`امبر خ̀`ويش  حالي در 
قيام`ت  م/ن"                                  :توانست بگويد تنھا عيسي مي. حيات است سرچشمه و منشأپيامبري ھرگز اّدعا نكرده است كه 

  .."و حيات ھستم
١٧٣

او در زم`اني ك`ه لوس`يفر، از حض`ور خ`دا ب`ه بي`رون افكن`ده ش`د، در . كه مسيحا به زمين بياي`د، او در آس`مان ب`ود از آن پيش 
انجي`ل (                     . ."افت`د من ش`يطان را دي`دم ك`ه چ`ون ب`رق، از آس`مان مي": عيسي به شاگردان خويش، چنين فرمود. جا بود آن

  ).١٠:  ١٨حضرت لوقا 

  ي جاوداني خدا برنامه و نقشه :١٨ فصل
١٧۴

و انجي`ل حض`رت متّ`ي  ٢٩:  ١١و كتاب حض`رت اش`عياء  ٢٩:  ١٣و كتاب حضرت ارمياء  ١١:  ۶ي به عبرانيان  رساله 
̀`ا  ١٣:  ١٣و  ١۴و  ١١:  ٢۵ ̀`ا  ١۵و انجي̀`ل حض̀`رت لوق ̀`ا  ٨:  ۴ت ̀`ل حض̀`رت يوحنّ ̀`ا . ۶و انجي ̀`ائق ا*ھ̀`ي ب ̀`دازهبس̀`ياري از حق ي  ان

را خواھن`د  دنبال حقيق`ت خ`دا، بگردن`د، آن اين دليل است كه تنھا آناني ك`ه ب`ه اند، به آگاھي خواسته و آگاھانه، آشكار گشته  نامشّخصي از 
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، راس`تي خ`دا را كش`ف خواھن`د مش`تاق ھس`تندآن`ان ك`ه . فرماي`د دادن، فھ`م و ب`اور اي`ن حق`ائق؛ نمي ھا را وادار به گوش خدا انسان .يافت
  .يابند نمي ، حقيقت خدا را دربينا ھستند خواسته نا ھانه و خودآگاكساني كه . نمود

١٧۵
از رخ  ھاس`ال پ`يش ھ`ا، صد ك`ه اي`ن نبّوت حالي اند، در ھا به زمان گذش`ته نوش`ته ش`ده گويي ايد كه چه مقدار پيش آيا توّجه كرده 

زم̀`اني ك̀`ه آفرينن̀`ده، . ي خ̀`دا گ̀`ردد توان̀`د م̀`انع برنام̀`ه و نقش̀`ه كس نمي چي̀`ز و ھ̀`يچ ان̀`د؟ ھيچ آمده ي تحري̀`ر در دادن آن واقع̀`ه، ب̀`ه رش̀`ته
معناي آن اس`ت ك`ه آن ام`ر، انج`ام ش`ده  ي رخ دادن`ش، ارزش دارد و ب`ه ھمان ان`دازه اتّفاق خواھ`د افت`اد، درس`ت ب`هفرمايد كه چيزي  مي
كت`اب . (ني`ز نامي`ده ش`ده اس`ت                  ، "اي ك`ه از بن`اي ع`الم، ذب`ح ش`ده ب`ود ه ب`رّ ": چن`ين ھمين دليل است ك`ه مس`يحا، ھم به. است

  ).١٣:  ٨ي حضرت يوحنّا  مكاشفه
١٧۶

ھمچون                        ، )در بازگشت خويش(ھاي كmم مقّدس خدا، مسيحا،  در ديگر جا. ٢كتاب مزامير حضرت داود  
خري`د انس`ان از گن`اه، تم`ّرد  ي خ`دا ب`راي رھ`ايي و باز از گردن نھادن ب`ه برنام`هكه را كه  اي قّوي و بزرگ آسماني است كه ھر صخره

  ).٢١:  ۴٢تا  ۴۴و انجيل حضرت متّي  ٢:  ٣۴و  ٣۵كتاب حضرت دانيال (. ورزد، خرد خواھد ساخت
١٧٧

̀``````````mم بيش  ̀``````````راي ك ̀``````````و*ن  ب ̀``````````ال رس ̀``````````اب اعم ̀``````````ه كت ̀``````````رس ب ̀``````````ر از حض̀``````````رت پط ̀``````````ا  ۵ت                                                         و  ١٠و  ٢ت

چن`ين ب`ه اي`ن س`خنان مكت`وب پ`ولس  ھم. راجع`ه نمايي`دو غيره؛ م ٣:  ١٨و  ٢:  ٢١تا  ٢۵ ١:  ١٠تا  ١٢ي اّول حضرت پطرس  رساله
زي`را ك`ه جھال`ت خ`دا ... قّوت خداس/تكه ناجيان ھستيم  نزد ما لكناست،  زيرا ذكر صليب براي ھالكان حماقت": نيز توّجه كنيد رسول

ُحَكما را رس`وا س`ازد و خ`دا ناتوان`ان ع`الم بلكه خدا ُجھّال جھان را برگزيد تا ... تر تواني خدا از مردم، توانا ناتر است و  از انسان حكيم
  . ".را برگزيد تا توانايان را رسوا سازد

  ).١:  ١٨و  ٢۵و  ٢٧ي اّول حضرت پولس به قرنتيان  رساله(

  قانون و شريعت قرباني :١٩فصل 
١٧٨

ما  ، ب`ه١١:  ۴ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله. خ`دا ب`ه او فرم`وده ب`ودھ`ا را انج`ام دھ`د؟  دانس`ت ك`ه تم`ام اي`ن چيز ھابيل، چگونه مي 
ھا، ك`mم مق`ّدس خ`دا  بع`د. چه كه خدا دستور و وع`ده فرم`وده ب`ود ايمان به آن_ درگاه خدا آورد  ، قرباني را به"به ايمان"گويد كه او  مي

كت`اب *وي`ان =  ي خ`ويش از گل`ه/ ١٣:  ١٢و  ١٣روج كتاب خ=  زاده نخست: ي نيابتي را بيان فرمود قوانين مرتبط با قرباني و كفّاره
جھت قرب`اني  اي ي`ا ب`زي ب`ه اي از گل`ه، ب`ّره بي`اورد، يعن`ي م`اده خداون`دو قرباني جرم خود را براي گناھي كه كرده اس`ت ن`زد " ۵:  ۶

كmم مقّدس خدا گفته نشده است ك`ه در . ٣:  ١۶كتاب *ويان =  ھا تمامي پيه آن/ ".گناه، و كاھن براي وي گناھش را كفّاره خواھد كرد
رس`د ك`ه او ھ`م اي`ن ك`ار را ھمانن`د  نظر مي بلكه به             حضور خدا تقديم نمود،  گاه يا مذبح، به ھابيل، قرباني خود را بر يك قربان

  . و غيره ٢٠:  ٢۴تا  ٢۶كتاب خروج                         و  ١٢:  ٧و  ٨:  ٢٠كتاب پيدايش . پدرش، انجام داده است
١٧٩

  .٨:  ٧تا  ١٧و  ٣:  ٨تا  ١۵، كتاب حضرت استر ۶كتاب حضرت دانيال  
كت`اب . ۵٧ي  ، ص`فحه١٩۴٨بِري،  انتش`ارات اَبينگ`دون ك`وكس: نيوي`ورك. مق`ّدس اtيات جامع كتاب كشف. استرانگ، جيمز ١٨٠
ب`راي  Kâphar) كفّاره( كافَرلغت مشابه عبري . ، مقايسه نماييد)"كفّاره"( ۵:  ١٨را با كتاب *ويان ) "اندود كردن"( ۶:  ١۴پيدايش 

  .كار رفته است يك از اين آيات، به ھر
١٨١

  .۵:  ٧كتاب *ويان  
١٨٢

اگ`ر قرب`اني او از ": ب`راي مث`ال. ، باش`د"عي`ب بي"باي`د  فرمايد كه قرب`اني مي مرتبه، كmم مقّدس خدا دستور مي از پنجاه بيش 
  ).١:  ١٠كتاب *ويان . (".بگذراند عيب بيرا نر  جھت قرباني سوختني، آن سفند خواه از بز بهگله باشد خواه از گو

  ساز قرباني سرنوشت :٢٠فصل 
١٨٣

دادي دارد كه خ`دا ق`وچي را ب`راي  اين عيد، اشاره به رخ. ترين روز سال در نزد مسلمانان جھان است ، برجستها*عياد عيد 
گي̀`ر مس̀`لمين، اي̀`ن ن̀`ه اس̀`حاق، بلك̀`ه  ب̀`ه اعتق̀`ادات فرا بنا( .جاي پس̀`رش، قرب̀`اني س̀`ازد را ب̀`ه ت̀`ا او آننماي̀`د  حض̀`رت اب̀`راھيم، ف̀`راھم مي

روش`ني،  مق`ّدس به گوي`د ك`ه قرب`اني، اس`ماعيل ب`ود، اّم`ا كتاب چ`ه خ`ود ق`رآن، ھرگ`ز نمي اگر_ اسماعيل بود كه قرار بود قرب`اني گ`ردد 
. ش`ود جا آورده مي ي مس`لمين سراس`ر جھ`ان، ب`ه وسيله قرباني عيد، به.). نموده بوددارد كه خدا امر به قرباني ساختن اسحاق  اظھار مي

معم`و*ً (حّج`اج، مراس`م ح`ّج خ`ويش را ب`ا قرب`اني ك`ردن ي`ك حي`وان . آي`د شمار مي ي مناسك حّج به چنين، آخرين فريضه اين مراسم، ھم
ت`ر مس`لمانان اعتق`اد دارن`د ك`ه اي`ن ف`رائض و  بيش. كنن`د ل ميجا آوردن نم`از ص`بح، تكمي` از ب`ه و ريخ`تن خ`ون آن، پ`س) گوسفند يا گ`او

درس`تي انج`ام دھن`د، گناھ`ان  آورد و باور دارند كه اگر اي`ن مناس`ك را به ھمراه مي را به" تجديد حيات"اي از  تشريفات، براي آنان گونه
توان̀`د ب̀`راي آن̀`ان اطمين̀`ان از  راس̀`م م̀`ذھبي، نميدارن̀`د ك̀`ه اي̀`ن اعم̀`ال و م چن̀`ين اذع̀`ان مي اّم̀`ا آن̀`ان ھم. ش̀`ود ايش̀`ان، شس̀`ته و زدوده مي

ي ح`ّج و قرب`اني عي`د، دوب`اره در گناھ`ان خ`ويش، ف`رو  از انج`ام فريض`ه كه ايشان بmفاص`له پ`س دنبال داشته باشد، چرا رستگاري را به
ل حض`رت يوحنّ`ا را مطالع̀`ه  ب`ه عبراني`ان و فص`ل س`ّوم از انجي` ِمقّدس`ي، فص`ل دھ`م از رس̀`اله ب`راي اطّ`mع از دي`دگاه كتاب. (رون`د مي

  .).نماييد
١٨۴

، توض`يح ي`ك پيغ`ام يك خ`داجھت كمبود وقت، من اين جنبه از داستان را در كتاب  برام بود، كه بهدر ابتدا، نام ابراھيم، اَ  
                            ب̀``````````راي دانس̀``````````تن داس̀``````````تان كام̀``````````ل حض̀``````````رت اب̀``````````راھيم، . ، نگ̀``````````اه كني̀``````````د١٧ب̀``````````ه كت̀``````````اب پي̀``````````دايش . ام ن̀``````````داده

̀``````````دايش  مي ̀``````````اب پي ̀``````````ه كت ̀``````````د ب ̀``````````ا  ٢۵تواني ̀``````````ين رس̀``````````اله و ھم ١١ت ̀``````````ان  چن ̀``````````ه رومي ̀``````````ولس ب                                                   و  ۴ي حض̀``````````رت پ

  . مراجعه كنيد ١١ي به عبرانيان  و رساله ۴ي حضرت پولس به غmطيان  رساله
  .١۴:  ١٢و  ٧:  ۶و  ٧كتاب تثنيه  ١٨۵



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢۶٨

١٨۶
يھودي`ان، اس`تفاده نم`وده  كه خدا از قوم اسرائيل براي برك`ت دادن غير ي اين جا چند نمونه از موارد مذكور را درباره اين در 

ع`ومي، يك`ي از دخت`ران ، نَ )٣٧ت`ا  ۵٠كتاب پي`دايش (ھا مصري را نجات بخشيد  حضرت يوسف، زندگي ميليون: شود است، آورده مي
، حضرت ايلياء پي`امبر ب`راي ي`ك )كتاب حضرت روث(ھاي روث و ُعرفَه سبب بركت بود  نام موآبي بهحضرت ابراھيم، براي دو زن 

، )۴:  ٢۶انجي`ل حض`رت لوق`ا                                           و  ١٧كت`اب اّول پادش`اھان (زن اھ`ل ص`يدون، باع`ث برك`ت ب`ود  بيوه
، سليمان پادش`اه، )كتاب حضرت يونس(يام رستگاري را به مردم و اھالي نينوا رسانيد ميلي، اّما پ چه با اكراه و بي حضرت يونس، اگر

و انجي`ل حض`رت  ١٠كت`اب اّول پادش`اھان (                                      زب`ان، مس`بّب برك`ت ب`ود  ي سبا در ن`واحي عرب براي ملكه
، حض`رت اس`تر و )١ت`ا  ۶كتاب حضرت دانيال (                 ل بود ، حضرت دانيال، بركت بزرگي براي مردمان بابِ )١١:  ٣١لوقا 

  .؛ و غيره)كتاب حضرت استر(ارمغان آوردند  به نام ُمرِدخاي، بركت را براي امپراتوري پارس عموي او به
١٨٧

  .۶:  ١٣تا  ١٨ي به عبرانيان  و رساله ٢٢:  ١۶تا  ١٨و  ١٢:  ٢و  ٣كتاب پيدايش  
١٨٨

ي خ̀`ود را قرب̀`اني  ھا را پذيرفت̀`ه ب̀`ود، پس̀`ر يگان̀`ه ك̀`ه وع̀`ده اب̀`راھيم چ̀`ون امتح̀`ان ش̀`د، اس̀`حاق را گذراني̀`د و آنب̀`ه ايم̀`ان، " 
انگيزاني/دن از  ك/ه يق/ين دانس/ت ك/ه خ/دا ق/ادر ب/ر بر چون. ».نسل تو به اسحاق خوانده خواھد شد«: كرد؛ كه به او گفته شده بود كه مي

  ).١١:  ١٧تا  ١٩ي به عبرانيان  رساله. (".اموات نيز باز يافت چنين او را در َمثَلي از و ھم اموات است

