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  1بخش 
  اه عدالتر

  بر حسب

  كتاب تورات
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  1درس 
  !خدا سخن گفته است

  
  
  
  مقدمه

  
خواهـد   در نام خدا، خداوند آرامش، كـه مـي        .  عزيز خوانندگان سالم بر شما    

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن              
بـسيار  . كنـيم   خود را آغـاز مـي      د با او آرامش داشته باشيد درس      شويد، و تا به اب    

 مـا ايـن درس   . كنيم شما تقديم مي   را به    طريق عدالت  اينكه درس ز  خوشحاليم ا 
 قصد داريم كالم انبيـا را بررسـي         ايم چرا كه در اين درس       ناميده را طريق عدالت  

نـد در حـضور خـدا       توان گويد چگونه مردم گناهكار مي     كنيم، كالمي كه به ما مي     
  .عادل محسوب شوند

 عدالت يا راه گناه را؟ آيا راه عدالتي را          ـ راه ايد شما كدام راه را انتخاب كرده       
 خوشـابحال «گويـد،    شناسـيد؟ كـالم خـدا مـي        گيرد مي  كه از خدا سرچشمه مي    

  )6:5متي (» .، زيرا ايشان سير خواهند شدتشنگان عدالت و گرسنگان
نيازي نـداريم   . شناسيم ما راه عدالت را مي    «گويند،   ها با خود مي    شايد بعضي   

دانـيم   همين چيزهايي كـه مـي     . هاي انبياي قديم مشغول كنيم     كه خود را با نوشته    
ن نبـي   اگر شما نيز چنين ديدگاهي داريد، بـه آنچـه سـليما           » !براي ما كافي است   

نمايد،   مي ممستقي كه به نظر آدمي      راهي است «: او گفت . گفته است گوش دهيد   
  )12:14امثال سليمان (» . استطرق موتاما عاقبت آن، 

كتاب زبور حضرت داود، پدر سليمان، در مورد نياز ما بـه راه             در كالم خدا،      
يكـي هـم    كسي عادل نيست    «: عدالتي كه خدا بنا كرده است چنين نوشته است        

همـه گمـراه و جميعـاً باطـل         . كسي فهيم نيست، كسي طالـب خـدا نيـست         . ني
ـ ) 12 ،10:3؛ روم 3 ،1:14مزمور (» . نياند؛ نيكوكاري نيست يكي هم    گرديده ه بنا ب

اي خداوند طريقهـاي خـود را        «همين دليل داود در كتاب مزامير چنين دعا كرد،        
به من بياموز و راههاي خويش را به من تعليم ده؛ مـرا بـه راسـتي خـود سـالك                     

  ).25 ،5 :4 مزمور(» گردان
اگر خداوند، خداي ما، ما را بـه راه راسـت هـدايت نكنـد، هيچگـاه طريـق              

د دوسـت داشـته باشـيم همچـون كـودكي در            شـاي . عدالت را نخواهيم شناخت   
امـا كـالم    .  شهري بزرگ و يا همچون همچون گوسفندي در صحرا گـم شـويم            

د خواه بلكه مي ... خواهد كه كسي هالك گردد       خداوند نمي «،  گويد خدا به ما مي   
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 تاؤس تيمو 1؛  9:3 سپطر2(» .جميع مردم نجات يابند و به معرفت راستي گرايند        
تر از اين نيست كه با اطمينان كامل بدانيم طريقي           يز مهم  هيچ چ  دوستان،) 4:2

  .شود كنيم، به خدا ختم مي را كه طي مي
 ترتيب زمـاني  طريق عدالت، كالم خدا را بر طبق    در اين مجموعه از درسها      

يكي پس از ديگري داستانهاي انبياي خدا را از ابتدا تـا بـه              . بررسي خواهيم كرد  
  بنابراين در نظـر داريـم      .ان دارد  خدا يك آغاز و يك پاي      كالم. كنيم انتها دنبال مي  

شوند بررسي كنيم، از همان جاييكه خدا        داستانهايي را كه در كالم خدا يافت مي       
  .كند، يعني از ابتدا خود آغاز مي

خواهيم ديد كـه    . ما درباره خدا و انبيا موضوعات مهمي را خواهيم آموخت           
انبيـا را   تنها يـك نويـسنده  اند، امـا     ا نوشته  كالم مقدس ر   بسياري از انبيا  گرچه  

تنهـا يـك    اسـت، امـا   داستانهاي بسياري  كالم انبيا شامل     .خدا: بخشيد الهام مي 
خبرهاي خوش درباره اينكه چگونه مـردم در حـضور خـدا            :  دارد پيغام مهم 

  .شوند عادل محسوب مي
طريـق   وجـه بـسيار بـه درس      بنابراين از شما استدعا داريم بـا وفـاداري و ت            

  :گويند حكيمان مي. توجه كنيدعدالت 
  
   آن نيست گهي تند و گهي خسته رودرهرو«

  »رهرو آن است كه آهسته و پيوسته رود
  

جوينـدگان  «گويـد     خدا نيز در كالمش به ما مي       ».جوينده يابنده است  «و يا     
 خـدا بـه كـساني كـه خالـصانه در پـي او            )6:11عبرانيان  (» .دهد خود را جزا مي   

، مـرا    دل خـود جـستجو نماييـد       تمـامي چون مرا بـه     «:  وعده داده است   هستند
  )13:29ارميا (» !خواهيد يافت

دانيـد   آيا مي .  درباره خدا و كالم او بيشتر صحبت خواهيم كرد         در اين درس    
دانيد چـرا خـدا انـسان را خلـق      خدا كيست؟ يا اينكه شيطان از كجا آمد؟ آيا مي   

كـه خـدا خلـق كـرد راه يافـت؟ آيـا             ياي زيبايي   كرد؟ و اينكه گناه چگونه به دن      
ايـد؟   انگيز نبي خدا، نوح و طوفان عالمگير را مطالعه كـرده           كنون داستان حيرت  تا

دانيد كه چـرا ابـراهيم دوسـت         اند؟ آيا مي   دانيد انبياي خدا چه نوشته     آيا واقعاً مي  
نـدانتان بـه    توانيد پيغـام انبيـا را بـراي دوسـتان و يـا فرز              خدا ناميده شد؟ آيا مي    

  روشني شرح دهيد؟
انـسان نـزد خـدا      «هزاران سال پيش، ايوب نبي اين سؤال را مطـرح كـرد،               

دانيد پاسخ خدا به اين سؤال        آيا مي  )2:9ايوب   (؟»شود چگونه عادل شمرده مي   
توانيد در حضور خدا عـادل شـويد؟ اگـر           دانيد چگونه مي   ايوب چه بود؟ آيا مي    
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سؤال و يا سؤاالت بسيار ديگـر را بدانيـد، از شـما             خواهيد پاسخ خدا به اين       مي
حقيقتـاً كـالم خـدا، عميـق،        . كنيم به برنامه طريق عدالت گوش دهيد       دعوت مي 

كـالم خـدا هـيچ چيـز را از مـا      : و عالوه بر ايـن . عجيب، زنده و قدرتمند است  
از ايـن رو    . دهد كه انسان چگونه اسـت      كالم خدا به ما نشان مي     . كند مخفي نمي 

هيچ خلقت از نظر او مخفي نيـست بلكـه همـه چيـز در          «گويد،   مقدس مي  بكتا
  )13:4عبرانيان (» .باشد چشمان او كه كار ما با وي است، برهنه و منكشف مي

و آن ايـن    . در روزهاي آينده، حقيقت مهمي است كه بايد آن را درك كنـيم              
نـسان  خـدا بـا ا    ! خداي متعال، سخن گفته اسـت     ! خدا سخن گفته است   «: است

اي از   اگـر نامـه   ! خواهد با شما نيز سخن بگويـد       سخن گفته است و او مي     ) بشر(
خوانيـد؟   سوي يك پادشاه از سرزمينهاي دوردست دريافت كنيد، آيا آن را نمـي            

خواهيد بدانيد كه چه چيزي برايتـان نوشـته اسـت؟ پـس چقـدر بيـشتر                  آيا نمي 
  !جه كنيمگويد بايد تو هنگامي كه خداي متعال با ما سخن مي

خدا كه   «گويد، مقدس به ما مي    خدا چگونه با انسان سخن گفته است؟ كتاب         
 بـه پـدران مـا       ا انبي هاي مختلف بوساطت   در زمان سلف به اقسام متعدد و طريق       

هايي كه خدا با انسانها سـخن        بله، يكي از عمده راه    ) 1:1عبرانيان  (» ...تكلم نمود 
گذشته، خدا انسانهايي را تعيـين نمـود تـا          در  .  بوده است  انبياطريق  گفته است،   

و «گويد،   كالم خدا مي  . بنويسند) طومار(كالم او را اعالن كنند و آن را در كتاب           
زيرا كه نبوت بـه     . اين را نخست بدانيد كه هيچ نبوت كتاب از تفسير نبي نيست           

مجذوب شـده،   ) خدا(القدس   اراده انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح        
  )21-20:1 پطرس 1(» .از جانب خدا سخن گفتند

مقـدس را بنويـسد و يـا اينكـه ايـن امـر را بـه                  توانست خود كتاب   خدا مي   
 را انتخـاب    انسانهاي عـادي  خدا  . اما او اين كار را نكرد     . فرشتگانش محول كند  

انبيـاي خـدا نقـش يـك        . نـاميم  ما اين انسانها را انبيا مي     . كرد تا براي او بنويسند    
داد، و  نوشتند در ذهن ايشان قرار مي  خدا آنچه را كه بايد مي     .  را داشتند  منشي

بااينحال خدا اجازه داد هر يـك از انبيـا بـه            . نوشتند آنها آن را براي خدا مي     
كتاب خدا نه تنها شامل سـخنان مـستقيم خـدا اسـت بلكـه               . زبان خود بنويسند  

خـدا  . نيز در خـود دارد    افكار و دعاها و مشكالت افرادي همچون من و شما را            
خواهـد بـه مـا       در طول داستانهايي كه نمايانگر رفتار خدا با قوم خود است، مـي            

  .توانيم به او نزديك شويم نشان دهد او كيست و ما چگونه مي
چرا خدا انبيا را الهام بخشيد تا كالم مقدسِ او را بنويسند؟ او آنهـا را الهـام                    

خـدا بـا   . خواهد دانند كه خدا از آنها چه ميبخشيد تا مردم هر دوره و هر نسل ب       
اند با شما و  خواهد توسط آنچه كه آنها نوشته     زيرا او مي  تمام انبيا سخن گفت     

تمام آن چيزهايي كه خدا توسط انبيا گفته است بـراي مـا مفيـد               !  حرف بزند  من
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 انبيـا را    پيغـام خواهـد هـر يـك از مـا           خدا مي . هستند و امروز هم كاربرد دارند     
  .انيمبد

نيـازي نـدارم بـدانم انبيـا چـه          ! هـا هـا   «شايد بعضي با خود چنين بگويند،         
اي بايد مأموريت خـود را بـه         هر نبي . سخنان آنها براي من مهم نيست     . اند نوشته

نبي ديگر آمـد و     . اي آمد و مأموريت خود را انجام داد و رفت          نبي. انجام برساند 
ما مردمان اين   . و همچنين ديگر انبيا   .... او نيز مأموريت خود را انجام داد و رفت        
كنيـد؟   آيا شما نيز چنين فكـر مـي       » !اند روزگار نيازي نداريم بدانيم انبيا چه گفته      
بـه آنچـه خداونـد خـدا گفتـه اسـت        ! افكار خدا با چنين افكاري سازگار نيست      

  گوش دهيد،
اي  يا نقطه  همزه   گويم، تا آسمان و زمين زايل نشود،       زيرا هر آيينه به شما مي       

پس هر كه   . هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود       ) مقدس كتاب(از تورات   
يكي از اين احكام كوچكترين را بـشكند و بـه مـردم چنـين تعلـيم دهـد، در                    

تمـامي كتـب از الهـام       «) 19-18 :5متي  (» !ملكوت آسمان كمترين شمرده شود    
 2(» !الت مفيد اسـت   خداست و بجهت تعليم و تنبيه و اصالح و تربيت در عد           

  )16:3تيموتاؤس 
اند بـسيار ارزشـمند اسـت، زيـرا آنهـا كـالم را               حقيقتاً آنچه تمام انبيا نوشته      

نوشتند تا مردم هر عصر و روزگاري راه نجـاتي را كـه خـدا بنيـاد نهـاده اسـت                     
خواهـد كـالم او را       اند؟ خـدا از مـا مـي        دانيد انبياي خدا چه نوشته     آيا مي . بدانند
كالم انبيا  «گويد،   مقدس مي  كتاب!  به آن ايمان آوريم و از آن اطاعت كنيم         بدانيم،

كنيد اگر در آن اهتمام كنيد، مثل چراغي درخشنده          تر داريم كه نيكو مي     را محكم 
  )19:1 پطرس 2(» !در مكان تاريك

توانـد   كسي نمي«گويند،  جنگند، آنها مي  گاهي هم برخي با كالم خدا مي     بله،  
پس بـا ايـن     » !تغيير كرده است  . مقدس پر از اشتباه است     كتاب! د كند بر آن اعتما  

 .جنگـد  جنگد در واقع با خود خـدا مـي   كسي كه با كالم حقيقت مي  اوصاف  
كالم خدا صخره است و     » !مرغ نبايد با سنگ بجنگد     تخم«: گويد المثلي مي  ضرب

 كـالم حقيقـي     تواند كالم حقيقي خدا را تغيير دهد، بلكـه         انسان نمي ! مرغ ما تخم 
خدا آنقدر عظـيم و قـادر اسـت كـه بتوانـد      ! تواند انسان را دگرگون كند  خدا مي 

اين همان چيزيست كـه خداونـد در انجيـل گفتـه            . كالم ابدي خود را حفظ كند     
آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد   «: اسـت 
  )35:24متي  (»!شد

جنگند كه كالم خدا ماهيـت دل آنهـا را           م خدا مي  اين دليل با كال    بسياري به   
كـالم خـدا   «: گويـد  ببينيد خدا درباره كالم خود چـه مـي   . سازد بر آنها نمايان مي   
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تر است از هر شمشير دودم و فرو رونده تا جدا كند نفس               و برنده  مقتدر و   زنده
  )12:4عبرانيان (» .مميز افكار و نيتهاي قلب استو روح و مفاصل و مغز را؛ و 

كتـب  . گويـد   كالم خدا زنده و مقتدر است؛ و با دل انـسان سـخن مـي               ،بله  
آيند، بـا اينحـال ايـن        ترين مجموعه آثار ادبي در جهان به شمارمي        مقدس قديمي 

امـا كـالم   . تر از كالم خدا نيـست   هيچ چيز مهم  . كتب براي تمام اشخاص هستند    
ـ      همـه مـا مـي     . خدا همچون برنج و ماهي است      رنج و مـاهي غـذاي      دانـيم كـه ب

اما تا هنگامي كه آن را نخوريم       . اي است و همچنين براي بدن ما مقوي        خوشمزه
به همين شـكل هـم      . من بايد آن را بخورم    . اي براي ما نخواهد داشت     هيچ فايده 

انـسان نـه    «گويـد    بنا به همين دليل است كه خدا مي       . بايد از كالم خدا بهره ببرم     
» .شـود  اي كه از دهان خدا صادر مـي         به هر كلمه   كند، بلكه  محض نان زيست مي   

آيـا  ) 6:5متـي  . (سير خواهند شـد » گرسنگان و تشنگان عدالت  « تنها   )4:4متي  (
ايـن غـذا    . غـذايي خوشـمزه   . براي كالم خدا اشتياق داريد؟ كالم خدا غذا است        

  .ه براي تغذيه دل و روح شما استبراي تغذيه بدن شما نيست، بلك
كـالم او حرمـت قايـل       ترسد براي    يم كسي كه از خدا مي     گو پس به شما مي     
توانيد دانش خود    به اين شكل مي   .  طريق عدالت را پيگيري نماييد     درس: شود مي

را درباره آنچه خدا توسط انبيا به قـوم گفتـه اسـت افـزايش داده و بفهميـد كـه                     
خـدا سـخن گفتـه      . توانيد در مقابل خداي قدوس عادل شمرده شويد        چگونه مي 

  .خواهد با شما سخن بگويد ت و ميسا
. ا نيز شرح دهـيم    اي ديگر ر   پيش از اينكه شما را ترك كنيم، الزم است نكته           

 خود بر هيچ چيز يا كسِ ديگر تكيه نخواهيم كـرد جـز آنچـه در                 ما در درسهاي  
  و پخـش    را آمـاده   كساني كـه ايـن درسـها      . شود ت مي هاي انبياي خدا ياف    نوشته
 كـرده اسـت چيـزي دربـاره        مقدس آشـكار   ه خدا در كتاب   كنند جداي از آنچ    مي

ي در انجيـل اعـالن كـرده        يحيي نبي، پسر زكريا، به درست     . دانند ي نمي حقايق اله 
» .تواند يافت، مگر آنكـه از آسـمان بـدو داده شـود             كس چيزي نمي  هيچ«است،  

ما تنها بـر   . ما جسارت آن را نداريم كه بر دانش خود توكل كنـيم           ) 27:3يوحنا  (
آرزوي ما اين است كه شما را با آنچه كه خدا توسـط             . ايم كالم خدا تكيه كرده   

  .المش اعالن كرده است آشنا كنيمانبيا در ك
دانيد خدا در كتب انبيا چه گفته است؟ آيا شما نيز از كـساني هـستيد                 آيا مي   

 يابند؟ خدا    كه گرسنه و تشنه كالم خدا هستند تا بتوانند به عدالت حقيقي دست            
از شـما   . در كالم مقدس خود، خودش و طريـق نجـات را آشـكار كـرده اسـت                

كنيم تا همراه با ما قدم به عرصة طريق عدالت بگذاريد تا بتوانيد آنچه               دعوت مي 
همه چيزهايي كه از    «: گويد كالم خدا به ما مي    . را كه خدا گفته است درك نماييد      

 و تـسلي كتـاب اميـدوار    قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شد تـا بـه صـبر         
  )4:15 يانروم(» .باشيم
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خواهـد   خدا سخن گفته است و او مي      : توانيم با اطمينان بگوييم    همه ما مي    
پير و جوان، زن و مرد، فقيـر و غنـي،            !همه ما به او گوش دهيم و زندگي كنيم        

گوش خود را فرا داشته، نزد من بياييد و تا جان شما             «:گويد خدا به همه شما مي    
  )3:55اشعيا (» !نده گرددز

بـه اميـد خـدا در درس        . اسـگذاريم  سپ از اينكه اين درس را مطالعه كرديـد         
طريق  يم كرد، به شما ارائه خواه   » خدا كيست؟ « درس دوم را تحت عنوان،       بعدي
مثـال بـه درس     يكي از روشهاي پايان دادن به درس اين است كه براي            (،  عدالت

  )دوم نگاهي بيندازيد
ا بركت دهد، درباره اين دعوت عظيمي كه خـدا از مـا بـه عمـل                 خدا به شم    

  :آورده است فكر كنيد
  

  »!بياييد و تا جان شما زنده گرددگوش خود را فرا داشته، نزد من «
  )3:55اشعيا (
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  2درس 
  خدا چگونه است؟

  
  
  

  1پيدايش 
  

خواهد هر يك  ، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميخوانندگان سالم بر شما  
 شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد از

 بسيار خوشحال. كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسو تا اب
  .كنيم  طريق عدالت را به شما تقديم ميتوانيم درس هستيم كه امروز مي

ديگري بريتان شرح يكي پس از  را، داستانهاي انبياءها، در اين مجموع درس  
اند بررسي  همچنين قصد داريم، كالم مقدسي را كه انبياء نوشته .خواهيم داد

كنيم؛ كالمي كه نشان دهندة طريق عدالتي است كه خدا آن را مقرر كرده است و 
  .شوند حضور خداوند عادل محسوب ميتوسط آن، انسانها در 

يم و به اين مسئله پي  گذشتة خود، دربارة آثار انبياء صحبت كرددر درس  
اند اما در واقع فقط  مقدس را نوشته اگرچه بسياري از مردان خدا، كتاببرديم كه 

در انتهاي درس گذشته، شما را با اين  .يك نويسنده وجود داشته و آن خدا است
ترك كرديم، خدا از طريق انبياء » خدا سخن گفته است«مفهوم بسيار مهم كه 

خدا .  مشتاق است كه هر يك از ما به او گوش دهيمبا بشر سخن گفته است و
خدا و كالم خدا، هرگز  .هاي انبياء با ما صحبت كند خواهد از طريق نوشته مي

. مش محافظت كرده استدر طي دوران گوناگون خدا از كال. كند تغيير نمي
دنيا « )35:10يوحنا (» .ممكن نيست كه كتاب محو گردد«: گويد مقدس مي كتاب
اول يوحنا (» .باد باقي استلكن كلمة خدا تا ابداآل... ات آن در گذر استو شهو

  )25:1اول پطرس ؛ 17:2
 تورات را كه مقدس اولين بخش از كتاب بررسي خود از امروز قصد داريم  

خدا اين كتاب را در ذهن مردي كه موسي نام داشت . ناميده شده شروع كنيم
 و اكنون در حدود نوشت، به او گفت ميخدا آنچه را كه موسي بايد . قرار داد

 يا پنج باب پنج قسمتتورات شامل .  سال از روزگار موسي گذشته است3500
كتاب پيدايش پنجاه باب . شناسند  ميپيدايشقسمت اول را تحت عنوان . است
آنچه را كه در ابتدا : و اين كتاب به اين جهت پيدايش ناميده شده است كه. دارد

  .كند براي ما بيان مياتفاق افتاده، 
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براي ما شناخت اولين كتاب از تورات بسيار مهم است، به اين دليل كه   
، تا ما سخنان او را خداوند بنياد نهادپايه و اساس آن چيزي است كه » پيدايش«

ما هنگام مطالعة اين كتاب، . كه ديگر كتب انبياء ثبت شده است، بهتر درك كنيم
در مورد خدا و . سيار مهم به دست خواهيم آوردحقايق ب تري از دانش عميق

اينكه او چه صفاتي دارد چيزهايي ياد خواهيم گرفت و در مورد فرشتگان و 
. شيطان، آسمان و زمين، حيوانات و انسان نيز مطالبي مهم مطالعه خواهيم كرد

خواهيم ديد كه چگونه گناه وارد جهان شد و با خود، تباهي و اندوه را به همراه 
ورد و نيز به دقت راه نجاتي را كه خداوند مهيا كرده تا از طريق آن گناهكاران آ

بتوانند به سوي خدا باز گردند و ارتباط نزديكي با او داشته باشند بررسي 
در داستانهاي اوليه، با اولين انسان، اولين گناه، اولين قاتل آشنا . خواهيم كرد

ن، اولين انبياء و اولين قومها خواهيم خواهيم شد و در مورد اولين مذاهب دروغي
خواند و نيز در مورد داستان آدم و حوا، قائن و هابيل، نوح و نبي خدا ابراهيم و 

و نيز در مورد اسماعيل و . اينكه چرا دوست خدا ناميده شد تفكر خواهيم كرد
اولين كتاب . اسحاق، عيسو و يعقوب، يوسف و برادران شرورش خواهيم خواند

  .ات شامل همة اين مطالب و نيز مطالب بسيار ديگر استاز تور
ا  كنيد زيرخواهيم كه با دقت مطالعه ا از شما ميبنابراين دوستان عزيز، م  

) بر حسب ترتيب زماني(مقدس و انبياء را  زمان آن رسيده كه، مطالعة كتاب
ا، خدا در ابتد« :خوانيم ، مي1، آيه 1در اولين كتاب از تورات، باب  .شروع كنيم

 و اين همان جائيست كه ما درسهاي )1:1پيدايش (» .آسمانها و زمين را آفريد
خود را در مورد كالم خدا شروع كنيم، زيرا كه خدا اين كتاب را از همين جا 

  ».در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد«. شروع كرده است
 چه چيزي قبل در اين آيه، موضوع بسيار مهمي نهفته است و آن اينست كه  

ان چه چيزي وجود از خدا آسمانها و زمين را خلق كرده؟ قبل از پيدايش جه
چيز ديگري  دهد كه به جز خدا هيچ مقدس به ما نشان مي داشته است؟ كتاب
 هر چيزي ».خدا...در ابتدا«: گويد و به اين دليل، اين آيه مي. وجود نداشته است

بنابراين در زمانهاي . يك آغازي داشته استرا كه ما قادريم ببينيم و لمس كنيم، 
  .بسيار گذشته آسمان، زمين، دريا و يا درختان وجود نداشتند

در ابتدا، در حضور خدا، آسمان و زمين خلق شدند اما تا آن زمان خورشيد   
. ان وجود نداشتندو ماه و ستارگان وجود نداشتند و نيز، در ابتدا انسان و فرشتگ

چيز روز وجود دارند، وجود نداشت، هيچ ز، از آنهايي كه امچيدر آن زمان هيچ 
  .خداجز 
و به اين دليل است كه ما در اولين آيه از اولين كتاب كالم مقدس   
در « است نگفتهكالم خدا » . آسمانها و زمين را آفريدخدادر ابتدا، «: خوانيم مي
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دا، در ابت«: گويد يكالم به ما م»  بشرودر ابتدا خدا «يا »  فرشتگانو خداابتدا 
چيز وجود نداشت، قبل از اينكه فرشتگان و انسانها در ابتدا، زمانيكه هيچ » .خدا

  ! بودخداكرد و آن  تنها يك شخص زندگي مي... بوجود آيند
توانم خدا را ببينم، بنابراين خدا  من نمي«: گويند ها مي در دنياي ما، بعضي  

كنند، چند  دي كه وجود خدا را انكار ميما قصد داريم از آن افرا» .وجود ندارد
ايد؟ و يا اكسيژني را كه شما  سؤال بپرسيم، آيا شما تا به حال يك اتم را ديده

توانيد باد را ببينيد اما  ايد؟ شما نمي كنيد؟ آيا تا به حال باد را ديده خود تنفس مي
توانيد   شما مي.ببريد توانيد از حركات و تأثيراتي كه باد دارد به وجود باد پي مي

تواند خود باد را  كنند اما كسي نمي ببينيد كه درختان با وزش باد حركت مي
توانيد نسيم خنك آن  داريد اما ميتوانيد باد را در دستان خود نگه شما نمي. ببيند

مان توانيم خدا را ببينيم زيرا چش را احساس كنيد، خدا نيز اينگونه است، ما نمي
دانيم كه خدا وجود دارد زيرا  مي با وجود اين ا ببيند،تواند خدا ر بشر نمي

زيرا كه چيزهاي ناديدة او «: گويد كالم خدا مي. بينيم آنچه را كه خلق كرده مي
يعني قوت سرمدي و اُلوهيتش از حين آفرينش عالم بوسيلة كارهاي او فهميده 

 )20:1روميان (» .عذري نباشدشود تا ايشان را  و ديده مي
خدا : توانيم از اولين آية تورات بياموزيم اين است كه  ديگري كه ميمسئله 

. ، خدا در ابتدا خلق نشده است، خدا، خداوند ازلي استآغازيي نداشته است
بينيم آغازي داشته است، به غير از  شناسيم و مي در اين دنيا هر چيزيي كه مي
 او از آغاز وجود داشته تنها. او همتايي ندارد. خدا، خدا منشأ و ابتدايي ندارد

كس او را خلق نكرده و نيز خود است، هيچكس او را به دنيا نياورده و هيچ
در ابتدا، «خوانيم   مقدس مي و به اين دليل است كه در كتاب. تخالقِ خود نيس

تنها اوست كه آغازي ندارد و تنها اوست كه ديروز بوده و همانگونه كه . »خدا
  .كند  هرگز تغيير نميخدا.  بود تا به ابدديروز بوده، همان خواهد

 ».در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد«توانيم از آية  نكتة ديگري كه مي  
كند  خدايي كه همه چيز را خلق مي! خدا عظيم استبياموزييم اين است كه 

در . او خداوند آفرينش است. تر از هر چيز و هر كس است بزرگتر و عظيم
بله، خدا بزرگ » .خدا بزرگ است«نيم با تمام وجود اعالم كنيم توا حقيقت مي

است و هيچ همتايي ندارد، او بزرگتر از هر چيزي در اين دنيا، مثل اقيانوس، باد، 
تر از همة ارواح و همة  او خردمندتر و قدرتمند! خورشيد و ستارگان است

 خانه را مسلم است كسي كه. او تا به ابد شايستة جالل است. انسانهاست
تر است، بنابراين خدا باالتر و واالتر از هر چيزي  سازد از خود خانه مهم مي

 قدرت خود زندگي او با! خدا عظيم است. است زيرا او آفرينندة همه چيز است
تر  خدا از هر چيزي عظيم. كس وابسته نيستكند و به هيچ چيز و به هيچ مي

  !او عظيم استكسي نيست،  و محتاج به هيچ چيز و هيچ است
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شماري داريم، هر روز بايد تنفس كنيم، بخوابيم،  ما انسانها احتياجات بي  
به خورشيد، باران، غذا، آب، پوشاك، مسكن، پدر و مادر، . بنوشيم، بخوريم

با ! نيازهاي ما چقدر زياد هستند. دوستان، پول و خيلي چيزهاي ديگر نيازمنديم
او نه ! ريده، به هيچ چيز محتاج نيستاين وجود خداوندي كه همه چيز را آف

. شود، او مانند انسان جسم ندارد شود و نه تشنه، او هرگز خسته نمي گرسنه مي
. او خداي ازلي است. بنابراين داراي هيچ محدوديتي نيست و هيچ پاياني ندارد

  .خداي قادر مطلق استاوست 
م ندارد، پس اگر خدا مانند انسان جس. شود اكنون، سؤال مهمي مطرح مي  

دهد و  مقدس به وضوح، جواب اين سؤال را مي خدا چگونه است؟ كتاب
بايد به روح و راستي   و هر كه او را پرستش كند مي استروحخدا  «:گويد مي

انسان، جسم و روح .  روح استخدا خدا چگونه است؟ )24:4يوحنا (» .بپرستد
ندارد، او همه جا روح خدا هيچ محدوديتي . است، اما خدا تنها روح است

گيرد  او همه چيز را در بر مي. خدا برتر از هر چيز و هركسي است. حاضر است
اگر شما در . ر خدا يكسان هستندشب و روز در براب. بيند و همه چيز را مي

م خدا بر همه چيز عالبيند،  اقتان پنهان شويد، خدا آنجاست و شما را ميات
  !خدا عظيم است.  آگاهي دارداو بر افكار و مقاصدهاي شما. است
پس خدا چگونه است؟ شايد بتوانيم آنچه را كه امروز مطالعه كرديم در اين   

خدا، خدا است و هيچ همتايي . ، خالصه كنيمخدا شبيه كسي نيست: عبارت كه
 در درسهاي آيندة برنامه طريق عدالت، درك خود را از شخصيت خدا. ندارد

او خداوند . مقدس، صدها نام گوناگون دارد تابخدا در ك. افزايش خواهيم داد
حضرت اعلي، قادر مطلق، آفريننده، خالق زندگي، نور، عادل و مقدس، . است

  !اوست خداي زنده و حقيقي. رحيم، خداي محبت
 يك عظمتاو  آفريددر حقيقت خدايي كه در ابتدا آسمانها و زمين را   
  :گويد ميدرباره او، كالم . است

  
 او زيرا كه از او و به او و تا!... لتمندي و حكمت و علم خدازهي عمق دو«

كه آن را متبارك و قادر وحيد و «) 36 ،33:11روميان (» .همه چيز است
كه تنها . االرباب در زمان معين به ظهور خواهد آورد الملوك و رب ملك

اليموت و ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او 
اول (» .آمين. او را تا ابداآلباد اكرام و قدرت باد. تواند ديد  نديده و نميرا

  )16- 15:6تيموتاؤس 
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مقدس، نبي خدا، موسي، خدا را با سرودي زيبا  در بابي ديگر از كتاب  
! عظيم و عجيب است اعمال تو اي خداوند، خداي قادر مطلق« :كند ستايش مي

كيست كه از تو نترسد، خداوند ! ها امتعدل و حق است راههاي تو اي پادشاه 
مكاشفه (» .او كيست كه نام تو را تمجيد ننمايد؟ زيرا كه تو تنها قدوس هستي

و اينست آنچه كه اولين آيه از كالم ! نهايت بزرگ و عظيم است خدا بي) 4و3:15
  ».خدادر ابتدا، «: خدا به ما آموخت

، به »در ابتدا، خدا«م، يعني دوستان عزيز، باشد حقيقتي را كه امروز شنيدي  
 قادر است تنها خداخاطر بسپاريم، تنها خدا از ابتدا وجود داشته و بنابراين 

 قادر است از تنها خداحقايق مربوط به آغاز عالم را بر ما مكشوف سازد، و 
تواند  ست كه مي اتنها خداو نيز . حقايق پس از مرگ و آينده پرده بردارد

  .بر ما آشكار كندحقيقت وجود خويش را 
كس قادر نيست در هيچ«: گويند يي را بشناسيم كه ميبله، شايد ما انسانها  

با » .مورد خدا و آنچه كه در زندگي پس از مرگ اتفاق خواهد افتاد چيزي بداند
مكاني را كه ، و نيز توانيم خدا ما ميوجود اين آثار انبياء حاكي از آن است كه 

زيرا كالم خدا . ، بشناسيمرا در آن سپري كنيمقرار است زندگي ابدي خود 
  :گويد مي
  

تا حق را » «!تا بدانيد كه حيات جاوداني داريد... اين را نوشتم به شما«
) 20 ،13:5اول يوحنا (» .اوست خداي حق و حيات جاوداني... بشناسيم

چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني خطور نكرد، «
چه خدا براي دوستداران خود مهيا كرده است اما خدا آنها را به روح يعني آن

خود بر ما كشف نموده است، زيرا كه روح همه چيز حتي عمقهاي خدا را نيز 
  )10- 9:2اول قرنتيان (» .كند تفحص مي

  
؟ يا خدا براي شما صرفاً شناسيد آيا شخصاً خدا را مي ،ندگان عزيزخوان  

اشناخته و بسيار دور است؟ دوستان عزيز، خدا آفريدگار بزرگي است كه ن
كتب انبياء ! مشتاق است تا شما او را بشناسيد و با او براي هميشه زندگي كنيد