  تر خون بيش :٢١فصل 
١٨٩

از رس`يدن ب`ه داس`تان دويس`تم، ك`ار را متوقّ`ف  عتيق نم`ودم، اّم`ا پ`س در عھ`د" ھا ھاي قرباني داستان"من شروع به شمارش  
ياف`ت              مق`ّدس،  ب`ار در كتاب ١۴٠٠از  ؛ ب`يش"گ`اه ي`ا م`ذبح قربان"و "ي تق`ديمي ھدي`ه"، "قرباني"، "خون"ي  چھار واژه! كردم
  ).NKJVه ي موسوم ب ترجمه. (شوند مي

يق̀`ين ب̀`دان ك̀`ه ذّري̀`ت ت̀`و در زمين̀`ي ك̀`ه از آن ايش̀`ان نباش̀`د، غري̀`ب «: پ̀`س ب̀`ه اب̀`رام گف̀`ت": ١۵:  ١٣و  ١۴كت̀`اب پي̀`دايش  ١٩٠
ھ`ا  و بر آن اّمتي كه ايش`ان بن`دگان آن. ، ايشان را مظلوم خواھند داشتچھارصد سالھا را بندگي خواھند كرد، و آنھا  خواھند بود، و آن
:  ١ت`ا  ١٢ي خدا در كت`اب خ`روج   تحقّق وعده. ".بعد از آن با اموال بسيار، بيرون خواھند آمدو . اوري خواھم كردخواھند بود، من د

  . رسد انجام مي ي دقيق خدا، ھميشه به برنامه و نقشه. ، ثبت شده است١٢:  ٣۵تا  ۴١و  ١
١٩١

  .۵تا  ١١كتاب خروج  
١٩٢

و عmمت`ي . البتّ`ه ب`ا ت`و خ`واھم ب`ود": ي مشتعل در آتش در كوه سينا، به موسي وعده فرمود ميان بوته تر، خدا از اندكي پيش 
 ١٢كتاب خ`روج . (".ام، اين باشد كه چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را بر اين كوه عبادت خواھيد كرد كه من تو را فرستاده

 :٣.(  
١٩٣

             . ".ھ̀```اي خش̀```ك، مث̀```ل نھ̀```ر روان گردي̀```د در جاي  ص̀```خره را بش̀```كافت و آب ج̀```اري ش̀```د؛"، ١٣ت̀```ا  ١٧كت̀```اب خ̀```روج  

  ).١٠۵:  ۴١كتاب مزامير حضرت داود (
١٩۴

               . م///ن در ھس///تم": ھا چن̀``ين فرم̀``ود ھا ھنگ̀``امي ك̀``ه مس̀``يحا ب̀``ه زم̀``ين آم̀``د، ب̀``ه انس̀``ان ، بع̀``د٢٨:  ٩ت̀``ا  ١٩كت̀``اب خ̀``روج  
ھ`ر                          ). ١٠:  ٩انجيل حضرت يوحنّا . (".گردد، نجات يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابدكه از من داخل  ھر

  .كند ي اجتماع، به مسيح و كاري كه او براي انجام آن آمده بود، اشاره مي جزء و عنصر موجود در خيمه
١٩۵

خ/ون را ، و پس`ران ھ`ارون َكھَن`ه، ذب/ح نماي/دي اجتماع،  در خيمه را نزد ، و آنبنھدا بر سر قرباني خويش دست خود رو " 
آتشين و   ي اين ھديه. بسوزانندرا بر مذبح با قرباني سوختني بر ھيزمي كه بر آتش است  و پسران ھارون آن... به اطراف مذبح بپاشند

  ).٣:  ٢و  ۵كتاب *ويان . (".است خداوندجھت  بو به عطر خوش
١٩۶

ب`راي آن`ان ك`ه واقع`اً آن . بايس`تي از آس`مان ب`ه زم`ين بياي`د اي ب`ود ك`ه مي دھن`ده گر تص`ويري از نجات چادر اجتماع، نماي`ان 
كت`اب غ`زل (                                                   ، "او محب`وب اس`ت" :ي اجتم`اع درس`ت ھمانن`د درون خيم`ه _منجي را بشناسند 

̀`راي ). ۵:  ١۶ان ھ̀`اي حض̀`رت س̀`ليم غزل ̀`ل بي̀`رون از چ̀`ادر اجتم̀`اع_ شناس̀`ند  آن كس̀`ان ك̀`ه او را نميب ̀`ه "                 :مث او را ن
ھا  خوار و نزد مردمان مردود و صاحب غم. نگريم و منظري ندارد كه مشتاق او باشيم و چون او را مي. باشد صورتي و نه جمالي مي

  ).۵٣:  ٢و  ٣كتاب حضرت اشعياء . (".حساب نياورديم بپوشانند و خوار شده كه او را بهھا را از او  ديده و مثل كسي كه روي و رنج
١٩٧

است، زيرا خدا جس`م و ب`دن آدم را " زمين يا خاك سرخ"مفھوم  ي عبري براي انسان و از نظر لغوي به ، واژه)آداماه(آدم   
  .از خاك زمين، سرشت

١٩٨
  .٣:  ٢٣تا  ٣٩كتاب اعداد  
١٩٩

نامند، ل`يكن اي`ن روز از مفھ`وم ابت`دايي و اص`يل آن، بس`يار  مي يوم كيپور، امروزه يھوديان روز كفّاره را ١۶كتاب *ويان  
ي تأّس`ف اي`ن ك`ه نم`اد و مظھ`ر يھودي`ان، ام`روز ي`ك  ماي`ه. ي قرب`اني ندارن`د فاصله گرفته است، چرا كه آنان ديگر معبد، كھانت و ب`ّره

، )ي كوھستاني معبد بن`ا نم`ود را براي توسعه و گسترش ناحيه جا مانده از زمان ھيروديس كبير كه آن اري بهديو_ ديوار غربي (ديوار 
گون`ه ك`ه  ھمان! بيايد_ تر آمده است  كه پيش_             كنند كه مسيحا  و دعا مي ايستند روزه در جلوي اين ديوار مي يھوديان ھر. است

و كت`اب  ۵٣:  ١و  ۶:  ١٠كتاب حضرت اش`عياء (                  بينا ھستند  نظر روحاني، نا م يھود، ازاند، قو گويي كرده پيامبران، پيش
ت`ا  ۴:  ۶ي دّوم حضرت پولس به قرنتي`ان  رساله                               و  ١٢:  ٢و كتاب حضرت حزقيال  ۵:  ٢١حضرت ارمياء 

ھ`ا و مظ`اھر معب`د ،  ھم`ان كس`ي اس`ت ك`ه تحقّ`ق و انج`ام نماد) يِش`وعا(ا بدانند كه عيسي روزي چشمان آنان باز خواھد شد ت). ٣:  ١٢
بين`ايي روح`اني  نا ي`وارد). ٢ي حض`رت پ`ولس ب`ه افسس`يان  رس`اله           و  ٨ت`ا  ١٠ي به عبراني`ان  رساله. (كھانت،  و قرباني است
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 ٢۶٩

رت پولس ب`ه ي حض و رساله ٢:  ١۴س به افسسيان ي حضرت پول رساله(                                                  . فرو خواھد ريخت
  .، مطالعه كنيدي يك قوم گويي درباره پيشزير عنوان              اين كتاب را  پنجمفصل ). ٩تا  ١١روميان 

مسلمانان، گنبد مس`جد اي است كه  چنين اين ھمان نقطه ھم. ، مقايسه كنيد٢٢:  ٢را با كتاب پيدايش  ٣:  ١كتاب دّوم تواريخ  ٢٠٠
  .ھاي بعدي ساخته شده در قرن ھفتم، بنا كردند اي را بر قسمت صخره

٢٠١
  .٧:  ۵كتاب دّوم تواريخ  

  بّره :٢٢فصل 
٢٠٢

كتاب (            . باشد ، مي"خدا با ما است"معناي  است كه در لغت، به امانوئيلدا، در كmم مقّدس خ خداونديكي از القاب  
  ).١:  ٢٣و انجيل حضرت متّي  ٧:  ١۴حضرت اشعياء 

٢٠٣
̀```````ان  رس̀```````اله  ̀```````ولس ب̀```````ه قرنتي                           و  ١:  ١٣و  ١۴ي حض̀```````رت پط̀```````رس  و رس̀```````اله ۵:  ١ت̀```````ا  ۴ي دّوم حض̀```````رت پ

  .٢:  ٢١ي حضرت پولس به افسسيان  و رساله ۶:  ١٩پولس به قرنتيان ي اّول حضرت  رساله
٢٠۴

  .١و انجيل حضرت يوحنّا  ١انجيل حضرت لوقا  
٢٠۵

ف̀`ردي                       توّس`ط خ`دا برگزي`ده ش`ده اس`ت ت`ا پادش`اه ي`ا ك`اھن باش`د،  ج`ا انس`اني به مق`ّدس، ھر در سراس`ر كتاب 
ك`رد ت`ا نش`ان دھ`د ك`ه آن ف`رد،  ، او را ب`ا روغ`ن مس`ح و ت`دھين مي)ھمچون يك نب`ّي ي`ا پي`امبر(تدار، مند و داراي اختيار و اق صmحيّت

در ك`mم . مسيح فرم`ود             القدس،  خدا پسر خويش را با خود روح. توّسط خدا انتخاب شده تا وظيفه و كاري خاّص را انجام دھد
  . رفته است كار مي لقدس، بها و نماد روح  نشانه مقّدس خدا، روغن، اغلب به

عنوان قرب̀`اني آم̀`د ت̀`ا ج̀`ان  ك̀`ه عيس̀`ي ب̀`ه حالي در). ٢:  ۴كت̀`اب حض̀`رت حبق̀`وق . (."زيس̀`ت خواھ̀`د نم̀`ود ب//ه ايم//انع`ادل " ٢٠۶
شود كه ب`ه قرب`اني ش`دن عيس`ي  ، كافي بود، اّما اين موھبت تنھا شامل كساني مي"برداشتن گناه جھان"خويش را بنھد، و عمل او براي 

را گ`وش دھي`د و ب`ه          " راه پارسايي"ھاي راديويي با عنوان  توانيد برنامه ي اين حقيقت، مي درباره. خودشان، ايمان بياورند براي
̀``ه نش̀``اني ̀``ي ب ̀``د www.lesprophetes.com و  www.twor.com : پايگ̀``اه اينترنت در بس̀``ياري از                . مراجع̀``ه نمايي

طور رايگ`ان  مقّدس يا انجي`ل مق`ّدس، ب`ه نگاري از ادبيّات و جزوات و نيز كتاب توانند از طريق نامه ھاي راديويي، شنوندگان مي برنامه
 تم`امآي`ا . بل`يكنن`د، ف`راھم اس`ت؟  ھا را دنب`ال مي ك`ه اي`ن برنام`هھ`ا ش`نونده  ميليون ي ھم`هآيا اي`ن امتي`از و امك`ان ب`راي . مند گردند بھره

ت`ر آن`ان از اي`ن  بيش. خي`رنماين`د؟  نويسند، درخواست كmم مق`ّدس خ`دا را مي ھاي راديويي نامه مي شنوندگاني كه به اين دسته از برنامه
ي مطل`ق پس`رش، بخش`ش و آم`رزش و حي`ات  و بس`نده ھمين ترتي`ب، خ`دا از طري`ق قرب`اني ك`افي ب`ه. كنن`د امتياز و امك`ان، اس`تفاده نمي

انجي`ل حض`رت . پذيرن`د ي خ`دا را مي درص`د ان`دكي از نس`ل و فرزن`دان آدم، ھدي`هليكن، تنھا . جاوداني را براي ھمه فراھم نموده است
   .١۴:  ٢۴لوقا 

٢٠٧
̀``اب حض```رت اش```عياء   ̀``ر حض```رت داود  ۵٣كت ̀``اب حض```رت داني```ال  ھم. ٢٢و كت```اب مزامي                ٩:  ٢۴ت```ا  ٢٧چن```ين ب```ه كت

ي نھ`ايي خ`دا  بخش`ي از اي`ن برنام`ه و نقش`ه. تص`وير كش`يده ش`ده اس`ت ي خدا ب`راي تم`ام اعص`ار در آن به نيز مراجعه نماييد كه برنامه
  . ."مسيحا بايستي منقطع شود، اّما اين كار براي خودش نبوده است": چنين بوده است

٢٠٨
  .٢١تا  ٢۵ھاي  انجيل حضرت متّي فصل 
٢٠٩

               و  ١١:  ١٢و  ١٣و كت̀```اب حض̀```رت زكري̀```اء  ۴١:  ٩ب̀```ه كت̀```اب مزامي̀```ر حض̀```رت داود : م```ورد خيان̀```ت ق̀```رار گرفت̀```ه 

  .، مراجعه كنيد٢٧:  ٣تا  ١٠و  ٢۶:  ١۴تا  ١۶انجيل حضرت متّي 
گردي`د، و  ح ميَس`عيب قرباني پِ  ي كامل و بي گرفتند، عيسي بّره ن ميي پَِسح خويش را جش آن ھنگام كه يھوديان عيد ساليانه ٢١٠

ي اّول حض`رت  رس`اله(                   . ".فَِصح ما مسيح در راه ما ذبح شده است". فرمود آنان را از خشم خدا عليه گناه، محافظت مي
  ).۵:  ٧پولس به قرنتيان 

٢١١
  .١٣تا  ١٧ھاي  انجيل حضرت يوحنّا، فصل 
٢١٢

، "م`ن او ھس`تم"عب`ارت . ".م`ن ھس`تم": چه كه عيسي به كساني كه براي دستگيري او آمده بودند، فرمود، تنھا اين بود آن 
̀`اني؛ واژه روش ترجم̀`ه ̀`ان يون ̀`ي در م̀`تن اص̀`لي ب̀`ه زب ̀`ان انگليس̀`ي اس̀`ت، ول ̀`ه زب ̀`ّدس خ̀`دا ب ياف̀`ت                   ، "او"ي  ي ك̀`mم مق

ھمين دلي`ل،  به. ذات جاوداني كه از آسمان به زمين آمد به الوجود و قائم واجب "من ھستم": فرمود كه كيست عيسي اعmن مي. شود نمي
  .عقب برگشتند و به زمين افتادند ، رھبران مذھبي و سربازان، به"من ھستم": وقتي عيسي فرمود

٢١٣
حض`ور وي  ا*يّام رس`يد و او را به و ن`زد ق`ديم ھ/اي آس/مان آم/د س/ان ب/ا ابرمث/ل پس/ر انو در رؤياي شب نگريستم و اين`ك " 

نش`ان دادن نف`رت و             نفر، روش معم`ول  ھ`اي ي`ك پ`اره ك`ردن و دري`دن لباس :توّجه). ٧:  ١٣كتاب حضرت دانيال . (".آوردند
ك`ه از مي`ان ب`رادرانش  و آن": داش`ت جاست كه قانوني كه خدا ب`ه موس`ي فرم`وده ب`ود، چن`ين بي`ان مي جالب اين. خشم شديد و مفرط بود