توانيم يك رابطه عالي و نزديك با خود او داشته  آموزد كه چگونه مي به ما مي
ا  مبا اينحال بايد گوشها، ذهن و قلب خود را به روي آنچه كه خدا به. باشيم
اي جميع «: گويد گوش كنيد به آنچه خدا در كالم مقدسش مي. گويد باز كنيم مي

هاي زمين به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا من خدا هستم و ديگري  كرانه
  )22:45اشعيا (» .نيست
  . رسيديمدوستان، ما به انتهاي درس  
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ي موضوع  بعدبه ياري خداوند، در درس. بوديدمتشكريم كه امروز با ما   
دانيد  آيا شما داستان آنها را مي. فرشتگان و شيطان. جالبي را بررسي خواهيم كرد

  اند؟ دانيد كه از كجا آمده و مي
  :خدا به شما بركت دهد، دربارة اين آيه از كالم مقدس فكر كنيد  

  
بايد به روح و راستي  ميخدا روح است و هر كه او را پرستش كند «

  )24:4يوحنا ( ».بپرستد
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  3درس 
  شيطان و فرشتگان

  
  
  

  28 ؛ حزقيال14اشعيا
  

 عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، خداوندي كه دگانخوانن سالم بر شما  
خواهد هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده  مي

. مكني  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسو تسليم آن شويد، و تا اب
 طريق عدالت را به شما تقديم توانيم امروز درس  از اينكه ميبسيار خوشحاليم

  .كنيم
: در اين آيه نوشته شده. مقدس را خوانديم  قبلي، اولين آيه از كتابدر درس  

ديديم كه همه چيز ابتدا ) 1:1پيدايش (» .در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد«
چيز وجود نداشت، يك  ابتدا زمانيكه، هيچ در. ر از خداو آغازي داشت، غي
خدا، خداوند . او از ابتدا وجود داشت.  بودخداكرد و آن  شخص زندگي مي

او هيچ ابتدا و انتهايي ! خدا عظيم و بزرگ است و همتايي ندارد. ازلي است
تواند همه جا  خدا روح است و در يك آن مي. به هيچ چيز محتاج نيست. ندارد
گيرد و  او هر چيزي را در بر مي. تر از هر كس و هر چيزي استاو باال. باشد

خدا . همتاست نظير و بي او بي. بيند، و بر همه چيز عالم است همه چيز را مي
تنها اليموت و ساكن در «: گويد و به همين دليل كالم مقدس مي! عظيم است

تواند  مينوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او را نديده و ن
  )16:6اول تيموتاؤس (» .آمين. او را تا ابداآلباد اكرام و قدرت باد. ديد

ما قصد داريم آنچه را . كنيم امروز سومين درس از كتب انبياء را شروع مي  
آيا شما .  تعليم داده بررسي كنيمفرشتگان و شيطانكه كالم خدا در مورد 

اند؟  شيطان و ارواح شرير از كجا آمدهاند؟ و يا  دانيد كه فرشتگان از كجا آمده مي
توانستيم چيزي در مورد  گفت ما خود نمي اگر خدا در مورد آنها چيزي به ما نمي

اما خدا در كالمش در مورد آنها با ما صحبت كرده، بنابراين اجازه . آنها بدانيم
مقدس را بررسي كنيم تا بتوانيم حقيقت را در مورد   بدهيد كه ما به دقت كتاب
  .فرشتگان و شيطان بدانيم

هاي طريق يم كه قصد داريم در مجموعه درسكن باري ديگر يادآوري مي  
، به هاي انبياء را از ابتدا تا به انتها بر طبق ترتيب زماني مطالعه كنيم عدالت نوشته

 قبلي، در مورد خود خدا صحبت كرديم، اينكه او از ابتدا همين منظور در درس
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به ياري خدا، در درس آينده، خواهيم گفت كه چگونه و . وجود داشته است
اما، قبل از اينكه . خدا جهان و تمام چيزهايي را كه در آن است، بوجود آورد

كنيم خلق كند، كار ديگري انجام داد،  خدا انسان و جهان را كه در آن زندگي مي
  . را آفريد فرشتگان:ابتدااو 

امروز قصد داريم حقايق . كردهكالم خدا در مورد فرشتگان بسيار صحبت   
كالم خدا به ما . بسيار مهمي دربارة ذات اين مخلوقات به اختصار بيان كنيم

 را كه روحهاي ديگريگويد؛ در زمانهاي بسيار دور، خدا كه روح بود،  مي
آيا همگي ايشان «: گويد مقدس به ما مي كتاب.  ناميده شدند آفريدفرشتگان

فرشتگان خود را بادها ) خدا(«) 14:1عبرانيان (» هاي خدمتگزار نيستند؟ روح
مقدس به  بنابراين كتاب) 7:1عبرانيان (» گرداند و خادمان خود را شعلة آتش مي

توانيم با باد و  عمل آنها را مي. آموزد كه فرشتگان همانند خدا روح هستند ما مي
. ا لمس كندتواند آتش ر كس نمي بينيم و هيچ ما باد را نمي. آتش مقايسه كنيم

خدا براي آنها بدني همچون بدن ما نيافريده  .فرشتگان خدا نيز چنين هستند
ما انسانها از جسم و روح خلق شديم اما فرشتگان تنها روح هستند و به . است

  .توانيم آنها را ببينيم همين دليل نمي
گويد؟ كالم  مقدس در اين رابطه چه مي خدا چقدر فرشته خلق كرد؟ كتاب  
. خدا آنقدر فرشته خلق كرد كه انسان قادر نيست آنها را بشمارد: گويد ميخدا 

فرشتگان بسيار را كه «: در آسمان، در حضور خدا فرشتگان بسياري وجود دارند
گرداگرد تخت و حيوانات و پيران بودند و عدد ايشان كرورها كرور و هزاران 

 خدايي كه حد و مرزي ! خدا، خداوند ما عظيم است)11:5مكاشفه (» .هزار بود
مقدس به ما  كتاب. ندارد، هزاران هزار فرشتة زيبا، عالي و خردمند آفريد

توانند در هر جايي   و نمي نيستند قادر مطلق- همگيگويد كه فرشتگان خدا  مي
تنها . آنها فقط مخلوق هستند. دانند حضور داشته باشند و يا نيز همه چيز را نمي

  .وديتي ندارد و آن خداستيك شخصيت هست كه هيچ محد
زمانيكه خدا : نكتة ديگري كه بايد در مورد فرشتگان بدانيم اينست كه  

 بودند در ابتدا فرشتة شيطان مخلوقات مقدسيفرشتگان را آفريد، همه آنها 
صفتي وجود نداشت، ارواح شيطاني وجود نداشتند و خدا فرشتة شروري را 

خدا قادر به همه : طر داشته باشيم كهخلق نكرد ما بايد اين حقيقت را به خا
دهد، انجام  تواند آنچه را كه شيطان انجام مي خدا نمي. كاريست جز يك چيز

آفريند زيرا او  پس اين مسئله را فراموش نكنيم كه خدا چيزهاي بد را نمي. دهد
هرگز از خدا گناهي سر .  استكاملكند زيرا او  خدا هرگز خطا نمي.  استنيكو
تمام افكار، سخنان و اعمال خدا، عالي و .  استپاك و مقدسيرا او زند ز نمي
خدا هرگز از بديها تجربه «: گويد مقدس مي و به همين دليل كتاب. نقص است بي
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 بسيار خوب، پس )13:1يعقوب (» .كند كس را تجربه نمي شود و او هيچ نمي
شرح خواهيم شيطان از كجا آمده است؟ ما به زودي پاسخ خدا را در اين مورد 

  .اما در ابتدا بايد مسئلة ديگري را در مورد فرشتگان بدانيم. داد
آموزد كه خدا  مقدس به ما مي ب  خدا فرشتگان را خلق كرد؟ كتاچرا  

فرشتگان را آفريد تا در حضور او باشند و تا ابداآلباد در شادي آسمان به او 
مة آنها به خدا تعلق ه. عشق بورزند، او را پرستش كنند و به او خدمت كنند

آنها در خانة خدا در آسمان و در ملكوت . دارند، زيرا او آنها را آفريده است
خدا در دانيد كه  اند آيا مي خدا، فراتر از ماه و خورشيد و ستارگان ساكن شده

؟ درست است، ما در درس گذشته آموختيم كه خدا مكان خاصي ساكن است
قدس با ما در مورد مكاني عالي، مقدس، پر م در همه جا حاضر است، اما كتاب

كند و جالل  مكاني كه خدا در آن زندگي مي. كند از نور و زيبايي صحبت مي
آنجا مكاني است كه انبياء خدا آن را حضور خدا، . سازد خود را آشكار مي

آنجا مكاني است كه خدا همراه با فرشتگان مقدسش . اند  ناميدهبهشتآسمان يا 
  .استدر آن ساكن 

با همة فرشتگان : نكتة ديگري كه بايد در مورد فرشتگان بدانيم اين است كه  
برخي از . ، برخي از آنها زيباتر و خردمندتر از ديگران هستندهم يكسان نيستند

اند برخي از آنها به انسانها  آنها در ملكوت، تخت پادشاهي خدا را احاطه كرده
 در ميكائيل و جبرئيلد، برخي مانند كنن كنند و از آنها محافظت مي كمك مي

اند و براي انجام مأموريتهاي خاص به زمين فرستاده  حضور خدا ايستاده
  .شوند مي

 را زهرهآيا تا به حال اسم . كنند برخي از فرشتگان، بر ديگران نظارت مي  
اگر شما . گويد، زماني زهره رئيس فرشتگان ديگر بود ايد؟ كالم خدا مي شنيده

  . از كجا آمده استشيطانيد شد كه هره را بدانيد متوجه خواهداستان ز
زهره گويد؛ زمانيكه خدا در ابتدا فرشتگان را خلق كرد،  مقدس مي كتاب  

زهره . ، زهره يعني درخشانزيباترين و قدرتمندترين و خردمندترين آنها بود
 به او خدا. از نظر دانش و خرد و قدرت، نسبت به همة فرشتگان ديگر، برتر بود

كرد، او   زهره بايد خدا را پرستش مي.حد و حصري داده بود يي و هوش بيزيبا
كرد زيرا خدا او را خلق كرده و  كرد و براي هميشه از او اطاعت مي را محبت مي

خوانيم كه روزي، دل زهره  اما در آثار انبياء مي. به او بركت زيادي عطا كرده بود
به آسمان  من«: او در دل خود گفت. رامي كرد پر شد و به خدا بي احتغروراز 

 من  افراشت،خواهم كرسي خود را باالي ستارگان خدا من ، نمودخواهم صعود
 باالي بلنديهاي ابرها من . نمودخواهمو به كوه اجتماع در اطراف شمال جلوس 

  )14- 13:14اشعيا (» . شدخواهمضرت اعلي  مثل حمن كرد؛ خواهمصعود 
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زهره كه جز چيزهايي كه خدا به او عطا كرده بود ! دني استواقعاً باور نكر  
خواست جالل خدا، حضرت اعلي، را تسخير و از آن خود  چيزي نداشت، مي

 را كه در  سوم از فرشتگانييكها از خدا نافرماني كرد بلكه زهره نه تن! كند
روي خدا روي برگردانند و زهره را با گناهش پي ملكوت بودند انتخاب كرد تا از

  ).4:12مراجعه كنيد به مكاشفه (كنند 
با اين وجود، خدا، خداست و او هر آنچه را كه زهره و ديگر فرشتگان   

ور كه در درس گذشته آموختيم،  همانط.دانست خواستند انجام دهند، مي يم
هر كاري كس قادر نيست كاري را از حضور خدا مخفي كند، زيرا خدا از هيچ

خدا به گناهي كه در دل زهره و فرشتگاني كه  !خبر استحتي قبل از وقوع آن با
  .برد كردند، پي او را پيروي مي

پس چه اتفاقي افتاد؟ خدا چه اقدامي كرد؟ آيا خدا به زهره كه در برابر او   
داد تا مقام و جايگاه او را تسخير كند؟ آيا خدا  نافرماني كرده بود اجازه 

توانست با گناه غرور و  ا خدا ميآيپوشي كند؟  توانست از گناه چشم مي
آموزند كه خداي ما  هاي انبياء به ما مي نوشته!  هرگزنافرماني زندگي كند؟

تواند گناه را  خدا هرگز نمي. تواند گناه را تحمل كند خداي قدوس است و نمي
كس نظير است، هيچ خدا بي. خواهد داداو جالل خود را به ديگران ن. تحمل كند

خدا زهره و گويد كه  مقدس به ما مي بنابراين كتاب! زين او شودتواند جايگ نمي
زهره و پيروانش نتوانستند براي . فرشتگان شرور را از حضور خود بيرون كرد

خواستند مقام خدا را  مدت زيادي در آسمان، خانة خدا، بمانند زيرا آنها مي
شتگان شرور به اين دليل، خدا لوسيفر و فر. و مرتكب گناه شدند تصاحب كنند
كنند،  خدايي كه مقدس است بايد كساني را كه از او نافرماني مي. را بيرون كرد

  .داوري كرده و مجازات كند
او ديگر، زهره يعني . بعد از اينكه زهره مرتكب گناه شد نام او تغيير كرد  

 زهره دشمن خدا . نام گرفت و يعني دشمنشيطانو درخشان نام نداشت بلكه، ا
دانيد، شيطان و پيروانش، خدا و تمام چيزهاي خوب را رد  طور كه ميشد و همان

جنگد و سعي  شيطان با خدا مي. كردند، آنها كالم خدا را رد و انكار كردند
خدا داور . هاي خدا را خراب كرده و مانع از انجام آنها بشود كند نقشه مي
ازي بازي با دم ب«! تواند در مقابل او پيروز شود كس نمينظيري است و هيچ بي

  !)تخم مرغ نبايد با سنگ بجنگد(شير هم بازي 
گويد؛ بعد از اينكه خدا شيطان و پيروانش را بيرون  مقدس به ما مي كتاب  

. شود  را خلق كرد، آتشي كه هرگز خاموش نميآتش جهنمكرد، براي آنها 
 روزي فرا خواهد رسيد كه خدا، شيطان و فرشتگانش و نيز تمام كساني كه از
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و ايشان تا «: گويد كالم خدا مي. كنند را به آتش خواهد سپرد آنها پيروي مي
  )10:20مكاشفه (» .اب خواهند كشيدابداآلباد شبانه روز عذ

د كه هنوز شيطان در جهنم نيست، آموز با اين وجود كالم خدا به ما مي  
هد خوا او يك ويرانگر است و مي. جنگد  و با خداوند مي در جهان استشيطان

خواهد بشري را كه خدا خلق كرده به هالكت  او مي. كار خدا را خراب كند
اكثريت مردم زير كنترل  گويد كالم خدا مي. كشانده و با خود به جهنم ببرد
به همين خاطر .  استفريبكارطان زيرا شي دانند شيطان هستند، ولي آنها نمي

رشتة نور مشابه شيطان هم خويشتن را به ف«: گويد ت كه كالم خدا مياس
او براي اينكه انسانها به كالم خدا توجهي نكنند،  )14:11دوم قرنتيان (» .سازد مي

: كند آنها را فريب دهد و به همين خاطر يكي از انبياي خدا گفته است سعي مي
كند  هشيار و بيدار باشيد زيرا كه دشمن شما ابليس مانند شير غرّان گردش مي«

خواهد  شيطان مي! هشيار باشيد) 8:5اول پطرس (» .بلعدطلبد تا ب و كسي را مي
  .شما را براي هميشه نابود كند

قدرت توانيم توسط كالمي كه خدا به ما داده است از  ما مي! اما خدا را شكر  
و حق را خواهيد شناخت و حق «: گويد مقدس مي كتاب. شيطان در امان بمانيم

يا شما حقيقتي را كه قادر است شما را  آ)32:8يوحنا (» .شما را آزاد خواهد كرد
نبايد فراموش كنيم كه شناسيد؟  تناك شيطان آزاد كند مياز ترفندهاي وحش

 از ما شيطان از شيطان داناتر است، اما خداتر و داناتر است،   از ما عاقلشيطان
تواند  آيا كالم حقيقت را كه مي. تر از شيطان است  قوياما خداتر است  قوي

نسانها تمايلي به شناسيد؟ خيلي از ا ز قدرت شيطان نجات دهد ميشما را ا
چرا آنها مايل به شنيدن حقيقت نيستند؟ زيرا شيطان . هي ندارندشنيدن حقايق ال

مطمئن . كند تا به دروغ اعتماد كنند او آنها را تشويق مي. آنها را فريب داده است
» .حقيقت تلخ است «.يند نيستآ باشيد كه گوش كردن به حقيقت هميشه خوش

با اين وجود اگر حقيقت كالم خدا را بدانيد و به آن ايمان داشته باشيد از قدرت 
 فريب شيطان قادر است انسانها را از حقيقت خدا. شيطان در امان خواهيد بود

  !اما بايد اين حقيقت را بدانيد و به آن ايمان داشته باشيد. آزاد كند
اي حبيبان، هر روح را قبول «: د گوش كنيدگوي به آنچه كه كالم خدا مي  
، زيرا كه انبياي كذبه كه از خدا هستند يا نه بيازمائيدها را   بلكه روحمكنيد

نبوتها را خوار مشماريد همه «) 1:4اول يوحنا (» .اند بسيار به جهان بيرون رفته
 چيز را تحقيق كنيد و به آنچه نيكوست متمسك باشيد از هر نوع بدي احتراز

آيا واقعاً مايل هستيد آنچه را كه انبياء ) 22 - 20:5اول تسالونيكيان (» .نماييد
كنيد؟ آيا شما با تمام  ؟ آيا شما كالم حقيقت را درك مياند بدانيد خدا نوشته

  وجود به آن ايمان داريد؟
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كنيم تا  از شما دعوت مي.  سپاسگذاريماز اينكه اين درس را مطالعه كرديد  
خدا چگونه «:  بعدي ما اين استموضوع درس. با ما همراه باشيد  آيندهدر درس

اگر در مورد موضوعاتي كه امروز مطالعه كرديم سؤالي » جهان را خلق كرد؟
  .ال خود را براي ما بوسيله ايملي كه در اول كتاب است بفرستيدداشتيد، سؤ

ركت خدا به شما ب.  ديگري در خدمت شما باشيمما منتظر هستيم تا با درس  
  :اي كه در كالم او آمده تفكر كنيد در مورد وعدة عالي. بدهد

  
  ».خت و حق شما را آزاد خواهد كردو حق را خواهيد شنا«

  )32:8يوحنا (



__________________________________________________________  
 PWO    27-راه عدالت

  4درس 
  خدا چگونه جهان را خلق كرد

  
  
  
  1پيدايش
  

خواهد  عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي دگانخوانن سالم بر شما  
عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن هر يك از شما راه 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا ابداآلبا

 طريق عدالت را به شما تقديم توانيم درس يم كه باري ديگر ميخوشحال هست
  .كنيم
اند،   نوشتهفرشتگان و شيطان گذشته، آنچه را كه انبيا دربارة در درس  

خوانديم و آموختيم كه در ابتدا، خدا ميليونها روح را خلق كرد و آنها را فرشته 
تر و زيباتر از بقية آنها بود، و او  در ميان تمام فرشتگان يكي از آنها باهوش. ناميد

احترامي كرد و  اما روزي زهره در دل مغرور شد و به خدا بي. زهره نام داشت
سپس بسياري از فرشتگان ديگر نيز از . ا تصاحب كندخواست كه جاي خدا ر
توانست نافرماني آنها را تحمل  و از آنجايي كه خدا نمي. گناه زهره پيروي كردند

و نام زهره به شيطان، . كند، زهره و فرشتگان شرور را از حضور خود بيرون كرد
ا بيرون كرد بعد از آنكه خدا شيطان و فرشتگان او ر. يعني دشمن تغيير پيدا كرد

و روزي فراخواهد رسيد . براي آنها جهنمي از آتش خاموشي ناپذير خلق كرد
اند را به آتش خواهد  كه خدا شيطان و همة كساني كه از او پيروي كرده

دادن  ولي اكنون شيطان در جهنم نيست بلكه او در جهان به دنبال فريب. انداخت
  .انسانها و هالك كردن آنهاست

از كتاب اول از . كنيم هاي انبياء را بررسي مي ين درس از نوشتهامروز چهارم  
در ابتدا، «: كنيم  باب اول، آية اول بريتان قرائت ميتورات كه پيدايش نام دارد،
و زمين تهي و باير بود و تاريكي بر روي لجه و . خدا آسمانها و زمين را آفريد

  )2- 1:1پيدايش (» .روح خدا سطح آبها را فرو گرفت
چيزي بر روي زمين  آسمانها و زمين را خلق كرد هيچ در ابتدا، زمانيكه خدا  

تنها فرشتگان و شيطان آنجا . شكل و تاريك بود كرد و همه چيز بي زندگي نمي
بودند بنابراين خدا تصميم گرفت تا بشري را خلق كند كه قادر باشد خدا را 

اما خدا قبل از . عت كندبشناسد و بتواند به او محبت كند و هميشه از او اطا
اينكه انسان را بيافريند تصميم گرفت تا جهاني زيبا خلق كند تا انسان بتواند در 

خدا امروز ما خواهيم ديد كه . رفاه و خوشبختي واقعي در آن زندگي كند
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كه قصد داشت بيافريند آماده  و آن را براي انساني چگونه جهان را خلق كرد
  .كرد
گويد؟ كالم  چگونگي خلقت جهان به دست خدا چه ميكالم خدا در مورد   

در شش روز، خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در «: گويد خدا مي
 بيائيد به باب اول از تورات نگاهي كنيم و )11:20خروج (» .آنهاست بساخت

  .ببينيم كه چگونه خدا در شش روز جهان را آفريد
  

  گويد،  ميمقدس در مورد روز اول ابكت. 1  
  
و » .روشنايي بشود«: و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت«

روشنايي شد و خدا روشنايي را ديد كه نيكوست و خدا روشنايي را از 
. تاريكي جدا ساخت و خدا روشنايي را روز ناميد و تاريكي را شب ناميد

  )5-2:1پيدايش ( ». بود، روزي اولو شام بود و صبح
  

و خداوند » . شودروشناييدر تاريكي « در روز اول خدا فرمان داد بنابراين  
به زمين كه شبيه توپ بزرگي در آسمان بود دستور داد تا هر بيست و چهار 

و به اين دليل است كه دوازده ساعت روز و دوازده . ساعت يكبار بچرخد
خدا با جدا كردن روشنايي از تاريكي چه كار عظيمي در . ساعات شب است

  .وز اول انجام دادر
  

  گويد، مقدس دربارة روز دوم مي تابك. 2  
  

 و خدا ".فلكي باشد در ميان آبها و آبها را از آبها جدا كند": و خدا گفت«
 و چنين. فلك را بساخت و آبها زير فلك را از آبهاي باالي فلك جدا كرد

  ». و شام بود و صبح بود، روزي دوم.و خدا فلك را آسمان ناميد. شد
  )8-6:1پيدايش (

  
 دور تا دور زمينناميم   را كه ما آن را اتمسفر ميآسماندر روز دوم خدا،   

آفريد، اتمسفر، آسماني است كه دنيا را احاطه كرده و شامل همان هوايي است 
همين اتمسفر است كه هر كس و هر چيزي را از شدت . كنيم كه ما تنفس مي

توانست بدون  انسان نمي. كند يگرماي خورشيد و بالهاي ديگر محافظت م
وجود چنين آسمان استثنايي كه خدا در روز دوم خلق كرد، بر روي زمين 

  .زندگي كند
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ا ، به آنچه كه كالم خددريا، خشكي و نباتات را آفريددر روز سوم خدا . 3  
  :گويد گوش دهيد در اين مورد مي

  
ظاهر آبهاي زير آسمان در يكجا جمع شود و خشكي ": و خدا گفت«

 و چنين شد، و خدا خشكي را زمين ناميد و اجتماع آبها را دريا ".گردد
زمين نباتات بروياند، علفي : و خدا ديد كه نيكوست و خدا گفت. ناميد

اي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه  كه تخم بياورد و درخت ميوه
و تخمش در آن باشد، بر روي زمين و چنين شد و خدا ديد كه نيكوست 

  )13 ،11- 9:1پيدايش ( ».م بود و صبح بود، روزي سومشا
  

ها، هزاران نوع  بنابراين، طراح بزرگ، خدا، در روز سوم، درياها، رودخانه  
هايشان را آفريد، و خدا چه  ها و دانه درخت و گياهان مختلف همراه با ميوه
ي، فرنگ انبه، موز، نارگيل، خربزه، گوجه: خوراكهاي خوشمزه متنوعي خلق كرد

و خدا در مورد . زميني و هزاران نوع غذاي ديگر كلم، هويج، برنج، ارزن، بادام
هر چيزي كه خدا آفريده ! ».نيكو است«: هر چيزي كه خلق كرده بود گفت

پس ديديم كه خدا تنها يك كار . باشد نقص و كامل مي است، خوب عالي و بي
  !خدا نيكوستا تواند انجام دهد، خدا عمل بد انجام دهد، زير را نمي

اگر خدا خوب و عاليست پس «: شايد براي برخي اين سؤال مطرح شود كه  
چرا دنيا پر از بدي و شرارت و نزاع است؟ چرا امسال مزرعه من محصول 
خوبي نداد؟ چرا فرزند من مريض است؟ اگر خدا، خوب و نيكوست چرا از 

 هستند كه زند؟ در حقيقت اينها سؤالهاي مهمي انسانها شرارت سر مي
دهد و ما در درس آينده آنها را  اي به آنها مي كننده مقدس جوابهاي قانع كتاب

با اين وجود امروز اجازه دهيد فقط اين حقيقت را در ذهن . بررسي خواهيم كرد
هر چيزي كه خدا خلق كرده خود مرور كنيم كه خدا نيكوست و در نتيجه 

  .خوب و عاليست
شنيديم كه چگونه خدا در .  فكر كنيمكويي خدانيبياييد لحظاتي در مورد   

 درختان را همراه با چرادانيد خدا،  روز سوم درختان را آفريد، آيا شما مي
هايشان خلق كرده است؟ آيا خدا به آنها احتياج داشت؟ آيا او درختان را  ميوه

خداي ! هاي لذيذشان آفريد تا گرسنگي خود را رفع كند؟ خير همراه با ميوه
پس چرا خدا ! شود و به هيچ چيز محتاج نيست گاه گرسنه نمي ننده هيچآفري

خدا، همه چيز را از روي لطف و : گويد مقدس به ما مي  را آفريد؟ كتابدرختان
  .مهرباني خود براي انساني كه قصد داشت او را در روز ششم بيافريند، خلق كرد

ذ يك انبه را بچشيد و توانيد طعم لذي  آيا ميبرديد؟ آيا به نيكويي خدا پي  
داشتني يك گل را ببوييد ولي نيكويي و مهرباني خدا درك  يا عطر دوست
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توانيد يك درخت را ببينيد ولي در مورد سازندة آن تفكر نكنيد؟  نكنيد؟ آيا مي
در اين صورت ما، هيزمي ! بدون وجود درختان زندگي بسيار وحشتناك بود

باني  هيچ سايه. ن خانه يا قايق نداشتيمبراي پخت و پز و يا الوار براي ساخت
نداشتيم تا در گرماي روز در زير آن استراحت كنيم و يا برگ براي چاي و دارو 

بدون وجود درختان زندگي غيرممكن بود و درختان يكي از هزاران . نداشتيم
به . نعمتهاي خوبي است كه خدا براي سعادت و رضايت خاطر ما آفريده است

بچشيد و ببينيد كه خدا «: گويد كه نبي خدا، داود در مزامير مياين دليل است 
 اما پيش از اينكه وقت ما به پايان برسد بايد درس )8:34 مزمور(» .نيكوست

  .امروز را به اتمام برسانيم
  

نيرها در فلك آسمان باشند تا روز را از شب « :خدا در روز چهارم گفت. 4  
 خدا )14:1پيدايش  (».وزها و سالها باشندجداكنند و براي آيات و زمانها و ر

خدا تنها .  در آسمان پديدار شدندخورشيد و ماه و ستارگانفقط فرمان داد و 
او دوباره سخن . اي گفت و زمين شروع به حركت به دور خورشيد كرد كلمه

  .گفت و ماه شروع به حركت به دور زمين كرد
 كالم خدا در اين مورد ؟خدا از چه چيزي براي خلقت جهان استفاده كرد  

  :گويد مقدس مي گويد؟ كتاب چه مي
  

ا مرتب گرديد، حتي آنكه چيزهاي ديدني از چيزهاي  خدكلمةها به  عالم«
 بود و كلمه نزد خدا كلمهدر ابتدا «) 3:11عبرانيان (» .ناديدني ساخته شد

 واسطة اوهمه چيز به . همان در ابتدا نزد خدا بود. بود و كلمه خدا بود
  )3- 1:1يوحنا (» .آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت

  
و روشنايي » .روشنايي بشود«: گفتاكنون خوانديم كه خدا در روز اول تنها   
خدا در روز سوم دوباره . و فلك بود» .فلكي باشد«: گفتدر روز دوم خدا . شد

 اينست؛ خدا از چه سخن گفت و آنچه كه او گفت پديدار شد و حال سؤال ما
اي براي خلقت تمام اين چيزها در جهان استفاده كرد؟ خدا از چيزي جز  وسيله
و هر ! ها كاري كه كرد اين بود كه گفت او تن!خنش استفاده نكرد و سشكالم

مقدس   كالمش همه چيز را خلق كرد، كتابخدا تنها با. آنچه را كه گفت، شد
 بلكه همه چيز توسط خلق كردبا كالمش نه تنها خدا همه چيز را : گويد مي

تنها توسط قدرت كالم خدا، ماه و .  شده استداشتهنگاه  قدرت كالم او
تنها به فرمان خدا، . ستارگان در مكانهاي مقرر خود در آسمان باقي ماندند

دانستيم كه  تصور كنيد، اگر نمي. كند خورشيد در زمان معيني طلوع و غروب مي
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ورشيد طلوع خواهد كرد يا خير، چقدر زندگي براي ما مشكل آيا كه آيا فردا خ
) 9:1اول قرنتيان (» !خدا امين است«: گويد كالم خدا مي !شد فرسا مي و طاقت

كلمة خدا «. كند كند و كالم او هرگز تغيير نمي خدا هرگز كالم خود را نقض نمي
  )25:1اول پطرس (» ! باقي استابداآلبادتا 
  

  ،گويد مقدس مي كتاب. ان نوع ماهي و پرنده آفريدا هزاردر روز پنجم خد. 5  
  

آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باالي زمين به : و خدا گفت«
روي فلك آسمان پرواز كنند پس خدا نهنگان بزرگ آفريد و همة 
جانداران خزنده را، كه آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد، و همة 

و خدا ديد كه نيكوست و خدا آنها را .  به اجناس آنهاپرندگان بالدار را
بارور و كثير شويد و آبهاي دريا را پر سازييد، و ": بركت داده گفت

 ».ام بود و صبح بود، روزي پنجم و ش".پرندگان در زمين كثير بشوند
  )23-20:1پيدايش (

  
 را حيوانات و انسانگويد خدا  مقدس در مورد روز ششم به ما مي كتاب. 6  

به . هم نداريممتأسفانه، امروز زمان كافي براي شرح دادن اين وقايع م. خلق كرد
 اولين هچگون  اينكه خدا خدا دربارة  بعدي آنچه را كه كالمياري خدا در درس

  . به دقت بررسي خواهيم كرد انسان را آفريد،چراانسان را آفريد و 
: گويد كه نبي خدا داود ميخوانديم .  خوانديمنيكويي خداوندامروز دربارة   

دوستان عزيز، آيا تا به حال نيكويي خدا را » .خدا نيكوست و ببينيد كه بچشيد«
خوريم  ؟ هر روز غذاهاي مختلفي را كه خدا براي ما تدارك ديده ميايد چشيده
 اگر واقعاً ايم؟ يي خدا را چشيده و درك كردهچشيم ولي آيا تا به حال نيكو و مي

ه نيكويي خدا را بچشيد بايد به كالم خدا گوش داده و به آن مشتاق هستيد ك
كند، بلكه  انسان نه محض نان زيست مي«: گويد كالم خدا مي. ايمان داشته باشيد

در درس آينده اين ) 4:4متي (» .گردد اي كه از دهان خدا صادر مي به هر كلمه
ح نيز دارد و موضوع را بررسي خواهيم كرد كه انسان تنها جسم نيست بلكه رو

كالم خدا بسيار نيكوست و نظير نيكويي . روح ما بايد از كالم خدا تغذيه شود
اندازه كه معده آيا به همان . شود، اما ما گرسنه و مشتاقِ آن باشيم آن يافت نمي
اش است؟  ، روح شما نيز خواهان شناخت خدا و كالم ابديخواهد شما غذا مي

ا باشيد حقيقتي را كشف خواهيد كرد، كه قادر اگر شما اينگونه گرسنة كالم خد
است از يك سو به شما بر روي زمين آرامشي كامل در كنار خدا ببخشد و از 

دانيم كه اين  مي. ناپذير را برايتان مهيا كند طرف ديگر، در آسمان ميراث فساد
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خوشا به حال «: ا خدا خودش وعده داده و گفته استموضوع حقيقت دارد زير
  آمين) 6:5متي (» .زيرا سير خواهند شد و تشنگان عدالت گرسنگان

 با ما همراه باشيد، كنيم كه در درس بعدي توصيه مي. كريماز توجه شما متش  
ز آن خدا چرا انسان را تر ا تا ببينيد خدا چگونه اولين انسان را خلق كرد؟ و مهم

  ....آفريد
فراموش نكنيد كه خدا به شما بركت دهد، هرگز اين دعوت عالي خدا را   

  :گويد به شما مي
  

  )8:34مزمور ( ».د نيكوستبچشيد و ببينيد كه خداون«  
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  5درس 
  چرا خدا انسان را آفريد

  
  
  
  1،2پيدايش 

  
خواهد  ، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي عزيزندگان خوانسالم بر شما  

 تسليم آن هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و
بسيار . كنيم  خود را آغاز مي با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا ابد
  . طريق عدالت به شما تقديم كنيمتوانيم امروز نيز درس يم كه ميخوشحال هست

 آسمانها، زمين، دريا و تمام خدا چگونهدر درس گذشته خوانديم كه   
مه چيز را تنها به قوت خداوند خدا ه. خلق كردچيزهايي را كه در آنهاست 

خلق  جهان را چرا خداهمچنين فهميديم كه . كالم خود در شش روز خلق كرد
او جهان را براي بشري خلق كرد كه قصد داشت، او را براي جالل خود . كرد

چقدر خدا مهربان است كه چنين مكان زيبا و عالي را خلق كرده تا . بيافريند
  !شبختي واقعي زندگي كندانسان بتواند در آن با رفاه و خو

 خدا چگونهمقدس ادامه دهيم و ببينيم كه  امروز قصد داريم به بررسي كتاب  
 خدا انسان چرا كنيم بفهميم، كه  به ياري خدا سعي مي. اولين انسان را خلق كرد

  :گويد  مي26را آفريد؟ كالم خدا در تورات، كتاب آفرينش، باب اول، آية 
ورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا آدم را بص": و خدا گفت«  

و پرندگان آسمان و بهايم و بر تمامي زمين و همة حشراتي كه بر زمين 
او را . پس خدا آدم را بصورت خود آفريد ".خزند، حكومت نمايد مي

  )27-26:1پيدايش (» .ايشان را نر و ماده آفريد. بصورت خدا آفريد
زي كه خوانديم و هر كسي بايد آن را بداند اين انگي حقيقت عميق و حيرت  

! به اين مسأله فكر كنيد! در ابتدا زن و مرد را مثل خود آفريداست كه، خدا 
در حقيقت انسان مهمترين مخلوق خدا در بين ! خدا انسان را شبيه خود آفريد

  . آفريده شدخداتنها انسان شبيه و مانند . ديگر مخلوقات است
 چيست؟ »خدا انسان را بصورت خود آفريد« كالم خدا از منظوربنابراين   
خداوند خدا پس آدم را از خاك «: گويد مقدس در باب سه، آيه هفت مي كتاب

» .زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم نَفس زنده شد
بريم، زمانيكه خدا اولين انسان را خلق كرد او را   از اين آيه پي مي)7:2پيدايش(

انسان تنها ذات فيزيكي ندارد، بلكه او جسم و . روح و بدن: و ويژگي آفريدبا د
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دوباره به آنچه كه كالم خدا . خدا انسان را در دو مرحله آفريد. روح دارد
» .خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت «:اول: گويد گوش كنيد مي
  ».در بيني وي روح حيات دميد و آدم نَفس زنده شد«: دوم
 او را جسمپس از كالم خدا دريافتيم كه خدا به هنگام خلقت انسان ابتدا   

چرا خدا ابتدا جسم انسان را ساخت؟ او ابتدا جسم انسان را سرشت . سرشت
دانيد كه جسم  آيا شما مي. شد  انسان ميروحزيرا جسم، محل سكونتي براي 

يزي است كه اي موقتي براي روح شما است؟ و اين همان چ شما، خانه و خيمه
خدا جسم  )1:5دوم قرنتيان (»  ماخيمهخانة زميني، «: آموزد مقدس به ما مي كتاب

  .آفريد تا روح او در آن ساكن شودانسان را 
خداوند آن را از : گويد خدا از چه چيزي، بدن انسان را آفريد؟ كالم خدا مي  

 كه خاك دانيم كنيم، مي در عصري كه ما در آن زندگي مي. خاك زمين بسرشت
اند هر بيست عنصر  دانشمندان گفته. زمين، تركيبي از بيست عنصر شيميايي است

شيميايي در بدن انسان كشف شده است و به همين دليل، نبي خدا، داود در 
» . هستيمخاكدارد كه ما  د ميداند و يا زيرا جبلّت ما را مي«: گويد مزامير مي

ارزش  سرشته شده اما اين به منزلة بيبله، جسم انسان از خاك ) 14:103ر مزمو(
 70(در بدن انسان، بيش از هفتاد، هزار، هزار، هزار، هزار ! بودن آن نيست

و همة اين اجزا . ناميم جزء وجود دارد كه ما آنها را سلول مي) تريليون
دهند كه با هماهنگي كاملي عمل  با يكديگر جسمي را شكل مي) ها سلول(

خدا در بدن انسان، مغز، قلب، شش، . معجزه استبدن انسان يك . كند مي
معده، كبد، روده، استخوان، ماهيچه، پوست، چشم، گوش، بيني، دهان و 

و هر عضو، نقش بخصوصي را ايفا . آور ديگري، قرار داده است قسمتهاي حيرت
و به همين دليل نبي خدا، ! تنها خداوند قادر به خلقت بدن انسان بود. كند مي

بطور مهيب و عجيب ساخته تو را حمد خواهم گفت زيرا كه «: يدگو داود مي
مزمور (» .داند ، كارهاي تو عجيب است و جان من اين را نيكو ميام شده

14:139(  
اما آيا، بدني را كه خدا خلق ! بله، بدن انسان يك معجزة باورنكردني است  

خدا . چنين چيزي محال است، زيرا خدا روح است. كرده شبيه خداست؟ خير
مقدس از  پس مقصود كتاب. شكل فيزيكي انسان را به شباهت خود خلق نكرد

چيست؟ مقصود اينست كه » .بصورت خود آفريدخدا آدم را «: گويد اينكه مي
  . را شبيه خود آفريده استروح انسانخدا 
ديديم كه وقتي خدا جسم انسان را از خاك بسرشت، جسم انسان فاقد   

جسد بود، چرا خدا قبل از اينكه روح انسان را بدمد، آن فقط يك . حيات بود
ابتدا جسم او را خلق كرد؟ چرا خداوندي كه قادر مطلق است انسان را مانند 
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ديگر مخلوقاتش تنها در يك مرحله نيافريد؟ شايد خدا اين كار را به اين نحو 
تي انجام داد، تا به ما بياموزد كه، انسان به خودي خود، در مورد حيات قدر

ندارد انسان قادر نيست، نه به خود نه به هيچ موجود ديگري نعمت حيات 
. شود  و تنها در اوست كه حيات يافت ميحيات است، خداوند خدا. ببخشد
! اي است از جانب خدا هديه، بلكه حيات دگير  از انسان سرچشمه نميحيات
 آدم نَفس خداوند، خدا در بيني وي روح حيات دميد و«: گويد مقدس مي كتاب

چرا جسم، . بنابراين جسمي كه خدا خلق كرد، شروع به زندگي كرد» .زنده شد
خدا حيات خود را در . زنده شد؟ زيرا خداوند خدا به آن روح حيات بخشيد

 و حياتي كه در خداوند بود در انسان نيز دميده شدجسد انسان دميد، بنابراين 
  .به اين ترتيب انسان يك موجود زنده شد

خدا روح انسان را .  راروحابراين خدا چه چيز را شبيه خود آفريده بود؟ بن  
دانيد، ويژگيهاي در روح خدا وجود دارد كه در روح  آيا مي. شبيه خود آفريد

سه انسان نيز يافت شده است؟ قبل از خاتمه دادن به درس امروز، قصد داريم 
د دارد، بررسي  يا خصوصيتي را كه هم در خدا و هم در انسان وجوويژگي
زمانيكه ما در مورد سه ويژگي مشترك ميان خدا و انسان فكر كنيم، . كنيم
» .خدا انسان را شبيه خود آفريد«: توانيم درك بهتري از اين آيه داشته باشيم مي

  :سه ويژگي كه خدا در روح انسان قرار داده بدين شرح هستند
  

يد، بنابراين انسان  بخش)روح(، ذهن  شعورعقل،خدا به انسان :  اول  
  .خدا را بشناسدتوانست  مي
توانست به   عطا كرد، بنابراين انسان مي)احساسات(دل خدا به انسان :  دوم  

  .خدا عشق بورزد
 عطا كرد، بنابراين انسان )آزادي انتخاب(اراده خدا به انسان :  سوم  
  .خدا اطاعت و فرمانبرداري كندتوانست از  مي

  
خدا صاحب ذهن، قلب و اراده است، پس او در روح از آنجايي كه تنها   

اجازه دهيد اين موضوع را .  انسان عقل و شعور و احساسات و اراده قرار داد
  :كمي بشكافيم

 و شعور و ذهني عطا كرد كه قادر به شناخت عقل اوالً خدا به انسان ) 1  
بود تا و از آنجايي كه خدا مشتاق . تواند مانند خدا تفكر كند خداست و مي

.  و صميمانه داشته باشد به او ذهني نيرومند بخشيددوستي نزديكانسان با او 
بينيم كه خداوند، او  خوانيم، مي هنگامي كه در مورد زندگي نبي خدا، ابراهيم مي

شناخت و با او رابطة  ابراهيم شخصاً خدا را مي. ناميده است» دوست خدا«را، 
توانيم   دوستي با خدا را ندارد بلكه ما نيز مينزديكي داشت، اما تنها ابراهيم حق



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    36

به . خدا مشتاق است تا ما با او دوستي نزديكي داشته باشيم.  باشيمدوست خدا
قرار داد تا بتواند ) روح(، ذهن  شعورمين دليل خدا در روح انسان، عقل،ه

  .همدمِ روح خدا شود
چه .  برسانيمشايد با طرح يك سؤال بهتر بتوانيم مقصود خود را به شما  

ذهن انسان تفاوت بسيار . عقل؟ كند چيزي انسان و حيوان را از هم متمايز مي
به چه دليل حيوانات قادر به درك اين برنامه راديوئي . با ذهن حيوان دارد

شنوندگان عزيز، چرا شما قادر . نيستند؟ زيرا آنها عقل و شعور انسانها را ندارند
شما ذهني شبيه به ذهن ما داريد، يعني ذهن به درك سخنان ما هستيد؟ زيرا 

به همين شكل هم روح انسان طوري خلق شده كه بتواند با روح خدا . انسان
  .هماهنگ و همدم شود

 ما نبايد تصور كنيم كه حكمت و دانشِ ذهن ما با ذهن خدا برابر البته،  
ز حكمت خدا بسيار عميق و ژرف است و دانش او بسيار فراتر ا! هرگز. است

خدا به انسان روحي عطا كرده : آنچه كه بايد بدانيم اين است. دانش بشري است
خواهد شما  خدا هرگز نمي. تواند رابطة عميقي با خداي زنده داشته باشدتا ب

حيوان مغز دارد اما قادر به ! شبيه حيواناتي باشيد كه قادر به شناخت او نيستند
 كه هر خدايياما قادر نيست، از  نيست، داراي دهان است تفكر در مورد خدا

كتاب تواند  ، داراي چشم است، اما نميتشكر كندكند  روز براي او غذا تهيه مي
. به كالم خدا گوش دهد، او گوش دارد اما قادر نيست مقدس را مطالعه كند

. ت خدا استقادر به شناخاما، انساني كه خدا به شباهت خود خلق كرده است 
 درستي  در صورتيكه ايمان داشته باشيد و به! خدا را بشناسيدتوانيد   شما ميبله،

اي عالي و  توانيد با خالق خود رابطه راه نجاتي را كه او مقرر كرده بپذيريد، مي
در جلسة آينده راه نجات خدا را به روشني برايتان بيان . نزديك داشته باشيد

ن است كه خدا به انسان خواهيم كرد، اما چيزي كه امروز بايد به آن پي ببريم اي
  .روحي عطا كرده، كه قادر به شناخت اوست

خدا زمانيكه انسان را شبيه خود آفريد، چيز ديگري نيز در روح او قرار )  2  
توانست  خدا به انسان قلبي عطا كرد كه مي. است) احساسات (قلبو آن . داد

د ده ار ميبه خون را فشما در مورد قلبي كه . عشق بورزدتوسط آن به خدا 
كنيد، احساساتتان و  آنچه در روحتان حس ميبلكه در مورد . كنيم صحبت نمي

خدا به انسان اول اين توانايي را بخشيد كه بتواند . كنيم ، صحبت ميافكارتان
تواند محبت كند، متنفر  خدا مي. همچون خدا احساسات و عواطف داشته باشد

اين خدا در روح انسان، قلبي بنابر. شود، خوشحال شود و حتي دلسوزي كند
 خدا.  استقرار داد كه قادر به حس كردن عواطفي همچون عشق و تنفر

خواهد انسان، هر آنچه را كه خود دوست دارد، دوست داشته باشد و از آنچه  مي
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خواهد ما با تمام وجود او را دوست  خدا مي. كه خود متنفر است، متنفر باشد
 انسان را شبيه خود آفريد و به او قلب و احساس به همين دليل او. داشته باشد

  .داد
خدا در . خدا به انساني كه شبيه خود آفريد، چيز ديگري نيز عطا كرد)  3  

تا راه خود را دهد  خدا به هر شخص اين اجازه را مي.  قرار دادارادهروح انسان 
 كه خدا خودش نيز اين قدرت و اقتدار را دارد تا هر آنچه را. انتخاب كند

بنابراين او انساني را خلق كرد كه اين حق . خواهد انجام بدهد يا انجام ندهد مي
خدا . يا مسؤليت را دارد تا در مورد مسائل مهم انتخاب كند و تصميم بگيرد

خواهد، انجام بدهد و  توانست انساني را خلق كند كه آنچه را كه خدا مي مي
اما خدا در مورد اطاعت و . باشدنسبت در مورد هيچ چيزي حق انتخاب نداشته 

خدا . ه استفرمانبرداري از او به انسان آزادي اراده و حق انتخاب عطا كرد
خدا انسان را شبيه خورشيدي .  خلق كند)روبات(خواست كه يك ماشين  نمي

خورشيد هر روز، . كه هر روز بايد طلوع كند و هيچ حق انتخابي ندارد نيافريد
انسان يك . دهد، اما بشر اينگونه نيست را انجام ميخود به خود ارادة خدا 

خدا انسان را براي خود آفريد و مشتاق است تا . مخلوق استثنايي و ويژه است
خدا مسئوليت بزرگي به . ما انسانها، عشق به او و پرستش او را انتخاب كنيم

روي خواهد از خدا پي انسان بايد انتخاب كند، آيا مي. عهده انسان گذاشته است
خواهد كالم خدا را به جا آورد يا از آن دوري كند؟ خدا  كند يا از شيطان؟ مي

خواهد كسي به اجبار به كالم او ايمان بياورد، او هرگز ما را مجبور نخواهد  نمي
عشق اجباري، عشق . كرد تا او را دوست داشته باشيم و از او اطاعت كنيم

 دارد، ر راهي را كه دوستدهد، تا ه زه ميخدا به هر شخصي اجا. نيست
اما در انتها، هر كسي كه پادشاهي خدا را رد كرده باشد، خدا بر او . انتخاب كند

 آفريده است و اين چيزي براي خودداوري خواهد كرد، زيرا خدا انسان را 
  .مقدس اعالم كرده است است كه كتاب

ر ما در اين دنيا به خاط. خداستبراي  علت حضور ما بر روي زمين  
خودمان و يا براي پول و ماديات و يا براي هر چيز و يا هر كس ديگري 

. خدا ما را براي خود و براي رضايت و جالل خود آفريده است. ايم نيامده
 او و تا ابد ازشناخت او باشيم، او را محبت كنيم خدا ما را آفريده تا قادر به 

 عطا كرده روحي ابديما خداي ابدي، به هر يك از ! بله، تا ابد! اطاعت كنيم
يك رابطة ارادة خدا اين است كه ما انسانها با او، امروز، فردا و تا به ابد . است

  .و به همين دليل خدا انسان را شبيه خود آفريده است. عميق عالي داشته باشيم
مقدس كه اهداف خدا را، در مورد انسان به ما يادآوري  ب ما با اين آيه از كتا  
خداوند خداي ما، خداوند واحد است و «. كنيم ما خداحافظي ميكند با ش مي
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 يتمام و تمامي خاطر و تمامي جانو  تمامي دل را به خداوند خداي خود
  )30-29:12مرقس (» .محبت نما خود قوت
به ياري خداوند در درس . گزاريم، سپاسرا مطالعه كرديد از اينكه اين درس  
  .صحبت خواهيم كرد... و حوا، آدم  در مورد اولين انسانهابعدي
خدا به شما بركت دهد و نيز نسبت به بزرگترين فرماني كه تاكنون صادر   

  .شده است بصيرت عطا كند
  

خاطر و و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي «
  )30:12مرقس ( ».تمامي قوت خود محبت نما
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  6درس 
  آدم و حوا و باغ بهشت

  
  
  

  2پيدايش 
  

خواهد  عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميدگان خوانن سالم بر شما  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
  .را به شما تقديم كنيميق عدالت،  طرتوانيم درس  هستيم كه امروز ميخوشحال

آدم در درس امروز با . دهيم درس خود را در مورد وقايع پيدايش ادامه مي  
در تورات خوانديم  .نها بر روي زمين آشنا خواهيم شد، و نيز اولين روز آو حوا

خروج (» .آنهاست بساخت خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در«: كه
او انسان را همراه . وز ششم، اولين انسان را خلق كردديديم كه خدا در ر) 11:20

خدا، جسم انسان را از خاك زمين بسرشت و .  آفريدروحيك جسم و يك با 
او روح انسان را شبيه خود آفريد و اين بدان معناست . روحي ابدي در آن دميد
توانست  ميآن قرار داد كه توسط  خاص )روح (ذهنيكه خدا در روح انسان 

خدا محبت عطا كرد تا بتواند به ) احساسات (قلبياو به انسان .  بشناسدخدا را
داد، ) آزادي انتخاب (اي ارادهاو به انسان .  و او را دوست داشته باشدكند

 و يا سرپيچي از او يكي را اطاعت از خداتوانست بين  بنابراين انسان مي
  .انتخاب كند

اتمام رساند، پيش از اينكه دست بعد از اينكه خدا كار آفرينش انسان را به   
رد اين به استراحت بپردازد، كار ديگري نيز انجام داد، و امروز قصد داريم در مو

 به مطالعة تورات، باب دو، آيه هفت از كتاب بيائيد. كار او صحبت كنيم
  :گويد مقدس مي كتاب.  ادامه دهيمپيدايش،

  
بيني وي روح حيات خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در «

خدا باغي در عدن بطرف مشرق غَرس دهيد، و آدم نفس زنده شد و خداوند 
  )8-7:2پيدايش ( ».نمود و آن آدم را سرشته بود در آنجا گذاشت

  
گويد كه خدا براي انساني كه خلق كرده بود، باغ  مقدس به ما مي كتاب  

كنند  برخي تصور مي.  نام داشتباغ بهشت يا عدنو آن باغ . زيبايي آماده كرد
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مقدس به ما  اما كتاب. كه باغي كه خدا براي اولين انسان آماده كرد در بهشت بود
اي به نام عدن كه  ، در شرق، در منطقهبر روي زميندهد كه اين باغ  نشان مي

هرگز، باغ هاي انبياء خدا  نوشته. احتماالً همان عراق فعلي است قرار داشت
 كه در اعلي و در بهشت آسماني روي زمين بود راكه بر ) باغ عدن( بهشت

  .شمرند حضور خداوند است برنمي
  :خوانيم مقدس مي در كتاب  
  
خوراك را از زمين رويانيد و  و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش«

و نهري از عدن . درخت حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيك و بد را
پس ...  از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شدبيرون آمد تا باغ را سيراب كند و

 را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن  آدمخداوند خدا
  )15 ،10-9:2پيدايش ( ».را محافظت نمايد

  
بينيم كه خدا براي اولين انسان، آدم، باغ عدن را ساخت كه  بنابراين مي  

خدا انسان را در باغي . ندگي كندانسان بتواند در رفاه و خوشبختي واقعي ز
درختاني كه از يك سو . زيبا كه سرشار بود از درختان گوناگون قرار داد

هاي آن دلنشين و زيبا بود و از طرف ديگر خوردن آنها  نگريستن به ميوه
. نقص و عالي بود همه چيز بيدر اين مكان جذاب و زيبا . بخش بود لذت

ديد، گوشهاي او  بودند؛ چشمان او زيبائيها را مياندامهاي حسي آدم كامالً زنده 
شنيد، او رايحة گلهايي را كه  هاي آواز پرندگان را از روي درختان مي نغمه

خدا براي خشنودي آدم، همه . كرد فضاي باغ را آكنده ساخته بود، استشمام مي
و نيز خوانديم كه خدا از روي محبت و لطف خود به آدم، . چيز را مهيا كرد

و آن وظيفه مراقبت كردن از باغ بود، تا با .  به او محول كردبخش يفة لذتوظ
  .خوشي و شادي مشغول به كاري شود

اي كه در باغ عدن رخ داد اين بود كه، در يك غروب آرام،  زيباترين واقعه  
.  و با انساني كه به شباهت خود آفريده بود، گفتگو كردخدا وارد باغ شد

چرا خدا آدم را مالقات كرد؟ زيرا همانطور كه ) 8:3ايش مراجعه كنيد به، پيد(
 و به همين دليل خدا مشتاق است تا انسان با او دوستي كندقبالً خوانديم، 

اي دوستانه  هدف خداوند اين است كه او و بشر رابطه. خدا با آدم مالقات كرد
ب و با يكديگر داشته باشند، به يكديگر محبت كنند، شادي كنند و با يك قل

بله، خدا مشتاق است تا انسان يك رابطة . ذهن واحد تا به ابد در كنار هم باشند
  .عميق و عالي با او داشته باشد و در چارچوب اين رابطه تا ابد رشد كند
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مسئلة مهم ديگري كه بايد در مورد باغ عدن، كه خدا اولين انسان را در آن   
 باغ دو درخت بسيار مهم قرار داده قرار داد، بدانيم، اين است كه، خدا، در وسط

. يكي از آنها درخت حيات نام داشت و ديگري درخت معرفت نيك و بد. بود
خدا درخت حيات را در باغ عدن قرار داد تا به آدم يادآوري كند، كه قصد دارد، 

 را براي درخت معرفت نيك و بدو . زندگي ابدي خود را به انسان نيز بدهد
و «: گويد گوش كنيد به آنچه كالم مقدس مي. رار دادآزمايش كردن آدم، ق

 اما همة درختان باغ بي ممانعت بخوراز : خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت
ر آينه ، زيرا روزي كه از آن خوري، هزنهار نخورياز درخت معرفت نيك و بد 

  )17-16:2پيدايش (» .خواهي مرد
 آيا خدا فت نيك و بد منع كرد؟چرا خدا آدم را از خوردن ميوه درخت معر  

! حقيقت يكي از نامهاي او بخشنده است در! خسيس بود؟ خير، او خسيس نبود
آيا اين دستور .  جز يكي...تواني بخوري از همه درختان مي: خدا به آدم گفت
خدا از روي محبت خود هر چيزي را كه باعث خوشحالي آدم . سختي بود؟ خير

اما خدا، در نقشة .  هيچ چيزيي را از او دريغ نكردخدا. شد به او عطا كرد مي
عالي خود، براي آدم يك آزمايش ساده در نظر گرفته بود و فرصت خوبي براي 

تواند از  آدم بود تا به خدا نشان دهد كه به اندازة كافي خدا را دوست دارد و مي
ي مرا اگر كس«: گويد همانطور كه خداوند در كالمش مي. فرمان خدا اطاعت كند

 و آنكه مرا محبت ننمايد، كالم مرا... محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت
خواست عشق و وفاداري آدم را   خدا مي)24- 23:14يوحنا (» .كند حفظ نمي

از درخت معرفت (و به اين دليل به آدم اين فرمان ساده را داد . آزمايش كند
خدا، بشري  .نيافريده بود) اتروب(خدا يك انسان ماشيني ). نيك و بد نخوريد

و آزادي اراده داشت و به همين دليل ) احساس(آفريد كه داراي عقل، قلب 
  .توانست به خدا عشق بورزد و از او اطاعت كند مي

خدا به آدم گفت، اگر از ميوه درخت ممنوعه بخورد چه اتفاقي براي او   
از درخت معرفت نيك و «: خدا گفت. خواهد افتاد؟ بيائيد كالم خدا را بخوانيم

بنابراين  »!، هر آينه خواهي مردبد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي
 منتهي مرگخدا به اين نحو آدم را آگاه ساخت كه سرپيچي از فرمان خدا به 

بنابراين خدا با كالمي . خدا بشري را كه خلق كرده است دوست دارد. شود مي
آدم، اگر از من اطاعت نكني، خواهي : و فرمودبسيار صريح به آدم هشدار داد 

حزقيال . (»هر كه گناه كند او خواهد مرد«گويد  ميمرد، زيرا قانون مقدس من 
20:18(  

مخالف گناه «: گويد مقدس مي  كتابگناه چيست؟شايد شخصي بپرسد،   
) 17:5اول يوحنا (» . گناه استهر ناراستي«) 4:3اول يوحنا (» . استشريعت

يعقوب (» .، او را گناه استبعمل نياورد كردن بداند و نيكوييه پس هر ك«
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گناه شامل هر چيزي است كه ) 6:53اشعيا (» .گناه رفتن به راه خود است«) 17:4
شوند  بر سر كساني كه نسبت به خدا مرتكب گناه مي. با خدا سازگار نباشد

حزقيال (» .مردهر كه گناه كند، او خواهد «: گويد  كالم خدا ميچه خواهد آمد؟
موت ) 23:6روميان (» .مزد گناه موت است«: گويد و در آية ديگري مي) 20:18

 .يابد كنند، موت، پايان حيات است و همه چيز پايان مي  برخي فكر ميچيست؟
. هاي انبياء رجوع كنيم خواهيم ديد كه موت به اين معنا نيست اما اگر به نوشته

 جدايينوشته شده است، موت به معناي در كالم مقدس، كه به زبان عبري 
  .موت جدايي از حيات است. است
اگر از ميوه درخت معرفت نيك و بد بخوري : زمانيكه خدا به آدم گفت  

آدم، اگر از من سرپيچي كني ديگر «: در واقع او گفته است. قطعاً خواهي مرد
من مقدس هستم و هرگز . تواني با من رابطه نزديكي داشته باشي نمي
زمانيكه زهره . كنند تحمل كنم  گناه و يا كساني كه، طريق من را رد ميتوانم نمي

و فرشتگانش مرتكب گناه شدند، آنها را بيرون كردم و اگر تو مرتكب گناه 
همچنين اگر از ميوة درخت ممنوعه بخوري، . شوي، تو را نيز بيرون خواهم كرد

 از روح تواهي مرد؛ يعني  به تدريج فرسوده خواهد شد و سرانجام خوبدن تو
اگر تو از من سرپيچي . شود همه چيز به اينجا ختم نمي. بدنت جدا خواهد شد

 به مكاني كه براي شيطان و روح توكني، نه تنها جسم تو خواهد مرد، بلكه 
فرشتگانش مهيا شده است خواهد رفت و در نتيجه تو براي هميشه از من جدا 

  »!خواهي شد
اين در :  اول. شود گناه باعث سه جدايي وحشتناك ميه بنابراين ديديم ك  

، يعني اينكه به خاطر گناهي كه در دلتان شود دنيا روح شما از خدا جدا مي
روح در آن روز :  دوم. اي با خدا، خداي متعالي نخواهيد داشت است، رابطه

يعني جسمتان خواهد .  و شما خواهيد مردشما از جسمتان جدا خواهد شد
 شما روح و جسم:  سوم. رود روح شما براي داوري به حضور خدا ميمرد و 

  . آتش افكنده خواهد شد  و در درياچهبراي هميشه از خدا جدا خواهد شد
مقدس، موت به چه معني است؟ به اختصار  بنا بر اقتدار و حجيت كتاب  
ا گناه، انسان را از خد. موت يعني جدايي از حيات خداتوان چنين گفت كه  مي

تواند با گناه  خدا مقدس است و نمي. كند كه منبع حيات حقيقي است، جدا مي
 درختي است كه مثل شاخةروحي كه مرتكب خطا و گناه شود . زيست كند
شود، چه  زمانيكه يك شاخه از درخت بريده مي. شود انداخته مي قطع و دور
! ه مرده استاي كه قطع شده، زنده است؟ خير، آن شاخ افتد؟ شاخه اتفاقي مي

به همين ترتيب اگر . شوند كم پژمرده مي شوند اما كم برگها بالفاصله خشك نمي
شما راه آمرزش گناهان را كه خدا مهيا كرده، نپذيريد، شايد به خيال خود زنده 
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خطايا و گناهان در «گويد شما در حضور خدا  مقدس مي اما كتاب. باشيد
ا در ميان شما و خداي شما حايل خطاياي شم« )1:2افسسيان (» .ايد مرده

اگر « )2:59اشعيا  (».است و گناهان شما روي او را از شما پوشانيده است
خشكد و آنها را   و ميشود ، مثل شاخه بيرون انداخته ميكسي در من نماند

  )6:15يوحنا (» .شود اندازد و سوخته مي جمع كرده، آرامش مي
و اين درست . اند ميوه بدهدتو اي كه به درخت متصل نيست نمي شاخه  

تواند باعث خوشنودي خدا شود زيرا  او نمي. مانند رابطة گناهكار با خداست
.  است نداردمنبع حيات واقعي كه درخت حقيقي و اي با خدا هيچ رابطه

هاي  گناهكاران تنها منتظر داوري عادالنة خدا هستند، با اين وجود خدا در نوشته
توانيم در حضور خدا عادل محسوب شويم  ه چگونه ميانبياء اعالم كرده است ك

اما اين موضوع درس آينده ما خواهد . و مطمئن باشيم كه گناه ما پاك شده است
  .بود

به . تان قرائت كنيمخواهيم، ادامة اين باب براي  ميقبل از پايان اين درس  
  : چگونه خلق شداولين زن كنيد و ببينيد مقدس توجه كتاب

  
پس برايش معاوني .  خوب نيست كه آدم تنها باشد": دا گفتو خداوند خ«

 و خداوند خدا، خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا ".موافق وي بسازم
هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد و خداوند  بخفت، و يكي از دنده

و خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد 
همانا اينست استخواني از استخوانهايم و گوشتي از گوشتم، از ": آدم گفت

 از اين سبب مرد ". ناميده شود زيرا كه از انسان گرفته شد"نسا"اين سبب 
پدر و مادر خويش را ترك كرده، با زن خويش خواهد پيوست و يك تن 

  )25- 21 ،18:2پيدايش ( ».خواهند بود
  

خدا يك زن و يك .  را مقرر كرده استازدواج خدا بريم كه مي  بنابراين پي  
مرد خلق كرد تا همديگر را دوست داشته باشند و در زندگي با هم شريك 

خدا . باشند و يك خانوادة خوشبخت داشته باشند كه باعث جالل خدا گردند
آدم را دوست داشت و دوست داشت شادي او كامل باشد، بنابراين به او 

خواست كه آدم همسرش را دوست داشته  خدا مي! يك همسراي عالي داد،  هديه
باشد و براي او همه چيز مهيا كند و به او عشق بورزد، همانطور كه خدا به او 

خواست زن و مرد از يك رابطه  و از آن مهمتر اينكه خدا مي. ورزيد عشق مي
 او عميق با خدا لذت ببرند و او را بشناسند، به او عشق بورزند و تا ابد از

  )4-1 :6؛ 33- 21 :5مراجعه كنيد به، افسسيان . ( اطاعت كنند
  :گويد مقدس مي كتاب .ا به پايان رسيدو به اين ترتيب كار آفرينش خد  
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و شام بود و صبح .  بودبسيار نيكو خدا هر چه ساخته بود، ديد و همانا و«
هفتم، و در روز . و آسمان و زمين و همه لشكر آنها تمام شد. بود، روز ششم

و در روز هفتم از همة كار . خدا از همة كار خود كه ساخته بود، فارغ شد
پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آن . خود كه ساخته بود، آرامي گرفت

خدا آفريد و را تقديس نمود، زيرا كه در آن آرام گرفت، از همة كار خود كه 
  )3 :2-31:1پيدايش( ».ساخت

  
استراحت كرد؟ آيا به دليل خستگي بود؟ خير، خدا چرا خدا در روز هفتم   

كار به «گويد؛ خدا استراحت كرد چون  كالم مقدس مي! شود هرگز خسته نمي
نقص بود، و به همين دليل خدا، در روز   و بيعاليهمه چيز » .پايان رسيده بود

  .هفتم استراحت كرد و به همين دليل هفته، شامل هفت روز است
، به ياري خدا، درس بعدي.  را مطالعه كرديد، متشكريمدرس از اينكه اين  

  .كنيم  شد صحبت ميدر مورد اينكه چگونه گناه وارد جهان
  :خدا به شما بركت دهد، به آنچه كالم خدا اعالم كرده است، فكر كنيد  

  
  )23:6روميان ( »!... است، اما نعمت خدا حيات جاودانيمزد گناه موت«
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  7درس 
  هان شدچگونه گناه وارد ج

  
  
  

  3پيدايش 
  

خواهد  ندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
  . عدالت، را به شما تقديم كنيمطريق  درسنيمتوا خوشحال هستيم كه امروز مي

را ) آدم و حوا(  چگونه خدا دو انسان اولدر دو درس گذشته، ديديم كه  
او را بصورت  .پس خدا آدم را بصورت خود آفريد«: گويد كالم خدا مي. آفريد

خدا در زن و مرد روحي ) 27:1پيدايش (» .ايشان را نر و ماده آفريد. خود آفريد
توانست  قرار داد كه مي) احساسات(د كه قادر به شناخت خدا بود و قلبي قرار دا

همچنين خدا به آنها اراده آزاد عطا كرد، بنابراين آنها . با آن به خدا عشق بورزد
. توانستند بين اطاعت از خدا و يا سرپيچي از آن يكي را انتخاب كنند مي

، باغ زيبايي كه خدا آن  داد، انسان را در باغ بهشت قرارهمچنين ديديم كه خدا
خدا، هر آنچه را نياز . را روي زمين براي انسان آماده كرده بود و عدن نام داشت

امش و خوشبختي  عطا كرد تا آنها در آرحوا و آدمبود به اولين زن و مرد يعني 
به او تا همة انسانها او را بشناسند و خدا مشتاق است  .حقيقي زندگي كنند