ك`ه ب`ر س`ر او روغ`ن مس`ح ريخت`ه ش`ده، و تخص`يص گردي`ده باش`د ت`ا لب`اس را بپوش`د، م`وي س`ر خ`ود را نگش`ايد و   رئيس َكھَنِه باش`د،
ك`اھن اعظ`م ! اعتب`ار س`اخت و بي حرم`ت با اين رفتار، ك`اھن اعظ`م، خ`ود را بي). ٢١:  ١٠كتاب *ويان . (".د را چاك نكندگريبان خو

تواند انس`ان  عنوان قرباني بسپارد و تقديم نمايد و تنھا راھي باشد كه مي عيسي بود كه پايين آمد تا بدن خويش را به جاوداني نوين، خود
 ٧:  ٢۶و  ۴:  ١۴ت`ا  ١۶و  ٣:  ١و  ٢:  ١٧ي ب`ه عبراني`ان  رساله. (خداي پاك و مقّدس، آشتي و مصالحه دھد كار و عاصي را با گناه
  ).١٠:  ٢١تا  ٢٣و  ٩:  ١١و ٢۵و  ٨:  ١و 
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 ٢٧٠

٢١۴
  . ٢٣:  ٢١و انجيل حضرت لوقا  ١٩:  ١۵و  ١٩:  ۴و  ۶و  ١٨:  ٣٨انجيل حضرت يوحنّا  

  پرداخت كامل :٢۴فصل 
٢١۵

پ`س            ايد،  را متوّج`ه نش`ده يك خدا، يك پيغامكتاب  ٨و  ٩و  ١۶و  ١٧ھاي  اگر شما ھنوز محتوا و موضوع فصل 
در رحم ي`ك ب`اكره و س`پس ب`ر ' خدا'خوب اگر : "گويند ام كه برخي به طعنه مي من شنيده. ھاي را كفر تلقّي كنيد ممكن است كه اين گفته

درس`ت و منح`رف را نس`بت ب`ه ك`mم مق`ّدس خ`دا و  پرسش آنان، دي`دگاھي نا". كرد؟ داري مي گيتي نگهكسي از جھان و  صليب بود، چه
انجي`ل . (".».اي`د نيافته رو ك`ه كت`اب و ق`ّوت خ`دا را در اي`ن گم`راه ھس`تيد از« : عيس`ي در ج`واب ايش`ان گف`ت". س`ازد خود خدا آشكار مي

روي  تني`ده و پيچي`ده وج`ود داش`ته اس`ت، ب`ر ھم ي در يگانه عنوان س`ه يش`ه ب`هجا كه خ`داي واح`د حقيق`ي ھم ازآن). ٢٢:  ٢٩حضرت متّي 
اگر خورشيد زمين بتواند ھم بسيار دور در . خدا، خدا است            .كند عين بودن در آسمان، ھيچ مشكلي را ايجاد نمي درزمين بودن 

پس براي كسي كه آن خورشيد را آفريده اس`ت ك`ه در _ برسد زمان، نور و گرماي آن به ما در روي زمين  فضا قرار داشته باشد و ھم
  .آن واحد ھم بتواند در آسمان و ھم در زمين باشد، قطعاً ھيچ مشكلي وجود ندارد

٢١۶
معناي  ، اس`ت ك`ه ب`هُجلُجت`اي عبري  ، نام يوناني براي واژه)Calvary )Kranion: مكاني كه عيسي بر آن مصلوب گرديد 

̀`ي . (، اس̀`تي س̀`ر كاس̀`ه ̀`ل                                            و  ١۵:  ٢٢و انجي̀`ل حض̀`رت م̀`رقس  ٢٧:  ٣٣انجي̀`ل حض̀`رت متّ انجي
ي ك`وھي  بخشي از قلّ`ه ي خالي است  شكل يك جمجمه اين تپّه كه بيرون شھر قديمي اورشليم قرار دارد و به). ١٩:  ١٧حضرت يوحنّا 

  . ، قرباني كرد]اسحاق[جاي پسرش  بهاست كه حضرت ابراھيم، قوچي را 
٢١٧

از خرابي و سقوط شھر اورشليم در سال ھفت`اد م`يmدي؛ س`ربازان روم`ي  نگار، گزارش كرده است كه پيش يوسفوس تاريخ 
الوص`ف، يھودي`ان را يك`ي  گرفتن`د و ب`ا نف`رت و خش`مي زايد يھودي`ان را ميت`ر  بيش ھ`ا بعض`ي روز روزانه پانصد يھودي، بلك`ه حتّ`ي"

ك`ار را از س`ر تف`ريح و س`رگرمي  آن`ان اين    كشيدند و ھنگامي كه جمعيّت يھوديان زياد ب`ود،  ترتيب، به صليب مي از ديگري و به پس
چن`ين نوش`ته اس`ت ك`ه قرباني`ان  يوس`فوس، ھم. ".ھا بودن`د ھا نيز منتظر ب`دن ھا و صليب دادند و آن فضا منتظر صليب خودشان انجام مي

، ١١:  ١. آث`ار باس`تاني و رس`وم كھ`نيوس`فوس، ...". (گردي`د ھا ب`ر آن`ان اعم`ال مي از آن، انواع شكنجه خوردند و پس ابتدا، شmّق مي"
  .).۵۶٣ي  صفحه

٢١٨
ب`ود ك`ه او را مص`لوب  )٣+  ۶=  ٩(و س`اعت س`ّوم ". كردن`د يھوديان، شروع وقت را از ساعت شش بام`داد، محاس`به مي 

انجيل حض`رت (                       . ".، تاريكي تمام زمين را فرو گرفت)١۵(رسيد، تا ساعت نھم  )١٢(و چون ساعت ششم ... كردند
  ).١۵:  ٢۵و  ٣٣مرقس 

عتيق،  مرتب̀`ه در عھ̀`د ١۶٩، "قرب̀`اني س̀`وختني"عب̀`ارت . ٢٩:  ١٨و كت̀`اب خ̀`روج  ٢٢:  ٢ت̀`ا  ٨و  ٨:  ٢٠كت̀`اب پي̀`دايش  ٢١٩
̀```````ت مي ̀```````ر. ش̀```````ود ياف ̀```````ايي ب ̀```````وختني نھ ̀```````اني س ̀```````ي قرب ̀```````دعيس ̀```````اه گردي ̀```````رقس . اي گن ̀```````ل حض̀```````رت م                                             و  ١٢:  ٣٣انجي

كه چرا پدر، رويش را از پسرش ھنگامي كه بر صليب آويزان  اين تر بر براي توضيح بيش :توّجه. ١٠:  ۶تا  ١۴ي به عبرانيان  رساله
گ`ويي  در ھم`ين مزم`ور، ج`ايي ك`ه حض`رت داود؛ پيش. ، بيندازي`د٢٢:  ١و  ۴گردانيد، نگ`اھي ب`ه كت`اب مزامي`ر حض`رت داود  بود بر
كتاب مزامير (                                           "اي؟ اي خداي من، اي خداي من؛ چرا مرا ترك كرده": كند كه مسيحا خواھد گفت مي

. نماي`د گرداند، به ما ارائ`ه مي مي كه چرا پدر، روي خويش را از پسرش، بر را چنين دليل اين ، حضرت داود، ھم)٢٢:  ١حضرت داود 

، "ش`رارت بنگ`رد  توان`د ب`ه نمي"ك`ه پ`اك و ق`ّدوس اس`ت و  دليل آن خ`دا ب`ه). ٢٢:  ۴كت`اب مزامي`ر حض`رت داود . (!"ھستي قّدوستو "
گن̀`اه، ج̀`اي  عيس̀`ي بي خداون̀`دخ̀`mل آن س̀`اعات تاري̀`ك و ظلم̀`اني،  در. گرداني̀`د ؛ روي از عيس̀`ي بر)١:  ١٣ت حبق̀`وق كت̀`اب حض̀`ر(

  . آمدند گرفته بود دنيا مي از آن به دنيا آمده بودند و پس كنون به كاراني كه تا شريران را ، يعني تمام گناه
٢٢٠

  .۶١۴ي  ، صفحه١٨٨٣. دزندگي و دوران عيسي مسيحاي موعو. ِھيم، آلفردزاِِدر 
٢٢١

آموختيم، جmل خدا كه زم`اني در مك`ان اق`دس  ٢٢تر و در فصل  گونه كه پيش ھمان :توّجه. (٩و  ١٠ي به عبرانيان  رساله 
  .).بود در عيسيجmل . ي اجتماع و معبد، ساكن گشته بود، ديگر در پس پرده، پنھان نبود خيمه

٢٢٢
  .١٩:  ٣١تا  ٣٧انجيل حضرت يوحنّا  

  زوال مرگ :٢۵فصل 
٢٢٣

̀`ي   ̀`ا  ٢۴و انجي̀`ل حض̀`رت لوق̀`ا  ١۶و انجي̀`ل حض̀`رت م̀`رقس  ٢٨انجي̀`ل حض̀`رت متّ و  ٢٠و  ٢١و انجي̀`ل حض̀`رت يوحنّ
ب`ا نوش`تن   خ`طّ بط`mن بكش`ند،رس`تاخيز عيس`ي  ب`ر اند ت`ا بسيار كساني ك`ه كوش`يده :توّجه. ١۵ي اّول حضرت پولس به قرنتيان  رساله
انجام ك`ار  كنن`د، ب`ه س`ر راستي از مردگ`ان برخاس`ته اس`ت، را اع`mن مي كه عيسي به بديل مرتبط با اين بيھايي كه شواھد عظيم و  كتاب
  :براي مثال. اند رسيده

ك`ه م`دركي  . ؛ م`ك دوِول، ج`اش١٩٨٧انتش`ارات زون`ِدرَون : گَرن`د َرپي`دز، ميش`يگان سنگ را كه غلطانيد؟. موريسون، فرانك
: گَرن`د َرپي`دز، ميش`يگان   . ي عيس`ي پرون`ده. ؛ استروبِل، لي١٩٩٣ي ثاِمس نلسون،  مؤّسسه: تنسيناشويل، . دطلب رأي و حكمي را مي

  .١٩٩٨انتشارات زونِدرَون 
٢٢۴

بلك`ه          ، )١۶:  ٢١انجي`ل حض`رت متّ`ي (، براي او ضروري است "برخاستن روز سّومدر ": تنھا فرمود كه عيسي نه 
. ".در ش`كم زم`ين خواھ`د ب`ود روز س/ه ش/بانهروز در شكم ماھي ماند، پس`ر انس`ان ني`ز  كه يونس سه شبانه چنان ھم": چنين فرمود كه ھم

سازند كه اگر عيسي در جمع`ه ش`ب، در قب`ر  دور از انتظار نيست كه بسياري اين بحث را مطرح مي). ١٢:  ۴٠انجيل حضرت متّي (
اي ك`ه عيس`ي در قب`ر ب`وده  ل`يكن، دوره .روز كام`ل در قب`ر نب`وده اس`ت باش`د، پ`س س`ه شنبه در قبر مانده گذارده شده باشد و تا صبح يك
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چ`ه كوچ`ك؛ اّم`ا  ب`ه ھ`ر بخش`ي از روز، اگري سبك گفتاري يھوديان كه  پايه راست، و بر است، به روش اعداد صحيح و گرد شده و سر
و كت`اب  ٢٧:  ۶٣و  ۶۴انجي`ل حض`رت متّ`ي : ب`راي مث`ال(                    . ش`ده، بي`ان ش`ده اس`ت عنوان يك روز كام`ل، اط`mق مي به

ك̀`mم مق̀`ّدس خ̀`دا .). ۴:  ١۶ت̀`ا  ۵:  ١و كت̀`اب حض̀`رت اس̀`تر  ٣٠:  ١٢و  ١٣و كت̀`اب اّول حض̀`رت س̀`موئيل  ۴٢:  ١٧و  ١٨پي̀`دايش 
ن`گ، فري`اد س`ر در و اي`ن دس`تاويزي اس`ت ك`ه بس`ياري بي. دارد كه عيسي قطع`اً در روز جمع`ه مص`لوب ش`ده اس`ت چنين اظھار مي ھم
  !".كند فصل مي و مقّدس را حلّ  ھاي ظاھري كتاب اين ھم يكي ديگر از توصيفات و توضيحاتي است كه تضادّ ! به به: "دھند كه مي

٢٢۵
  .۴:  ١۶ي حضرت پطرس  و رساله ٢۶:  ٢٢تا  ٢٨و  ١١:  ٢۶كتاب اعمال رسو*ن  
٢٢۶

ي آن ش`مرده  رو ك`ه شايس`ته آن خاطر رفتن`د از از حضور اھل شورا شاد ]رسو*ن[ايشان ". ۵:  ۴١٢كتاب اعمال رسو*ن  
؛ عيس̀`ي م̀`رگ ۵و  ١٢كت̀`اب اعم`ال رس̀`و*ن : پط̀`رس رس̀`ول زن`داني و مض̀`روب گردي̀`د. ".جھت اس̀`م او رس`وايي كش̀`ند ش`دند ك̀`ه ب̀`ه

  .گويي فرموده بود ، پيش٢١:  ١٨و  ١٩عنوان شھيد، در انجيل حضرت يوحنّا  پطرس رسول را به
٢٢٧

ي خان̀`دان  جھت گوس̀`فندان گمش̀`ده ام مگ̀`ر ب̀`ه فرس̀`تاده نش̀`ده": كنن̀`د يھ̀`ودي، نق̀`ل مي ي عيس̀`ي را ب̀`ه آن زن غير برخ̀`ي گفت̀`ه 
ي داس`تان را ك`ه عيس`ي دخت`ر آن زن را تندرس`تي و ش`فا بخش`يد، ب`ه ش`ما  ، اّم`ا بقي`ه و ادام`ه)١۵:  ٢۴انجيل حض`رت متّ`ي (".اسرائيل

انجي`ل حض`رت تواني`د ب`ه  يھوديان ھستند، مي گر َرويِه و برخورد عيسي با غير ديگري كه نمايان ھاي براي برخي از نمونه! (گويند نمي
ت`ا  ۴٨انجي`ل حض`رت لوق`ا                                                                                 و  ٢١:  ۴١و  ۴٢و  ٢١:  ٣٣تا  ۴٣متّي 
̀`ا  ١٩و  ٢۴:  ۴۵ ̀`ا ٣۴و  ١٧:  ١١ت ̀`ا  ۵۵و  ١٠:  ٣٠ ت ̀`ا  ٩:  ۵١ت ̀`ل حض̀`رت يوحنّ ي اّول حض̀`رت  رس̀`اله                 و  ۴و انجي