  .او را تا ابد پرستش كنندعشق بورزند و 
نظير خود براي انساني كه  بنابراين ديديم كه خدا براي عملي كردن نقشة بي  

خدا درخت معرفت نيك و .  پيش روي او قرار دادآزمايشي سادهآفريده بود، 
از همة درختان باغ «:  را در وسط باغ، قرار داد و به انسان فرمان دادبد
 معرفت نيك و بد زنهار نخوريد، زيرا روزي كه ممانعت بخور اما از درخت بي

  )17-16:2پيدايش (» .از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد
خواست وضعيت دل آدم را  چرا خدا آدم را اينگونه آزمايش كرد؟ خدا مي  

خواست آدم مرتكب گناه شود بلكه  خدا با اين آزمايش نمي. آشكار كند
انساني كه خدا خلق كرده بود . ركت دهدخواست او را قويتر كرده و به او ب مي

هيچ خطا و گناهي نداشت ولي اين به اين معني نبود كه او داراي يك شخصيت 
عشق و محبت خدا آدم را در بوتة آزمايش قرار داد تا . بالغ و محبت كامل باشد

كرد در  ايستاد و از خدا اطاعت مي اگر آدم در مقابل آزمايش مي. را بيازمايد



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    46

همچنين اگر آدم . كند كرد كه با تمام وجود خداوند را محبت مي ت ميواقع ثاب
كرد، آزمايش باعث قوت  آمد و از گناه اجتناب مي در آزمايش سربلند بيرون مي

پيدا ..... و صبر امتحان را و امتحان اميد را«: گويد شد زيرا كالم خدا مي او مي
  )4:5روميان (» .كند مي

اين باب به ما . پردازيم ب از كتاب آفرينش ميامروز به بررسي سومين با  
اگر ما با تعاليم اين باب آشنا . چگونه گناه وارد جهان شدنشان خواهد داد كه 

نيا پر از شويم خواهيم فهميد كه چرا دل انسان مرتكب گناه و بدي شد و چرا د
  .مصيبت و درد و رنج شد

باغي كه .  بودند  اغ بهشتدر درس گذشته ديديم كه در ابتدا، آدم و حوا در ب  
مهمترين نكته اين بود . در آن نقصي نبود و براي خشنودي آنها آفريده شده بود

در يك غروب آرام خدا با آدم و حوا . كرد خدا هر روز از باغ ديدن ميكه 
خدا با آنها مالقات كرد زيرا مشتاق بود كه آنها با او يك رابطة . سخن گفت

  .شندهدفمند و عالي داشته با
آيا . شخص ديگري نيز در باغ بودگويد كه  اما كالم مقدس به ما مي  
زماني كه خدا جهان . دشمن خدا، شيطان.  بودشيطاندانيد كه او كه بود؟ او  مي

زماني كه خدا به آدم . گر بود و تمام چيزهاي درون آن را آفريد، شيطان نظاره
. كرد د، شيطان گوش ميفرمان داد كه از ميوة درخت معرفت نيك و بد نخور

اي  نقشه كردن كار خدا گر و شنونده نبود بلكه براي خراب البته او فقط نظاره
شيطان قصد داشت تا انساني را كه خدا آفريده بود، وسوسه كند و . طرح كرد

ا گردد و در نتيجه انسان از خدا سرپيچي كرده و مرتكب گناه شود و از خدا جد
هاي شيطان باخبر بود اما  ا وجود اينكه خدا از نقشه ب!سرانجام به هالكت برسد

  .دانستند ا در اين مورد چيزي نميآدم و حو
يك روز وقتي كه آدم و حوا نزديك درخت ممنوعه ايستاده بودند، شيطان   

و مار «: گويد  مقدس مي كتاب.  نزد آنها رفت و با آنها صحبت كردماريبه شكل 
و به زن . خدا ساخته بود، هشيارتر بوداز همة حيوانات صحرا كه خداوند 

پيدايش (» "ان باغ نخوريد؟ آيا خدا حقيتاً گفته است كه از همة درخت"گفت
1:3(  

چرا شيطان به شكل مار ظاهر شد؟ . بيائيد اندكي به اين موضوع فكر كنيم  
مار از همة حيوانات صحرا كه «: گويد دهد و مي مقدس به ما پاسخ مي كتاب

شيطان اغواگر است، پس به شكل كسي » . بودهشيارترخته بود، خداوند خدا سا
او در قالب يك اژدهاي بزرگ . كه خيلي عاقل و خردمند است ظاهر شد

من . سالم بر شما آدم و حوا: فام در وقابل آدم و حوا ظاهر نشد و نگفت سرخ
ام تا شما را وسوسه كنم تا از خدا،  من امروز آمده! شيطان، دشمن خدا هستم
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ان هرگز به اين شيط! خداوند حيات روي برگردانيد و براي هميشه هالك گرديد
 پس او به چه شكل به آدم و حوا ظاهر شد؟ به شكل يك !شكل عمل نكرد

او تصميم گرفت كه در قالب مار با آنها صحبت كند زيرا . موجود زيبا و عاقل
حيوانات ديگر در آن زمان، قبل از اينكه گناه وارد جهان شود مار از همة 

  .تر بود زيرك
او . او زيرك و مكار است. كند شيطان اكنون هم به همان صورت عمل مي  

شيطان هم «: گويد كالم خدا مي. شود هميشه به شكلي خوب و عالي ظاهر مي
 به همين علت )14:11دوم قرنتيان (» .سازد  مشابه ميفرشتة نورخويشتن را به 

اما از انبياي كذبه «: گويد دهد و مي ار مياست كه خدا در كالمش به ما هشد
آيند ولي در باطن، گرگان درنده  احتراز كنيد، كه به لباس ميشها نزد شما مي

و به همين دليل به شكل يك مار . شيطان اغواگر است )15:7متي (» .باشند مي
و نيز به همين علت بود كه به جاي . باهوش و عاقل بر آدم و حوا ظاهر شد

دانست وسوسه كردن حوا   آدم صحبت كند، با حوا صحبت كرد، زيرا مياينكه با
دانست كه خدا، پيش از پيدايش  شيطان مي. آسانتر از وسوسه كردن آدم است

اما حوا نيز از فرمان خدا آگاه . حوا، در مورد آن درخت به آدم فرمان داده بود
او . خواهد بكند  ميداند كه چه كاري شيطان بسيار باهوش است و دقيقاً مي. بود

فكر كرد كه اگر زن را، متقاعد كند تا از ميوه درخت معرفت نيك و بد بخورد، 
  .شايد آدم نيز به پيروي از او از خدا سرپيچي كند

آيا خدا حقيقتاً گفته است ": مار به زن گفت«: گويد مقدس مي بنابراين كتاب  
آنچه را كه شيطان به حوا آيا  )1:3پيدايش (» "كه از همة درختان باغ نخوريد؟

آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة درختان باغ «: گفت شنيديد؟ او گفت
او حوا را   ديديد كه چگونه شيطان سعي كرد به هدف خود برسد؟»نخوريد؟

و به همين دليل  .شك كندوسوسه كرد تا نسبت به حقيقت كالم و سخن خدا، 
اكنون هم شيطان از همين   گفت؟يقتاًحقگفت؟ آيا ...  خدا آيا: شيطان گفت

 زيرا به اين امر جنگد برابر حقيقت كالم خدا ميكند، او در  روش استفاده مي
كند و دروغهاي او فاش  واقف است كه قدرت كالم خدا، او را خلع سالح مي

  .كند داند كه حقيقت، دروغ را، روشنايي، تاريكي را زايل مي شيطان مي. كند مي
  :گويد كالم خدا مي. دامة گفتگوي ميان زن و شيطان گوش دهيمبيائيد به ا  

  
خوريم، لكن از ميوة درختي كه در  از ميوة درختان باغ مي": زن به مار گفت« 

 ".وسط باغ است، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس مكنيد مبادا بميريد
 كه از آن داند در روزي ، بلكه خدا ميهر آينه نخواهيد مرد": مار به زن گفت

» ".بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود
  )5-2:3پيدايش (
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خدا گفت؛ اگر آدم و حوا از ميوة درخت ممنوعه . بسيار جالب است  
شيطان چه » !خواهيد مرد«: بخورند چه اتفاقي براي آنها خواهد افتاد؟ او گفت

ر شيطان تنها به اينجا ختم نشد كه در كا» ! مردنخواهيدشما «: گفت؟ او گفت
ذهن انسان نسبت به كالم خدا شك و ترديد بوجود آورد، بلكه او كالم خدا را 

كنيد؟   شما در اين مورد چگونه فكر مي!انكار كردنادرست جلوه داد و آن را 
گويد؛ خدا صادق  گفت؟ خدا يا شيطان؟ كالم مقدس مي چه كسي حقيقت را مي

گويد؛ او در راستي ثابت  گويد، و در مورد شيطان مي غ نمياست و هرگز درو
 ذات گويد از از آنجهت كه در او راستي نيست هرگاه به دورغ سخن مي«. نيست

  )44:8يوحنا  (». پدر دروغگويان است ودروغگوزيرا گويد  خود مي
 يك دروغگوبا اين وجود بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه شيطان فقط   

، و آميزد در هم مي  دروغ با راحقايقاو . گراست  و حيلهفريبكارلكه او نيست ب
در روزي كه از آن «: توانيم ببينيم كه شيطان به آدم و حوا چه گفت ما مي

» .بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود
زيرا .  گفتدروغدر واقع » .مانند خدا خواهيد شد «:هنگامي كه شيطان گفت

آيد بلكه شبيه شيطان  شود به شباهت خدا در نمي كسي كه مرتكب گناه مي
 در واقع او ».عارف نيك و بد خواهيد شد«: اما وقتي كه شيطان گفت. شود مي
كرد، زيرا بعد از اينكه آدم و حوا مرتكب گناه   صحبت ميحقيقتمورد  در

 در مورد تلخي و شدند متوجه شدند كه بدي و گناه چيست؟ اما شيطان
ها شد چيزي به آن ناخشنودي كه در نتيجة آن معرفت به زندگي آنها وارد مي

اما  »!حتماً خواهيد مرداگر از ميوة درخت بخوريد، «: خدا فرموده بود. نگفت
  »!نخواهيد مرداگر از ميوة درخت بخوريد، «: شيطان گفت

ن شيطان يكي و سخبين كالم خدا و اكنون زماني بود كه آدم و حوا بايد   
آيا آنها به كالم خدا :  انتخاب آنها بستگي به اين داشت كه.كردند را انتخاب مي

پذيرفتند يا دروغ را؟ آيا آنها  ؟ آيا آنها حقيقت را ميايمان داشتند يا كالم شيطان
  كردند يا از پادشاه تاريكي؟ از پادشاه نور پيروي مي

يم آنها چه تصميمي گرفتند؟ كالم خدا بيائيد ادامة متن را بخوانيم تا ببين  
و چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و بنظر خوشنما «: گويد مي

 و به شوهر خود نيز اش گرفته، بخورد پس از ميوهافزا،  و درختي دلپذير و دانش
  )6:3پيدايش (» .او خوردداد و 
توانست  نسان ميخدا انسان را به شباهت خود آفريد بنابراين ا! عجيب است  

اما انسان چه . او را بشناسد، او را دوست داشته باشد و تا ابد از او اطاعت كند
او ! كرد؟ آيا او آنقدر خدا را دوست داشت كه از دستور او اطاعت كند؟ خير
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سرپيچي از خداي محبت را انتخاب كرد و از شيطان دشمن خدا و انسان 
  !پيروي كرد

جداد ما، آدم و حوا، با خوردن ميوة درختي كه چه روز تلخ و بدي بود، ا  
المثلي  ضرب. خدا آن را قدغن كرده بود از خداوند خدا روي برگردانند

و به همين » !توان گرفت مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي«: گويد مي
 گناه داخل جهان يك آدملهذا همچنان بوساطت «:  گويد طريق كالم خدا مي
از آنجا كه . موت بر همة مردم طاري گشتت؛ و به اينگونه گرديد و به گناه مو

  !چه بخواهيم يا نخواهيم چنين است) 12:5روميان (» .همه گناه كردند
  

  :گويد ابن يمين، شاعر ايراني مي
  هيچ نيكي از او مـدار اميد  هر كه در اصـــل بد نهاد بود

  داز كـــالغِ سـياه بازِ سپي  كردزانكه هرگز به جهد نتوان 
  

ايم و  ما همه گناهكار متولد شده. شما و من و همة انسانها پيرو آدم هستيم  
 نخستين انساني كه از فرمان .ايم زيرا ما همه از نسل آدم متولد شده. بايد بميريم

چه كسي از . ما نيز دقيقاً شبيه او هستيم و  استآدمخدا سرپيچي كرد، جد ما 
 خدا سرپيچي نكرده است؟ خير، از فرمانتواند ادعا كند كه هرگز  ميان ما مي

بنابراين ما، ذات نااطاعتي از فرمان خدا را از كجا به ! شود كس پيدا نميهيچ
گناه آدم مثل يك بيماري مسريِ وحشتناك به همة ما . ؟ از آدمايم ارث برده

  »!توان گرفت  باشد، جلويش را نميمرضي كه مسري«، در حقيقت سرايت كرد
كند  جود، در اميد هنوز بسته نشده است، زيرا كالم خدا اعالم مياما با اين و  
 بر جميع مردمان براي قصاص،  شدحكم يك خطاپس همچنان كه به «: كه

» . حياتعدالت بر جميع مردمان براي يك عمل صالح بخششهمچنين به 
توانيم وارد اين محبث بشويم، ولي در درسهاي آينده   امروز نمي)18:5روميان (

مورد راه درست نجاتي كه خدا مقرر كرده تا گنهكاران بتواند از طريق آن به در 
  .سوي خدا بازگردند، صبحت خواهيم كرد

 آينده، قصد داريم درس. »طريق عدالت«دوستان عزيز، اين بود درس امروز،   
اين باب بسيار مهم را ادامه بدهيم تا ببينيم كه سرانجام براي آدم و حوايي كه از 

خدا به شما . الت دور شدند و پيرو ناراستي و خطا شدند چه اتفاقي افتادراه عد
  :بركت بدهد، اين حقيقت اساسي و بنيادين را همواره به خاطر داشته باشيد

  
لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه «

گناه موت؛ و به اينگونه موت بر همة مردم طاري گشت، از آنجا كه همه 
  )12:5روميان ( »!كردند
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  8درس 
  ثمرة گناه آدم

  
  
  

  3پيدايش 
  

خواهد  ندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم ي خود را آغاز مد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
  . طريق عدالت را به شما تقديم كنيمتوانيم درس شحاليم كه امروز ميخو

طي مطالعاتي كه در تورات داشتيم، آموختيم كه خداوند خدا، اولين انسانها   
خدا . و نيز ديديم كه، چرا خدا آنها را آفريد. را به شباهت خود خلق كرد

مام وجود، او را دوست داشته باشند و خواست، آنها با تمام فكر و قلب و با ت مي
  .اي عميق و عالي با خدا داشته و از آن لذت ببرند تا ابد رابطه

 پي ببرد كه آيا  ساده قرارداد تاك آزمايش بسياريبنابراين خدا، آدم را در   
قبل از آفرينش . يا خير كند به اندازه كافي خدا دوست دارد و از او اطاعت مي

ممانعت بخور اما از  از همة درختان باغ بي«: آدم امر كرداولين زن، خدا به 
 آينده درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر

 بنابراين خدا آدم را در يك آزمايش كرد و به )17-16:2پيدايش (» .خواهي مرد
خدا آدم  .او هشدار داد كه مجازات نااطاعتي، مرگ و جدايي از خدا خواهد بود

را دوست داشت و مشتاق بود آدم يك دوستي و مشاركت ابدي با او داشته 
 به حرف شيطان گوش آدم و حوااما در درس گذشته، خوانديم كه، . باشد

  . كردندخدا سرپيچيكردند و با خوردن ميوه درخت ممنوعه از 
. آفرينش از توارات را مطالعه كنيمامروز قصد داريم، باب سه از كتاب   

بعد از اينكه آدم و حوا در برابر خدا مرتكب گناه شدند، چه اتفاقي ببينيم 
آنگاه چشمان هر دو ايشان «: گويد مقدس در آيه هفت از پيدايش، مي  كتاب!افتاد

پس برگهاي انجير به هم دوخته، سترها براي . باز شد و فهميدند كه عريانند
م و حوا از خدا نااطاعتي بعد از اينكه آد )7:3پيدايش (» .خويشتن ساختند

كردند، چه كاري انجام دادند؟ آنها سعي كردند، شرمساري و گناه خود را پنهان 
قبالً خوانديم كه قبل از آنكه آدم و حوا از ميوه درخت معرفت نيك و بد ! كنند

اما اكنون، طرز ) 25:2پيدايش (» .هر دو برهنه بودند و خجلت نداشتند«بخورند 
اكنون آنها در حضور شخص . بدنهايشان تغيير كرده بودفكرشان نسبت به 
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. كردند كرد احساس گناه و شرمساري مي مقدسي كه بايد آنها را داوري مي
بنابراين براي پنهان كردن شرمساري خود برگهاي درخت انجير را به هم 

اما پوشش برگهايي كه بر روي . دوختند و بدنهاي عريانشان را پوشاندند
  .ار داده بودند، گناهي را كه در قلبشان رخنه كرده بود پاك نكردبدنهايشان قر

و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام «: گويد آيه بعدي از كالم مي  
خراميد، و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند  وزيدن نسيم نهاد در باغ مي

آدم و حوا مرتكب  بعد از اينكه )8:3پيدايش (» .خدا در ميان باغ پنهان كردند
آدم و حوا قبل از اينكه از خدا ! گناه شدند، همه چيز برايشان فرق كرده بود

شد و با آنها صحبت  نااطاعتي كنند، هر وقت كه خداوند خدا وارد باغ مي
شنيدند،  اما اكنون كه صداي نزديك شدن خدا را مي. شدند كرد، خوشحال مي مي
كردند كه خود را در ميان درختان باغ  يلرزيدند و سعي م  ميترس و خجالتاز 

چرا آدم ترسيد و خود را پنهان كرد؟ فهميدن آن سخت ! از نظر خدا پنهان كنند
اگر شخصي از مزرعة ديگران دزدي كند، اگر صداي صاحب مزرعه را . نيست

كند خود را پنهان كند، به  العملش چه خواهد بود؟ او سعي مي بشنود، عكس
كرد خود  كه آنچه را كه خدا منع كرده بود، انجام داد سعي همين شكل هم، آدم 

  .دانست نسبت به خدا مرتكب گناه شده است را پنهان كند، آدم به خوبي مي
آيا طبيعي بود كه آدم پس از اينكه از فرمان خدا نا اطاعتي كرد، از او   

رخت روزي كه از د«: چرا؟ زيرا خدا به وضوح به او گفته بود! بترسد؟ مسلماً
 آيا خدا آنچه را كه گفته بود انجام »!خواهي مردمعرفت نيك و بد بخوري 

آيا خدا حقيقتاً ؟ نظر شما چيست؟ ؟ آيا واقعاً آدم محكوم به مرگ بودداد مي
گويند جايز نيست   معموالً ميكرد؟ انسانهايي را كه آفريده بود، مجازات مي

نيم بهترين پاسخ به اين سؤال را، توا  ميسؤالي را با سؤالِ ديگر جواب بدهيد اما
پس از اينكه زهره يا بهتر بگوييم، شيطان . ال ديگري بدهيمبا مطرح كردن سؤ

 آيا خدا شيطان و خدا را زير پا گذاشت، خدا با او چه كرد؟) قانون(شريعت 
خدا نه !  خدا آنها را تبرئه نكرد.گناه كرده بودند، تبرئه كرد؟ خيرفرشتگاني را كه 

نها را از حضور مقدسش بيرون انداخت بلكه براي آنها آتشي ابدي مهيا تنها آ
توانست  آدم نيز، مثل شيطان قانون خدا را زير پا گذاشت، آيا خدا مي! كرد

و به آدم اجازه بدهد كه بدون اينكه » !خيلي هم اشتباه بزرگي نيست«: بگويد
يد گناه را او مقدس است و با! داوري شود، از مجازات معاف شود؟ هرگز

ه لئوناردو داوينچي، يكي از مشهورترين شخصيتهاي تاريخ ك! داوري كند
كند، در واقع  كسي كه گناه را مجازات نمي«: تاكنون زيست كرده، گفته است

او . كند خدا هرگز گناه و بدي را تأئيد نمي» !دهد كه گناه انجام شود فرمان مي
اي ! اي يهوه خداي من«: ه استحبقوق نبي نوشت. بايد گناه را مجازات كند
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-12 :1حبقوق (» !نگريچشمان تو پاكتر است از اينكه به بدي ب!... قدوس من
و خداوند قوم خود را داوري خواهد نمود، افتادن به دستهاي خداي  « بله،)13

اي  گونهطبيعت خداي مقدس ب) 31- 30:10عبرانيان (» .استزنده چيزي هولناك 
كند، بنابراين الزم و ضروري بود تا  ري و مجازات مياست كه هر گناهي را داو

و بنا به همين دليل است كه در آية بعدي . خدا گناه آدم و حوا را داوري كند
پيدايش (» "كجا هستي؟": و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت «:خوانيم مي
9:3(  

گشت  بعد از اينكه آدم مرتكب گناه شد خدا چه كرد؟ خدا به دنبال آدم مي  
او سعي ! گشت؟ خير  آيا آدم نيز به دنبال خدا مي»كجا هستي؟«و ندا داد، 

دانست  چرا خدا آدم را صدا زد؟ آيا او نمي! كرد تا خود را از خدا پنهان كند مي
بيند و عالم بر همه چيز است، دقيقاً  كه آدم كجاست؟ خدايي كه هر چيزي را مي

دا، آدم را صدا زد تا آدم، گناه خود را خ! دانست كه آدم كجا پنهان شده است مي
اگرچه آدم از خدا سرپيچي كرده . تأييد كند و در حضور خدا به آن اعتراف كند

  .بود اما هنوز خدا او را دوست داشت
مقدس  آدم چه پاسخي داد؟ كتاب» كجا هستي؟«هنگامي كه خدا پرسيد   
  :گويد مي
  

. سان گشتم، زيرا كه عريانمچون آوازت را در باغ شنيدم، تر": گفت) آدم(«
كه تو را آگاهانيد كه عرياني؟ آيا از آن ":  گفت".پس خود را پنهان كردم

اين ":  آدم گفت"درختي كه تو را قدغن كردم كه از آن نخوري، خوردي؟
 پس ".زني كه قرين من ساختي، وي از ميوة درخت به من داد كه خوردم

مار ":  زن گفت"است كه كردي؟اين چه كار ": خداوند به خدا به زن گفت
  )13- 10:3پيدايش ( »".مرا اغوا نمود كه خوردم

  
كردند گناه را  هر كدام سعي ميآيا پاسخ آدم و حوا را به خداوند شنيديد؟   

دانست و گفت تقصير من  آدم، خدا و حوا را مقصر مي. به گردن ديگري بيندازد
يز حوا، مار را مقصر و ن!  به من داديتو زني است كه اينتقصير ! نيست

اما خدا، از قلب انسان !  مرا فريب دادمار! دانست و گفت تقصير من نيست مي
خدا آنها را مجبور نكرده بود . دانست كه هر دوي آنها گناهكارند آگاه بود و مي

تواند  شيطان مي. كه از ميوه درخت بخورند، شيطان نيز آنها را مجبور نكرده بود
. تواند آنها را مجبور كند گناه كنند ه و فريب دهد اما نميانسان را وسوسه كرد

شيطان خود را فريب داد، اما، آنچه كه او انجام داد در حضور خدا گناه محسوب 
اول تيموتائوس . (گويد كه او فريب نخورد مقدس مي و در مورد آدم، كتاب. شد

 كه خدا فرمان داده آدم دقيقاً به آنچه. او آگاهانه راه خود را انتخاب كرد) 14:2
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ز راه عدالت دور شود و راه ناراستي را اما خود انتخاب كرد كه ا. بود، واقف بود
بلكه، سعي كرد تا گناه خود را به . اطاعتي از خدا خاتمه ندادپيروي كند و به نا

  .گردن ديگران بيندازد و بدين ترتيب مجدداً مرتكب گناه شد
 گناه خود را به گردن ديگران بيندازند، اما كنند تا امروزه، نيز مردم سعي مي  

كند و  مقدس خدا با مردم صحبت مي طبق كتاب. داند خدا حقيقت را مي
اي؟ چرا از ايمان  چه عملي را انجام داده!  به من بگو»كجا هستي؟«: گويد مي

كني؟ چرا نيكويي و مهرباني مرا  آوردن و اطاعت كردن از كالم من امتناع مي
كني گناه خود را به گردن ديگران بيندازي؟  ري؟ چرا سعي ميشما حقير مي

به حيات خودم قسم كه هر زانويي نزد من خم خواهد شد ": گويد خداوند مي«
ه  پس هر يكي از ما حساب خود را ب".و هر زباني به خدا اقرار خواهد نمود

  )12-11:14روميان (» .خدا خواهد داد
كالم . نه مار، آدم و حوا را داوري كردبياييد ببينيم در باب سه خدا چگو  

  :گويد خدا مي
  

چونكه اين كار را كردي، از جميع بهايم و از " : گفتمارپس خداوند خدا به «
خواهي رفت و تمام ايام  بر شكمت راه! تر هستي همة حيوانات صحرا ملعون

عمرت خاك خواهي خورد و عداوت در ميان تو و زن، و در ميان ذُريت تو و 
گذارم؛ او سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنة وي را خواهي  ت وي ميذري

اَلم و حمل تو را بسيار افزون گردانم، با الم فرزندان ":  گفتزن و به ".كوبيد
خواهي زاييد و اشتياق تو و به شوهرت خواهد بود و او بر تو حكمراني 

از آن ات را شنيدي و  چونكه سخن زوجه":  گفتآدم و به ".خواهد كرد
درخت خوردي كه امر فرموده، گفتم از آن نخوري، پس بسبب تو زمين 
ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد خار و خس نيز 

هاي صحرا را خواهي خورد و به عرق  برايت خواهد رويانيد و سبزه
 ات نان خواهي خورد تا حيني كه به خاك راجع گردي، كه از آن گرفته پيشاني

- 14:3پيدايش ( »".شدي زيرا كه تو خاك هستي و به خاك خواهي برگشت
19(  

  
ديديد كه نتيجة گناه چه شد؟ گناه اندوه و غم و غصه به همراه دارد و مثل   

خار ماية دردسر است و نيز باعث جان كندن و عرق ريختن و همچنين بيماري 
خدا به آدم ) 23:6ان رومي(» . استموتمزد گناه «بله، . شود و سرانجام مرگ مي

و حوا گفت اگر از ميوه درخت ممنوعه بخورند، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ او 
آيا روزي كه آدم و حوا از » . كه از آن خوردي هر آينه خواهي مردروزي«: گفت
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 !آن ميوه خورند دفن شدند؟ خير، اما آيا در آن روز مردند؟ به راستي آنها مردند
  . زيرا آنها ديگر با خدا رابطه نداشتند و حوا مردروح آدمدرست همان روز، 

زمانيكه آدم و حوا از . مرگ جدايي از خدا استهمانطور كه قبالً ديديم،   
 هنگامي كه آنها . جدا شدندسرچشمة حياتخدا نااطاعتي كردند، از خدا، 

حرف شيطان را باور كردند و پيروي از او را انتخاب كردند از دوستي با خدا 
. آنها دشمن خدا شدند.  شدند و شراكت در حيات خدا را از دست دادندمحروم

ارتباط آنها با خدا . زيرا از شيطان كه دشمن و مخالفت خداست، پيروي كردند
از بين رفت، بعنوان مثال؛ اگر شما دشمن داشته باشيد و دوست شما جانب او 

. ديگر مرده استرا بگيرد، آيا او دشمن شما نيست؟ ارتباط شما با دوستتان 
دوستانِ دشمنتان، دشمن شما محسوب «: گوييم همانگونه كه ما در حرفها مي

به همين شكل هم هر كسي كه از شيطان اطاعت كند، دشمن  ».شوند مي
  .شود خداست و گناه باعث جدايي انسان از خدا مي

اي هست كه بايد آن را بفهميم و به  پيش از پايان يافتن درس امروز، نكته  
ايم مثل كساني  همه ما كه به اين دنيا آمده: و آن نكته اينست. خاطر بسپاريم

 محروماز حيات خدا «و ) 1:2افسسيان (» اند مردهدر خطايا و گناهان  «هستيم كه
 ممكن است كه ما اينگونه نباشيم اما آنچه كالم خدا )18:4افسسيان (» .هستند

همان . عتي كرد، يك گناهكار هستندروزي كه آدم از خدا نااطا. گويد اين را مي
همة آدم كه مرتكب گناه شد، پدر همة انسانهاست، بنابراين، در نتيجة گناه آدم، 

  :گويد سعدي شاعر ايراني مي. شوند فرزندان او گناهكار محسوب مي
  

  در او تخم عمل ضايع مگردان  زمين شـــوره ســـنبل بـر نيارد
  زنگي به گرمابه گردد سپيد نه   به كوشش نرويد گل از شاخ بيد

  
بنابراين گناه آدم باعث جدايي او از خدا شد، آدم كه قانون خدا را زير پا گذاشته 

همه فرزندان آدم اند و در نتيجه  بود، پدر همة كساني است كه به اين دنيا آمده
مرضي كه ««: گويد المثلي مي ضرب. كه متولد شدند، جدا از خداوند هستند

و اين دقيقاً همان چيزي است كه » !توان گرفت لويش را نميمسري باشد، ج
لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل گرديد و «كند  كالم خدا اعالم مي

موت بر همة مردم طاري گشت، از آنجا كه همه به گناه موت، و به اينگونه 
  )12:5روميان (» !گناه كردند

اي است كه از درخت  شبيه شاخهجد ما آدم، كه خود را از خدا جدا كرد،   
افتد؟ شاخه  اي به درخت متصل نباشد چه اتفاقي مي اگر شاخه. جدا شده است

هاي كوچكتر كه قسمتي از آن شاخة بريده  براي شاخه. ميرد شود و مي خشك مي
مانند؟ خير، آنها نيز از بين خواهند  افتد؟ آيا آنها زنده مي بودند چه اتفاقي مي
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همة فرزندان آدم به همين شكل، .  به آن شاخه خشكيده هستندرفت زيرا متعلق
آدم به خاطر گناهي كه . هاي كوچكي از آن شاخة بريده هستند شبيه شاخه

. هاي آن شاخة خشكيده هستيم كرد، شبيه آن شاخة خشكيده است، و ما شاخه
ت ما، همگي در ذات و محكومي. گذارد گناه جد ما آدم، بر روي همة ما تأثير مي

  .او شريك هستيم
اينك در معصيت «: چنين گفته است) زبور(نبي خدا، داود در كتاب مزامير   

  )5:51مزامير (» .گناه به من آبستن گرديدسرشته شدم و مادرم در 
كي كه در جهان شايع شده اگناه مثل بيماري ايدز است ـ بيماري وحشتن  
.  را ترك نخواهد كردگردد هرگز آنجا زمانيكه ايدز وارد بدن شخص مي. است

ايدز . كند شخصي كه مبتال به ايدز است، اين بيماري را به فرزند خود منتقل مي
گناه نيز . يك بيماري كشنده است و تا به حال بشر قادر به درمان آن نشده است

گناه . يك فاجعة وحشتناك كه در دنيا شيوع پيدا كرده است. مانند ايدز است
بشر هيچ درمان و و . گردد ث هالك شدن بشر مي و تا ابد باعكشنده است

  .عالجي براي آن ندارد
كنيم،  با اين وجود، امروز، با قلبهاي شادمان، خدا را ستايش و تمجيد مي  

اي،  زيرا خدا خودش، براي نجات ما از مجازات گناه و قدرت آن، درمان و چاره
اد داشته و آن را اما ما بايد به درمان و عالج خداوند اعتق. انديشيده است

، خواهيم ديد كه خدا، به آدم و حوا و به ياري خداوند، دري بعدي بپذيريم
دهندة مقتدري به جهان  اي كه طبق آن نجات اي عالي داد، وعده فرزندان او وعده

  .رهانيد نم ميآمد و گناهكاران را از گناه، شيطان و جه مي
  .اسگذاريم سپاز اينكه درس ما را مطالعه كرديد  
خدا به شما بركت دهد، در مورد كالمي كه نبي خدا، داود آن را نوشته   

  :است، تفكر كنيد
  

  ».درم در گناه به من آبستن گرديداينك در معصيت سرشته شدم و ما«
  )5:51ر ومزم(
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  9درس 
  وعــــدة عـالــي

  
  
  

  3پيدايش 
  

خواهد  يندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
 طريق عدالت، را به شما تقديم توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 

  .كنيم
 آن را منع اي كه خدا وا با خوردن ميوهدر جلسة گذشته، ديديم كه آدم و ح  

بنابراين، انساني كه خدا آن را به شباهت . ي دور شدندكرده بود از طريق اله
قبل از آنكه، آدم . خود آفريده بود، پيروي از شيطان، دشمن خدا را انتخاب كرد

شد و با آنها صحبت  و حوا مرتكب گناه شوند، هر گاه كه خدا وارد باغ مي
ترسيدند و  مياما اكنون، با شنيدن صداي خدا، . شدند خوشحال ميكرد،  مي

از نظر خدا  خود را در ميان درختان، كردند احساس شرمندگي كرده، سعي مي
اما خدا به دنبال آدم و حوا گشت، با آنها صحبت كرد و پيامد گناه ! مخفي كنند

ي، و نيز نگرانگناه باعث اندوه و غم، دردسر و : آنها به جهان را اعالم كرد
  .بيماري و در انتها مرگ

همة . باشد در نتيجه، از آن روز تا به حال، ساية مرگ بر فرزندان انسان مي  
چه . اند آلود به دنيا آمده فرزندان آدم در گناه آبستن شده و با طبيعتي گناه

نهال «. همه ما شريك در ذات جد خود، آدم هستيمبخواهيم و چه نخواهيم، 
. ايم به خاطر گناه آدم، همة ما گناهكار به دنيا آمده» . به تربيت شيرينتلخ نگردد
همانگونه كه » !توان گرفت مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي«: در حقيقت
 باعث جدايي گناه ما موجب جدايي او از خدا شد، به همين شكل هم گناه آدم