  .).مراجعه نماييد ٢:  ١و  ٢يوحنّا 
٢٢٨

  .٢۴و  ۶٨:  ١٨و  ١١٠:  ١كتاب مزامير حضرت داود  
٢٢٩

چ`ون                  ي موجودات بوده،  ي قّوت خود حامل ھمه بوده و به كلمه ]خدا[فروغ جmلش و خاتم جوھرش ": عيسي 
mھ`ر ك`اھن "           ).١:  ٣ي به عبرانيان  رساله. (".بنشستعلّييّن  طھارت گناھان را به اتمام رسانيد، به دست راست كبرياء در اع

لك`ن او چ`ون . تواند كرد گذراند كه ھرگز رفع گناھان را نمي كّرراً ميھا را م و ھمان قرباني ايستد ميروزه به خدمت مشغول بوده،  ھر
:  ١١و  ١٢ي ب`ه عبراني`ان  رس`اله(                        . ".ت`ا اب`داtباد بنشس/تيك قرباني ب`راي گناھ`ان گذراني`د، ب`ه دس`ت راس`ت خ`دا 

 ٢١ي حض`رت يوحنّ`ا  كتاب مكاشفه                                                   و  ٨:  ١و  ١٢:  ٢ي به عبرانيان  چنين به رساله ھم). ١٠

  .، مراجعه كنيد٣: 

  مذھبي و دور از خدا :٢۶فصل 
  .١١ي به عبرانيان  و رساله ۵:  ١٣تا  ١۶و انجيل حضرت متّي  ٢:  ١٨ي حضرت يعقوب  رساله ٢٣٠
٢٣١

ش̀`مارد و آن̀`ان را  ھ̀`ا محت̀`رم مي ھ̀`ا و حكومت مق̀`ّدس ح̀`ّق محافظ̀`ت ك̀`ردن از ملّ̀`ت و م̀`ردم را ب̀`راي دولت ك̀`ه كتاب حالي در 
ك`ه  گ`اه ب`دي كن`ي، بت`رس چون خادم خداست براي تو به نيكويي؛ لك`ن ھر"عنوان  ، به"شمشير و زور"مسئول و متعھّد براي استفاده از 

ي حض`رت پ`ولس ب`ه  رس`اله(ش`مرد  مي ، بر".كش`د كاران مي و خادم خداست و با غضب انتق`ام از ب`ددارد، زيرا ا نمي شمشير را عبث بر
، استفاده از خشونت و زور براي گسترش حقيقت و راس`تي خ`دا در جھ`ان، در مخالف`ت و )٩:  ۶و كتاب پيدايش  ١٣:  ١تا  ۴روميان 

ي خ`ود را محبّ`ت نم`ا و ب`ا دش`من خ`ود  ايد كه گفته شده است ھمس`ايه نيدهش": ُمبايِنَت مطلق با نمونه و تعليم عيسي است كه چنين فرمود
گان خ/ود برك/ت بطلبي/د و ب/ه آن/اني ك/ه از ش/ما  دشمنان خود را محبّت نمايي/د و ب/راي لع/ن كنن/دگويم كه  اّما من به شما مي. عداوت كن

، تا پدر خود را كه در آسمان اس`ت پس`ران ش`ويد، نيدكه به شما فحش دھد و جفا رساند، دعاي خير ك نفرت كنند، احسان كنيد و به ھر
گ`اه آن`اني را محبّ`ت نمايي`د ك`ه  زي`را ھر. باران`د سازد و باران بر عاد*ن و  ظالم`ان مي زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي

خود را فقط سmم گويي`د چ`ه فض`ليت داري`د؟ آي`ا  گاه برادران كنند؟ و ھر گيران چنين نمي نمايند، چه اجر داريد؟ آيا باج شما را محبّت مي
:  ٣ق۴ت`ا  ۴٨انجيل حض`رت متّ`ي . (".كه پدر شما كه در آسمان است، كامل است كنند؟ پس شما كامل باشيد، چنان گيران چنين نمي باج

۵.(.  

) يھود و نص`اري(كه از اھل كتاب  با ھر) اي اھل ايمان(": خmف فرمايش انجيل، چنين گفته شده است كه در قرآن و به حالي در

گرون`د،  نمي) آيين اسmم(دانند و به دين حّق  چه را كه خدا و رسولش حرام كرده، حرام نمي كه ايمان به خدا و روز قيامت نياورده و آن
ي توب`ه  قرآن س`وره. (."دھند ]نمسلمانا ماليات مخصوص غير[گاه كه با دست خود و با ذلّت و تواضع، ِجزيَه  زار كنيد تا آن قتال و كار

  ).٢٨ي  آيه
٢٣٢

ك`ه از آن ش`رير ب`ود و ب`رادر خ`ود  قائننه مثل . يكديگر را محبّت نماييمزيرا ھمين است آن پيغامي كه از اّول شنيديد كه " 
ل حض`رت يوحنّ`ا ي اوّ  رساله. (".و از چه سبب او را كشت؟ از اين سبب كه اعمال خودش قبيح بود و اعمال برادرش نيكورا كشت؛ 

:  ١٨با انجي`ل حض`رت متّ`ي . (داشت تا برادر خود را بكشد، شرارت و حسد بود ھايي كه قائن را وا ھا و انگيزه مسبّب). ٣:  ١١و  ١٢

  .).مقايسه نماييد ٢٧
٢٣٣

فص`ل             ". ق`ائن از كج`ا ھمس`ري ب`راي خ`ويش ياف`ت؟: "باشد گونه مي بينانه اين چگونگي برخورد با چالش قديمي بد 
كتاب پي`دايش (                 . ، ديگري نيز شدند"پسران و دختران"آدم و حّوا صاحب . دھد پنجم كتاب پيدايش، پاسخ اين پرسش را مي

. بار ني`اورده ب`ود كه ھن`وز ت`أثر مخ`ّرب و پلي`د وراثت`ي را ب`ه_ قرار معلوم، قائن با يكي از خواھران خود ازدواج كرده بود  از). ۵:  ۴

ي`ل ب`ه كه ھابيل كشته شد، ب`راي او چ`ه اتّف`اقي افت`اد؟ ب`دن و جس`م ھاب از اين و پس. ھايي را ممنوع و نھي فرمود ھا خدا چنين ازدواج بعد
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ي ب`ه  رس`اله. ي ايم`ان او آمرزي`د و بخش`يد پاي`ه ك`ه خ`دا گناھ`ان او را بر خاك بازگشت، اّما روح و جان او به بھشت و آسمان رفت، چرا
  . ١١:  ۴عبرانيان 

: ان`د شناختي روزگاران حضرت نوح را توص`يف كرده آمدگي زمين گير و با* حضرت موسي و ساير پيامبران، سيmب عالم ٢٣۴

انجيل                                   و  ٢٢:  ١۶و كتاب حضرت ايّوب  ١٠۴:  ۶تا  ٨و كتاب مزامير حضرت داود  ٧و  ٨ب پيدايش كتا
  .٢:  ۵و  ۶ي دّوم حضرت پطرس  و رساله ٢۴:  ٣٧تا  ٣٩حضرت متّي 

  ي خدا در زمان گذشته برنامه: ي اّول مرحله :٢٧فصل 
٢٣۵

  : ھا است انداز ھا و چشم مقّدس، مرتبط با يكي از اين روش بخش و جزء كتاب ھر 

  .چه كه خدا در گذشته انجام داده است آن. ١

  .دھد چه كه خدا اكنون انجام مي آن. ٢

  .چه كه خدا در آينده انجام خواھد داد آن. ٣

  : شوند بندي مي پي آمده، دسته يب درترت انداز كmم مقّدس خدا؛ به از منظر مباحث ا*ھيّاتي، اين سه چشم

خودتان، ك`امmً پارس`ا و ع`ادل اع`mم  جايگاهآوريد، خدا شما را در  ھنگامي كه شما به انجيل ايمان مي=  شدگي شمرده عادل) ١
  ).٣تا  ۵ي حضرت پولس به روميان  رساله. (فرمايد مي

خ`ويش، پارس`ايانه و  ك/ردارفرمايد تا ش`ما را ي`اري نماي`د ك`ه در  دار عمل مي عنوان يك ايمان خدا در زندگي شما به=  تقّدس) ٢
  ).۶تا  ٨و  ١٢تا  ١۵ي حضرت پولس به روميان  رساله. (گارانه، زندگي نماييد پرھيز

كت`اب (                           . خواھي`د ب`ود ك/امIً ع/ادل و پارس/ادر آسمان، شما ھ`م در مق`ام و ھ`م در رفت`ار، =  جmل دادن) ٣
  ). ٢١و  ٢٢ي حضرت يوحنّا  كاشفهم

٢٣۶
براي (                      . ٣۵۴ي  ، صفحه١٩٧٧ھاي ريگال؛  كتاب: آكسنارد، كاليفرنيا. خداوندان زمين. ريچاردسون، دان 

فرزن̀`د كت̀`اب                        خ̀`واران ذك̀`ر ش̀`ده توّس̀`ط دان ريچاردس̀`ون،  ي توب̀`ه و دگرگ̀`وني آدم ھاي ق̀`ديمي ديگ̀`ر درب̀`اره داس̀`تان
   .).١٩٧۵ھاي ريگال،  كتاب: آكسنارد، كاليفرنيا. را مطالعه نماييد سmمتي

٢٣٧
  .٧:  ۵٨تا  ۶٠و  ٨:  ١تا  ٣و  ٩:  ١و  ٢و  ٢۶:  ٩تا  ١١كتاب اعمال رسو*ن  
٢٣٨

                   . ا ني̀````ز مطالع̀````ه نمايي̀````در ١١و  ١٣و  ١۴و  ١۶ت̀````ا  ٢٨ھاي  چن̀````ين فص̀````ل ھم. ٩:  ١ت̀````ا  ٣١كت̀````اب اعم̀````ال رس̀````و*ن  

                                                   : چن̀`````````````ين ھم.). دھ̀`````````````د ، حض̀`````````````رت پ̀`````````````ولس داس̀`````````````تان زن̀`````````````دگي خ̀`````````````ود را ش̀`````````````رح مي٢۶و  ٢٢در فص`````````````ل (

ي  رساله                                    و  ٣:  ۶ي حضرت پولس به فيليپيان  و رساله ١:  ١٣و  ٢٣ي حضرت پولس به غmطيان  رساله
  .و غيره را نيز مطالعه كنيد ١۵:  ٩اّول حضرت پولس به قرنتيان 

٢٣٩
، جدا شده و تخصيص يافت`ه اس`ت گردد كه براي خدا ، به كسي اطmق ميمقّدسي كتاب در مباحث ،"قّديس يا مقّدس"عبارت  
  .، اعmن شده استپاك و مقّدسزش خدا، طريق ايمان به راه پارسايي و آمر توّسط خدا و از كسي كه به

  ي خدا براي زمان حال برنامه: ي دّوم مرحله :٢٨فصل 
٢۴٠

واق`ع  ھايي براي مراقب`ت و محافظ`ت، در كاربردن چنين روش ھنگام به كنند اين است كه آنان در چه كه بسياري درك نمي آن 
و كت`اب اعم`ال رس`و*ن  ۴٧:  ١٣و كت`اب حض`رت اش`عياء  ١٨:  ١٠تا  ١۴كتاب تثنيه . گيرند كنار و طرف دشمن خويش قرار مي در
  .۵:  ٢٠يان ي حضرت پولس به غmط و رساله ١٩:  ١٩

٢۴١
  .١۴تا  ١۶و انجيل حضرت يوحنّا  ٢:  ١ي اّول حضرت يوحنّا  رساله 
٢۴٢

در                    مق`ّدس ش`ما،  در كتاب ": ام كه چنين نوشته است ي الكترونيكي از احمد را نقل كرده ، يك نامه١در فصل  
دانم و ب`ه آن ايم`ان دارم اي`ن اس`ت ك`ه  چه كه من م`ي آن... د وجود داردي آمدن محمّ  ھايي درباره گويي ي آن، پيش ي اصلي و اّوليه نسخه

  ."...اند كاري گشته ھاي آن دست مقّدس، سراسر تحريف شده است، زيرا تمام كتاب اكنون كتاب
٢۴٣

خاطر برك`اتش ش`كر  عتيق بود كه در آن، قوم اس`رائيل، خ`دا را ب`ه اين يك جشن و عيد عھد. است پنجاھهمعناي  پِنتيكاست به 
اي طرح فرموده بود كه بركت غايي و نھايي را در اين روز ب`ر  از ھمان ابتدا، خدا برنامه و نقشه). ٢٣:  ١۶كتاب *ويان . (كردند مي

  .دبو القدس روحھا عطا فرمايد و آن بركت، ھمانا  انسان
٢۴۴

و كت`اب  ۴:  ٢١و  ۵:  ٢۵ت`ا  ٣٢ي حضرت پولس ب`ه افسس`يان  و رساله ١٢:  ٢٧ي اّول حضرت پولس به قرنتيان  رساله 
  .۵:  ٢٩و انجيل حضرت يوحنّا  ١٩:  ٧تا  ٩و  ٢٢:  ١٧ي حضرت يوحنّا  مكاشفه

٢۴۵
  .۶تا  ٨روميان ي حضرت پولس به  و رساله ١:  ٨تا  ١٠ و ٢:  ١و  ٢ ي اّول حضرت يوحنّا رساله 
٢۴۶

آوري`د،  كنيد و به خداوند عيسي مسيح كه براي گناھان شما مرد و زنده شد، ايمان مي دم كه شما از افكار بد خود توبه مي آن 
 الق`دس، تعمي`د ؛ بلكه به روح)شود ھا انجام مي كه بعد(، نه به آب )۶:  ٣ي حضرت پولس به روميان  رساله(."ايد در مسيح، تعميد يافته"

ي اّول حض`رت  رس`اله                           و  ١:  ۵و كتاب اعمال رس`و*ن  ۶:  ١تا  ۵ي حضرت پولس به روميان  رساله. (يابيد مي
ھنگ`امي ك`ه ش`ما ايم`ان                   .باش`د ، مي...متّح`د ش`دن ب`ا و پيوس`تن درمعناي  ، ب`ه..."تعمي`د در "). ١٢:  ١٣پولس ب`ه قرنتي`ان 

:  ۵ي حضرت پ`ولس ب`ه رومي`ان   رساله. (اند ھم پيوسته باگناه خدا  گرديد كه با پسر بي ي ا*ھي مي آوريد، عضو و بخشي از خانواده مي

  .، است"در مسيح": جايگاه شما براي ھميشه). ۶
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 ٢٧٣

٢۴٧
                    و  ۵:  ٢٨و  ٢٩وحنّ`````ا و انجي`````ل حض`````رت ي ١۴:  ١۴و انجي`````ل حض`````رت لوق`````ا  ٢۴:  ١۵كت`````اب اعم`````ال رس`````و*ن  

   .٢٠:  ۶و  ١١تا  ١۵و  ٢٢:  ١٢ي حضرت يوحنّا  و كتاب مكاشفه ١٢:  ٢كتاب حضرت دانيال 
٢۴٨

ك`ه            ، )نش`ان پي`روزي/ج`ايزه(از پ`نج ت`اج  كmم خدا س`خني از ب`يش. ۵:  ١٠ي دّوم حضرت پولس به قرنتيان  رساله 
ي اّول  رس`اله         و  ٩:  ٢۵ت`ا  ٢٧ي اّول حضرت پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  رساله: ميان نياورده است اھند نمود، بهداران دريافت خو ايمان

̀`وب  و رس̀`اله ۵:  ۴حض̀`رت پط̀`رس  ي اّول  رس̀`اله                                                                      و  ١:  ١٢ي حض̀`رت يعق
ھ`ا ن`ه ب`راي  تاجاي`ن                   . ۴:  ٨ي دّوم حض`رت پ`ولس ب`ه تيموت`اؤس  و رس`اله ٢:  ١٩و  ٢٠حضرت پولس ب`ه تس`الونيكيان 
، ھيچ كار نيكويي را ك`ه ق`وم خداوند. ۴:  ١٠ي حضرت يوحنّا  كتاب مكاشفه. باشند جھت جmل خدا مي جmل شخصي خود ما، بلكه به

 ۴٢انجيل حضرت متّي . (فراموش نخواھد فرمود                            ي او در اسم وي و براي جmل او انجام داده باشند،  هيافت نجات

  ).۶:  ١٠ي به عبرانيان  و رساله ١٠:  ۴١و 
٢۴٩

   .۵٣ي  ؛ صفحه١٩٧٨شركت ريِول، . فلمينگ اچ: نيويورك. جرأت كردم او را پدر بخوانم. شيخ، بلقيس 
                               و  ۴:  ١۴و  ١۴:  ٢۶و  ١۶:  ١٣و انجي```````````ل حض```````````رت يوحنّ```````````ا  ٢:  ٢٧ي اّول حض```````````رت يوحنّ```````````ا  رس```````````اله ٢۵٠

  .۴:  ٢١ي حضرت پولس به افسسيان  و رساله ٣١:  ٣٣و  ٣۴كتاب حضرت ارمياء 
٢۵١

ھ`اي م`ا  ھ`ا و نيايش دريافت پاس`خ خ`دا ب`ه دعا ھاي باطل و ارتباطي حقيقي با خدا و تفاوتي اساسي و حياتي ميان تكرار ورد 
ي اّول حض`رت  و رس`اله ٨:  ١٨ي حضرت پولس به افسس`يان  و رساله ٨:  ٢۶و  ٢٧ي حضرت پولس به روميان  رساله. وجود دارد

ي حض`رت پ`ولس ب`ه  الهرس`                                        و  ١۵:  ٧و  ١۴:  ١٣و  ١۴و انجيل حضرت يوحنّا  ۵:  ١۴و  ١۵يوحنّا 
  .۴:  ۶تا  ٩فيليپيان 

٢۵٢
ي  رس`اله                                و  ١٢ي اّول حضرت پولس ب`ه قرنتي`ان  و رساله ١٢ي حضرت پولس به روميان  رساله 

  .۴حضرت پولس به افسسيان 
٢۵٣

  .١:  ۶و  ٣:  ٢٠و  ٢١ ي حضرت پولس به فيليپيان و رساله ٣:  ١٨ي دّوم حضرت پولس به قرنتيان  رساله 

  ي خدا براي آينده برنامه: ي سّوم مرحله :٢٩فصل 
پي`امبران                   ھ`ا،  عتيق را مورد مطالع`ه ق`رار خ`واھيم داد ك`ه در آن ي آينده، آيات متعّددي از عھد در چند صفحه ٢۵۴

ھ`ا توّج`ه  برخ`ي از اي`ن عب`اراتي ك`ه ب`ه آن. ان`د گويي كرده دادھاي مرتبط و ھمراه با آن، پيش ي بازگشت مسيحا به زمين و روي درباره
كت̀`اب مزامي̀`ر                و  ٧:  ١٣و  ١۴و كت̀`اب حض̀`رت داني̀`ال  ١۴كت̀`اب حض̀`رت زكري̀`اء : خ̀`واھيم ك̀`رد، ب̀`ه اي̀`ن ق̀`رار ھس̀`تند

  .٩:  ۶و  ٧كتاب حضرت اشعياء و  ٧٢حضرت داود 
٢۵۵

، راز بازگش`ت مس`يح، آن ھنگ`ام ك`ه او ق`وم خ`ويش را خواھ`د ۴:  ١٣ت`ا  ١٨ي اّول حض`رت پ`ولس ب`ه تس`الونيكيان  رساله 
  .، ذكر شده است١۵:  ۵١تا  ۵٨ي اّول حضرت پولس به قرنتيان  چنين در رساله  گرفت، ھم بر

٢۵۶ 
  .مطالعه نماييدرا  دو روز داوري: عنوان، زير ٢٨فصل 

٢۵٧
اي`ن  ١٠انداز عظ`يم در فص`ل  اي`ن چش`م. را نيز مطالعه كني`د و آيات اطراف آن ۵:  ٢٧ي حضرت پولس به افسسيان  رساله 

خواھ`د خوان`د و ديگ`ر م`را ) ش/وھر م/نيعن`ي (در آن روز م`را ايش`ي «: گوي`د ك`ه و خداون`د مي". كتاب، مورد اشاره قرار گرفته اس`ت
تو را به ع/دالت و انص/اف و رأف/ت و رحمانّي/ت، و  تو را تا به ابد نامزد خود خواھم ساختو ... نخواھد گفت،) يعني ارباب من(بَعلي 

و  ٢٠كت`اب حض`رت ھوش`ع . (".گاه يھوه را خ/واھي ش/ناخت آنو چون تو را به امانت نامزد خود ساختم؛ . نامزد خود خواھم گردانيد
در شكل آرم`اني _  ازدواج. نمايد معّرفي مي                ، "عروس"و قوم او را " داماد"را  خداوندكmم مقّدس خدا، ). ٢:  ١۶و  ١٩
خ`دا، قص`د فرم`وده ت`ا در  خداون`دك`ه  ي اين درب`اره              نگ`رش نزدي`ك روح`اني به اين منظور ايج`اد گش`ته ب`ود ك`ه ب`ه م`ا _ آن 

و  ۵:  ٢٢ت̀`ا  ٣٣ي حض`رت پ`ولس ب`ه افسس`يان  رس`اله                                          . ز ق`وم خ`ويش، ل`ّذت بب`رد، بدھ`دج`اودانگي ا
̀`ا  كت̀`اب مكاش̀`فه ̀`ي                        و  ٢١:  ٢و  ٩و  ٢٢:  ١٧ي حض̀`رت يوحنّ و انجي̀`ل  ٩:  ۵و  ٢۵:  ١ت̀`ا  ١٣انجي̀`ل حض̀`رت متّ
و  ١١:  ٢و  ٣ي دّوم حض`رت پ`ولس ب`ه قرنتي`ان  رس`اله                                                                 و  ٣:  ٢٩حضرت يوحنّا 

حض̀`رت  و كت̀`اب غ̀`زل ۴۵كت̀`اب مزامي̀`ر حض̀`رت داود                                         و ۵۴:  ۵و  ۶٢:  ۵كت̀`اب حض̀`رت اش̀`عياء 
  .سليمان

٢۵٨
ي مص`يبت و ب̀`mي  ترين توص`يف درب`اره كام`ل. ٧:  ١۴ي حض̀`رت يوحنّ`ا  و كت`اب مكاش`فه ٢۴ : ٢١انجي`ل حض`رت متّ`ي  

  .شود ي حضرت يوّحنا يافت مي كتاب مكاشفه ۶تا  ١٩ھاي  بزرگ، در فصل
٢۵٩

در                       اين واقعه در داستان حض`رت يوس`ف ك`ه  :توّجه. ١١:  ٢۶و  ٢٧ي حضرت پولس به روميان  رساله 
انگيز و  راس``تاي ش``گفت ھاي ھم ھ``ا چ``ه داس``تان اين. پ``يش ب``ه تص``وير كش``يده ش``ده اس``ت ، مكت``وب اس``ت، از٣٧ت``ا  ۴۵ب پي``دايش كت``ا

  ! انگيزي ھستند ھيجان
اين كت`اب، توض`يح  ١۶، در فصل آدم آخرو  آدم اّول: ھاي عبارت. ١۵:  ۴۵تا  ۴٧ي اّول حضرت پولس به قرنتيان  رساله ٢۶٠
  .اند داده شده

٢۶١
̀`ولس ب̀`ه تس̀`الونيكيان  الهرس̀`  ̀`ا  ١٠ي دّوم حض̀`رت پ ̀`ا  و كت̀`اب مكاش̀`فه ١:  ٧ت ̀`ا  ١۴ي حض̀`رت يوحنّ ي  و رس̀`اله ١٩:  ۶ت

  .١۴:  ۵و كتاب حضرت زكرياء  ١۴حضرت يھودا 



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧۴

٢۶٢
̀`````````````````ا   ̀`````````````````ل حض̀`````````````````رت يوحنّ ̀`````````````````اب مكاش̀`````````````````فه ١:  ٢٩انجي ̀`````````````````ا  و كت                                                    و  ۵:  ۵ي حض̀`````````````````رت يوحنّ

̀``````اله ̀``````الونيكيان  رس ̀``````ه تس ̀``````ولس ب ̀``````ا  ١٠ي دّوم حض̀``````رت پ ̀``````ا  ١:  ۵ت ̀``````ل حض̀``````رت يوحنّ                            و  ٣:  ١٧و  ١٨و  ١٢:  ۴٧و انجي

̀````ال  ̀````اب حض̀````رت داني ̀````ا  ٢٧كت ̀````اب حض̀````رت اش̀````عياء . ٩:  ٢۴ت ̀````ا ۵٣كت ̀````اء : را ب ̀````اب حض̀````رت زكري ̀````د١۴كت                            . ، مقايس̀````ه كني

̀``````ه ھم ̀``````ين ب ̀``````ين  تض̀``````ادّ  چن ̀``````ا"ھاي موج̀``````ود ب ̀``````ارات "ج̀``````mل"و  "جف ̀``````ا : را در عب ̀``````ل حض̀``````رت لوق                                        و  ٢۴:  ٢۵و  ٢۶انجي

و كت`اب  ٢:  ۵ت`ا  ١١ب`ه فيليپي`ان  ي حضرت پولس و رساله ٢:  ٩ي به عبرانيان  و رساله ١:  ١٠تا  ١٢ي اّول حضرت پطرس  رساله
  .غيره، توّجه نماييد و ٢٢مزامير حضرت داود 

̀``ر حض̀``رت داود  ٢۶٣ ̀``اب مزامي ̀``ن س̀``روده ٧٢كت ̀``وان )مزم̀``ور(، اي ̀``ر خ̀``ود دارد "مزم̀``ور س̀``ليمان"، عن ̀``ه. را ب ترتيب،  اين ب
ھ`اي  دعا"         :ك`ه اي`ن قس`مت، ب`ا عب`ارت اين آورده باش`د، گو ي تحري`ر در رشته رسد كه حضرت سليمان؛ اين مزمور را به نظرمي به

اين آيه، عmمتي بر پايان دّوم`ين كت`اب از پ`نج كت`اب  .).٧٢:  ٢٠كتاب مزامير حضرت داود . (رسد پايان مي ، به."ام شدّسي تمي بن داود
ت̀`ر  و ني`ز بيش[ي دّوم`ين بخ`ش كت̀`اب مزامي`ر  ي اّولي`ه حض`رت داود، نويس̀`نده. و قس`مت موج`ود در كت`اب مزامي̀`ر حض`رت داود اس`ت

اند،  كار رفته در اين كتاب كه از كتاب زبور، نق`ل ش`ده كه براي اسم بردن آيات به دليل اين[ .است] ھاي موجود در كتاب مزامير سروده
  .].مترجم. باشد ھمين امر مي                         ، استفاده گشته است، حضرت داودكتاب مزامير از عنوان 
٢۶۴

اي̀`ن           . توّج̀`ه نمايي̀`د، "ايمان//ان بيو  ترس//ندگان" :حك̀`وم خواھ̀`د ش̀`د؟ ب̀`ه دو توص̀`يف نخس̀`تكس̀`ي ب̀`راي ھميش̀`ه م چه 
خ`انواده و دوس`تان ايش`ان ممك`ن اس`ت ب`ه آن`ان ه ك` چ`ه دليل ت`رس و ب`يم از آن حال كساني است كه ھرگز پيام خ`دا را ب`ه عبارات، وصف

از ": ش، چن`ين ھش`دار دادروش`ني ب`ه مخاطب`ان ھنگامي عيسي بر روي زمين بود، به. اند نپذيرفتهھا انجام دھند،  بگويند و يا درمورد آن
بر ھmك ك`ردن  روح و جس`م را ني`ز در            اَند، بيم مكنيد، بلكه از او بترسيد كه قادر است  قاتmن جسم كه قادر بر كشتن روح نِي

ام ت`ا م`رد را از پ`در  زيرا كه آمده. ام تا سmمتي بگذارم بلكه شمشير را نيامده. ام تا سmمتي بر زمين بگذارم گمان مبريد كه آمده... جھنّم
و . ي او خواھن`د ب`ود خان`هو دش`منان ش`خص، اھ`ل . جدا س`ازم           خود و دختر را از مادر خويش و عروس را از مادر شوھرش 

و . ك`ه پس`ر ي`ا دخت`ر را از م`ن زي`اده دوس`ت دارد، *ي`ق م`ن نباش`د از من دوست دارد؛ *ي`ق م`ن نباش`د و ھر كه پدر يا مادر را بيش ھر
كه جان  د و ھررا ھmك ساز كه جان خود را دريابد، آن ھر. *يق من نباشد             نداشته، از عقب من نيايد،  كه صليب خود را بر ھر

در روز داوري، ھ`ر تص`ميمي ). ١٠:  ٢٨و  ٣۴ت`ا  ٣٩انجيل حض`رت متّ`ي . (".يافت را خواھد در خاطر من ھmك كرد، آن خود را به
كت`اب . كه ھر فرد در زندگي زميني خ`ود گرفت`ه باش`د، ھميش`گي و دائم`ي خواھ`د گش`ت                ] تبع آن، نتائج آن تصميمات و به[