  :گويد مقدس مي كتاب. ز خدا گرديدما ا
  

ه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و لهذا همچنان ك«
» .به اينگونه موت بر همة مردم طاري گشت، از آنجا كه همه گناه كردند

روميان (» .باشند اند و از جالل خدا قاصر مي همه گناه كرده«) 12:5روميان (
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ليكن خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حايل شده است و «) 23:3
  )2:59اشعيا (» .ن شما روي او را از شما پوشانيده استگناها

  
  .اين پيغام اصالً خوشايند نيست، اما حقيقت اين است و حقيقت تلخ است

يك گناه آدم، باعث جدايي همة بشر از خدا بنابراين ديديم كه چگونه   
و تمام انسانهايي كه تاكنون به (روزي كه آدم از خدا سرپيچي كرد آدم . گرديد

شراكت . پادشاهي نور را ترك كرده و وارد پادشاهي تاريكي شدند) اند ا آمدهدني
آنها به خاطر گناهشان ديگر . در پادشاهي خداوند براي آنها چندان طوالنب نبود

.  بود، كسي كه آنها را برده و اسير خود ساخته بودبا شيطانسر و كارشان 
گي گناه و ترس از مرگ و اكنون، ديگر هيچ اميدي در زندگي نداشتند جز برد

  !پايان در آتش ابدي مجازات بي
توانستيم انجام  شد، تنها كاري كه مي اگر كالم خدا به همين جا ختم مي  

دهيم اين بود كه كتاب را ببنديم و همچون گمشدگان در دريا بدون هيچ اميدي، 
كرد، ما  اگر خدا راه نجاتي براي رهانيدن فرزندان آدم باز نمي. ريختيم اشك مي

اما متبارك باد خداوند، خداي ما، ! براي هميشه محكوم به نابودي بوديم
خدا، خدايي كه رحمتش . يابد هاي انبياء با داستان گناه آدم، خاتمه نمي نوشته
بنابراين كالم خدا ! كران است، درِ نجات را به روي فرزندان آدم گشود بي
  :گويد مي
  

روميان (» .نهايت افزون گرديد ض بيلكن جايي كه گناه زياده گشت، في«
دهم كه براي  مترسيد، زيرا اينك بشارت خوشي عظيم به شما مي«) 20:5

زيرا كه فيض خدا كه براي همة مردم «) 10:2لوقا (» .جميع قوم خواهد بود
  )11:2تيطس (» .بخش است، ظاهر شده نجات

  
اوري ن را دهمانطور كه قبالً آموختيم، خدا مقدس است و بايد گناهكارا  
او هر گناهي . تواند گناه را فراموش كند وجه نميخدا عادل است و به هيچ. كند

خدا هرگز تغيير . مجازات گناه، مرگ و جدايي از خداست. كند را مجازات مي
اما امروز خواهيم خواند كه خداي . كند كند و مجازات گناه نيز تغيير نمي نمي

 از مجازات گناه گنهكاران طبق آن، ، كهاي طراحي كرد نقشهمقدس، چگونه 
او بنابراين، خواهيم فهميد كه خدا نه تنها قدوس است بلكه . نجات پيدا كنند
  !خواهد نجات دهنده ما باشد خدا، داور ما، مي! بخشنده نيزاست

امروز خواهيم ديد كه چگونه خدا در روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه   
 اكنون بيائيد به ادامة، .ت گناهكاران آغاز كرداي نجاشدند، نقشة عالي خود را بر
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، آيه 3در باب . كتاب آفرينش از تورات بپردازيم تا به اين خبرخوش پي ببريم
عداوت در «:  خوانديم؛ خدا به شيطان كه در شكل مار ظاهر شده بود گفت15

گذارم، او سر تو را  ميان تو و زن، و در ميان ذريت تو و ذريت وي مي
  ».يد و تو پاشنة وي را خواهي كوبيدخواهد كوب

اين آية دشوار، شامل حقايقي بسيار مهم و عميق است كه انبياء خدا بعداً   
توان به اين  مضمون اين آيه را مي. اند جزئيات آن را به تفصيل توضيح داده

دهنده  خدا آرام آرام نقشة خود را براي فرستادن نجات: صورت خالصه كرد
 كه فرزندان آدم را از سلطة شيطان اي دهنده ، نجاتكرد  ميآشكاربه اين دنيا 

اي است كه به آمدن نجات دهنده مقدس اشاره  اين اولين آيه. كرد آزاد مي
 بررسي  بيائيد در اين آيه چهار حقيقت مهم را در مورد نجات دهنده. كند مي

  :آيد اي كه خدا وعده داد به اين دنيا مي دهنده كنيم، نجات
فقط از يك   دهنده كند نجات خدا اعالن مي: ين حقيقت اين است كه  اول)1  
اما، . والدين همه ما مذكر و مؤنث هستند. شود متولد مي، يعني يك باكره زن

او پدر . شد آمد تنها از يك زن و به قدرت خدا متولد مي اي كه مي دهنده نجات
تمام فرزندان آدم توانست از نسل آدم باش زيرا  ناجي جهان نمي. زميني نداشت

نجات دهندة گناهكاران بايد عاري از گناه . بواسطة گناه منحرف شده بودند
اي كه بايد از  بنابراين، اولين نكته. آمد او بايد از نزد خدا و از آسمانها مي. بود مي

خدا وعده داد نجات دهند قدوس از يك زن به : اين آيه بياموزيم اين است كه
  . مرد و نهدنيا خواهد آمد

 در روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا به نكتة ديگري نيز ) 2  
تو پاشنة وي «: در رابطه با نجات دهندة موعود، خدا به شيطان گفت. اشاره كرد

 را كه اي دهنده  شيطان نجاتكند كه،  بنابراين خدا اعالم مي» .را خواهي كوبيد
در درسهاي آينده، خواهيم . كند شكنجه ميفرستاد  خدا از آسمان به زمين مي

كند تا  كنند كه شيطان انسانها را تحريك مي ديد كه انبياء پيشگويي مي
دهنده مضروب قسمتي  نجات. دهنده را شكنجه كردن و در نهايت بكشند نجات

بازگرداندن ما به سوي خدا، بايست براي  دهندة دنيا مي  نجات.از نقشه خدا بود
داد، و بدين ترتيب شخصي پاك و عادل  اه جان خود را ميبعنوان قرباني براي گن

او به ميل خود، زندگي خود را در جهت  .براي ما، خطاكاران جان خود را داد
  .يعني مرگ: رداخت كفارة گناه دادپ

  سومين حقيقت دربارة نجات دهنده اين بود كه خدا به شيطان كه در )3  
 ».را خواهد كوبيد) شيطان(سر او نجات دهنده «: شكل مار ظاهر شده بود گفت

خواستند  و اين خبر بدي براي شيطان و خبر خوبي براي تمام كساني بود كه مي
بنابراين خدا اعالم كرد كه سرانجام، ! از قدرت شيطان، گناه و جهنم رهايي يابند
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 و فرزندان آدم را كه اسير گناه دهنده، شيطان را شكست خواهد داد نجات
  .هد كردبودند آزاد خوا

، گروهي دو گروه انسان در جهان وجود دارد سرانجام، خدا اعالم كرد ) 4  
گروهي كه متعلق به . كه متعلق به شيطان هستند و گروهي متعلق به خدا هستند

كنند و گروهي كه متعلق به خدا  شيطان هستند از ايمان به كالم خدا امتناع مي
يوحنا . (كنند ت دهندة موعود توكل ميهستند، به كالم خدا ايمان دارند و به نجا

9:1-13(  
بنابراين، روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا، نقشة عالي خود   

هاي آينده به تدريج، خواهيم ديد  درسدر . را براي نجات گنهكاران اعالم كرد
دهند كه گناهكاران را  كه همة انبياء خدا، از آمدن نجات دهندة قدوسي خبر مي

اكنون بيان كرديم  اگر مطالبي را كه هم .ت شيطان آزاد خواهد رهانيداز دس
فهمش براي شما صقيل و دشوار است، نگران نباشيد زيرا هر چه كه بيشتر پيش 

اين . تر خواهد شد دهيم، همه چيز شفاف رويم و درسها را ادامه مي مي
آيا شما جويندة  ».جوينده، يابنده است«: المثل را به خاطر داشته باشيد كه ضرب

طلبيدي و مانند  اگر آن را مثل نقره مي«: گويد خدا مي! كالم خدا هستيد؟ عاليه
فهميدي، و  كردي، آنگاه ترس خداوند را مي هاي مخفي جستجو مي خزانه

  )5- 4:2امثال (» .نمودي معرفت خدا را حاصل مي
. مبياييد، سومين باب از كتاب پيدايش از تورات را تا انتها بخواني  
  :گويد مقدس مي كتاب

  
و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست بساخت و ايشان را «

همانا انسان مثل يكي از ما شده است، كه " :و خداوند خدا گفت. پوشانيد
اينك مبادا دست خود را دراز كند و از درخت . عارف نيك و بد گرديده

 پس خداوند خدا، او را از باغ ".حيات نيز گرفته بخورد، و تا به ابد زنده ماند
عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از آن گرفته شده بود بكند پس آدم را 
بيرون كرد و به طرف شرقي باغ عدن، كروبيان را مسكن داد و شمشير 

كرد تا طريق درخت حيات را محافظت  آتشباري را كه به هر سو گردش مي
  )24-21:3پيدايش ( ».كند

  
ايق مهمِ اين ، بيائيد حققبل پايان اين درس. رسد پايان مياب سه به در اينجا ب

  .آيه را بررسي كنيم
و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست «: گويد مقدس مي كتاب  

 آيا به خاطر داريد كه آدم و حوا بعد از خوردن ».بساخت و ايشان را پوشانيد



__________________________________________________________  
 PWO    61-راه عدالت

  برگهاي انجير را به هم دوختهآنهاميوه درخت معرفت نيك و بد چه كردند؟ 
. و دور كمرهايشان پيچيدند و سعي كردند شرمندگي خود را از خدا پنهان كنند

آيا خدا، لباسهايي را كه آنها از برگها براي خود ساخته بودند پذيرفت؟ خير، او 
چرا خدا لباسهايي را كه آنها براي خود ساخته بودند، نپذيرفت؟ زيرا . نپذيرفت
تواند كار   است و نميكاملاست به آدم و حوا ياد بدهد كه خدا خو خدا مي
جميع ما مثل  «:گويد مقدس دربارة اين موضوع مي كتاب . انسان را بپذيردناقص

اشعيا (» .باشد همة اعمال عادلة ما مانند لتّة ملوث ميايم و  شخص نجس شده
انش را در حضور ناهچيزي وجود ندارد كه انسان بتواند بواسطة آن گ  هيچ)6:64

  .خدا مخفي كند
خدا برخي از . با اين وجود، خدا كار ديگري براي انسان انجام داد  

لباس  آنها براي آدم و حوا پوست، پوست آنها را كند و از حيوانات را كشت
آدم و حوا با ديدن خون . خدا اولين قرباني حيوان را انجامبله، . درست كرد

! اي روبرو شدند شته بود، با صحنة تكان دهندهجاري شده از حيواني كه خدا ك
مزد «خواست به واسطة ريختن خون حيوانات به آدم و حوا بياموزد كه  خدا مي

» .آمرزش نيست، ريختن خونبدون « و )23:6روميان (» . استموتگناه 
فقط . توانيم اين موضوع را به تفصيل شرح دهيم  امروز نمي)22:9عبرانيان (

بدون ريختن خون، «: گويد يم كه قانون اوليه آمرزش خدا ميتوانيم بگوئ مي
خدا . و جريمه گناه موت است.  جريمة گناه بايد پرداخته شود».آمرزش نيست

بخشد كه تاوان آن پرداخت شده باشد و بايد يك قرباني پاك  تنها گناهاني را مي
تواند  ا ميو اين تنها راهي است كه خد. گناه به جاي شخص گناهكار بميرد و بي

  .ه بگيرد، گناهان انسان را ببخشدبدون اينكه عدالت خود را ناديد
پس خدا قرباني حيوانات را قرار داد تا به گناهكاران يادآوري كند كه مزد   

دهندة قدوسي  قرباني كردن يك حيوان نشاني است از نجات. گناه، موت است
در آينده، مطالب بيشتري . كه به جهان آمد و خونش بعنوان تاوان گناه ريخته شد

اما، امروز، بيائيد به خاطر داشته باشيم كه خدا . در اين مورد خواهيم آموخت
  .براي پوشاندن شرمساري آدم و حوا، خون حيوانات را ريخت

او ، بيرون كرد از باغ بهشت در عدن  راخدا، آدم و حوابعد از آن،   
رخيد براي محافظت از راه چ اي با شمشير آتشيني كه به هر طرف مي فرشته«

اي كه خدا آن را منع كرده   آدم و حوا با خوردن ميوه».درخت حيات قرار داد
متهاي در نتيجه، آنها نتوانستند مدت زيادي از نع. بود راه موت را انتخاب كردند
 قبالً ديديم كه چگونه خدا زهره، يا شيطان را، به .عالي باغ فردوس لذت ببرند

و اكنون ديديم كه خدا نيز آدم و حوا . ز حضور خود بيرون كردخاطر گناهانش ا
بايد هر آنچه را كه خداوند قدوس است و . را به خاطر گناهانشان بيرون كرد

  .ناپاك است مجازات كند
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: دوستان عزيز، بيائيد راجع به دو نكته فكر كنيم و آن را به خاطر سپاريم  
را تحمل كند و به همين دليل خدا، آدم تواند گناه   و نميخدا عادل است:  اوالً

آدم . خدا، بخشنده است:  ثانياً. و حوا را داوري كرد و آنها را از باغ بيرون كرد
و حوا سزاوار بخشش خدا نبودند بلكه مستحق داوري بودند، با اين وجود، خدا 

اي  خواهد كه انسانها هالك شوند و به همين دليل خدا، وعدة نجات دهنده نمي
داد كه قادر بود گنهكاران را از اسارت پادشاهي شيطان برهاند و آنها را به نور را 

  .و جالل پادشاهي خدا منتقل كند
اين دو . كند بخشش خدا هرگز عدالت او را نقص نمي: اشتباه نكنيد  

در درسهاي آينده بطور شفاف خواهيم ديد . كنند ويژگي خدا با يكديگر عمل مي
 با عدالت او بخشد، بدون اينكه اين بخشش  را ميكه چطور خدا گنهكاران

  .تناقضي داشته باشد
با شما در مورد وعدة .  امروز طريق عدالتخوانندگان عزيز اين بود درس  

اي كه خدا در همان روزي كه آدم و حوا  عالي خدا صحبت كرديم، وعده
به خاطر   اين درس خوانديداميدواريم آنچه را كه در. منحرف شدند به آنها داد

شما را از  كه او فرستاده تا اي نجات دهندبسپاريد تا وعدة عالي خدا را در مورد 
  .طور كامل درك كنيدگناهانتان نجات دهد ب

كنيم تا   دعوت مياز شما.  سپاسگذاريماز اينكه اين درس را مطالعه كرديد  
 آدم و  ما را همراهي كنيد، تا حقايق مهمي در مورد اولين پسراندر درس بعدي

  .حوا، قائن و هابيل با شما درميان بگذاريم
كند به دقت  مقدس اعالم مي خدا به شما بركت دهد، در مورد آنچه كتاب  

  :گويد فكر كنيد، كالم مي
  

  ».نهايت افزون گرديد بي) خدا(يض جايي كه گناه زياده گشت، ف«
  )20:5روميان (
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  10درس 
  راه قرباني: قائن و هابيل

  
  
  

  4پيدايش 
  

خواهد  ندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
ت، را تقديم و گزارش توانيم برنامه طريق عدال خوشحال هستيم كه امروز مي

  .شما كنيم
 گذشته در مطالعة تورات ديدم كه بعد از آنكه آدم و حوا مرتكب گناه درس  

اي كه طي آن او كسي را   را براي جهان اعالم كرد، نقشهنقشة خودشدند، خدا 
. آدم را از قدرت شيطان و گناه و جهنم نجات دهد فرستاد تا بني به اين جهان مي
ه خدا لباسهايي را كه آدم و حوا از برگها براي خود تهيه كرده همچنين ديديم ك
توانند  خواست به آنها بياموزد كه گنهكاران نمي خدا مي. بودند نپذيرفت

كرد،  شرمندگي خود را در حضور خداوند قدوس، كه بايد آنها را داوري مي
براين بنا. تنها خدا قادر است گنهكاران از گناهانشان نجات دهد. مخفي كنند

ديديم كه چگونه خدا حيوانات را قرباني كرد، و از پوست آنها براي آدم و حوا 
همچنين خوانديم كه خدا . خدا اولين خون قرباني را ريخت. لباس تهيه كرد

اعالم كرد دو دسته انسان بر روي زمين وجود خواهد داشت آناني كه از ايمان 
  .و ايمان دارندزنند و كساني كه به ا به كالم خدا سرباز مي

، كه از قائن. پسر اول آدم و حوا مطالبي خواهيم آموخت امروز در مورد دو  
همانطور كه ديديم، .  كه به خدا ايمان داشتهابيلايمان به خدا امتناع كرد و 

خدا، به دليل تخطي . كردند اكنون آدم و حوا در خارج از باغ عدن زندگي مي
ه دليل گناهي كه مرتكب شده بودند، نتوانستند آنها ب. آنها، آنها را بيرون كرد

گناه آنها باعث خراب شدن . براي مدت زيادي در بركات باغ عدن زندگي كنند
اما با اين وجود، خدا آنها را دوست داشت و از آنها . رابطة آنها با خدا شد

  .كرد مراقبت مي
مقدس   كتاب، باب چهار از كتاب پيدايش را بخوانيم،پس اكنون بيائيد با هم  
 را زاييد و قائنو آدم، زن خود حوا را بشناخت و او حامله شده، « :فرمايد مي
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و .  را زاييدهابيل و بار ديگر برادر او ".مردي از يهوه حاصل نمودم": گفت
  )2-1:4پيدايش ( ».ان بود و قائن كاركُن زمين بودب هابيل گله

آنها مانند والدين . نيا آورند پسر به نامهاي قائن و هابيل به د2آدم و حوا،   
گناه آدم همانند يك بيماري واگيردار به فرزندانش سرايت . خود گناهكار بودند

آدم «: گويد مقدس مي قائن و هابيل در گناه آبستن شدند، بنابراين كتاب. كرد
قائن و هابيل با طبيعتي  )3:5پيدايش ( ».پسري به شبيه و بصورت خود آورد

قائن . ها از لحاظ جسمي رشد كردند و بالغ شدند بچه. ا آمدندبه دني آلود گناه
هابيل، چوپان . هراسيد او يك كارگر جدي بود و از كار سخت نمي. كشاورز شد

دانستند كه خدا وجود دارد و  آنها مي. دانستند هر دو در مورد خدا ميبود، 
ا از طريق آنچه تنهدانستند كه  هر دو نيز مسلماً مي. قدوس است و از گناه متنفر

  .توانند به خدا نزديك شوند خدا مقرر كرده يعني ريختن خون يك قرباني مي
اي به او  روزي قائن و هابيل تصميم گرفتند خدا را پرستش كنند و قرباني  

  :گويد مقدس مي از اين رو كتاب! تقديم كنند
  

 خداوند اي از محصول زمين براي و بعد از مرور ايام، واقع شد كه قائن هديه«
اي آورد و  و هابيل نيز از نخست زادگان گلة خويش و پيه آنها هديه. آورد

. خدا هابيل و هدية او را منظور داشت اما قائن و هدية او را منظور نداشت
  ».پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را بزير افكند
  )5-3:4پيدايش (

  
خواستند خدا را  دو نفر مي. مبيائيد آنچه را كه اتفاق افتاد بررسي كني  

: گويد مقدس مي اما كتاب. هر دو قربانيهايي را به خدا هديه كردند. پرستش كنند
» .خدا هابيل و هدية او را منظور داشت اما قائن و هدية او را منظور نداشت«

چرا خدا قرباني هابيل را پذيرفت اما قرباني قائن را رد كرد؟ چه تفاوتي بين دو 
  جود داشت؟قرباني و

قائن براي خدا . در حقيقت، قرباني قائن با قرباني هابيل بسيار فرق داشت  
اي  خون برهاما هابيل، . اي آورده بود هاي خوشمزه سبزيجات زيبا و ميوه

خدا گناه هابيل را بخشيد اما گناه قائن را . عيب و نقص براي خدا آورد بي
  .نبخشيد

او خون بره آورده بود بخشيد اما گناهان چرا خدا گناهان هابيل را كه براي   
قائن را كه براي او سبزيجات و ميوه آورده بود، نبخشيد؟ آيا علت اين بود كه 

پس چرا خدا، ! خدا ميوه و سبزيجات دوست نداشت؟ خير، دليلش اين نيست
: هابيل عادل بر شمرد ولي قائن را در گناهش ترك كرد؟ دليلش اين است كه
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خواست آورده بود اما قائن چيز ديگري آورده   كه خدا ميهابيل قرباني را
خواست تا بتواند بدون اينكه عدالت خود را ناديده  خدا چه چيزي مي. بود

. خواست عيب را مي ، يك حيوان بيجانگناهان آنها را ببخشد؟ او خون،  انگارد
ني هابيل به خدا ايمان داشت و همانطور كه خدا خواسته بود به او خون قربا

 هابيل قرباني نيكوتر از قائن به ايمان«: گويد مقدس مي  بنابراين كتاب.تقديم كرد
را به خدا گذرانيد و به سبب آن شهادت داده شد كه عادل است، به آنكه خدا به 

 هابيل به خدا ايمان داشت اما قائن )4:11عبرانيان (» .دهد هداياي او شهادت مي
  .به خدا ايمان نداشت

 ايمان به خدا يعني اعتماد داشتن به او تا خدا به چه معني است؟ايمان به   
پذيرش آنچه كه خدا در ايمان به خدا يعني  .جايي كه از كالمش اطاعت شود
ولي به » ن دارممن به خدا ايما«اگر شما بگوئيد . قالب حقيقت بيان كرده است

 شما به خدا گويد اعتقاد نداشته باشيد، در واقع مقدس مي آنچه خدا در كتاب
اگر به خدا ايمان داريد بايد به كالم . خدا و كالمش يكي هستند. ايمان نداريد

گويد، اعتقاد  اگر به آنچه كه خدا مي. او اعتقاد داشته باشيد و از آن اطاعت كنيد
  .ايد نداشته باشيد در واقع خود خدا را رد كرده

اشت و همانطور كه خدا خدا هابيل را پذيرفت زيرا، او به كالم خدا ايمان د  
خدا، قائن را نپذيرفت زيرا او صادقانه به كالم . امر فرموده بود با خون بره آمد

كرد كه به خدا ايمان دارد اما عمل او در واقع  قائن ادعا مي. خدا ايمان نداشت
حرف او را نقض كرد زيرا آنطور كه خدا دستور داده بود، با خون يك قرباني 

  .نيامد
چرا خدا دستور داد تا يك حيوان را قرباني « بعضيها بپرسند ممكن است  
علت » .آمرزش گناه نيستبدون ريختن خون، هيچ «: چرا خدا گفت» ؟كنند

گناه، ) جريمه ،كفاره(كند كه مزد  شريعت مقدس خدا اعالم مي: اينست كه
توان جريمة  مي«: خدا نگفت. و به همين دليل بايد خون ريخته شود! موت است

جريمه گناه، «و همچنين نگفته است » .اه را با ميوه و سبزيجات پرداختگن
آنچه كه خدا قدوس گفته ! خير» . و انجام كارهاي خوب استپرستش و روزه

  ! استموتمزد گناه، : است اين است كه
دهد كه هر شخصي و هر فرزندي از  هاي انبياء به ما نشان مي خدا در نوشته  

  بزرگبدهكارود و هر گنهكار به خداي قدوس ش آدم، گنهكار محسوب مي
. هر گنهكاري بايد بميرد و كفارة گناه خود را در جهنم، تا ابد بپردازد. است

توانيد به اندازة كافي اعمال نيك انجام  كفارة گناه آنقدر زياد است كه شما نمي
رگ و جريمه گناه، م. دازيدآن، كفارة گناه خود را به خدا بپردهيد تا به واسطة 

  !تواند كفارة آن را بپردازد  نمي، اعمال نيكجهنم است
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تصور كنيد كه من، مقدار . اجازه دهيد اين موضوع را كمي بيشتر شرح دهيم  
دانم كه  مي«گويم،  روم و مي نزد او مي. زيادي پول به يك نفر بدهكار هستم

توانم  نمين هيچ پولي ندارم و اما اآل.  پول به شما بدهكار هستممقدار زيادي
. اما براي پرداخت آن، پيشنهادي دارم. قرض خود را با پول پرداخت كنم

بنابراين به اين . زنم هر روز، ايوان منزل شما را جارو مي: پيشنهاد من اينست
طلبكار » .ترتيب من آنقدر براي شما كار خواهم كرد تا بدهي خود را تسويه كنم

د عصباني شود، يا به من بخندد، اما در جواب پيشنهاد من چه خواهد گفت؟ شاي
چرا او پيشنهاد من را ! پذيرد آنچه مسلم است، اين است كه پيشنهاد من را نمي

 ناچيزي كه "اعمال نيك"پذيرد؟ زيرا راهي وجود ندارد كه من از طريق  نمي
  .دهم بتوانم بدهيِ هنگفت خود را بپردازم انجام مي

ل نيك بدهيِ خود را كامل  با اعماتواند به همين ترتيب، هيچ شخصي نمي  
تواند به عنوان   است كه ميمرگ بلكه فقط - نه پول و نه اعمال نيك-بپردازد

در نتيجه، خدا . تاوان گناه، فقط مرگ و داوري است. جريمة گناه پرداخت شود
توانست از بدهي قائن و هابيل صرفاً به خاطر اعمالي كه حاصل دسترنج  نمي

بلكه، طبق نقشة خدا، كفارة گناه آنها تنها از طريق . شي كندپو آنها بود، چشم
گناه بايد به جاي شخص گناهكار  شد و يك بي خون يك قرباني تسويه مي

  .مرد مي
 بر حسب نقشه انسان نيست، بلكه اين كار توسط نقشه خدا بخشش گناه  

 درِ آمرزش و نجات را بر خدا بر حسب عمل جايگزيني قرباني،. عملي است
خدا در روزگار اوليه فرمان داد، كه هر گنهكاري بايد . وي فرزندان آدم گشودر

گناه  بدين ترتيب، يك حيوان بي. عيب تقديم كند و آن را بكشد يك حيوان بي
توانست نسبت  خدا به خاطر خون قرباني مي. مردبايد به جاي شخص گنهكار مي

اما خون . بپوشاند را به فرزندان آدم صبور بوده و براي مدتي گناهان آنها
، زيرا ارزش يك حيوان با انسان بپردازد گناه بشر را قادر نبود بدهيحيوانات 

تنها «شود  گويد؛ حيواني كه قرباني مي مقدس مي به همين دليل كتاب. برابر نيست
محال است كه زيرا ... نه نَفس صورت آن چيزها نعمتهاي آينده است، ساية

  )4 ،1:10عبرانيان (» .ن را بكندرفع گناها) حيوانات(خون 
بنابراين نكته بسيار مهمي كه بايد در مورد قرباني كردن حيوانات به خاطر   

 هستند، كسي كه به منظور  تصويري از نجات دهندهبسپاريم اين است كه آنها 
اي كه خدا وعدة  نجات دهنده. پرداخت كفارة گناه فرزندان آدم به اين جهان آمد

يك بار براي گناهان، يعني عادلي براي ظالمان، تا «مرد  اده بود ميظهورِ او را د
 همانطور كه در انجيل مكتوب )18:3اول پطرس (» .را نزد خدا بياورد) آنها(
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هر كه بر وي ايمان دهند كه  شهادت مي) نجات دهنده(جميع انبياء بر او «: است
  )43:10اعمال (» . آمرزش گناهان را خواهد يافت، به اسم اوآورد
با اين وجود، در نسلهاي گذشته، الزمة نقشه نجات خدا، قرباني كردن   

اما قائن، نقشه خدا را ناديده گرفت و از طريق يك مذهب خود . حيوانات بود
او .  را ايجاد كرداولين مذهب دروغينو بدين ترتيب قائن . ساخته اقدام كرد

اعت كرده بود براي خدا براي خدا از دست رنج خود آورده بود و از آنچه زر
قرباني كرد، محصول زراعت او از زمين ملعون بود و هيچ خوني نداشت، آيا 

  .خدا اين قرباني عاري از خون را پذيرفت؟ خير، خدا آن را نپذيرفت
عيبي را براي خدا آورد تا خونش ريخته  اما هابيل، او بره ذبح نشده و بي  

اني هابيل وجدان شفافي در حضور خدا بعد از آن قرب. شود، سپس او را سوزاند
گناه به جاي او  برة بياو فهميد كه به خودي خود مستحق مرگ بود اما . داشت
آمد  اي كه به جهان مي بنابراين، هابيل شهادت داد به ايمان به نجات دهنده. مرد

  .تا به جاي گنهكاران بميرد و مجازات گناه آنها را به گردن بگيرد
. ان امروز را با طرح يك پرسش بسيار مهم، خالصه كنيمخواهيم داست مي  

چرا خدا قرباني قائن را نپذيرفت؟ آيا قائن گنهكارتر از هابيل بود؟ دليل اين 
قائن . نيست، هر دوي آنها گنهكار بودند و هر دوي آنها براي خدا قرباني دادند

از قرباني تر  در ظاهر، شايد بگوئيم كه قرباني قائن مناسب. شخص مذهبي بود
ها بسيار زيبا هستند اما ذبح يك بره و خون او،  سبزيجات و ميوه. هابيل بود

اما، گناه در حضور خدا، چيز ناخوشايندي است و ! منظرة خوشايندي نيست
بدون ريختن خون، هيچ «كند كه  خدا راه آمرزشي مقرر كرده است، و اعالم مي

و قربانيش را رد كرد زيرا قائن به  بنابراين خدا، قائن »!آمرزشي در گناه نيست
  .راه عادالنه نجات خدا احترام نگذاشت

اي كه خدا  تواند به حضور خدا برود مگر توسط طريق عادالنه كس نميهيچ  
اگر . باشد و مثل رياضيات مي! طريق خدا كامل و دقيق است! مقرر كرده است

د؟ تنها يك جواب شو در مدرسه، معلم از شاگرد بپرسد؛ دو بعالوه دو چند مي
آموزي  اگر جواب دانش. دو بعالوه دو برابر است با چهار. صحيح وجود دارد

گويد چهار، پاسخ  همچنين كسي كه مي. كه سه باشد، آن جواب غلط است
دو . گويد چهار و نيم، باز هم غلط است و نيز شخصي كه مي. دهد اشتباهي مي

مثل طريق نجاتي است كه خدا مقرر و اين مسئله ! بعالوه دو برابر است با چهار
 براي گنهكاران وجود يك راهتنها يك خدا وجود دارد و نيز تنها . كرده است

  .نقص قرباني است  بيراه كامل وو آن ! مقدس آشتي كننددارد تا با خداي 
دانستيد كه كالم خدا در رابطه با قرباني مقدسي كه   عزيز، آيا ميخوانندگان  

؟ گويد بدهي گناه شما را بري هميشه تسويه كند چه مي خدا تدارك ديده تا
دانستيد كه خدا، خودش نجات دهندة قادر را به زمين فرستاد تا گناهانتان  آيا مي
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؟ در درس آينده، در مورد پاك شود در حضور خدا دلهايتان شود و آمرزيده
مقدس دربارة او  كتاب. اين نجات دهندة عالي بيشتر صحبت خواهيم كرد

در هيچ كس غير از او نجات نيست زيرا كه اسمي ديگر زير آسمان به «: گويد مي
  )12:4اعمال (» .مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم

 بطور به ياري خدا، در درس بعدي.  است ما به پايان رسيدهدوستان، درس  
  .كامل در مورد قائن و هابيل خواهيم خواند

ت را غنيمت بدانيد و در مورد شريعت بنيادين خدا به شما بركت دهد، فرص  
  :گويد خدا تفكر كنيد، شريعتي كه مي

  
  )22:9عبرانيان ( ».بدون ريختن خون، آمرزش نيست«
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  11درس 
  قائن توبه نكرده

  
  
  

  4پيدايش 
  

خواهد   عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه ميسالم بر شما خوانندگان  
 او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن هر يك از شما راه عدالت را كه

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد و تا اب
  . را به شما تقديم كنيمتوانيم درس طريق عدالت شحاليم كه امروز ميخو

 قائن و هابيل گذشته، در مورد دو پسر اول آدم و حوا يعني در درس  
 ديديم كه هر يك از آنها خواست خدا را پرستش كرده، و به .مطالبي بيان كريم

، برخي از محصوالتش را كه پرورش داده بود به aقائن. او قرباني تقديم كند
عيب به خدا تقديم كرد و آن را به عنوان  اي بي اما هابيل، بره. خدا تقديم كرد

بيل را خداوند ها«: كند مقدس اعالم مي كتاب. پوششي براي گناه ذبح كرد
  ».پذيرفت اما قائن را نپذيرفت

چرا خدا هابيل را پذيرفت اما قائن را نپذيرفت؟ زيرا طريق عدالت خدا   
خدا هابيل را عادل محسوب كرد، زيرا و به كالم .  استخون قربانيمستلزم 

اما قائن . خواست به او تقديم كرد خدا ايمان داشت و آنچه را كه خدا مي
  .د به خدا نزديك شود بنابراين خدا او را نپذيرفتكوشيد، تا با تالش خو

آيا مي دانيد، . بررسي قائن و هابيل را به پايان برسانيمامروز قصد داريم تا   
بعد از آنكه خدا قرباني قائن را رد كرد، چه اتفاقي افتاد؟ آيه پنج از باب چهارمِ 

شده، سر خشم قائن به شدت افروخته «: گويد مقدس مي كتاب پيدايش، كتاب
 چرا قائن خشمگين بود؟ درك اين موضوع )5:4پيدايش (» .خود را بزير افكند