  .٢٢:  ١١حضرت يوحنّا ي  مكاشفه

  بھشت نماي دور :٣٠فصل 
٢۶۵

ي نيك`ويي و پلي`دي در  كنن`ده آميختگ`ي گيج ھم گر تركي`ب و در اين مث`ال عيس`ي، نماي`ان: ١٢:  ٢۴تا  ٣٠انجيل حضرت متّي  
  .پايد و محدود به زمان كوتاھي است زمين است، و عمر آن ديري نمي

٢۶۶
اي̀`ن . عيس̀`ي اس̀`ت خداون̀`دھيب̀`ت و عظ̀`يم از  ي حض̀`رت يوحنّ̀`ا توص̀`يفي پر داش̀`ت و ت̀`ذّكر فص̀`ل نخس̀`ت كت̀`اب مكاش̀`فه ياد 

  .كشند، تفاوت دارد تصوير مي ھا و مذاھب از او به ھا، فيلم تر كتاب چه كه بيش حال از عيسي، قويّاً با آن شرح
٢۶٧

س`ه             انجيل يوحنّ`ا، حضرت يوحنّا، . ١٩:  ٢۶و  ٢٧و انجيل حضرت يوحنّا  ٣:  ١۴تا  ١٩انجيل حضرت مرقس  
  .، را نوشته استرسا*ت اّول، دّوم و سّوم يوحنّا و كتاب مكاشفه: از رساله كه عبارتند

٢۶٨
ياف`ت              ش`فّاف،  قرم`ز روش`ن و نيمه سنگ عقيق، معمو*ً ب`ه رن`گ. شود ھاي بسياري يافت مي سنگ يشم، به رنگ 

  .گردد تر مي رنگ تر و پر گيرد، عميق ھنگامي كه در معرض نور قرار ميرنگ آن . گردد مي
٢۶٩

، ي`ك پيغ`ام ي`ك خ`دا، كت`اب ١۵روي`ايي ك`ه در فص`ل ( ۶كت`اب حض`رت اش`عياء  .كسي بر تخت نشسته اس`ت ببينيد كه چه 
  .، مقايسه نماييد١٢:  ٣۶تا  ۴١يوحنّا را با انجيل حضرت ) مرور كرديم
٢٧٠

ھاي خ`دا ب`ه حض`رت اب`راھيم،  ي وع`ده ت`ر درب`اره ب`راي دانس`تن بيش. (١و انجيل حضرت متّ`ي  ١٢:  ٢و  ٣كتاب پيدايش  
  .).اين كتاب را مرور كنيد ٢٠فصل 

٢٧١
و عرض̀`ه ش̀`د، ب̀`ا تغييرات̀`ي ب̀`ه  بار در كش̀`ور چ̀`ين گفت̀`ه ب̀`راي مث̀`ال، داس̀`تان زيب̀`ا و ج̀`ّذاب كmس̀`يك س̀`يندر* ك̀`ه نخس̀`تين 

، اي`ران، ع`راق، مص`ر، ك`ره، ھندوس`تان و غي`ره ھ`م راه يافت`ه )اند ص`ورت ف`يلم ھ`م س`اخته ش`ده ك`ه به(ھاي اروپايي و آمريكايي  كشور
واض`ح اس`ت ك`ه . ھر كشور، نسخه و تعريف خاّص خود را از اين داستان دارد، اّما اساس و موضوع اصلي داستان؛ يكي است. است
حض`رت س`ليمان پي`امبر، چن`ين . ھاي سراس`ر جھ`ان، مخف`ي اس`ت تياق و ميل به رھايي و آزادي و زن`دگي اب`دي، در دل تم`ام انس`اناش

طوري كه انسان ك`اري را ك`ه  ھاي ايشان نھاده، به چيز را در وقتش نيكو ساخته است و نيز ابديّت را در دل ھر] خدا[او ": نوشته است
  ). ٣:  ١١كتاب جامعه . (".انتھا دريافت نتواند كرد خدا كرده است، از ابتدا تا

  

  

  ھا و پيامبران ترتيب و روال تاريخي انسان  
  .ھا نام و داستان ديگر را نيز ثبت نموده است مقّدس، صد خود كتاب. كار رفته است كه در اين كتاب به

  



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧۵

  آغاز زمان      آدم و حّوا و قائن و ھابيل و شيث

  

  از ميIد سال پيش ٢۵٠٠      بابِلمردم ) سيل(حضرت نوح 

  حضرت ايّوب، حضرت ابراھيم،

  حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق،

  

  از ميIد سال پيش ٢٠٠٠  حضرت يعقوب، حضرت يھودا، حضرت يوسف

  ، )ي اجتماع خيمه(حضرت موسي 

  

  از ميIد سال پيش ١۵٠٠      حضرت الياس، حضرت اليشع

  ،)معبد(حضرت داود، حضرت سليمان 

  از ميIد سال پيش ١٠٠٠ حضرت عاموس، حضرت ھوشع حضرت يونس،

  

  از ميIد سال پيش ٧٠٠  حضرت اشعياء، حضرت ميكاه، حضرت ارمياء،

  حضرت حبقوق، حضرت دانيال، حضرت حزقيال،

  

  از ميIد سال پيش ۵٠٠      حضرت زكرياء، حضرت مmكي

  

  حضرت زكرياء و حضرت اليزابث، 

  حضرت مريم و حضرت يوسف،

  دھنده تعميدحضرت يحيا 

  

  آغاز تاريخ ميIدي        عيسي مسيحاي موعود

  

  داشت مترجم ادي

ي  ان̀``د، از نس̀``خه اي̀``ن كت̀``اب م``ورد اس̀``تفاده ق̀``رار گرفته ي فارس̀``ي ترجم``ه مق̀``ّدس ك̀``ه در تم``ام آي̀``ات كتاب_ 
ارائه شده  ٣ي  نوشت شماره در پي ي آن توضيح مختصري ي قديمي كه درباره مقّدس فارسي موسوم به ترجمه كتاب

   .اند است، نقل گشته

ي ترجم`ه ش`ده  ان`د، از نس`خه اي`ن كت`اب م`ورد اس`تفاده ق`رار گرفته ي فارس`ي ترجم`ه تمام آيات قرآن ك`ه در_ 
ي آن توض̀`يح مختص̀`ري در  ي انتش̀`ارات پي̀`ام آزادي، ك̀`ه درب̀`اره اي و مؤّسس̀`ه توّس̀`ط مرح̀`وم مھ̀`دي ا*ھ̀`ي قمش̀`ه

  .اند ل گشتهارائه شده است، نق ١٠ي  نوشت شماره پي

اس`اس ترتي`ب و  ان`د، بر كار رفته مقّدس كه در اين كت`اب ب`ه ھاي كتاب ھاي كتاب ترتيب نوشتار آيات و فصل_ 
   .اند ، نوشته شده)از چپ به راست(توالي رياضي، يعني ابتدا فصل و سپس آيه يا آيات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 يادداشتھای پايانی    يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧۶

  )مطالب پشت جلد كتاب(

  انديشيد؟ گونه مي نيز اين شماآيا 
  

مس`يح ھرگ`ز .. .جھان آمد و من به اين موضوع، ايمان دارم، اّم`ا او ھرگ`ز خ`ود را خ`دا نخوان`د عنوان مسيحا به عيسي به. سmم
ھا  ھم اين امر ھرگز بدين معنا نيست كه گناھ`ان انس`ان اگر شما منطقي باشيد، حتّي اگر عيسي مصلوب ھم شده باشد، باز. مصلوب نشد

̀`ا اس̀`ت اي̀`ن موض̀`وع ب̀`راي م̀`ن بي. ش̀`ود ب̀`ه اي̀`ن دلي̀`ل پ̀`اك مي دانم و ب̀`ه آن ايم̀`ان دارم اي̀`ن اس̀`ت ك̀`ه اكن̀`ون  چ̀`ه ك̀`ه م̀`ن م̀`ي آن.. .معن
  .دار شما، احمد خدا نگه              ...اند كاري گشته ھاي آن دست مقّدس، سراسر تحريف شده است، زيرا تمام كتاب كتاب

 ترين كتاب دنيا، تحريف شده است؟ فروش آيا پر •

 كند؟ انگيز مي بر حال، جنجال عين ان و پيغام اين كتاب را چنين جّذاب و درچيز، داست چه •

  ھزار مذھب و مسلك در دنيا، آيا سھم ما تنھا، سرگرداني است؟ وجود ده با •
  .، سفري از زمان به جاودانگي آغاز كنيدكه بميريد از آن پيش :براي يافتن پاسخ

  

ھ`ايي ك`ه اكثريّ`ت  بين اق`وام و ملّت ي صحرا و در از ربع قرن، پاول برامِسن و ھمسرش در حاشيه براي بيش
ھاي پ̀`اول  نوش̀`ته. ان̀`د دھن̀`د، زن̀`دگي ك̀`رده و فرزن̀`دان خ̀`ويش را پ̀`رورش داده را مس̀`لمانان تش̀`كيل مي جمعيّ̀`ت آن̀`ان

ب`ا دوس`تان، ھمس`ايگان و  گو  و ھ`زاران گف`تبرامِسن از احساس شفقّت و دلسوزي براي كmم مق`ّدس خ`دا و ني`ز از 
تايي از  ي ص̀`د دس̀`ته ك̀`ه يك             ، "راه پارس̀`ايي"ي  چن̀`ين نويس̀`نده او ھم. آش̀`نايان مس̀`لمان وي، تراوي̀`ده اس̀`ت

ھاي آفريق`ا،  براي پخش راديويي در كشور و از ھفتاد زبان باشد كه به بيش دار راديويي ھستند، مي ھاي دنباله برنامه
      .اند ميانه؛ تھيّه شده و خاور آسيا

   

     
  

  

    

          

  

  

   

  

 



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧٧

  

  

  سوا*ت پايانی
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧٨

١  
  راستی را بخر

  

  

مذھبی که در جھان پراکنده است، به نظر شما آيا امکان پذير ھست که بتوانيم  ١٠٠٠٠با اين  -١
 حقيقت را از دروغ تشخيص دھيم؟ 

  

به نظر . کتاب مقدس در طول تاريخ نشر ھميشه بيشترين شمارگان فروش و ترجمه را داشته است -٢
 شما چرا اين کتاب تا اين حد وجھه ی عمومی دارد؟

  

 .کتاب مقدس نقل کرده استن درباره ی نام ببريد که قرآمورد را سه  -٣
  

چه نکته ھايی را در باره ی يک شخص بايد بدانيد تا بتوانيد به او اعتماد کنيد؟ چه نکته ھايی  -۴
 درباره ی خداوند بايد بدانيد تا اعتماد خود را بر وی بنا کنيد؟

  

 .چه جائی بسر خواھيد برد؟ توضيح دھيد آيا فکر ميکنيد ميتوانيد مطمئن باشيد که ابديت خود را در -۵
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  با کلمات خود

  
  "راستی را بخر و آنرا مفروش و حکمت و ادب و فھم را". را توضيح دھيد ٢٣:٢٣امثال ِ 

   



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٧٩

٢  

  غلبه بر مشکIت

  
به نظر شما چه تفاوتی بين ديدن و تماشا کردن . نقل قول از شرلوک ھلمز " تو تماشا ميکنی اما نميبينی " -١

 ھست؟

  

سه تا از اين بھانه ھا . مردم تحصيل کرده برای توجه نکردن به مشھورترين کتاب ِ دنيا بھانه ھايی دارند -٢
 آيا فکر ميکنيد ھيچکدام از اين بھانه ھا ميتواند مورد قبول باشد؟. را نام ببريد

  

ه برخی افراديکه خود را قدس را رد کنيم فقط به خاطر اينکبه نظر شما آيا منطقی است که پيغام ِ کتاب ِ م -٣
 .پيرو اين کتاب ميدانند زندگی موجھی ندارند؟ در ارتباط با نظر خود بيشتر توضيح دھيد

  

 .سه راھنمای اساسی را نام ببريد که در درک صحيح ِ کتاب مقدس ميتوانند موثر باشند -۴

  

 .د جديد باشديک يا دو دليل بياوريد که چرا کتاب مقدس ميبايد حاوی مطالب ِ عھد عتيق و عھ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات ِ خود
  "مردم من به خاطر ِ کم دانشی نابود شدند. "را توضيح دھيد ۴:۶ھوشع 

  

   



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٠

  

٣  

  تحريف شده يا قابل اعتماد

  
طبق نظر ِ قرآن ، خداوند به چه دليلی کتابھای مقدسی چون تورات و مزامير و انجيل را برای مردم  -١

 آشکار کرد؟

  

اين اشکال را وارد نمايد که کتاب مقدس تحريف شده ميباشد ، شما در مقابل چه سوا*ت  چنانچه کسی -٢
 .تفکر برانگيزی را مطرح خواھيد نمود ؟ سه نمونه را نام ببريد

  

بسياری از محقيقين کتاب مقدس را بھترين اثر مکتوب ِ تاريخ ميدانند آيا شما با اين نظر موافقيد؟  -٣
 .توضيح دھيد

  

 يک نسخه ی خطی از کتاب مقدس با يک ترجمه ی کتاب مقدس در چيست؟تفاوت بين  -۴

  

 دو يا سه دليلی را که مردم با استناد به آن به کتاب مقدس بی توجھی ميکنند چيست؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
ھرگاه موسی و انبيا را نشنوند، اگر کسی از مردگان نيز برخيزد، . "را توضيح دھيد ١۶:٣١لوقا 

  ."ھدايت نخواھند پذيرفت

    

   



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨١

  

۴  

  علوم تجربی و کتاب مقدس
  

  

سه مورد از فرضيات اثبات شده ی علمی را نام ببريد که پيش از اثبات توسط علم از آنھا در کتاب مقدس  -١
 .سخن گفته شده است

 

سخن ميراند؟ آيا کتاب مقدس از يک ايمان ِ کورکورانه حمايت ميکند و يا اينکه از ايمان ِ توام با درايت  -٢
 .برای پاسخ خود توضيح دھيد

 

 چگونه تاريخ و باستانشناسی گفته ھای کتاب ِ مقدس را تائيد ميکنند؟ -٣

 

 .مطرح کرده را چگونه پاسخ ميدھيد؟ توضيح دھيد ٢:٢٣به چالشی که در قران سوره  -۴

 

بودن کmم ِ خدا  آيا علوم ، باستان شناسی و ادبيات به خودی ِ خود قادر به اقامه ی دليل برای مقدس -۵
 .ھستند؟ از پاسخ خود دفاع کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  !"وقتی زمين را بنياد نھادم تو کجا بودی؟ اگر ميدانی به من بگو."بگوئيد ٣٨:۴در باره ی ايوب 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٢

  

۵  

  امضای خدا

  

ميگويد مورد اعتماد است؟  آيا ميتوانيم مطمئن باشيم آنچه که کmم مقدس در باره ی گذشته ، حال و آينده -١
 .توضيح دھيد

  

 تفاوت پيشگوئی ھای کتاب مقدس با آينده نگری ھای پزشکان ، رما*ن و احضارکنندگان ِ ارواح چيست؟ -٢

  

  

يکی از پيشگوئی ھای کتاب مقدس را نام ببريد که تاريخ دانان ِ غير ِ مذھبی ھم به وقوع پيوستن ِ آنرا  -٣
 .تائيد ميکنند

  

 در کتاب مقدس چيست؟ ھدف از پيشگوئی -۴

  

 چگونه يک پيشگوئی کتاب مقدسی به منزله ی امضای خداوند محسوب ميشود؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  ".اين را ا*ن به شما ميگويم تا وقتی واقع شد، به من ايمان بياوريد. "توضيح دھيد ١٣:١٩در مورد يوحنا 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٣

۶  

  شاھد ثابت قدم

 يک شاھد ِ انسانی برای اثبات يک مدعا کافی نيست؟به نظر شما چرا تنھا  -١

  

 برای خداوند شھادت داده اند؟" شاھد"چرا ھميشه دو  -٢

  

 .خداوند ازآنھا برای انتقال ِ پيامش به بشريت استفاده کرده استنام ِ ده نفر را ذکر کنيد که  -٣

  

 چگونه ميتوان قابل اعتماد بودن ِ يک شاھد را به محک تجربه گذاشت؟ -۴

  

 ميتوان يک پيامبر دروغين را از يک پيامبر راستين تشخيص داد؟ چگونه -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

از پيامبران ِ دروغين برحذر باشيد که در لباس ِ ميش نزد شما ."سخن بگوئيد ٧: ١۵ -١٧در باره متی 
اش ميشناسند آنھا را نيز ھمانطور که درخت را از ميوه . ميايند ولی در باطن گرگھای درنده ميباشند

  ".درخت سالم ميوه ی خوب ميدھد و درخت فاسد ميوه ی بد...ميتوان از ميوه شان شناخت

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨۴

٧  

  اساس و بنيان
  

عيسی در موعظه ی سر ِ کوه تفاوت بين مرد ِ دانا و نادان را چگونه توضيح ميدھد؟ چرا پی ِ يک  -١
 چطور؟ساختمان برای آن بنا بسيار مھم است ؟ برای باور 

  

چند نمونه از اين پرسشھا را . کتاب ِ پيدايش به بسياری از پرسشھای رازگونه ی زندگی پاسخ ميدھد -٢
 .بيان کنيد

  

 وقتی که داستانی را تعريف ميکنيم ، از کجا شروع ميکنيم؟ چرا؟ -٣

  

 از چه منظری حقايق ِ بيان شده توسط خداوند را ميتوان با يک جنين و يا يک نھال مقايسه کرد؟ -۴

  

 دوست ِ لبنانی ِ نويسنده در مطالعه ی کتاب مقدس چه حقيقتی را کشف کرد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

به ھمان اندازه که آسمان بلند تر از زمين است . "چيست ۵۵:٩جمع بندی بيان ِ خداوند در اشعيا 
  .برتر استراھھای من نيز از راھھای شما و فکرھای من از فکرھای شما بلند تر و 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨۵

٨  

  خداوند به چه شباھتی است

  

به نظر شما چرا در اولين بخش کmم مقدس خداوند برای اثبات ِ وجود ِ خود دليلی اقامه نکرده  -١
 است؟

  

 و چرا خداوند آنان را خلق کرد؟فرشتگان چه ھستند  -٢

  

حضور  چگونه خدا ميتواند واحد باشد ولی در عين حال در زمانی ثابت در مکانھای مختلف نيز -٣
 داشته باشد؟

  

 چرا بايد برای ما مھم باشد که در باره ی شخصيت و رفتار ِ خداوند آگاھی داشته باشيم؟ -۴

  

از اين . شش مورد از شخصيت خداوند را نام ببريد که در شش روز آفرينش از خود نشان داد -۵
 ميان آيا رفتاری را ميابيد که از آن بابت به صورت ِ شخصی قدردان باشيد؟ چرا؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

  ".او دستور داد و دنيا آفريده شد. "را توضيح دھيد ٣٣:٩مزامير 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨۶

٩  

  کسی شبيه او نيست

  

  

خطاب " ما"در بخش اول کتاب پيدايش، خدای واحد از خود به صورت ِ جمع ياد نموده است و خود را  -١
 چيست؟به نظر شما بھترين توضيح برای ِ اين موضوع . کرده

  

طبيعت وجود دارد که ما را در درک ماھيت خداوند ياری نمايد؟ توضيح در اتحاد سه گانه در  مثالھائیآيا  -٢
 .دھيد

  

 به چه چيزی اطmق نميشود؟" پسر خدا"واژه ی  -٣

  

 .از سه مورد ياد کنيد که کتب مقدسه در باره ی روح القدس بر ما مکشوف ميکنند -۴

  

 اين باور رايج دارد که خداوند يک نيروی غير ِ قابل شناخت است؟تعريف کتاب مقدس چه تفاوتی با  -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

خداوندا ، کسانی که تو را ميشناسند، به تو پناه مياورند زيرا تو ھرگز . "را توضيح دھيد ٩:١٠مزامير 
  .طالبان ِ خود را ترک نکرده ای

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٧

١٠  

  يک خالق استثنائی

  

  

 .سه ويژگی ِ بشری را نام ببريد که اين مدعا را اثبات ميکند. به شکل خداوند خلق شدند اولين زن و مرد  -١

  

 آسمانھا و زمين را خلق نمود؟ و با چه چيزی خداوند اولين بشر را خلق کرد؟خداوند با چه مصالحی  -٢

  

 .از دو منظور ِ اساسی نام ببريد که خداوند به آن د*يل بشريت را خلق کرد -٣

  

افراطی در زنان ھست که آنان را بر ضد برنامه ھای خداوند برای بشريت برميانگيزاند آنھا دو رفتار ِ  -۴
 .را نام ببريد

  

 چرا جھان در ھفت روز ميبايست خلق ميشد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

  ".ميرسدبرده در خانه حقی ندارد ولی تمام ِ حق به پسر خانواده . "را توضيح دھيد ٨:٣۵يوحنا 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٨

١١  

  ورود شيطان

  

  

 پس شيطان و گناه از کجا پيدا شدند؟. تمام آنچه خداوند خلق کرد به تمامی نيکو بود -١

  

يکی از اين تعاريف را تشريح کنيد و با . پيامبران ِ خداوند تعاريف واضحی از گناه بيان داشته اند -٢
 .مثالی از زندگی روزمره ی خود آنرا بشکافيد

  

 خداوند جھنم را به تصوير کشيده است؟کدام کmم ِ  -٣

  

 .يکی از اھداف ِ شيطان را بيان کنيد -۴

  

خداوند گفت چه برسر آدم خواھد آمد اگر از ميوه ی درخت شناخت بخورد؟ شيطان گفت چه اتفاقی  -۵
 خواھد افتاد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
و بگويد که من ايمان دارم که خدا يکی  ممکن است کسی به خود ببالد. "را توضيح دھيد ٢:١٩يعقوب 

  ".است اما حتی ديو ھا نيز به چنين چيزی ايمان دارند

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٨٩

١٢  

  قانون ِ گناه و مرگ

  

  
چه کلمه ای را ميتوانيد انتخاب کنيد تا مرگ را به بھترين نحوی توضيح دھد؟ چگونه مثال ِ شاخه  -١

 ی بريده ميتواند اين پديده را تمثيل نمايد؟

  

) ٢:١٧پيدايش " ( چنانچه اين ميوه ی ممنوعه را بخوری حتما خواھی مرد: "آدم گفتخداوند به  -٢

 در روزی که آدم آن ميوه را خورد مرگ چگونه به سراغش آمد؟

  

 گناه آدم چگونه بر شما و خانواده ی شما تاثير گذاشت؟ -٣

  

اين مرگھا از ھمه  کدام گونه از. سه گونه ی مختلف از مرگ را نام ببريد که ناشی از گناه آدم بود -۴
 خطرناکتر است؟

  

 چگونه است که گناه شرمساری درپی دارد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  ".ھرکه گناه کند خواھد مرد."توضيح دھيد ١۶:٢٠قانون گناه و مرگ را با توجه به حزقيال 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٠

١٣  

  بخشش و عدالت

  

  

 خداوند ساخته نيست؟انسان قادر به انجام چه کاری است که انجام آن کار از  -١

  

 در آن دادگاه ِ خيالی ِ داستان ِ ما چگونه بخشش ِ قاضی بر عدالتش فائق شد؟ -٢

  

 چرا خداوند نميتواند به خاطر ِ بخشندگيش ، عدالت را زير ِ پا بگذارد؟ -٣

  

 حوا سوال کرد درحاليکه خود ميدانست آنھا چه کرده اند؟. چرا خداوند از آدم  -۴

  

 مسئول ِ سقوط تمامی ِ انسانھا در وادی مرگ تلقی کرد؟چرا خداوند آدم را  -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
در تمام ِ کارھايت . فرمانروائی تو بر اساس ِ عدل و انصاف است . "را توضيح دھيد ٨٩:١۴مزامير 

  ".رحمت و راستی مشاھده ميشود

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩١

١۴  

  لعنت

  

  

 چرا او را لعنت نمود؟در سقوط انسان چه بود و خداوند " مار"نقش  -١

  

 وعده داده شده به زن کيست؟ چه نکته ی منحصر به فردی را در اين واژه ميابيد؟" ذريت" -٢

  

 .چند نمونه را نام ببريد که ناشی از لعنت خداوند ھستند -٣

  

 .طراحی ِ اوليه خداوند برای خلقت بودند؟ توضيح دھيدآيا غم ، رنج و مرگ جزو  -۴

  

احساس شرمساری نمودند و خود را با برگ درختان انجير پوشاندند آيا آدم و حوا پس از گناھشان  -۵
اين عمل تاثيری در پذيرش آنان در نگاه خداوند گذاشت؟ خداوند چه چيزی در اختيار آنان قرار داد تا 

 شرمساريشان را بپوشاند؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

خداوند لباسھايی از پوست . "شده توضيح دھيد ذکر ٣:٢١را که در پيدايش " لطف"معنای واژه ی 
  ".حيوان تھيه کرد و آدم و ھمسرش را پوشانيد

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٢

١۵  

  مشکل مضاعف

  

  

 چرا اين مھم است که ما شناخت دقيقی از خود داشته باشيم؟ -١

  

 چرا مھم است که شناخت دقيقی از خدا داشته باشيم؟ -٢

  

 کاملی رعايت کرده ايد؟چند فرمان از ده فرمان خداوند را تا به حال به شکل  -٣

  

 .علت اوليه ده فرمان را توضيح دھيداز مثال ِ يک آينه استفاده کنيد و  -۴

  

 مشکل مضاعف انسان از ديدگاه خدا چيست؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

کسی که تمام احکام خدا را مو به مو اجرا کند ولی در يک امر . " را توضيح دھيد ٢:١٠يعقوب 
  ".مرتکب اشتباه شود به اندازه کسی مقصر است که تمام احکام را زير پا گذاشتهکوچک 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٣

١۶   

  ذريت زن

  

  

 چرا ضروری بود که مسيح تنھا از يک زن زاده شود و نه با دخالت مرد؟ -١

  

 نام ميبرد؟" آدم ثانی"و " آدم آخر"توضيح دھيد که چرا کmم خدا از مسيح به عناوين  -٢

  

 .ببريد که پيامبران ِ پيشين در مورد مسيح پيشگوئی کرده بودندحد اقل پنج مورد را نام  -٣

  

را  ١: ٢۶ – ٣٧لوقا . ناميده خواھد شد" پسر خدا "جبرائيل به مريم گفت که کودک ِ او  -۴
اين کتاب را بازخوانی نمائيد و بعد با کلمات خود توضيح دھيد که  ٩دوباره بخوانيد و بخش 

 .چرا عيسی پسر خدا خوانده ميشود

  

 از لحاظ لغوی چه معنائی دارد؟" عيسی" -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

نترسيد من حامل مژده ای برای شما : اما فرشته به ايشان اطمينان داد و گفت. "را توضيح دھيد ٢:  ١٠-  ١١لوقا 
به جھان ھمين امروز مسيح ، خداوند و نجات دھنده ی شما ، در شھر داود چشم . ھستم و برای ھمه ی مردم

  .گشود

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩۴

١٧   

  او چه کسی ميتواند باشد؟

  

  

 مسيح در چه زمينه ھايی کامm با بقيه انسانھا متفاوت است؟ -١

  

 چرا مmيان يھود تصميم به سنگسار عيسی گرفتند؟ -٢

  

 آيا شما با کسانی که ميگويند عيسی بيش از يک پيامبر نيست موافقيد؟ چرا آری و چرا نه؟ -٣

  

 اعمال شايسته گويای صداقت گفتار او ھستند؟در چه زمينه ای عيسی گفت  -۴

  

آيا شما ھم قبول داريد که حتی ديو ھا احترام بيشتری برای عيسی قائل شدند تا رھبران مذھبی؟ از موضع  -۵
 .خود دفاع کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  "پسر کيست؟ درباره ی مسيح چه فکر ميکنی؟ او. "پاسخ دھيد ٢٢:۴٢به سوال عيسی در متی 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩۵

١٨  

  نقشه ی nيزال خداوند

  

  

 در چه زمينه ای فکر ميکنيد که شما در موقعيت بھتری نسبت به پيامبران گذشته قرار داريد؟ -١

  

ساختن يک چيز يا يک فرد " آزاد"در باره ی برخی حقايق چگونه با يک کودک صحبت ميکنيد و واژه  -٢
 چه معنی دارد؟

  

 .داود ِ پيامبر در مورد مسيح بيان نموددو نکته مھم را نام ببريد که  -٣

  

يک تخم مرغ ھرگز نبايد با قلوه سنگ "چه درس مھمی را ميتوانيم از اين ضرب المثل ولفی بگيريم، -۴
 ؟"کشتی بگيرد

  

 پطرس کدام مرحله از برنامه ی آزاد سازی خداوند را نتوانسته بود درک کند؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

دروقت کاملش خداوند فرزند خود را که از يک زن و زير قانون شريعت ." را توضيح دھيد ۴: ۴ – ۵غmطيان 
  ".تا آنھائی را که درقيد شريعت ھستند را آزاد نمايدبه دنيا آمده بود فرستاد 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩۶

١٩  

  قانون قربانی

  

  

 درک کردند؟ آدم و حوا پس از بدنيا آمدن ِ اولين فرزندشان چه نکته ی نا خوشايندی را -١

  

دو دليل عمده را ذکر کنيد که خداوند ھدايای . دو دليل را ذکر کنيد که خداوند ھدايای ھابيل را پذيرفت -٢
 .قائن را نپذيرفت

  