بعنوان مثال، اگر من كار بدي را انجام دهم و شخصي به . چندان دشوار نيست
راه خود را عوض كنيد و آنچه را كه صحيح ! ايد شما خطا كرده« : من بگويد

ده است چه پاسخ خواهم من به شخصي كه مرا سرزنش كر» .است انجام دهيد
 يا نسبت به دهم راه خود را تغيير ميپذيرم و  داد؟ يا با فروتني سخنان او را مي

  .دهم به اشتباهات خود را ادامه ميشوم و  او عصباني مي
خدا قائن را توبيخ كرد بنابراين، شايد او به اين مسأله پي برد كه، آنچه كه از   

خدا . ارزش بوده است ر خدا هديه كرد، بيدسترنج خود بعنوان قرباني به حضو
عيب و سالم براي قرباني بياورد،  اي بي  و برهخواست قائن، توبه كند مي
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خواست قائن از گناه خود توبه كند و راه  خدا مي. همانگونه كه هابيل كرده بود
اما قائن با غرور، از پذيرفتن گناه خود در حضور خدا، امتناع . درست را برود

  . در مقابل، عصباني و نااميد شدلكهب. كرد
چرا خشمناك شدي؟ و چرا سر خود را بزير ": آنگاه خداوند به قائن گفت«  

شدي؟ و اگر نيكويي نكردي، گناه  كردي، آيا مقبول نمي افكندي؟ اگر نيكويي مي
پيدايش (» ".بر در، در كمين است و اشتياق تو دارد، اما تو بر وي مسلط شوي

 اينگونه از قائن سؤال كرد؟ خدا او را زير سؤال برد زيرا چرا خدا )6:4-7
خواست قائن از گناه خود توبه كند و از  خدا مي. خواست قائن هالك شود نمي

خواست تا قائن را از وجود دشمن وحشتناكي كه  خدا مي. راه راست پيروي كند
نام  اهگنو اين دشمن، . كرد با خبر كند نابودي او و فرزندانش را تهديد مي

  !داشت
. ست اگناه بدترين دشمن ما.  استيك معضل در دنيا گناه، گناه چيست؟  

هاي كشنده و مثل جرقة كوچكي است كه  گناه شبيه ماري است پر از سم
و يا مثل مشعلي است كه شيطان . تواند جنگل بزرگي را به آتش بكشاند مي

س هر كه نيكويي كردن پ«: گويد كالم خدا مي! كشد توسط آن دنيا را به آتش مي
 مخالف شريعت گناه«) 17:4يعقوب (» . استگناهبداند و بعمل نياورد، او را 

 بوده گنهكار از ابليس است زيرا كه ابليس از ابتدا گناه كندو كسي كه ... است
گناه، نيرويي است كه در بين اعضاي بدن ما حركت ) 8 ،4:3اول يوحنا (» .است
تواند هر چيزي باشد  گناه مي. جنگد  و نيك است ميكند و با آنچه كه درست مي

يعني ايمان نداشتن و اطاعت نكردن از كالم  گناه. كه مخالف با ارادة خدا باشد
  )6:53اشعيا (» .رفتن به راه خود، گناه است«. خداست

عاقبت كساني كه به راه خود رفته و از ايمان به خدا و اطاعت از او امتناع   
قصاص هالكت ايشان  «:گويد مقدس مي د بود؟ كتابكنند چه خواه مي

دوم تسالونيكيان (»  و جالل قوت اوجاوداني خواهند رسيد از حضور خداوند
اند، حيات   به آن دسته از افرادي كه به طريقي كه خدا مقرر كرده قدم نهاده)9:1
، قلبهايشان را در مقابل حقيقت سخت اما كساني كه. يدان عطا خواهد شدجاو
مقدس   با اين وجود كتاب.ضب و داوري خدا روبرو خواهند شدكنند با غ مي
دوم (» .كسي هالك گردد بلكه همه به توبه گرايند«خواهد  گويد كه خدا نمي مي

بلكه، او . خواست قائن بواسطه گناه خود هالك شود خدا نمي) 9:3پطرس 
بود دست بكشد و مشتاق بود كه قائن توبه كند و از راه خطائي كه انتخاب كرده 

  .راه عدالت را براي خود برگزيند
اي را مكشوف ساخت  همانطور كه در برنامه قبل ديديم، خداوند خدا، نقشه  

هابيل به . توانستند در حضور خدا عادل محسوب شوند كه طي آن گنهكاران مي
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تواند گناه را  عيب را به عنوان قرباني كه مي اي بي  و برهنقشه خدا ايمان داشت
» .مزد گناه موت است«گفت، معتقد بود  هابيل به آنچه خدا مي. بپوشاند ذبح كرد

زيرا ) 22:9 و عبرانيان 33:6روميان (» .بدون ريختن خون، آمرزش نيست«و 
هابيل به . هابيل بواسطة خون ريخته شدة بره وجدانش در حضور خدا پاك شد

باشد، به همين  ي مياين امر واقف بود كه گنهكار است و مستحق مجازات اله
اي كه  بره. گناه را به او تقديم كرد اي بي دليل همانطور كه خدا خواسته بود، بره

اي بود كه به اين جهان آمد و زندگي  هابيل قرباني كرد، تمثيلي از نجات دهنده
اما قائن . خود را قرباني كرد تا كفارة گناه انسان براي هميشه پرداخت شود

او با . داد به خدا ايمان دارد اما اعمال او چيز ديگري نشان ميكرد كه  وانمود مي
آن چيزي . گذاشت، اما دل او از خدا بسيار دور بود زبانش به خدا احترم مي

. اما قائن از دسترنج خود، به خدا تقديم كرد. خواست، خون بره بود كه خدا مي
  .خدا را نپذيرفته بودارزش بود، زيرا او راه  قائن در حضور خدا كامالً بيپرستش 

اجازه بدهيد آية بعدي را بخوانيم تا ببينيم، بعد از آنكه خدا قائن را به خاطر   
و قائن با برادر «ارزشش سرزنش كرد، قائن به چه عملي دست زد؟  قرباني بي

و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر برادر خود . خود هابيل سخن گفت
قائن دست به چه عملي زد؟ آيا او توبه ) 8:4يش پيدا(» .برخاسته او را كشت

 عنوان قرباني گناهان خود به او  كرد؟ آيا او به خدا ايمان آورد و خون بره را به
قائن به برادر خود، هابيل حمله كرد و او را كشت، و تقديم كرد؟ خير، 

  .اينگونه بر گناه خود افزود
توانست توسط آن، گناه او  قائن از ريختن خون بره كه خدا مي! عجيب است  

شما در اين مورد ! را ببخشد، امتناع كرد و خون برادر صالح خود را ريخت
كنيد؟ چه كسي فكر كشتن برادر را در ذهن قائن گذاشت؟ قائن  چگونه فكر مي

گويد، او  مقدس مي كتاب. داد؟ او به شيطان گوش كرد به چه كسي گوش مي
 همانگونه كه )12:3اول يوحنا (» .رير بوداز آن ش«برادرش را كشت زيرا قائن 

قبالً هم گفتيم، خدا اعالم كرد دو گروه انسان در دنيا وجود دارد، انسانهايي كه 
هابيل متعلق به . متعلق به خدا هستند و انسانهايي كه متعلق به شيطان هستند

قائن متعلق به .  زيرا ايمان كافي براي اطاعت از كالم خدا را داشتخدا بود
  . زيرا او به كالم خدا ايمان نداشتشيطان بود

بيائيد به آنچه كه خدا به قائن، بعد از كشتن برادر كوچكترش گفت، گوش   
  .دهيم

  
دانم،  نمي":  گفت"؟برادرت هابيل كجاست": پس خداوند به قائن گفت«

اي؟ خون برادرت از زمين نزد  چه كرده":  گفت"مگر پاسبان برادرم هستم؟
و اكنون تو ملعون هستي از زميني كه دهان خود را باز ! آورد ميمن فرياد بر



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    72

هرگاه كار زميني كني، همانا قوت . كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد
  »".خود را ديگر به تو ندهد و پريشان و آواره در جهان خواهي بود

  )12-9:4پيدايش (
  

 زميني كني، همانا هرگاه كار": بنابراين خدا قائن را مجازات كرد و گفت  
 ".قوت خود را ديگر به تو ندهد و پريشان و آواره در جهان خواهي بود

» .زند ولي از او متنفر نيست گاو به گوساله خود لگد مي«: گويد المثلي مي ضرب
به همين ترتيب خدا قائن را مجازات نكرد تا محكومش كند، بلكه او را به 

اما قائن چه كار . و نجات هدايت كردسمت توبه از گناه و ايمان به حقيقت 
پس قائن از «: گويد مقدس مي كتاب.  او توبه كرد؟ خير، او توبه نكردكرد؟ آيا

قائن كه ) 16:4پيدايش (» . و در زمين نود ساكن شدحضور خداوند بيرون رفت
و خدا را به زندگي خود راه . كالم خدا را ناديده گرفته بود، به خدا پشت كرد

خودش را از قائن دور نكرد بلكه اين قائن بود كه خود را از خدا خدا . نداد
  .دور كرد

هاي  دهند و دل امروزه اكثر فرزندان آدم، همچون قائن، راه خود را ادامه مي  
اما در » !خدا بزرگ است«كند كه  زبانشان اقرار مي. اند خود را به روي خدا بسته

! تواند خدا را بشناسد س نميكهيچ» !خدا دور است«كنند،  مان ميدل خود گ
 زيرا او كسي يك از ما دور نيستخدا از هيچدهد كه  به ما نشان ميكالم خدا 

او از نفسِ . است كه به هر يك از ما حيات، نفَس و همه چيز را عطا كرده است
شناسد و مشتاق است تا شما نيز  خدا شخصاً شما را مي. ما به ما نزديكتر است

  )13-1:10؛ روميان 31- 24:17مراجعه كنيد به اعمال (! يداو را شخصاً بشناس
دارند؟ كالم خدا  رنميچرا اكثر مردم، شخصاً قدمي براي شناخت خدا ب  

و حكم اين است كه نور در جهان «: گويد خدا مي. دهد ال را ميپاسخ اين سؤ
، از آنجا كه اعمال ايشان بد مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتندآمد و 

آيد،  كند روشني را دشمن دارد و پيش روشني نمي ست زيرا هر كه عمل بد ميا
  )20- 19:3يوحنا (» .مبادا اعمال او توبيخ شود

نبي خدا . اند به كالم او پشت كردهشناسند زيرا، مثل قائن  مردم خدا را نمي  
 و براي راههاي من نور براي پاهاي من چراغ) خدا(كالم تو «: گويد داود مي

 اگر شما به نور كالم خدا پشت كنيد در تاريكي گناه )105:119ر مزمو(» .است
گمان خواهيد كرد كه خدا . باقي خواهيد ماند و هرگز خدا را نخواهيد شناخت

خيلي از شما دور است، با اين وجود خدا مشتاق است تا شما بدانيد او دور 
شما را خدا . نيست، او پشت شماست، كنار شماست، درست جلوي شماست
اما شما نبايد . دوست دارد و مشتاق است تا رابطة نزديكي با شما داشته باشد
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خواست  خدا مي. مثل قائن دل خود را سخت كنيد و راه عدالت خدا را نپذيريد
دهد كه توبه كنند، به سوي او  امروز، نيز خدا به همه فرمان مي. قائن توبه كند

  .بازگردند تسليمِ راه نجات او شوند
خواهد بليط قطار  كند شبيه مسافري است كه مي كسي كه حقيقتاً توبه مي  

بعد از . شود كند و سوار قطار مي او بليط را تهيه مي. اصفهان به تهران بخرد
شود كه سوار قطاري شده است كه به مشهد  گذرد متوجه مي مدتي كه از سفر مي

و » بازگشت كند«او بايد براي اينكه به تهران برود بايد چه كار كند؟ . رود مي
 و سوار پياده شودرود، بايد ايستگاه بعدي از قطار   كه مسير را اشتباه ميبپذيرد

بنابراين همانطور كه مشاهده كرديم، توبه . رود قطاري شود كه به تهران مي
توبه حقيقي شامل دو . طرد كردن خطا و پذيرفتن حق: حقيقي دو بعد دارد

ز راه خودتان و گناهتان، بتهايتان و نيز تالش شخصي اوالً بايد ا: اقدام است
 و سپس به سوي خدا و كالم او كه راه نجات بازگرديدبراي خشنود كردن خدا 

  .، و اين توبه حقيقي استروي بياوريددهد  را به شما نشان مي
 را ادامه بدهد و از راه خوداو ترجيح داد تا . اما قائن، او هرگز توبه نكرد  

از اين رو .  كه خدا مقرر كرده است، امتناع كردراه نجاتي در برابر تسليم شدن
 بنابراين خدا براي او قائن به دليل راه خطا هالك شد«: گويد مقدس مي كتاب

  )13 ،11يهودا (» .اني مقرر كرده استتاريكي ظلمت جاود
بياييد به هشدار خطيري كه كالم ! ما مثل قائن باشيمدوستان عزيز، مبادا   
اگر توبه نكنيد، همگي شما همچنين هالك «: كند توجه كنيم ا اعالم ميخد

 داوري خدا مسلم است و شامل حال كساني خواهد )3:13لوقا (» !خواهيد شد
  .كنند شد كه هرگز خود را از گناهانشان پاك نمي

 شما هرگز بر پاية اعمال نيك خود، در حضور خدا، عادل اشتباه نكنيد  
سياري از مردم مثل قائن، معتقدند كه با دنبال كردن قواعد و ب. شويد شمرده نمي

اما مذهبي شدن يك . توانند از داوري خدا درامان بمانند قوانين مذهبيشان مي
  :گويد كالم خدا مي. دشود او عادل محسوب شو شخص باعث نمي

از آنجا كه به اعمال شريعت هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد «
ايم و همة اعمال عادلة ما مانند لتة  ع ما مثل شخص نجس شدهجمي... شد

اين از  و بوسيلة ايمانايد،  زيرا كه محض فيض نجات يافته... باشد ملوث مي
» .كندكس فخر نعمال تا هيچ و نه از ابخشش خداست بلكه شما نيست

  )9-8:2 افسسيان ؛6:64؛ اشعيا 20:3روميان (
به ياري خدا، در درس . سگذاريم سپاديد مطالعه كر رااز اينكه اين درس  
 آدم همچون خنوخ مطالبي را برايتان بيان خواهيم  ديگرفرزندان، در مورد بعدي
  .كرد
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. خدا به شما بركت دهد، در مورد آنچه كه امروز شنيديد عميقاً تفكر كنيد  
  :گويد كالم مقدس مي

  
دد بلكه ك گرخواهد كه كسي هال نمايد چون نمي بر شما تحمل مي.. .خدا«

مگي شما همچنين هالك خواهيد اگر توبه نكنيد ه... همه به توبه گرايند
  )3:13؛ لوقا 9:3پطرس 1( ».شد
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  12درس 
  خنوخ نبي

  
  
  
  4،5پيدايش 
  

خواهد هر يك از  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ان عزيزسالم بر شما  
 و تسليم آن شويد، و شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده

بسيار خوشحاليم . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درستا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت از اينكه درس

قائن و :  گذشته در مورد، دو پسر اول آدم و حوا سخن گفتيمدر درس  
رباني به حضور او ديديم كه چگونه اين دو برادر براي عبادت خدا ق. هابيل

 را به او تقديم كرد، اما قائن خون برههابيل به خدا ايمان داشت و . تقديم كردند
خدا قرباني هابيل را پذيرفت، اما .  به خدا نزديك شودتالش خودسعي نمود با 

خدا قائن را به تا توبه دعوت كرد، اما قائن خشمگين . قرباني قائن را نپذيرفت
  .يل را كشتشد و برادر خود، هاب

 را بررسي 5 و 4هاي  دهيم و باب امروز نيز به مطالعه تورات ادامه مي  
. داشتند» دختران و پسران«گويد كه آدم و حوا  كالم خدا به ما مي. خواهيم كرد

شجره نامة دو با اينحال، خدا در ميان اوالد آدم تنها داستانِ ). 4:5پيدايش (
نامه قائن و شجره نامه شيث، يكي از  رهشج: دهد  را براي ما شرح ميادهخانو

  .برادران كوچكتر قائن
قائن از ميان خويشان خود .  نگاهي خواهيم انداختنامه قائن شجرهابتدا به   

در ) شاعر ايراني(ابن حسام . همسري براي خود برگزيد و از او فرزنداني آورد
  :گويد تمثيلي مي

  
  انديش به كژدم گفت شخصي كه اي بد

  زني نيش؟ ـنگ خارا ميچرا بر س
  دانــي كه زحـمت كارگر نيست  ميچو

  نخواهد كرد نيشت سنگ را ريش
  ابش داد كـژدم كــاين چـنين استجو

  )مترجم( !وليك از دست ندهم عادت خويش
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به همين شكل هم فرزندان قائن از طرز فكر و سخنان و اعمال پدر خود در امان 
خدا احترامي قائل ) سخنان(براي كالم  نيز به مانند پدر خود آنها. نبودند
براي آنها . شناختند هوش و معرفت آنها بسيار باال بود، اما خدا را نمي. نبودند

آنها شهري ساختند، براي خود ابزارها درست . تنها چيزهاي دنيوي ارزش داشت
يكي از . كردند، و نيز انواع سازهاي موسيقي همچون فلوت، چنگ و غيره

. او شخص مبتكري بود و مس و آهن توليد نمود.  توبل نام داشت،نوادگان قائن
  :يا به قول سعدي! (كند اينحال، صنعت زيباي دست دل انسان را زيبا نمي با
  
  رگز به مال و جاه نگردد بزرگ نامه

  بد گوهري كه خُبث طبيعتش در رگ است
  ارون، گرفتمت كه شدي در توانگريق

  )مترجم( ست نيز با قالده زرين همان سگ اسگ
  

. ، در نسل هفتم پس از آدم به دنيا آمدلمكيكي از نوادگان قائن به نام   
لمك نيز پيرو راه جد خود قائن بود، تنها با اين تفاوت كه او حتي از او هم 

لمك اولين كسي بود كه با دو زن ازدواج كرد، او نيز همچون قائن . بدتر بود
گويد كه لمك دو نفز را كشت و به  ا ميمقدس به م كتاب. تبديل شد به يك قاتل

لمك نيز همچون ديگر ! كرد كه حتي از قائن نيز شرورتر است اين فخر مي
او . او خودخواه و عاشق پول بود. كرد فرزندان قائن به اراده خدا توجهي نمي

به جاي اينكه خدا را دوست داشته باشد به دنبال . مغرور و خودپسند بود
يطان سرور او بود، اما او خود از اين موضوع آگاهي نداشت ش. لذتهاي دنيا بود

نام لمك را به . لمك چنين شخصيتي داشت چرا كه او راه قائن را برگزيده بود
باره درباره او خاطر بسپاريد، زيرا پيش از اينكه درس خود را پايان دهيم دو

  .صحبت خواهيم كرد
. رسد دانش به پايان نميمقدس با داستان قائن و فرزن خدا را شكر، كتاب  

گويد  مقدس مي كتاب. گويد  نيز با ما سخن مينامه شيث شجرهكالم خدا درباره 
بخشيد » به عوض هايبل كه قائن او را كشت«خدا به آدم و حوا پسر ديگري 

خدا شيث را . شيث به معناي برگزيده است.  نام او شيث بود)25:4پيدايش (
شد؟  چرا بايد شيث جايگزين هابيل مي.  باشدبرگزيد تا جايگزيني براي هابيل

خدا در باغ عدن وعده داد شخصي به دنيا خواهد آمد كه . پاسخ اينجاست
. شيطان را شكست خواهد داد و با قدرت خود فرزندان آدم را نجات خواهد داد

توانست از نسل هابيل كه به خدا ايمان داشت به اين دنيا  دهنده مي آن نجات
شيطان قصد داشت مانع . يطان قائن را وسوسه كرد تا هابيل را بكشداما ش. بيايد
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از اين . اجراي نقشه خدا شود و نگذارد كه او نجات دهنده را به اين دنيا بفرستد
رو، خدا براي اينكه نقشه خود را اجرا كند، شيث را به آدم و حوا بخشيد تا 

 شه خدانقن شكل بدي. جايگزين هابيل شود، همان كسي كه قائن او را كشت
  .براي نجات دهنده پيش رفت

او نيز همچون برادر بزرگ خود، راه نجاتي را . شيث ايمانداري حقيقي بود  
شيث نيز همچون تمام فرزندان و نوادگان آدم در . كه خدا بنا كرده بود برگزيد

 آمد اي كه بايد مي دهنده اينحال، او به آنچه خدا درباره نجات با. گناه متولد شد
ايمان داشت، و او با تقديم كردن خون بره به خدا ايمان خود را ثابت نمود، 

از اين رو همانگونه كه . اي بود براي پوشش گناهان خوني كه قرباني
در آن وقت به . .. براي شيث نيز پسري متولد شد، و«گويد،  مقدس مي كتاب

  )26:4پيدايش (» .خواندن اسم يهوه شروع كردند
آيا . نسل قائن و نسل شيث: كه از آدم دو نسل بوجود آمدبينيم  پس مي  
 ندو نسل نمايانگر دو نوع انسادانيد اين دو نسل نماد چه هستند؟ اين  مي

در نظر خدا تنها دو نوع انسان بر . كنون وجود دارندهستند كه از روزگار آدم تا
گذارد،   نميپوستان پوستان و سفيد او هيچ فرقي ميان سياه. روي زمين وجود دارد

خدا متعصب نيست، اما با اينحال او . و نه ميان ترك و لُر، مرد و زن، فقير و غني
كساني اين دو گروه انسانها كيستند؟ آنها . كند مردم دنيا را به دو گروه تقسيم مي

، كساني كه به كالم خدا ايمان ندارند، و هستند كه به كالم خدا ايمان دارند
 نور؛ كساني كه در شناسند نمي و كساني كه او را ناسندش ميكساني كه خدا را 

كنند؛ كساني كه گناهشان   سلوك ميتاريكيكنند و كساني كه در  سلوك مي
هر كسي كه به خدا ايمان . اند بخشيده نشده شده است و كساني كه بخشيده

دارد و طريق عدالتي را كه او مقرر كرده است انتخاب كند، نجات خواهد يافت 
هر . اش نجات يافتند ، همانگونه كه شيث و خانواده)ه بهشت خواهد رفتو ب(

خواهد ه جهنم ب(اب نكند هالك خواهد شد تخكسي كه طريق عدالت خدا را ان
  .اش هالك شدند ه قائن و خانواده، همانگونه ك)رفت
در روزگار .  سال زندگي كرد و سپس مرد930گويد آدم  مقدس مي كتاب  

آدم و . مردند تري داشتند اما همانند همه انسانها مي طوالنيقديم انسانها عمر 
هنگامي كه خدا اولين انسانها را خلق . ، همانگونه كه خدا گفته بودحوا مردند

پس چرا آدم و حوا . كرد، اراده او اين نبود كه آنها بميرند، بلكه زندگي كنند
  .استه كردند ــ و گناه موجب مرگ مردند؟ زيرا بر عليه خدا گنا

مانده نگاهي خواهيم انداخت به داستان مرد خدا، كسي كه  ت باقيدر فرص  
نبي خدا، ...  استخنوخاين مرد .  بود، و به خدا ايمان داشتاز نسل شيث

در پنج باب اول پيدايش، در مورد . شناسند برخي او را با نام ادريس مي. خنوخ
  پدر انوش؛شيثر شيث؛  پدآدم :گويد مقدس مي كتاب. خوانيم اجداد خنوخ مي
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خ  خنويارد يارد را آورد، و مهللئيل مهللئيل را آورد، قينان قينان را آورد، انوش
  . نسل هفتم پس از آدم بودخخنوپس . را آورد

 سالگي 65اينحال او در  با. با گناه متولد شدخنوخ نيز همچون تمام انسانها   
 به آنچه خدا در مورد از گناهان خود توبه كرد و به سوي خدا بازگشت، و

آمد و به  اي كه بايد به اين دنيا مي دهنده دهنده گفته بود ايمان آورد، نجات نجات
خنوخ با تقديم كردن خون . داشت عنوان يك قرباني كامل گناهان جهان را بر مي

پوشاند ايمان خود را به او  اي كه گناه را مي يك حيوان به خدا به عنوان قرباني
 در نتيجه خدا ايمان خنونخ را براي او عدالت محسوب كرد، گناهان .ابراز نمود

گويد،  مقدس مي به همين دليل كتاب. او را بخشيد، و دل او را پاك بساخت
  )22:5پيدايش (» .رفت خنوخ سيصد سال با خدا راه مي«

اينحال، بايد گفت كه در روزگار خنوخ راه رفتن با خدا چندان هم ساده  با  
. سيار شبيه به اين روزگاركه شرارت و فساد بر دنيا حاكم بود، بنبود، چرا 

كردند تنها در پي لذات و   از كساني كه در روزگار خنوخ زندگي ميبسياري
دانست كه خدا انسان را خلق نكرد كه در  اما خنوخ مي. شهوات ناپاك دنيا بودند

 از شرارت خنوخ نيز همچون خدا دوستدار عدالت بود و. ناپاكي زندگي كند
رساندند و به او اهانت  مردم به خاطر زندگي عادالنه او بر او جفا مي. متنفر بود

داد اين موضوع باعث رنجش او شود، زيرا او  كردند، اما خنوخ اجازه نمي مي
  . نيست كه با خدا صلح داشته باشدتر از اين دانست براي انسان هيچ چيز مهم مي

مانند همه .  روزگار شرير خادم و نبي او باشدخدا خنوخ را برگزيد تا در آن  
همچنين . آمد شهادت داد اي كه بايد مي دهنده خنوخ نيز بر نجاتپيامبران، 

دهنده روزي باز خواهد گشت تا تمام كساني را كه توبه  اعالن نمود كه نجات
  :به بشارت خنوخ گوش دهيد. ات كندنكردند و به او ايمان نياوردند مجاز

  
 و داوري نمايد تا بر همه خود آمد با هزاران هزار از مقدسين اوندخداينك «

ديني كه ايشان كردند و بر  دينان را ملزم سازد، بر همه كارهاي بي جميع بي
  »دين به خالف او گفتند  بيتمامي سخنان زشت كه گناهكاران

  )15- 14يهودا آيات (
  

. است كه او نمردموضوع جالب ديگري كه بايد در مورد خنوخ بدانيم اين   
: گويد مقدس مي كتاب! خنوخ نمردگويد كه  كالم خدا به ما مي. بله او نمرد

پيدايش (» .رفت و ناياب شد، زيرا خدا او را برگرفت خنوخ با خدا راه مي«
خدا طبق نقشه و با قدرت خود خنوخ را مستقيماً به آسمان برد، بدون ) 24:5

  .ينكه او از دروازه مرگ عبور كندا
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چرا خدا در آن زمان خنوخ را به اين شكل به آسمان برد؟ خدا توسط   
خواهد نگرش خود را درباره كساني كه حقيقتاً به او ايمان  زندگي خنوخ مي

مقدس  كتاب.  ما بياموزدخواهند در همه چيز او را خشنود سازند به دارند و مي
  :گويد مي
  

اب شد چرا كه خدا او را  و نايبه ايمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبيند
وي شهادت داده شد كه رضامندي خدا را منتقل ساخت زيرا قبل از انتقال 

تحصيل رضامندي او محال است، زيرا هر كه بدون ايمان ليكن . حاصل كرد
 و جويندگان تقرب به خدا جويد الزم است كه ايمان آورد براينكه او هست

  )6-5 :11عبرانيان ( .دهد خود را جزا مي
  

خنوخ به مدت سيصد سال خدا را خشنود ساخت، زيرا او به خدا ايمان   
هاي خدا توجه نداشتند از  وجه به خواسته و در زماني كه مردم دنيا به هيچداشت

بنابراين روزي خدا نام او را خواند؛ به ناگاه خنوخ ديد كه در . او اطاعت نمود
واهد توسط اين حقيقت خ خدا مي! بهشت است، در جالل خانه خدا تا به ابد
اگر ايماني : و اين موضوع اين است. موضوع بسيار مهمي را بر ما آشكار سازد

بهر ! همچون ايمان خنوخ نداشته باشيم هيچگاه خدا را خشنود نخواهيم ساخت
حال اگر ايماني همچون ايمان خنوخ داشته باشيد، خدا شما را عادل محسوب 

بدانيد كه خدا به خاطر شما بر . رگ بترسيدكند، ديگر نيازي نيست كه از م مي
مرگ غلبه كرده است، زيرا اگر به كالم خدا گوش دهيد و به آن ايمان داشته 

يابد، تا به ابد در حضور خدا  باشد، آنگاه كه زندگي شما بر روي زمين پايان مي
پس بايد آنچه را كه خدا درباره طريق عدالتي ! خواهيد زيست، همچون خنوخ

  .درك كرده و به آن ايمان بياوريد براي گناهكاران مهيا كرده است كه خود
اي  اي از بررسي خود را به شما ارايه دهيم، مقايسه براي اينكه بتوانيم خالصه  

  .وخخن و لمك: ايم ميان فرزندان آدم انجام داده
 بود نسل قائنلمك از . هم لمك و هم خنوخ نسل هفتم پس از آدم بودند  

كردند، اما  لمك و خنوخ هر دو در يك دوره زندگي مي. سل شيثخنوخ از نو 
مچون روز و روش زندگي آنها ه. عالقه و هدف آنها با يكديگر تفاوت داشت

  .كرد شب با هم فرق مي
 به خدا و كالم او ايمان خنوخ به خدا و كالم او ايمان نداشت، اما لمك  

  .داشت
 در تقدس با خدا راه خنوخليكه رفت، درحا  در ناپاكي با شيطان راه ميلمك  
  .رفت مي
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 خنوخ راه نجاتي را كه خدا اعالن كرده بود ناديده انگاشت، درحاليكه لمك  
  .تقديم كرد تا گناهنش را بپوشاندبه آن احترام گذاشت و خون بره را به خدا 

 به خنوخ در طلب ثروت، زن، غذا، پوشاك و لذات بود، درحاليكه لمك  
كه به او حيات د كه سرشار از مشاركت و دوستي با كسي اي بو دنبال زندگي

  .بخشيده بود، باشد
آيا شما به لمك شباهت داريد يا : شود در پايان سؤال مهمي مطرح مي  

 آيا شما به نسل قائن و لمك تعلق داريد يا به نسل شيث و خنوخ؟ آيا خنوخ؟
ك راه كشد يا اينكه همچون لم زندگي شما ايمان خنوخ را در آغوش مي

 كه در خود را امتحان كنيد«: گويد ايد؟ كالم خدا مي خودتان را در پيش گرفته
تحصيل رضامندي او ) به خدا و كالمش(بدون ايمان «زيرا ... » ايمان هستيد يا نه

  )6:11انيان ؛ عبر5:13 تيانقرندوم (» !محال است
 بعدي به ياري خدا در درس. رسد ان مي ما به پايدوستان در اينجا درس  

  .رسي خواهيم نمود، يعني نوحيكي ديگر از انبياي خدا را بر
با اشتياق به اين آيه از كالم مقدس خدا گوش . خدا به شما بركت دهد  
  :دهيد

  
ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است، زيرا هر كه تقرب به «

 را  و جويندگان خودخدا جويد الزم است كه ايمان آورد براينكه او هست
  )6-5 :11عبرانيان ( ».دهد جزا مي
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  13درس 
  :نوح نبي

  صبر و خشم خدا
  
  
  

  6پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز مياشيد درسد با او آرامش داشته بشويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 

  .كنيم مي
مقدس داشتيم ديديم كه در ابتدا خدا دنيا را  اي كه از كتاب كنون در بررسيتا  

اعتي با اينحال هنگامي كه جد ما آدم از خدا نااط.  بودنيكوخلق كرد و همه چيز 
مسلماً، .  از طريق او وارد دنيا شد و تمام انسانها را در بر گرفتشرارتكرد، 

 گذشته، درباره در درس» !توان گرفت مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي«
به خدا فرزندان قائن . دو نسل آدم سخن گفتيم، فرزندان قائن و فرزندان شيث

، و به خدا ايمان داشتند، برخي شيثفرزندان اينحال در ميان  با. ايمان نداشتند
گرچه . يكي از فرزندان شيث خنوخ بود. به اين خاطر خدا گناهان آنها را بخشيد

كردند با زندگي ناپاك خود از  بسياري از كساني كه در روزگار خنوخ زندگي مي
  .رفت كردند، اما خنوخ در تقدس با خدا راه مي شيطان پيروي مي

 شخص ديگري را بررسي كنيم، كسي كه در خواهيم زندگي امروز مي  
، پسر نوح نبياين شخص، . رفت روزگار فاسد و پر از شرارت با خدا راه مي

تاكنون آموختيم كه در روزگار اولية خلقت مردم عمر . ارشد خنوخ بود
ترين مرد دنيا چه كسي  دانيد مسن آيا مي. تري نسبت به امروز داشتند طوالني

اين لمك با لمك، فرزند قائن كه در . ك و لمك پدر نوحبود؟ متوشالح پدر لم
نوح به نسل دهم پس از آدم تعلق . جلسه گذشته درباره آن گفتيم، فرق دارد

هنگامي كه نوح پانصد ساله بود، صاحب پسراني با نامهاي سام، حام، . داشت
  .يافث شد

ميت آنچه كه قصد داريم در مورد زندگي نوح بررسي كنيم بسيار حائز اه  
زيست شباهت بسياري به روزگار ما  است، زيرا روزگاري كه نوح در آن مي

خداوند «گويد  مقدس مي كتاب. در روزگار نوح، دنيا سرشار از گناه بود. دارد
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ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است، و تصور خيالهاي دل وي دايماً 
 از افكار پليد، طمع،  دل فرزندان آدم پر بود)5:6پيدايش (» .محض شرارت است

قتل، و بيني، خصومت، جنگ، زنا، دزدي،  پرستي، حسادت، خود فريب، شهوت
انسانها دنيايي را كه خدا براي آنها خلق ). 22- 21:7بر طبق مرقس (حماقت 

بسياري پيرو مذهب بودند، اما مذهب آنها فقط براي . كردند كرده بود ويران مي
 لذتهاي جسم بود، و گناهان آنها روز به روز خداي آنها. نمايش به ديگران بود