آيا راھی بلد ھستيد که به وسيله ی آن گناھان خود را محو کنيد؟ چرا غير ممکن است که تا بوسيله ی دعا  -٣
 .را تسويه کنيمو انجام اعمال نيک بدھی گناھانمان 

  

 آيا راھی ھست که خداوند گناه را تنبيه کند بدون تنبيه گناھکار؟. خداوند تمام گناھان را تنبيه خواھد کرد -۴

  

 .توضيح دھيد که چگونه قانون قربانی قانون گناه و مرگ را مغلوب ميسازد -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

حيات گوشت در خون است و "به موسی گفت ١٧:١١که در *ويان چيست و توضيح دھيد کmم خدا را " کفاره"
  ".من اين را در پای قربانگاه به شما ميدھم تا برای جانھای خود کفاره دھيد چرا که فقط خون کفاره ی گناه است

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٧

٢٠  

  قربانی خطير
  

  

چه . سپردخداوند به ابراھيم وعده فرمود که از نسل او ملل کثيری ميسازد و سرزمين کنعان را بدو  - ١
 خصوصياتی در ابراھيم بود که ظاھرا اين دو وعده را ناممکن مينمود؟

  

 چرا خداوند ابراھيم را عادل شمرد؟ ايمان به خدا چه معنائی دارد؟ - ٢

  

سه راه مختلف را نام ببريد که خداوند بوسيله آن از طريق قوم اسرائيل برای تمام امت ھا برکت و حقيقت  - ٣
 .فرستاد

  

آيا پس از . ابراھيم خواست که فرزندش اسحاق را به عنوان قربانی سوختنی تقديم او نمايدخداوند از  -۴
قربانی اسحاق وعده ی نسل بيشمار را (شنيدن اين فرمان ابراھيم انديشيد که خداوند خلف وعده نموده ؟ 

 .توضيح دھيد) ملقی ميکرد

  

 چرا فرزند ابراھيم بر سر قربانگاه نمرد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
ابراھيم اسم ِ آن منطقه را خداوند فراھم ميکند گذاشت ، ھمانطوريکه ."بيان کنيد ٢٢:١۴فھم خود را از پيدايش 

  ".امروزه نيز به ھمان نام خوانده ميشود در کوه خداوند فراھم خواھد شد

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٨

٢١  

  خونريزی بيشتر
  

  

 خارج شدند شاھد مرگ بودند؟در داستان پسح ، به چه ترتيبی خانوارھائی که از مصر  -١

  

 .دو درس مھم را نام ببريد که خداوند قصد داشت از موضوع خيمه به مردم آموزش دھد -٢

  

 صندوق عھد نماد چه چيزی بود؟ -٣

  

 وقتی که خيمه ی قربانگاه حاضر شد خداوند چه چيزی را از آسمان فرو فرستاد؟ -۴

  

آيا راھی وجود داشت که کسی بتواند از اين پرده به چه دليل خداوند قربانگاه را با پرده ای پوشاند؟  -۵
 بگذرد و وارد قدس القداس گردد؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  ".بدون ريختن خون بخشش ميسر نيست. "را توضيح دھيد ٩:٢٢عبرانيان 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٢٩٩

٢٢  

  بره

  

  

 موضوع اصلی کتاب خداوند چيست؟ -١

  

 .خيمه ی عبادت را عملی کرد حداقل دو مورد را نام ببريد که مسيح سمبل ھای -٢

  

 .را توضيح دھيد" توبه "با يک مثال امروزی معنی  -٣

  

 خداوند در مورد عيسی چه گفت که در مورد ھيچ بشر ديگری نميتوان بکار برد؟ -۴

  

 به چه ترتيبی سمبل بره ھای قربانی سايه ای از برنامه ی خداوند برای پرداخت بدھی گناه بشريت بود؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
نگاه کنيد بره ی خدا که جھان را : يوحنا عيسی را ديد که به سوی او ميايد و گفت . " را توضيح دھيد ١:٢٩يوحنا 

  ."از گناه پاک خواھد کرد



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠٠

٢٣  

  کIم خدا تحقق

  

  

المثل توضيح دھيد که چگونه ميتوان با استفاده از اين ضرب . "وعده ابر است و تحقق آن باران ميباشد" -١
 .عربی نقشه ی خداوند را برای فرستادن منجی آشکار ساخت

  

بنظر شما چرا خداوند اين ايام خاص را . عيسی به شاگردانش گفته بود که در ايام پسح کشته خواھد شد -٢
 برای مردن فرزندش انتخاب کرده بود؟

  

 جام سمبل چه بود؟ نان سمبل چه بود؟. در زمان شام پسح عيسی نان را پاره کرد و جام را گرداند -٣

  

 چرا ھنگامی که سربازان برای دستگيری عيسی آمده بودند او از خود دفاع نکرد؟  -۴

  

 چرا کاھن اعظم عيسی را به کفر متھم کرد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
خداوند برای او بره . " ذکر شده نام ببريد ٨آيه  ٢٢دو نمونه از پيشگوئی ھای ابراھيم را که در کتاب پيدايش باب 

  ".در کوه خداوند اين فراھم خواھد شد... ای فراھم کرد به منظور قربانی سوختنی

 



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠١

٢۴  

  درد ِ کامل

  

  

دردناکترين شکل اعدام که تا کنون ابداع شده کدام است؟ رھبران سياسی و مذھبی کدام روش را برای  -١
 اعدام عيسی انتخاب کردند؟

  

گناه کدامند؟ آيا به نظر شما عيسی با*ی صليب ھر سه مرحله از مراحل سه گانه ی مرگ ِ ناشی از  -٢
 مرگ را تجربه کرد؟

  

 چرا *زم بود که عيسی با*ی صليب بميرد؟ -٣

  

 خداوند عيسی چگونه ميتوانست فقط در چند ساعت به اندازه ی مجازات تمام ِ گناھکاران رنج ببرد؟ -۴

  

 با* به پائين بود؟ از قداسچه معنائی در پی ِ پاره شدن پرده ی قدس ا* -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
سرش را به پائين افکند و ! ھنگامی که شراب ترش را دريافت کرد گفت تمام شد ."را توضيح دھيد ١٩:٣٠يوحنا 

  "روحش را تسليم نمود

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠٢

٢۵  

  شکست مرگ

  

  

چرا بايد اين داستان را سر چه کسی اين شايعه را پخش کرد که شاگردان ِ عيسی جسد او را دزديده اند؟  -١
 ھم ميکردند؟

  

 چرا مرگ ، خاکسپاری و رستاخيز ِ عيسی شکست ِ شيطان را در پی داشت ؟ -٢

  

 با چه مدرکی ميتوانيد ثابت کنيد که عيسی از مردگان برخاسته است؟ -٣

  

" تاستراح"در آغاز سفرمان در کتاب مقدس خوانديم که خداوند پس از کار ِ آفرينش جھان در روز ششم  -۴

 بشريت از قيد گناه چه درسی ميتوانيم بگيريم؟" رھا سازی "از کار ِ خداوند در . کرد

  

 چه نکته ی اعجاب آوری را از اين عمل درک ميکنيد؟ عيسی در روز چھلم بعد از رستاخيزش چه کرد؟ -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

عيسی با توجه به آنچه در متون مقدس نوشته ."کنيد را بيان ١۵:  ٣- ۴اھميت موارد ذکر شده در اول قرنتيان 
  "و ھمانطور که متون مقدس ميگويند در روز سوم دوباره برخاست... او دفن شد...شده برای گناھان ِ ما مرد

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠٣

٢۶  

  مذھبی و دور از خدا

  

  

 خداوند قبل از مرگ و رستاخيز عيسی چگونه گناھان را ميبخشيد؟ امروزه خداوند چگونه گناھان را -١

 .ميبخشد؟ شرح کوتاھی در مورد تفاوت بين پوشش ِ گناه و پاک کردن گناه دھيد

  

 چرا وجود يا عدم وجود ايمان در آدميان مھمتر از قدرت ِ ايمان ِ آنھاست؟ -٢

  

به نظر شما خداوند به اين دليل انسانھا را وارد ِ ملکوت خود ميکند که حجم ثواب ِ آنھا بيش از حجم  -٣
 ود را در مورد وقوع نجات بر مبنای مقايسه ی اعمال ِ خوب و بد تشريح کنيد گناھانشان است؟ نظرخ

  

برمبنای تعليم کتاب مقدس چگونه يک گناھکار ميتواند از داوری ِ نھائی جان ِ سالم بدر برد و در ملکوت ِ  -۴
 پاک و کامل خداوند سکنی گزيند؟

  

 .نيک چرا اعمال خوب نتيجه ی نجات ھستند و نه نجات حاصل ِ اعمال -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود

  ".به خداوند عيسی مسيح ايمان داشته باشيد و نجات خواھيد يافت. "را تشريح کنيد ١۶:٣١اعمال رسو*ن 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠۴

٢٧  

  :قدم اول

  برنامه ی گذشته ی خداوند

  

  

مجرمی اين کتاب در مورد تحول روحانی ِ حقجويانی صحبت کرديم و به عنوان ِ نمونه از  ٢٧در فصل  -١
که به اعدام با صليب محکوم شده بود، قبيله ای آدمخوار، دختری که اقدام به خودکشی کرده بود، يک 

شما شخصيت خود را به کداميک از اين . متعصب مذھبی و ھمچنين يک مسلمان بسيار معتقد ياد کرديم
 افراد نزديک ميدانيد و چرا؟

  

ھم اکنون در ملکوت در کنار من "شده بود قول داد عيسی به مجرمی که در کنار او به صليب کشيده  -٢
سوال اول اين است که چرا اين گناھکار ِ توبه کرده چگونه ميتوانست نجات يابد؟ و دوم ."  خواھی بود

 اينکه براساس قول عيسی او پس از مرگش خود را در چه مکانی يافت؟

  

 توضيح داد؟برای يک کودک چگونه ميتوان مفاھيم عدالت ، بخشش و فيض را  -٣

  

 خدا کدام است؟ مضاعف بشريت چيست؟ راه حل مضاعفمشکل  -۴

  

بر اساس کmم خدا، آيا مردم ميتوانند مطمئن باشند که ابديت خود را در کجا خواھند بود؟ آيا شما ميدانيد  -۵
 .که بعد از مرگتان به کجا خواھيد رفت؟ پاسخ خود را تشريح کنيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
چرا که او که گناه را نشناخته بود به خاطر ما گناه شد تا ما به توسط او در ."را توضيح دھيد ۵:٢١قرنتيان دوم 

  ."نگاه خداوند عادل شمرده شويم

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠۵

٢٨  

  قدم دوم

  برنامه ی خداوند برای زمان حال

  

  

 چرا امروزه بيشتر مردم در ورطه ی ترس دست و پا ميزنند؟ -١

  

 القدس کيست و برای آنانی که به مسيح ايمان دارند چه ميکند؟ با توجه به کmم خداوند ، روح -٢

  

آيا کسی که به قوت روح القدس تولد تازه يافته ھمچنان در گناه دست و پا خواھد زد و بدين ترتيب  -٣
استفاده کنيد وتوضيح دھيد که چه " فھرست و يا محبت"خداوند خود را ناخرسند خواھد نمود؟ از مثال ِ 

 .کسی که شريعت را پيروی ميکند با کسی که از رابطه ی با خداوند لذت ميبرد تفاوتی است بين

  

 معنی واقعی تعميد با آب چيست؟ -۴

  

و پسر استفاده کنيد و اين .از مثال پدر . تفاوت عمده ای ھست بين جايگاه يک ايماندار و شرايط او  -۵
 .تفاوت را توضيح دھيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
  ".مقدس باشيد چرا که من مقدسم. "را توضيح دھيد ١:١۶اول پطرس 

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠۶

٢٩  

  :قدم سوم

  برنامه ی آينده ی خداوند

  

  

 .سه مرحله مختلف از برنامه ی خداوند را برای نابودی شيطان و نابودی گناه توضيح دھيد -١

  

 .توضيح دھيد که چرا بازگشت ثانوی مسيح به شکل قابل مmحظه ای با آمدن نخستين متفاوت است -٢

  

و مردم پيروی خود را از را بخوانيد و توضيح دھيد که چگونه حاکمان ِ جھان  ٧٢:  ٧ - ١٩مزامير  -٣
 .مسيح نشان خواھند داد

  

در طول سلطنت ھزار ساله ی مسيح در جھان لعنتی که توسط گناه آدم زمين را فراگرفته بود به نحو قابل  -۴
شدن لعنت چه تغييراتی در زمين ايجاد خواھد توضيح دھيد که برداشته . مmحظه ای برداشته خواھد شد

 کرد؟

  

بيان شده جدی ترين موضوع تاريخ بشری خواھد  ٢٠: ١٠ – ١۵آيا قبول داريد که آنچه در کتاب مکاشفه  -۵
 بود؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
آشکار نشده اما ما اين موضوع ھنوز به طور کامل ."دريافت ميکنيد را بيان کنيد ٣:٢آنچه را که از اول يوحنا 

ايمان داريم که وقتی او اين موضوع را آشکار نمايد ما نيز شبيه او خواھيم بود، چرا که او را ھمانطور که ھست 
  ".خواھيم ديد

  



     يک خدا يک پيغام

 

 ٣٠٧

٣٠   

  نمايی از بھشت
  

  

 خداوند در تناقض است؟نسبت به جھان ھستی با آموزه ھای ) ين و يانگ(از چه بابتی ديدگاه ثنويت  -١

  

ديدگاه خداوند در مورد خانه ی آسمانی . خطاھای رايج در مورد شکل بھشت را نام ببريددو مورد از  -٢
 چگونه است؟

  

در شرح ِ . داستان حيرت انگيز رھائی که در کتاب پيدايش آغاز شده بود ، در کتاب مکاشفه پايان ميگيرد -٣
که خداوند چگونه بی پناھان  خmصه ای از اين داستان را بيان کنيد) کلمه  ٣٠٠حداکثر با (بسيار کوتاھی 

 .را که محکوم به گناه و پيروی از شيطان بودند ،دستگيری کرد

  

به نظر شما چرا مردم دوست دارند که قصه ھا با پايان ِ خوشی توام باشد؟ آيا داستان ِ زندگی شما پايان  -۴
 خوشی خواھد داشت؟ مبنای پاسخ شما چيست؟

  

 مقدس روايت شده چه منفعتی برای شما داشت؟اين سفر توام با طمانينه که در کتاب  -۵

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  با کلمات خود
ھيچ بدی يا شخص ."ذکر شده جای خواھيد گرفت ٢١:٢٧بگوييد که شما چگونه در تصويری که در مکاشفه 

" بره "اين شھر فقط جای کسانی است که نامشان در کتاب زندگانی . نادرست و فاسد اجازه ورود به آنجا را ندارد

  ".نوشته شده باشد