  !شد بيشتر مي
  :گويد مقدس در تورات، كتاب پيدايش، باب شش چه مي ببينيد كتاب  
  

روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد زيرا كه او نيز «: و خداوند گفت
و خداوند ديد كه » .ليكن ايام وي صد و بيست سال خواهد بود. بشر است
انسان در زمين بسيار است، و هر تصور از خيالهاي دل وي دائماً شرارت 

و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود، . محض شرارت است
ام، از روي  انسان را كه آفريده«: و خداوند گفت. و در دل خود محزون گشت

سف زمين محو سازم، انسان و بهايم و حشرات و پرندگان هوا را، چونكه متأ
 ».شدم از ساختن ايشان

 
بينيم كه خدا تصميم گرفت فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان از  پس مي 

بينيم كه خدا چقدر صبور است و بر حسب  با اينحال مي. روي زمين محو سازد
، تا توبه كنند سال ديگر به آنها فرصت بدهد 120گيرد  رحمت خود تصميم مي

ه اين فرصت به پايان برسد خدا تمام كساني را اما هنگامي ك. مبادا هالك شوند
 .كه توبه نكردند و طريق عدالت او نپذيرفتند را داوري خواهد كرد

خدا . توانيم شخصيت خدا را بيشتر بشناسيم  سال فرصت مي120از اين  
او با انسان سخن خواهد گفت و از . بسيار صبور است، اما صبر او حدي دارد

به همين دليل است كه . ماند ه كند، اما تا به ابد منتظر نميكند تا توب او دعوت مي
روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد زيرا كه « خدا در زمان نوح گفت، 

بينيم كه  پس مي» .ليكن ايام وي صد و بيست سال خواهد بود. او نيز بشر است
گر نپذيرفتند دهد و سپس ا اي دارد و مدتي به گناهكاران فرصت مي خدا برنامه

 و صبر: توانيم ببينيم كه خدا دو ويژگي دارد مي. بر آنها داوري خواهد كرد
تواند بسيار عادل  تواند بسيار صبور باشد؛ اما مي خدا نيكو است و مي. خشم

 !باشد و حتي بسيار خشمگين شود
 خدا كسي است كه با شالقي وحشتناك روي سر كنند برخي گمان مي 

گيرد و از تنبيه و زدن مردم دنيا  است، گويي كه زود خشم ميانسانها ايستاده 
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 خدا هيچگاه كنند برخي ديگر گمان مي. اما خدا چنين نيست. برد لذت مي
تنها اين را . كند شود و گناهان انسانها را بخشيده و فراموش مي خشمگين نمي

 .اما خدا اينگونه نيز نيست» !خدا نيكوست! خدا نيكوست«دانند كه  مي
نيكويي و رحمت . گويد حقيقت را مي درباره شخصيت خدا مقدس كتاب 

او همه نشاني است از صبر او براي گناهكاران، اما عدالت و تقدس او نيز نشان 
. اند  بسيار نوشتهصبر و خشم خداانبيا درباره . از خشم او براي گناهان بشر دارد

  .بياييد به برخي از سخنان آنها گوش دهيم
  :گويد مقدس چه مي تاببشنويد ك  

  
لكن اي حبيبان، اين يك چيز از شما مخفي نماند كه يك روز نزد خدا چون «

خداوند در وعده خود تأخيز . هزار سال است و هزار سال چون يك روز
نمايد چون  پندارند بلكه بر شما تحمل مي نمايد چنانكه بعضي تأخير مي نمي
لكن روز . ه توبه گرايند بلكه همه بخواهد كه كسي هالك گردد نمي

 قوم خود را خداوند« )10- 8:3پطرس 2( ».خواهد آمد دزد  چونخداوند
..... افتادن به دستهاي خداي زنده چيزي هولناك است. داوري خواهد نمود

زيرا خداي ما آتش فروبرنده .... گويد رو مگردانيد از آنكه سخن ميزنهار 
  )29 ،25:12؛ 31- 30:10عبرانيان ( »!است

  
 است و هر روزه خدا داور عادلخدا «: خوانيم در مزامير داود چنين مي  

  )12- 11:7مزمور ( ».بازگشت نكنند)  كهبر كساني.... (دشو خشمناك مي
  :در انجيل نوشته شده است  

  
ديني و ناراستي مردماني  شود بر هر بي  از آسمان مكشوف ميغذب خدازيرا 
حكم )ها را داوري خواهد كردخدا آن... (دارند  را در ناراستي باز مييراستكه 
بري تو از حكم خدا خواهي  آيا گمان مي... پس اي آدمي. بر حق است... خدا

شماري و   او را ناچيز ميمهرباني و صبر و حلمرست؟ يا آنكه دولت 
كشد؟ و به سبب قساوت و دل  داني كه مهرباني خدا تو را به توبه مي نمي
كني براي خود در روز غضب و ظهور  خيره ميكار خود، غضب را ذ ناتوبه

  ».س بر حسب اعمالش جزا خواهد داد؟ كه به هر كداوري عادلة خدا
  )6-2:2؛ 18:1روميان (

شود، اما به  انسان خشمگين مي. خشم خدا همچون خشم انسان نيست  
شود تا اينكه خشم اوليه خود را به دست فراموشي  تدريج از خشم او كاسته مي

شود كه از خشم خدا  گذشت زمان باعث نمي! خشم خدا چنين نيست. سپارد مي
فروكش خواهند توبه كنند   نسبت به كساني كه نميخشم او! كاسته شود
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: مقدس خوانديم اين همان چيزيست كه در كتاب! شود بيشتر مي؛ بلكه كند نمي
ر  براي خود دكني غضب را ذخيره ميكار خود،  و به سبب قساوت و دل ناتوبه«

  »روز غضب و ظهور داوري عادلة خدا؟
با اينحال در ! كردند مردمان روزگار نوح خشم خدا را براي خود ذخيره مي  

آن زمان مردي بود كه خدا را با تمام قلب خود دوست داشت، و به كالم خدا 
اما نوح در نظر «: گويد مقدس مي از اين رو كتاب.  بودنوحآن مرد . ايمان داشت
ا و نوح ب. نوح مردي عادل بود، و در عصر خود كامل. ت يافتخداوند التفا
  )9 ،8:6پيدايش (» .رفت خدا راه مي

! چرا خدا به نوح لطف كرد؟ آيا نوح شايستگي فيض خدا را داشت؟ خير  
لطف «فيض به معناي . فيضي كه بر شايستگي استوار باشد ديگر فيض نيست

ح جاري ساخت و نه بر چرا خدا فيض خود را بر نو .است» بالشرط است
گويد كه  گويد؟ كالم خدا به ما مي مقدس در اين مورد چه مي ديگران؟ كتاب

نوح به كالم . ، درحاليكه ديگران به او ايمان نداشتندنوح به خدا ايمان داشت
اي كه بايد براي نجات  دهنده او به آنچه كه خدا درباره نجات. خدا ايمان داشت

نوح نيز همچون تمام فرزندان آدم در . آمد ايمان داشت يگناهكاران به اين دنيا م
خود گناه داشت، اما خدا نوح را عادل محسوب كرد، زيرا او به خدا ايمان آورد 

« گويد  مقدس به ما مي پس، كتاب. و براي گناهان خود خون بره را قرباني كرد
  ».نوح مردي عادل بود، و در عصر خود كامل

  :روزي خدا به نوح گفت  
  

انتهاي تمامي بشر به حضورم رسيده است، زيرا كه زمين به سبب ايشان پر از «
براي خود پس . و اينك من ايشان را با زمين هالك خواهم ساخت. ظلم است

، و حجرات در كشتي بنا كن و درون و بيرونش را بساز از چوب كوفر كشتي
 ذراع باشد، و 300و آن را به اين تركيب بساز كه طول كشتي . به قير بيندا

و روشني براي كشتي بساز و آن را به .  ذراع30 ذراع و ارتفاع آن 50عرضش 
و در كشتي را در جنب آن بگذار، و طبقات تحتاني و . ذراعي از باال تمام كن
آورم تا هر  زيرا اينك من طوفان آب را بر زمين مي. وسطي و فوقاني بساز

و هر چه . ر آسمان هالك گردانم از زيجسدي را كه روح حيات در آن باشد،
سازم، و به  الكن عهد خود را با تو استوار مي. بر زمين است، خواهد مرد

و از . ات و ازواج پسرانت با تو كشتي در خواهي آمد، تو و پسرانت و زوجه
جسدي، جفتي از همه به كشتي در خواهي  همه جميع حيوانات، از هر ذي
از پرندگان به اجناس . اري، نر و ماده باشدآورد، تا با خويشتن زنده نگاه د

و . آنها، و از بهايم و اجناس آنها، دو دو از همه نزد تو آيند تا زنده نگاه داري
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اي كه خورده شود، بگير و نزد خود ذخيره نما تا براي تو و آنها  از آذوقه
  )21-13:6پيدايش ( ».خوراك باشد

  
مين را با آب غرق كند و بنابراين خدا به نوح گفت كه قصد دارد ز  

 كشتيخدا به نوح گفت . اند هالك كند بدينوسيله كساني را كه توبه نكرده
 متر بود؛ تقريباً يك و 150طول كشتي . بزرگي بسازد تا از طوفان در امان بماند

و بسياري از حيوانات اش  ين كشتي براي نوح و خانوادها. نيم برابر زمين فوتبال
خدا به نوح دستور داد تا . م خدا ايمان داشت پناهگاهي بودو هر كسي كه به كال

.  خارج كشتي نصب كرديك در در داخل كشتي بسازد، اما فقط اطاقهاي زيادي
خواهد از  هر كس كه مي: پس پيغام خدا براي مردم روزگار نوح اين بود

هر كسي كه از . در كشتي عبور كنديك داوري طوفان در امان بماند بايد از 
 هالكن در عبور نكنند كساني كه از اي.  خواهد يافتنجات عبور كند در

  !خواهند شد
. اين كار پروژة بسيار عظيمي بود. پس نوح كار ساخت كشتي را آغاز كرد  

كردند، آنها را به صورت الوار  نوح و پسرانش بايد صدها درخت را قطع مي
رون آنها را قير كردند، و بيرون و د بريدند و با ميخ به هم وصل مي مي
. همسر نوح و همسران پسران او در اين كار دشوار به او كمك كردند. ماليدند مي

اش به مدت صد سال، روزهاي متوالي، براي ساخت اين كشتي  نوح و خانواده
او . اما نوح فعاليت خود را تنها به ساختن محدود نكرد. زحمت كشيدند

: گفت شايد او به آنها چنين مي. ددا همچنين به مردم روزگار خود بشارت مي
. خدا به من گفت از خشم خود با شما سخن بگويم! اي مردم گوش دهيد«

 او تصميم گرفته است !اهان شما سر به طغيان نهاده استخشم خدا به خاطر گن
. خواهند توبه كنند هالك كند طوفاني بر زمين نازل كند تا تمام كساني را كه نمي

خدا بر حسب رحمت خود به من ! دهم وش را به شما مياينحال من خبر خ با
اي بسازم تا پناهگاهي باشد براي تمام كساني كه از گناهان خود  فرمان داد كشتي

پس نوح با اين سخنان به مردم » !آورند كنند و به كالم خدا ايمان مي توبه مي
داد شرارت اجهاي پر از  روزگار خود هشدار داد، و آنها را تشويق نمود تا از راه

  .خود بازگشت كنند
  كنيد؟ آيا مردم روزگار نوح به كالمي كه خدا توسط نبي شما چه فكر مي  

توانيم اكنون به شما پاسخ دهيم، زيرا وقت  خود اعالم نمود ايمان آوردند؟ نمي
اينحال، به ياري خدا در جلسه بعدي داستان حضرت  با. ما رو به پايان است
 داد و خواهيم ديد كه خدا چگونه تمام كساني را كه به نوح را ادامه خواهيم

كالم ايمان داشتند حفظ كرد، و چگونه كساني را كه به كالم او ايمان نياوردند 
  .داوري كرد، و اجازه داد در زير آبهاي طوفاني عظيم غرق شوند
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 .خدا به شما بركت دهـد  ....از اينكه اين درس را مطالعه كرديد سپاسگذاريم         
  :رسانيم  خود را به پايان مياي درس يهبا آ
  

پندارنـد   نمايد چنانكه بعضي تأخير مـي      خداوند در وعده خود تأخير نمي     «
خواهد كه كسي هالك گـردد بلكـه         نمايد چون نمي   بلكه بر شما تحمل مي    

  ». روز خداوند چون دزد خواهد آمدلكن. همه به توبه گرايند
  )10- 9:3پطرس 2(
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  14درس 
  المگيرنوح و طوفان ع

  
  
  

  7پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را آغاز مي
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت ي ديگر درسشحاليم از اينكه بارخو

 گذشته درباره داستان اعجاب آور حضرت نوح سخن گفتيم، كسي در درس  
نوح در دنيايي فاسد و پر از شرارت با خدا . كه ده نسل پس از آدم به دنيا آمد

محزون  به خاطر گناه فرزندان آدم در دل خود خداديديم كه . رفت راه مي
شرارت انسان در زمين بسيار گشت و هر تصور «گويد،  مقدس مي بكتا. گشت

 به همين دليل )5:6پيدايش (» .از خيالهاي دل وي دائماً محض شرارت است
خدا به خاطر خشم مقدس خود تصميم گرفت گناهكاران را از روي زمين پاك 

  .سازد
كالم   با نوح بود، زيرا نوح خدا را دوست داشت و بهفيض خدااينحال،  با  

قصد دارم تمام انسانها را : بنابراين، روزي خدا به نوح گفت. او ايمان داشت
طوفاني عظيم بر زمين نازل خواهم . هالك كنم زيرا زمين پر از شرارت است

پس تو بايد كشتي . كرد، تا تمام موجودات زنده در زير آسمان نابود شوند
 .ه بگيريات بسازي و در آن پنا بزرگي براي خود و خانواده

. اش براي ساخت اين كشتي عظيم صد سال زحمت كشيدند نوح و خانواده 
اما نوح كار خود را تنها به ساخت كشتي محدود نكرد بلكه به مردم اطراف خود 

از گناهان خود توبه كنيد و به سوي خدا : گفت داد، و به آنها مي بشارت مي
 ! كردخدا، خداي عادل، بر دنيا داوري خواهد! بازگرديد

آيا مردم زمان نوح از گناهان خود توبه كردند و به كالمي كه خدا توسط  
كنيد؟ در ميان هزاران هزار  نوح به آنها اعالم كرد ايمان آوردند؟ شما چه فكر مي

كردند، كداميك از آنها توبه كردند و به  فرزند آدم كه بر روي زمين زندگي مي
: دهد مقدس پاسخ مي  شوند؟ كتابخدا ايمان آوردند تا حداقل وارد كشتي

  )20:3پطرس 1(»  ...جماعتي قليل يعني هشت نفر به آب نجات يافتند«
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نوح و همسرش، سه پسر و :  تنها هشت نفرچند نفر به خدا ايمان آوردند؟  
برخي . هيچكدام از مردم اطراف آنها به كالم خدا ايمان نياوردند. همسران آنها

آنها گمان . تند، و ديگران او را استهزا كردندبشارت نوح را ناديده انگاش
شايد . ساخت كه آبي نبود كردند او ديوانه شده است زيرا در جايي كشتي مي مي

آهاي مردم بياييد ببينيد كه نوح چه «: كردند مردم نوح را چنين مسخره مي
سيل آن هم در اين ! ديوانه شده است! سازد كند، او دارد در بيابان كشتي مي مي

گذشته از اينها خدا نيكو است، او انسانهايي كه خود خلق ! بيابان؟ محال است
اينحال نوح توجهي به  با» !اي نوح، ديوانه شده! كرده است هالك نخواهد كرد

توبه «گفت،  او به ساختن كشتي ادامه داد و به مردم مي. استهزاهاي آنها نكرد
خواهيد به كالم خدا  چرا نمي! ندخواهد دنيا را به عدالت داوري ك خدا مي! كنيد

  »خواهيد هالك شويد؟ ايمان آوريد؟ چرا مي
اش كار ساختن كشتي را به پايان  سرانجام روزي رسيد كه نوح و خانواده  

به هر چه ... نوح«: خوانيم در آيه پاياني باب شش از كتاب پيدايش مي. رسانيدند
همه . كشتي آماده شده بود) 22:6پيدايش (» .خدا او را امر فرمود، عمل نمود
اش  نوح و خانواده: تنها يك چيز مانده بود. چيز به طور كامل انجام شده بود

: كند مردم را متقاعد كند بينيم كه نوح سعي مي باري ديگر مي. وارد كشتي شوند
تا ! طوفان نزديك است! توبه كنيد و به كالم او ايمان آوريد! به خدا گوش دهيد«

هر كسي كه از آن بگذرد ! در باز است! ست وارد كشتي شويدزماني كه وقت ه
توانيد از داوري  اما اگر نخواهيد داخل شويد، چگونه مي. نجات خواهد يافت
. بدينسان نوح با سعي و تالش فراوان به انسانها هشدار داد» خدا در امان بمانيد؟

  .اما آنها به او گوش ندادند
  :گويد چنين ميمقدس در باب هشت  در نتيجه كتاب  

  
ات به كشتي درآييد، زيرا تو را  تو و تمامي اهل خانه«: و خداوند به نوح گفت

و از همه بهايم پاك هفت هفت، نر و . در اين عصر به حضور خود عادل ديديم
ماده با خود بگير، و از بهايم ناپاك، دو دو، نر و ماده، و از پرندگان آسمان نيز 

زيرا كه من بعد . داريي تمام زمين نگاها نسلي بر روهفت هفت، نر و ماده را، ت
بارم، و هر موجودي را كه  از هفت روز ديگر، چهل روز و چهل شب باران مي

  ».سازم ام، از روي زمين محو مي ساخته
  

اش وارد كشتي شدند؟ آيا به اين خاطر كه ابر بسيار  چرا نوح و خانواده  
خواهد باران  ر كه احساس كردند ميسياهي در آسمان ديدند؟ آيا به اين خاط

ابر بود؟ پس چرا  شدند آسمان صاف و بي هنگامي كه وارد كشتي مي! بيايد؟ خير
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به آنچه خدا آنها وارد شدند زيرا . وارد كشتي شدند؟ تنها يك دليل وجود دارد
من نيز به خدا ايمان «: گفتند شايد افراد بيرون با خود مي. گفته بود ايمان آوردند

توانم  من به خدا ايمان دارم اما نمي! خواهم وارد كشتي شوم م، اما نميدار
آنها توانيم بگوييم كه  توان گفت؟ مي به اين افراد چه مي» !بشارت نوح را بپذيرم

اش شهادت داده  ، زيرا به آنچه كه خدا توسط نبيواقعاً به خدا ايمان نداشتند
اي كه  اهان خود توبه كنند و راه رهاييآنها نخواستند كه از گن. بود ايمان نداشتند

شايد آنها خدا را با زبان خود . خدا توسط نوح براي آنها فراهم كرده بود بپذيرند
  .كردند، اما دل آنها بسيار از خدا دور بود تكريم مي

  :گويد مقدس مي از اين رو كتاب  
  

در و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وي از آب طوفان به كشتي «
از بهايم پاك و از بهايم ناپاك، و از پرندگان و از همه حشرات زمين، . آمدند

. دو دو نر و ماده، نزد نوح به كشتي درآمدند، چنانكه خدا نوح را امر كرده بود
  )16، 9- 7:7پيدايش ( ».و خداوند در را از عقب او بست ....

  
شدند خدا چه كرد؟ اش وارد كشتي  آيا شنيديد پس از اينكه نوح و خانواده  
.  روز خشم خدا رسيده بود»!در را از عقب او بست«گويد،  مقدس مي كتاب

اما ديگر كاسه صبر او خدا از مدتها قبل براي مردم آن روزگار صبر كرده بود، 
خدا در را بست، و هنگامي كه . تنها خشم او باقي مانده بود! لبريز شده بود
  .د آن را باز كنتواند بندد كسي نمي خدا دري را مي

. سپس، خدا همانگونه كه وعده داده بود سيل آب را بر زمين جاري ساخت  
سپس ابرهاي غليظ و . ع به وزيدن كردندوآسمان تيره تار گرديد؛ و بادها شر

. لرزيدند از ترس به خود مياكنون فرزندان آدم . رعد و برق زمين لرزه بود
كند، بسيار سهل است كه   را طي ميهنگامي كه همه چيز آرام است و روال خود

اما اكنون كه داوري خدا بر . با اعمال و سخنان اهانت آميز خدا را استهزا كنند
ساعت آنها فرا رسيده بود ! ريخت، دهان آنها ديگر بسته شده بود سر آنها فرو مي

  !يي هم براي پنهان شدن آنها نبودتا با داوري عادالنه خدا روبرو شوند و جا
هاي عميق زمين آب فوران  ني سنگين شروع به باريدن كرد، از چشمهبارا  

ها سر به طغيان نهادند، و طوفاني بسيار عظيم و مهيب  كرد، اقيانوسها و رودخانه
كساني كه نوح را . سيل آب بر تمام شهرها و روستاها هجوم آورد. پديد آمد

اش  نچه خدا توسط نبيبردند كه آ كردند و كالم خدا را نپذيرفتند، پي مسخره مي
منفعتي اينحال دانستن اين موضوع ديگر براي آنها  با.  داشتحقيقتگفته بود 
شايد .  چرا كه ديگر فرصتي براي توبه نبود؛ دوره نجات گذشته بودنداشت

خواهش ! در را باز كن! نوح! نوح«گفتند،  زدند و مي برخي نوح را صدا مي
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حق با تو ! ما به تو ايمان داريم نوح! بدهما را نجات ! كنيم به ما كمك كن مي
خدا در را بسته . اما ديگر بسيار دير شده بود» !ما ايمان داريم! ما ايمان داريم! بود
دعا، گريه، كوبيدن به . و روز داوري فرا رسيده بود. روز نجات گذشته بود. بود

. ير دهدتوانست عقيده خدا را تغي در، و حتي آگاهي از حقيقت ـ هيچ چيز نمي
  .تواند آن را بگشايد ر كسي نميبندد ديگ هنگامي كه خدا در نجات را مي

گويد، چهل شبانه روز باران و سيل جاري  مقدس به ما مي بنابراين، كتاب  
اما كشتي بر روي آبها شناور . ها نيز رسيد شد تا اينكه سطح آب حتي به كوه

  .بود
  

پرندگان و بهايم و حيوانات و كرد، از  جسدي كه بر زمين حركت مي هر ذي«
 وي نوح با آنچه همراه... كل حشرات خزنده بر زمين، و جميع آدميان مردند

  )23 ،21:7پيدايش ( ».در كشتي بود فقط باقي ماند
  

آيا او ! آيا خدا آنچه را كه وعده داده بود به انجام رسانيد؟ مسلماً  
او تمام !  مجازات كردگناهكاراني را كه توبه نكردند مجازات نمود؟ مسلماً

  .ازات كرد، همانگونه كه گفته بودكساني را كه در كشتي نبودند مج
 به ياري خداوند در درس. ان است ما رو به پايخوانندگان عزيز، درس  

بعدي خود اين داستان را به پايان خواهيم رسانيد و خواهيم ديد كه سرنوشت 
ز اينكه از شما خداحافظي كنيم، اما پيش ا. اش در كشتي چه شد نوح و خانواده

: و آن اين است. خواهد توسط داوري طوفان درس مهمي به ما بياموزد خدا مي
و آن روز داوري بسيار . خدا باري ديگر مردم دنيا را داوري خواهد كرد

  !تر از داوري روزگار نوح خواهد بود وحشتناك
. گويد ي آينده چه ميد كه يكي از انبياي خدا در مورد داوري و ببينبخوانيد  
  :نويسد او مي

  
ديدم تختي بزرگ سفيد و كسي را بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و 

و مردگان را خرد و بزرگ ديدم . زمين گريخت و براي آنها جايي يافت نشد
پس دفتري ديگر گشوده . كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفترها را گشودند

ان از گان داوري شد، بحسب اعمال ايششد كه دفتر حيات است و بر مرد
د، به و هر كه در دفتر حيات مكتوب يافت نش.. .آنچه در دفترها مكتوب است

  )15 ،12- 11:20مكاشفه ( ». افكنده گرديددرياچه آتش
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كنيد اطمينان  ندگان عزيز، آيا هنگامي كه به روز هولناك داوري فكر ميخوان  
 دفتر حيات ثبت شده است؟ آيا از در نجاتي داريد؟ اطمينان از اينكه نام شما در

نك اي«: گويد ايد؟ كالم خدا مي كه خدا براي شما باز كرده است عبور كرده
 ديديم )2:6 تيان قرن2 (».ن روز نجات استالحال زمان مقبول است، اينك اآل

كه چگونه خدا با صبر و شكيبايي از مردم زمان نوح خواست تا توبه كنند، ايمان 
هر كسي كه نپذيرد از . د و نجات يابند، اما در آخر خود در نجات را بستبياورن

  .ا داوري سخت خدا روبرو خواهد شددر كشتي داخل شود ب
، روزي كه خدا دنيا را به عدالت داوري روز داوريمقدس در مورد  كتاب  

هنگامي كه ... آيد روز خداوند چون دزد در شب مي«: گويد خواهد كرد چنين مي
 فرو خواهد ناگهانويند سالمتي و امان است، آنگاه هالكت ايشان را گ مي

 تسالونيكيان 1(» !گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهد شد
در آن روز كسي نخواهد گريخت، به جز كساني كه از در نجاتي كه خدا ) 3 ،2:5

  .براي فرزندان آدم باز گذاشته داخل شوند
شناسيد؟ آيا راه   به روي گناهكاران باز گذاشته است مي كه خدادريآيا   

شناسيد؟ چه كساني از طوفان زمان نوح  فراري كه خدا براي شما قرار داده مي
مقدس به وضوح  كتاب! در امان ماندند؟ تنها كساني كه از در كشتي عبور كردد

ان  براي فرزنديك در نجاتدهد كه در روز داوري نيز تنها  به ما نشان مي
دانيد؟ پس بياييد به  آيا در مورد در نجات چيزي مي. گذارد گناهكار آدم باز مي

من «: او گفت. سخنان شفيع مقدسي كه خدا براي نجات دنيا فرستاد گوش دهيم
به شما «) 9:10يوحنا (» !هر كه از من داخل گردد نجات يابد!  هستم]در[

ايمان آورد، حيات جاوداني گويم هر كه كالم مرا بشنود و به فرستنده من  مي
  )24:5يوحنا (» !آيد داوري نميدارد و در 

 بعدي درباره رسد، اما در درس ا به پايان مي مدوستان، در اينجا درس  
فرستاد سخن خواهيم گفت،  اي كه خدا بايد براي نجات دنيا مي دهنده نجات

  »!ابد كه از من داخل گردد نجات يهر!  هستم]در[من «: همان كسي كه گفت
بي  متشكريم، به ياري خدا داستان نوح ن كرديدبه اين درس توجهه از اينك  

  ...را به پايان خواهيم رساند
كنيم هنگامي كه به اين سؤال سنگين كه در كالم خدا نوشته شده  دعا مي  

  :كنيد خدا به شما بركت دهد كر مياست ف
  

  »افل باشيم؟پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم غ«
  )3:2عبرانيان (
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  15درس 
  نوح و وفاداريِ خدا

  
  
  
  8،9پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم ود را آغاز مي خد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

ابتدا بياييد مروري . داستان نوح نبي را به پايان برسانيمامروز قصد داريم   
.  عالمگير آموختيمداشته باشيم بر آنچه در دو درس گذشته درباره نوح و طوفان

يش، ديديم كه شرارت در زمان نوح بسيار زياد شده بود؛ و پيدا كتاب 6در باب 
به همين دليل خدا تصميم . تمام تصورات دل انسان به شرارت گرايش داشت

گرفت طوفاني بر زمين نازل كند و هر گناهكاري را كه از گناه خود توبه نكند و 
  .به سوي خداي زنده بازنگردد، از روي زمين محو سازد

. سد و پر از شرارت، تنها يك انسان خدا را خشنود ساختدر آن روزگار فا  
به همين دليل . نوح به خدا توكل كرد و او را دوست داشت. آن انسان نوح بود

 بزرگي  است كه روزي خدا با نوح سخن گفت، و به او فرمان داد تا كشتي
وفان در اش، و حيوانات تا بتوانند از ط بسازد، تا پناهگاهي باشد براي او، خانواده

اش در حال ساختن كشتي  نوح به مدت صد سال به همراه خانواده. امان باشند
 با. كردند كه توبه كنند و به كالم خدا ايمان آورند بودند و انسانها را تشويق مي

هيچكس واقعاً به آنچه كه نوح . كرد اينحال هيچكس به بشارت نوح توجهي نمي
  .اشتگفت ايمان ند درباره طوفان آينده مي

رسيده بود كه خدا دنياي شرير را زمان آن فرا. تي آماده شدبه هر حال، كش  
كنندگان خود صبور بود، اما  خدا براي مدتي طوالني نسبت به استهزا. داوري كند

اش و  پس خدا به نوح گفت به همراه خانواده. ديگر كاسه صبر او لبريز شد
وان ناپاك به كشتي داخل هفت جفت از هر حيوان پاك، و يك جفت از هر حي

اش به همراه حيوانات  همانگونه كه خدا فرمان داده بود نوح و خانواده. شود
 ».و خداوند در را از عقب او بست«: گويد مقدس مي و كتاب. وارد كشتي شدند

روز . بندد خدايي كه در نجات را براي فرزندان آدم باز كرده بود، اكنون در را مي
  !ده بود؛ و روز خشم مهيبِ او فرا رسيده بودرحمت خداوند سپري ش
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باران به شدت . سپس رعد و برق، و زمين لرزه سخت به وقوع پيوست  
هر كسي در پي اين بود كه بر روي . باريد، و سيلي عظيم جاري شده بود مي

! توانست از خشم مقدس خدا در امان بماند كوهي برود، اما هيچكس نمي
ردند و كالم خدا را نپذيرفتند، اكنون حقيقت را ك آنانيكه نوح را استهزا 

و خدا در را . دوره نجات سپري شده بود! اما ديگر دير شده بود. دانستند مي
  .بسته بود

هاي زمين آب  به مدت چهل شبانه روز از آسمان باران باريد و از چشمه  
روي اما كشتي بر . ها را نيز آب فرا گرفت كرد به طوريكه حتي كوه فوران مي

  :گويد مقدس مي كتاب. آبها شناور بود
  
كرد، از پرندگان و بهايم و حيوانات و كل  جسدي كه بر زمين حركت مي هر ذي«

 وي در و نوح با آنچه همراه. حشرات خزنده بر زمين، و جميع آدميان، مردند
  )23 ،21:7پيدايش ( ».كشتي بود فقط باقي ماند

  
ده بود مجازات مانگونه كه وعده داگويد خدا ه مقدس مي بنابراين كتاب  
دا نسبت به كالم خود وفادار خ.  بود هالك شد كشتيبيرونهركسي كه . كرد
  .است
اش   كشتي بودند چه آمد؟ آيا خدا نوح و خانوادهدروناما بر سر كساني كه   

دهد، و  را فراموش كرده بود؟ خدا، خدايي كه پرندگان آسمان را خوراك مي
. افتد، آنها را فراموش نكرده بود دون اراده وي به زمين نميحتي يكي از آنها ب

مقدس  كتاب. شته شده استبياييد ببينيم در باب هشتم كتاب پيدايش چه نو
  :گويد مي
  

بياد و همه حيوانات و همه بهايمي را كه با وي در كشتي بودند،  خدا نوحو «
 در روز هفدهم از و....  بر زمين وزانيد و آب ساكن گرديدو خدا بادي. آورد

  )4 ،1:8پيدايش ( ».رات قرار گرفتهاي آرا ماه هفتم، كشتي بر كوه
  

او . بينيم كه خدا نوح و تمام كساني را كه در كشتي بودند نجات داد پس مي  
خدا كشتي را طوري هدايت كرد تا بر . بادي بر زمين وزانيد تا آبها ساكن گردند

  اش به مدت يك از اينكه نوح و خانوادهپس . كوهي به نام آرارات قرار بگيرد
سال و يك هفته در كشتي بودند، قسمت اعظمي از آبهايي كه زمين را پوشانيده 

ات  از كشتي بيرون شو، تو و زوجه«پس خدا به نوح گفت، . بودند خشك شدند
اش از كشتي خارج شدند،   پس نوح و خانواده».و پسرانت و ازواج پسرانت با تو
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پس از اينكه نوح بيرون آمد، مذبحي بنا نمود، برخي از . حيواناتو نيز تمام 
  .حيوانات و پرندگان پاك را براي خدا بر روي مذبح قرباني كرد

او برخي از ايد كه نوح پس از ترك كشتي چه كار كرد؟  كنون شنيدهآيا تا  
 خدا. ، و آنها را بر مذبحي كه ساخته بود سوزانيدحيوانات پاك را قرباني كرد

بدون ريختن خون آمرزش «: شريعتي را كه خود گفته بود فسخ نكرده بود
طوفان عظيم اكثر گناهكاران را از صحنه گرچه اين ) 22:9عبرانيان (» .نيست

 در دل فرزندان گناه همچنان ريشه گناه را خراب نكردولي  زمين محو ساخت
د براي راه نجاتي كه همانگونه كه ديديم قرباني اين حيوانات بنيادي بو. آدم ماند

دادند، نمادي  هايي كه اجداد ما در آن روزگار انجام مي قرباني. خدا قرار داده بود
آمد و خون خود را در راه كفاره گناهان  اي كه بايد مي دهنده بودند از نجات
به همين دليل است كه هنگامي كه نوح كشتي را ترك . ريخت فرزندان آدم مي

نجام داد ريختن خون حيوان بود، پس با اين كار به كرد، اولين كاري كه ا
مزد «همچنان هاي خود نشان داد كه قوانين خدا تغيير نكرده و  فرزندان و نوه
عبرانيان (» .بدون ريختن خون آمرزش نيست«و ) 23:6روميان (» گناه موت است

22:9(  
  :گويد مقدس مي بنابراين كتاب  

  
 نوح و پسرانش را بركت داده، بديشان و خدا..... و خداوند بوي خوش بوييد

 خود را با شما استوار عهد... بارور و كثير شويد و زمين را پر سازيد«: گفت
جسد از آب طوفان هالك نشود، و طوفان بعد  گردانم كه بار ديگر هر ذي مي

بندم، در   كه من مينشان عهدياينست .... از اين نباشد تا زمين را خراب كند
: ما، و همه جانوراني كه با شما باشند، نسالً بعد نسل تا به ابدميان خود و ش

 كه در ميان من و جهان عهديگذارم، و نشان آن   را در ابر ميقوس خود
و هنگامي كه ابر را باالي زمين گسترانم، و قوس در ابر . است، خواهد بود

 جسد  خود را كه در ميان من و شما و همه جانوران ذيعهدآنگاه . ظاهر شود
جسدي را  بود تا هر ذيو آب طوفان ديگر نخواهد . باشد، بياد خواهم آورد مي

  )15-11، 9، 1:9 ؛21:8پيدايش ( ».هالك كند
  

آيا . كند اي است كه خدا آن را چهار با تكرار مي در آياتي كه خوانديم، واژه  
در كالم خدا، عهد قول يا .  است»عهد«متوجه اين موضوع شديد؟ اين واژه، 

خدا . دارنده عهد استخدا نگه. دهد اي خاص است كه خدا به انسان مي وعده
بنا به ! خواهد وفاداري خود را به فرزندان آدم نشان دهد وفادار است، و مي

همين دليل است كه او به خاطر نيكويي خود عهدي با نوح و نسل پس از او 
 ». را هالك كندجسدي و آب طوفان ديگر نخواهد بود تا هر ذي « بست و گفت،
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و او عهد خود را تنها به سخن . اين همان چيزي است كه خدا وعده داده است
  .ر داد تا تأييدي باشد بر عهد او در ابر قرارنگين كمانمحدود نكرد بلكه 

 زيبايي كه گاهي پس از باران در ابرها مشاهده كمان رنگيندانستيد  آيا مي  
بينيم،  كماني در ابر مي هر گاه كه رنگين؟ وفاداري خداكنيد نشاني است از  مي

. خواهد به ما بگويد كه اين وفاداري نسل اندر نسل ادامه خواهد داشت خدا مي
كمان را در ابرها قرار داد تا نشاني باشد بر اين عهد كه او ديگر دنيا  خدا رنگين

د را نگاه حقيقتاً كه خدا عهد خو. و حيات در آن را با آب غرق نخواهد كرد
 !او امين است! دارد مي

توانيم راجع به آنها نيز  در مورد بقيه عمر نوح وقايع ديگري نيز است كه مي  
بااينحال شما خود . سخن بگوييم، اما متأسفانه سخن بسيار است اما وقت اندك

خواهيد . توانيد در باب نه از كتاب پيدايشِ تورات اين وقايع را مطالعه بكنيد مي
ري به نزد  سال ديگر نيز زندگي كرد، و در پي350 طوفان ديد كه نوح پس از

  .خدا به آسمان برده شد
توانيم با يك يا دو سؤال آنچه را كه درباره زندگي نبي خدا، نوح گفتيم  مي  

تفاوت ميان نوح و مردم زمان خود چه بود؟ نوح براي اينكه . خالصه كنيم
او به كالم خدا . نجام دادرضايت خدا را حاصل كند چه كرد؟ او فقط يك چيز ا

و به همين خاطر است كه نوح به همراه مردم روزگار خود هالك . ايمان آورد
  :ره نوح شهادت داده است گوش دهيدبه آنچه خدا دربا. نشد

  
، الهام يافته ديده نشد نوح چون درباره همه اموري كه تا آن وقت به ايمان«

ه خود بساخت و به آن، دنيا را اي بجهت اهل خان ترس شده، كشتي  بود، خدا
ليكن بدون ايمان . است گرديداز ايمان ملزم ساخته، وارث آن عدالتي كه 

  )7-6 :11عبرانيان ( ».و محال استتحصيل رضامندي ا
  

 است كه بايد آنها را به دو مفهومپيش از اينكه از شما خداحافظي كنيم،   
ه چيز باعث شد نوح رضامندي چ. مفهوم اول را برايتان شكافتيم. خاطر بسپاريم

نوح به خدا ايمان آورد؛ او به آنچه خدا . ايمان اوخدا را به دست آورد؟ 
او به خداوند اطمينان داشت و درحاليكه ديگران كالم . گفته بود ايمان آورد

اين ايمان نوح بود كه باعث شد خدا . خداوند را رد كردند، او از آن اطاعت كرد
آيا به آنچه ، ان عزيز.اف او بودند رهايي بخشدكه در اطراو را از نسل شروري 

؟ اراده خدا براي هر يك از ما اين است كه به كالم خدا گفته است ايمان داريد
  .او همچون نوح ايمان بياوريم
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از ايمان دومين مفهومي كه ما بايد از داستان نوح به خاطر بسپاريم حتي   
.  استوفاداري خداست؟ اين موضوع، دانيد چي آيا مي. تر است نوح نيز مهم

تر از ايمان نوح است؟ زيرا اگر خدا در عهد خود  چرا وفاداري خدا بسيار مهم
دانيم هرگاه  همه ما مي. با نوح وفادار نبود ديگر ايمان نوح منفعتي برايش نداشت

اي به بار  كنيم چه فاجعه كند اعتماد مي كه به كسي كه به قول خود وفا نمي
فردا «: گويد دهد و مي  فرض كنيد دوستي داريد كه به شما قول مي.آيد مي

اما اگر او كيسه . كنيد شما به او اطمينان مي» .آورم برايتان يك كيسه برنج مي
!). و شايد عصباني(افتد؟ شما نااميد خواهيد شد  برنج را نياورد چه اتفاقي مي

ا؟ چون دوست شما به چر. ارزش بود اعتمادي كه شما به دوست خود داشتيد بي
  .كسي اعتماد كرديد كه امين نبودو شما به . قول خود وفا نكرد

  :گويد مقدس مي كتاب. ا چنين نيستاما خد 
  

» .تواند نمود ، زيرا خود را انكار نميماند او امين ميايمان شويم  اگر بي«
. هر بشري مانند گياه است و تمام جالل او چون گياه«) 13:2تيموتاؤس 2(
و هر ... .كلمه خدا تاابداالباد باقي استاه پژمرده شد و گلش ريخت، لكن گي

پطرس 1(» )!نااميد نخواهد شد(كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد 
 )9:1 تيانقرن 1 (»!خدا امين است«بله، ) 6:2؛ 24:1-25

  
 !او به آنچه وعده داده است عمل خواهد كرد 
گويد  خدا به تمام چيزهايي كه مي خوانيم كه چگونه در داستان نوح مي 

تمام كساني را كه همانگونه كه وعده داده بود، خوانيم كه خدا  مي. كند عمل مي
. ه بيرون كشتي بودند داوري كردككساني بر نجات داد و  وارد كشتي شده بودند

همچنين ديديم كه خدا گناهان نوح را بخشيد، زيرا همانگونه كه به وي گفته 
و ديديم كه خدا چگونه رنگين كمان در ابرها . حيوان را قرباني كردبود او خون 

 »!خدا امين است«قرار داد تا نوح و تمام انسانها فراموش نكنند كه 
ندگان عزيز، اگر تمام آنچه را كه امروز به شما گفتيم فراموش كرديد، خوان 

بر خالف تواند   او نمي!خدا امين است: اما اين موضوع را به خاطر يسپاريد
او هر چه كه وعده دهد انجام خواهد داد، حتي اگر به نظر . كالم خود عمل كند
و هر كه به وي .... خدا امين است«. هايش تأخير كرده است برسد در انجام وعده

پس بياييد به خدا ) 6:2 سپطر1؛ 9:1 تيان قرن1(» .ايمان آورد خجل نخواهد شد
و از داستان نوح و طوفان عظيم .  بپذيريمايمان آوريم و با فروتني كالم او را

  .درس عبرت بياموزيم و نوح را كه به كالم خدا ايمان آورد سرمشق قرار دهيم
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ديد  توجه كردرساين از اينكه به . رسد  ما به پايان ميدر اينجا درس  
به ياري خداوند، در درس بعدي، خواهيم ديد كه چه بر سر . سپاسگذاريم

  ...ونه زبانهاي دنيا بوجود آمدندچگفرزندان نوح آمد و 
بـا ايـن آيـه از كـالم خـدا شـما را بـه خداونـد                   .خدا به شما بركـت دهـد        
  :سپاريم مي
  

  ».ه وي ايمان آورد خجل نخواهد شدو هر كه ب.... خدا امين است«
  )6:2 سپطر1؛ 9:1 تيان قرن1(
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  16درس 
  برج بابل

  
  
  
  11 ،10پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. زندگان عزيسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 

  .كنيم مي
ديديم كه .  گذشته زندگي نبي خدا، نوح را مطالعه و بررسي كرديمدر درس  

. خدا تصميم گرفت فرزندان آدم را به خاطر شرارتشان از روي زمين محو سازد
 و در اين اثنا نوح مشغول به گناهكاران فرصت داد تا توبه كنند صد سال خدا

. شد  ايمانداران به كالم خدا مياي بود كه در آينده پناهگاهي براي ساختن كشتي
اينحال هيچكس از گناهان خود توبه نكرد و به پيغام خدا ايمان نياورد، به جز  با

بنابراين، خدا كه عادل و امين است در آخر همانگونه كه . اش نوح و خانواده
او هر كسي را كه از در كشتي عبور نكرد هالك نمود . وعده داده بود عمل كرد

  . كه از آن در، عبور كردند نجات دادو كساني را
خواهيم بدانيم كه  دهيم و مي امروز به مطالعه خود از كتاب پيدايش ادامه مي  

درباره نوح گفتيم كه او سه پسر داشت، سام، . اي رخ داد پس از نوح چه واقعه
 از اين سه تمام قبايل و مردم دنياگويد كه  مقدس به ما مي كتاب. حام و يافث
احتماالً اكثر مردم آفريقا و . سام پدر يهوديان و عربها بود.  دنيا آمدندشخص به

  .و اروپاييها از نسل يافث هستند. چين از نسل حام هستند
توانيد بابهاي  اگر مايل هستيد در مورد منشأ امتهاي دنيا بيشتر بدانيد، مي  

 درس امروز اما در. را مطالعه كنيد) پيدايش(يازده و دوازده كتاب اول تورات 
توانيم يك موضوع درباره تاريخ نوح و پسرانش، سام، حام، يافث  خود تنها مي
نامه  شجره است، كسي كه خدا او را برگزيد تا در سامو آن . مطرح كنيم

به همين دليل است كه . آمد قرار گيرد  كه بايد به اين دنيا مياي دهنده نجات
از نسل او بود كه هم . كند  دنبال ميمقدس به دقت داستان فرزندان سام را كتاب

  .دهنده دنيا به دنيا آمدند جاتانبيا خدا و نيز ن
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من و شما و تمام مردم . پس تمام انسانهاي دنيا از نسل سه پسر نوح هستند  
ايران، پاكستان، تركيه، عراق و تمام مردم جهان و تمام كساني كه امروز زندگي 

توانيم بگوييم ما وجود داريم زيرا نوح   ميپس. كنند همه از نسل نوح هستيم مي
اي بساخت؛ زيرا هنگامي  اش كشتي به خدا ايمان داشت و براي نجات خانواده

  .داد داد، در واقع ما را نيز از نجات مي اش را نجات مي كه او خانواده
بارور و كثير شويد و «: خدا نوح و پسرانش را بركت داد و به آنها گفت  

بنابراين صدها سال پس از طوفان، باري ديگر ) 1:9پيدايش (» .يدزمين را پر ساز
جهان پر شد از و باري ديگر . كردند جمعيت بسياري بر روي زمين زيست مي

ديديم كه نوح و پسرانش نيز گناهكار به اين دنيا آمدند زيرا آنها . شرارت و گناه
 آنها كه از آلود هذات گناهنگامي كه آنها وارد كشتي شدند . از نسل آدم بودند

و هنگامي كه از كشتي خارج شدند، با . آدم به ارث برده بودند، همراه آنها بود
طوفان تغييري در وضعيت .  كه در قلبشان بود از آن خارج شدندذات گناههمان 

  :گويد همانگونه فردوسي شاعر بزرگ ايران مي. بشر ايجاد نكرد
  
  درختي كه تلخ است وي را سرشت«

  ـــشاني بر بـاغ بهشتگرش بر ن
  ور از جوي خُلــدش به هنـگام آب

  به بيخ انگـبين ريزي و شهد ناب
  انــــجام گــوهر به بـــار آوردسر

  »هــمان ميــوه تلــخ به بار آورد
  

تمام مردم دنيا گناهكار به دنيا آمدند، زيرا . طبيعت آدمي هم به همين شكل است
  . خود از نسل آدموح هستند، و نوحآنها همه از نسل ن

 نوح در كمال تأسف بايد گفت صدها سال پس از طوفان اكثر فرزندان نسل  
آنها همچون اجداد خود، شيث، خنوخ و نوح . دادندبه خدا و اراده او اهميتي ن

آنها خدا را فراموش كرده بودند و او را به خاطر . به كالم خدا ايمان نداشتند
دانستند  و حتي غالباً نمي. كردند بود شكر نميحيات و نعماتي كه به آنها داده 

رنگين كماني كه خدا به عنوان نشان وفاداري خود در ابرها قرار داده است به 
  :گويد م خدا در مورد آنها چه ميببينيد كال. چه معنا است

  
زيرا هر چند خدا را شناختند ولي او را چون خدا تمجيد و شكر نكردند «

ادعاي . فهم ايشان تاريك گشت طل گرديده، دل بيبلكه در خياالت خود با
ايشان حق خدا را به دروغ مبدل كردند و . كردند و احمق گرديدند حكمت مي
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ه تاابدالباد متبارك عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقي ك
  )25 ،22- 21:1روميان ( ».آمين. است

  
دوم نوح زندگي  از نسل حام، پسر نمروددر آن روزگار مردي به نام   
. كرد نمرود شكارچي قهاري بود و پانصد سال پس از طوفان زندگي مي. كرد مي

. شناخت نمرود بسيار باهوش بود اما خدا را نمي. نام او به معناي شورشي است
او راه خدا را ناديده انگاشت و راه شيطان، راه قائن، و راه تمام مردم روزگار 

رهاي بزرگ بسياري بنا نمود، و قصد داشت نمرود شه. نوح را در پيش گرفت
يگر زندگي كنند و با هم يك شهري بنا كند كه تمام مردم دنيا در كنار يكد

  .شوند
مقدس درباره  بياييد اكنون باب يازده كتاب پيدايش را بخوانيم تا ببينيم كتاب  

. گويد شهر بزرگي كه نمرود و كساني كه قصد داشتند بنا كنند چه مي
  :گويد س ميمقد كتاب

  
و واقع شد كه از مشرق كوچ . و تمام جهان را يك لغت و يك زبان بود«

و به . اي در زمين شنعار يافتند و در آنجا سكني گرفتند كردند، همواري مي
 و ايشان را آجر ".بياييد، خشتها بسازيم و آنها را خوب بپزيم":يكديگر گفتند

بياييد شهري براي خود بنا ": و گفتند. به جاي سنگ بود، و قير به جاي گچ
 پيدا نامي براي خويشتن، تا برجي را كه سرش به آسمان برسدنهيم، و 

  )4-1 :11پيدايش  (»".پراكنده شويمكنيم، مبادا بر روي تمام زمين 
  

 بنا كنند كه برج بلنديبينيم كه چگونه فرزندان آدم قصد نمودند  پس مي  
نين برجي بنا كنند؟ نمرود و تمام خواستند چ چرا مي. سرش به آسمان برسد

. اي در دنيا كسب كنند خواستند براي خود آوازه كساني كه همراه او بودند مي
آنها قصد داشتند مردم دنيا را در يكجا جمع كنند، تا همه قدرتمند شوند و بر 

خواستند انجام دهند براي خدا  اينحال، آنچه كه مي با. روي زمين پراكنده نشوند
. خدا به فرزندان نوح گفته بود در تمام زمين پراكنده شوند.  نبودخوشايند

دانست چه چيزي براي مردم دنيا بهتر  خدايي كه انسان را خلق كرده بود، مي
آنها گمان . دادند اينحال اكثر فرزندان نوح به افكار خدا اهميتي نمي با. است
ن، تمام قلبشان پر از مانند خود شيطا. تر هستند كردند از خدا بسيار باهوش مي

هر كه خود را بلند كند، «:  اما كالم مي گويد.غرور و سركشي عليه خدا بود
آنچه «و ) 12:23متي (» .پست گردد و هر كه خود را فروتن سازد سرافراز گردد

  ).15:16لوقا (» .در نظر انسان مرغوب است، نزد خدا مكروه است
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ه براي خود در نظر خدا گناه برافراشتن نام انسان و كسب شهرت و آواز  
خداوند و آن نام، نام . تنها يك نام شايسته پرستش و جالل استاست، زيرا 

هر كه اما «: گويد مقدس مي همانگونه كه كتاب!  خالق زمين و آسمان استخدا
زيرا نه آنكه خود را مدح كند مقبول افتد ! فخر نمايد، به خداوند فخر بنمايد

  )18- 17:10 تيانقرن 2(» . مدح نمايدبلكه آن را كه خداوند
. اينحال در زمان نمرود اكثر فرزندان آدم براي خداوند حرمتي قائل نبودند با  

كردند به خدا و كالم او نيازي ندارند؛ نيازي نداشتند كسي به آنها  آنها گمان مي
امروز نيز همين ديدگاه در .  بوداستقالل و طغيانگريويژگي آنها . چيزي بگويد

كنيم،  ما اين صفت را در كودكان مشاهده مي. شود لهاي فرزندان آدم ديده ميد
و چقدر » !نه«: گويند گذارند و با لجبازي مي هنگامي كه دست روي دست مي

اي  طلبي ريشه نزاع و جنگ! شود اين روحيه عصيانگري در بزرگساالن ديده مي
طلبي و  ين روح استقالل آيا اشود چيست؟ ها و اقوام دنيا ديده مي كه در خانه

. توانم از خودم مراقبت كنم من مي«: گويد خواهي نيست كه با خود ميخود
اي كه دارم  فرقه. مذهب خودم براي من بهتر است. نظير هستند سنتهاي من بي

نام من از تمام . ترين هستند اقوام من باهوش. قوم من برترين هستند. حق است
انسان چقدر » !!!من! من! من! پول من! كارهاي من! اموال من. نامها زيباتر است

به خاطر همين روحيه .  هر كسي نفع خود را طالب است!خودمحور شده است
خدا از چنين اما . طلبي است كه دنيا پر از نزاع و درگيري و جنگ است استقالل

به همين دليل . ، زيرا تنها نام او شايسته پرستش و جالل استي متنفر استروح
و جالل . من يهوه هستم و اسم من همين است«: گويد كه او در كالمش مياست 

» .شيده نخواهم دادخود را به كسي ديگر و ستايش خويش را به بتهاي ترا
  )8:42اشعيا (

اينحال كساني كه قصد كردند برجي بسازند تا به آسمانها برسند به فكر  با  
آنها براي نام .  خود را برافرازندخواستند نام آنها مي. جالل دادن نام خدا نبودند
كالم مسلماً بسياري از مردم آن زمان مذهبي بودند، اما . خالق خود كاري نكردند

توانند به  كردند به روش خود مي آنها گمان مي. خدا را ناديده انگاشته بودند
تنها پانصد سال پس از طوفان، مردم دنيا ! به اين موضوع فكر كنيد. آسمان برسند

ي ديگر به دنبال راه خود رفتند و خداوندي را كه به آنها حيات و زندگي بار
آنها همچون اسبي بودند كه پس از اينكه صاحبش . بخشيده بود فراموش كردند

) 22:2 سپطر2نگاه كنيد به ! (زند شست، در گل و خاك غلط مي آنها را مي
كالمش زندگي خواهد مستقل از خدا و  انسان چقدر نادان و شرور است كه مي

  !كند



__________________________________________________________  
 PWO    103-راه عدالت

پس خدا چه كرد؟ آيا گذاشت تا انسانها مستقل از خالق خود زندگي كنند؟   
به ! آيا كساني را كه بر عليه او شورش نمودند پذيرفت؟ خير، او چنين نكرد

  :كالم خدا در اين مورد توجه كنيد
كردند، مالحظه  آدم بنا مي و خداوند نزول نمود تا شهر و برجي را كه بني«
و همانا قوم يكي است و جميع ايشان را يك زبان ": ايد و خداوند گفتنم

ن هيچ كاري كه قصد آن بكنند، از ايشان ممتنع اند، و اآل اين كار را شروع كرده
شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش سازيم تا  اكنون نازل مي. نخواهد شد

ر روي تمام زمين  پس خداوند ايشان را از آنجا ب".سخن يكديگر را نفهمند
از آن سبب آنجا را بابل ناميدند، . پراكنده ساخت و از بناي شهر باز ماندند

.  تمامي اهل جهان را مشوش ساخت)زبان (در آنجا خداوند لغتزيرا كه 
  ».نجا بر تمام زمين پراكنده نمودو خداوند ايشان را از آ

  
شهر بزرگي براي هاي نمرود و كساني را كه  بينيم كه خدا برنامه پس مي  

تا اين زمان تمام مردم دنيا به يك . كردند، نقش برآب كرد جالل نام خود بنا مي
 به طوري خدا زبان آنها را مشوش ساختاما از اين روز، . گفتند زبان سخن مي

به ياد داريد كه خدا به فرزندان نوح . فهميدند كه ديگر حرف يكديگر را نمي
اما نمرود و پيروان . ؛ و در تمام دنيا پراكنده شوند»زمين را پر سازند«فرمان داد 

خواستند كارها را به روش خود انجام دهند و مردم دنيا را در يك جا  او مي
هاي آنها را  اما خدا زبانهاي آنها را منقسم ساخت و بدينشكل نقشه. جمع كنند

نا به ب. خدا به اين شكل آنها را بر روي زمين پراكنده ساخت. نقش برآب كرد
  .همين دليل است كه در دنيا صدها ملت و هزاران زبان داريم

اي  تنها لحظه. مسلماً خدا با منقسم ساختن زبانهاي دنيا كار كاملي انجام داد  
خداي ما چقدر بزرگ . زنند فكر كنيد كه در ايران مردم به چند زبان حرف مي

بازي بازي با دم «. تدتواند در مقابل خداي قادر و توانا بايس چه كسي مي! است
دانيد نام  آيا مي. انسان سعي كرد با خدا در بيفتد و ناكام ماند» !شير هم بازي

شهري كه انسان قصد داشت براي جنگيدن با خدا بسازد چيست؟ بله، نامش 
دنياي مستقل از خدا و پيغام او . بابل به معناي تشويش است.  استبابل

  . و اغتشاش استتشويش
. ستان شهر بابل و انسانهايي كه سعي كردند نام خود را برافرازنداين بود دا  

 ما دهيم؟ خدا به آيا ما نيز همچون مردم بابل هستيم؟ آيا دايماً خود را جالل مي
ه كسي را خواهيد نام چ مي عزيز، دوست.  استگناهگويد اين كار  مي

؟ يا تنها به دنبال نام انسان، شايد نام رهبران مذهبي...  نام خودتان؟برافرازيد؟
؟ مايل به ستايش چه كسي هستيم؟  را برافرازيدنام خداوند خدا كه اين هستيد

ستايشي كه از انسان است . ؟ يك چيز مسلم استخداستايش انسان؟ ستايش 



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    104

كالم خدا . پايدار نخواهد بود، اما ستايشي كه از خداست تا به ابد پايدار است
پژمرده گياه . ست و تمام جالل او چون گل گياههر بشري مانند گياه ا«: گويد مي
  )24:1پطرس 1(» . باقي استباد ابداآل؛ لكن كلمه خدا تاريخت گلش  وشد

  :به كالم خود خداوند گوش دهيد  
  

حكيم، از حكمت خود فخر ننمايد و جبار، از تنومندي خويش مفتخر نشود «
ايد از اين فخر هر كه فخر نمبلكه . و دولتمند از دولت خود افتخار نكند

هستم، كه رحمت و ) خداوند(شناسد كه من يهوه   كه فهم دارد و مرا ميبكند
گويد در اين چيزها  آورم زيرا خداوند مي انصاف و عدالت را در زمين بجا مي

  )24-23:9ارميا ( ».باشم مسرور مي
  

كنون خوانـديم بررسـي     به ياري خدا، در درس بعدي آنچـه كـه از ابتـدا تـا                
  :اين آيه را به خاطر بسپاريد. خدا به شما بركت دهد...  كردخواهيم

  
زيرا نه آنكه خود را مدح كند مقبول افتد بلكه آن را كه خداوند مدح «

  )18:10تيان قرن 2( ».نمايد
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  17درس 
  مروري بر درسهاي گذشته

  
  
  
  11- 1پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 

  .كنيم مي
كنون از كتاب تورات موسي ريم آنچه را كه تاري خدا، قصد داامروز، به يا  

تورات اولين قسمت بررسي ما از انبيا .  بيان كنيمبررسي كرديم به اختصار
 است كه خدا خود بنا نهاده است بنيادياين قسمت بسيار مهم است زيرا . است

شنويم آزمايش كنيم، و در يابيم كه آيا از  تا بتوانيم توسط آن هر آنچه را كه مي
. كتاب تورات داراي پنج قسمت يا پنج كتاب است. ي خدا است يا خيرسو

در . ه باب يا فصل داردكتاب پيدايش خود پنجا. قسمت اول پيدايش است
  .ايم كنون تا باب يازده را مطالعه كردهتي خود تايابررسي اله

گويد؟ بياييد دوباره آن را  آيا به خاطر داريد اولين آيه كالم خدا چه مي  
 خدا، خداوند ».در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد«: گويد اين آيه مي. نيمبخوا

خدا روح ازلي است . در ابتدا، هنگامي كه دنيا هنوز وجود نداشت. ابديت است
در ابتدا «: گويد مقدس مي به همين خاطر است كه اولين آيه كتاب. كه آغاز ندارد

  »!خدا
دنيا را خلق كند، هزاران هزار روح سپس، ديديم كه خدا پيش از اينكه   

اي بود كه  در ميان اين فرشتگان، فرشته.  ناميدفرشتهقدرتمند خلق كرد، و آنها را 
نام داشت، و ) شيطان (زهرهاين فرشته، . تر و زيباتر بوداز ديگر فرشتگان زيرك

گويد روزي  ينحال كالم خدا ميا با. خدا او را رئيس فرشتگان قرار داده بود
رسيد كه زهره در دل خود، به خود مغرور شد و خدا را حقير شمرد، و فرا

بسياري از فرشتگان ديگر تصميم گرفتند از زهره . خواست جاي خدا را بگيرد
تواند گناه را تحمل  به همين دليل است كه خدا، خدايي كه نمي. پيروي نمايند

 بر زهره نهاد، كه  راشيطانكند، زهره و فرشتگان عصيانگر را بيرون كرد و نام 
پس از اينكه خدا شيطان و فرشتگانش را بيرون كرد، . به معناي دشمن است



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    106

. شود براي آنها آتش جهنم را خلق كرد، آتشي كه هيچگاه خاموش نمي
گويد كه در روز داوري نهايي، خدا، خداي عادل، شيطان و تمام  مقدس مي كتاب

  .پيروانش را در آن آتش خواهد افكند
 و هر آنچه را كه در خداوند آسمانها و زمينوانديم كه چگونه سپس، خ  

خدا همه چيز را براي انسان !  آفريد، تنها با كالم خودشش روزآنهاست در 
 انسان). انساني كه او را براي خوشي و جالل خود خلق كرده بود(خلق كرد 

 ترين مخلوقي است كه خدا خلق كرد، زيرا انسان به صورت خدا مهم) بشر(
به . اي عميق و نزديك داشته باشد خواست با انسان رابطه خدا مي. خلق شد

باهوش خلق كرد تا ) ذهني (روحيهمين دليل است كه خدا براي جان انسان 
بتواند خدا را بشناسد، خدا به او دلي داد تا بتواند او را محبت كند، و خدا به او 

  . از او اطاعت كند و يا نكند بخشيد تا بتواند خدا را انتخاب واي آزاد اراده
را بر روي زمين ) عدن (باغ بهشتخوانيم كه خدا  در باب دوم تورات، مي  

خدا، بر .  را در آن قرار دادآدمبه وجود آورد و انساني كه خلق كرده بود، يعني 
حسب رحمت و مهرباني خود همه چيز را در اختيار آدم قرار داد تا در صلح و 

  .سعادت زندگي كند
از همه درختان باغ «: همچنين در روزي كه خدا آدم را آفريد، به او گفت  
ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه  بي

پس ديديم كه چگونه ) 17- 16:2پيدايش (» .ر آينه خواهي مرداز آن خوردي، ه
اي پرمعنا با  رابطهخواست  خدا مي.  در مقابل آدم قرار دادآزمايشي سادهخدا 

بنابراين، خدا او را امتحان كرد و اين . انساني كه خلق كرده بود داشته باشد
اختيار را به او داد تا او را دوست داشته باشد و از او اطاعت كند و يا اينكه از او 

  .اطاعت نكند
اي بسيار زيبا به او  خوانيم در روزي كه خدا آدم را آفريد، هديه همچنين مي  

اي كه از آدم گرفته بود آفريد و سپس او را به  خدا زن را از دنده! يك همسر: ادد
بدينسان خدا در شش روز كار خود را .  ناميدحوااو اين هديه را .  كردهديهآدم 

و خدا هر چه ساخته بود، ديد و همانا «: گويد مقدس مي كتاب. به پايان رساند
 هفتم خدا استراحت كرد و براي تمام در روز) 31:1پيدايش  (».بسيار نيكو بود

  .چيزهايي كه خلق كرده بود شادي نمود
مقدس به ما نشان  كتاب.  وارد جهان شدگناهدر باب سوم ديديم كه چگونه   
دهد كه چگونه اين اتفاق روي داد، روزي هنگامي كه آدم و حوا نزديك  مي

يطان در جلد يك ه بود، شدرختي بودند كه خدا خوردن از ميوه آن را منع كرد
  : نزد آنها آمد و گفتگر مار حيله
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: زن به مار گفت» آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همه درختان باغ نخوريد؟«
خوريم، لكن از ميوه درختي كه در وسط باغ است،  از ميوه درختان باغ مي«

: مار به زن گفت» .خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس نكنيد، مبادا بميريد
داند در روزي كه از آن بخوريد، چشمان  هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا مي«

  )5-1:3پيدايش ( ». خدا عارف نيك و بد خواهيد بودشما باز شود و مانند
  

خدا به آدم ! شيطان چگونه كالم خدا را تحريف كردبينيم كه  بنابراين، مي  
: واهد افتاد؟ او گفتو حوا گفت كه اگر از درخت ممنوعه بخورند چه اتفاقي خ

آدم وحوا كالم » !نخواهيد مرد«: اما شيطان چه گفت؟ او گفت» !خواهيد مرد«
كالم خدا؟ يا كالم شيطان؟ سرانجام : كداميك را پذيرفتند و از آن اطاعت كردند

بينيم كه آدم و حوا كالم شيطان را باور كردند و از درختي كه خدا منع كرده  مي
آدم عمداً . ا را فريب داد تا از حكم خدا سرپيچي كندشيطان حو! بود خوردند

مقدس  بنابراين كتاب. نااطاعتي از فرمان خدا و پيروي از شيطان را برگزيد
بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت بر همه «: گويد مي

  )12:5روميان (» .مردم طاري گشت
. ، همانگونه كه گفته بودرون راندبي را از باغ بهشت خدا آدم و حوابنابراين   

 را به اي به آنها وعده داد نجات دهندهخدا اما پيش از اينكه آنها را بيرون كند، 
اين دنيا خواهد فرستاد تا فرزندان آدم را از سلطه قدرت شيطان، گناه و مرگ 

خدا براي تأييد اين وعده چند حيوان قرباني كرد و از پوست آنها ! برهاند
 حيوانات اين قرباني كردنخدا توسط . اي آدم و حوا درست كردپوششي بر

بدون «و ) 23:6روميان (» مزد گناه موت است«خواست به آدم و حوا بياموزد كه 
  )22:9عبرانيان (» .ريختن خون آمرزش نيست

.  خوانديمهابيل و قائندر باب چهار، درباره اولين فرزندان آدم، يعني   
، و آن را به عنوان گناه به خدا تقديم كرداي بي ههابيل برديديم كه چگونه 

قائن اما . قرباني گناه قرباني كرد، همانگونه كه خدا براي والدين هابيل كرده بود
، و محصول زراعت خود را كه سعي كرد با روش خودش به خدا نزديك شود

 بنابراين. از زميني كه خدا لعنت كرده بود به دست آورده بود، نزد خدا آورد
خداوند هابيل هديه او را منظور داشت، اما قائن و هديه «: گويد مقدس مي كتاب

حساب پس خدا قائن را فرا خواند تا ) 5-4:4پيدايش  (».او را منظور نداشت
دهد و توبه كند و طريق عدالت خدا را براي خود برگزيند، اما قائن خشمگين 

  .برادر كوچكتر خود، هابيل را كشتشد و 
شيث نيز همچون .  دادشيث خدا به آدم و حوا پسري ديگر به نام پس از آن  

بنابراين، . شد هابيل به خدا ايمان داشت و با خون قرباني به خدا نزديك مي
فرزندان قائن به . ديديم از آدم دو نسل بوجود آمد، يعني نسل قائن و نسل شيث
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اي پر از   دورهخنوخ در. از نسل شيث، خنوخ به دنيا آمد. خدا ايمان نداشتند
خدا در روزگار .  بودنوحپسر ارشد خنوخ، . رفت فساد و شرارت، با خدا راه مي

 از روي زمين شرارتشانخاطر فت با طوفاني عظيم بني آدم را بنوح تصميم گر
، و به همين نوح به خدا ايمان داشتدر آن روزگار فاسد، تنها . محو سازد

 باشد براي خود و پناهگاهيد، تا  بزرگي بساز خاطر خدا به او گفت كشتي
اش و نيز حيوانات، و تمام كساني كه از گناه خود بازگشت كنند و به  خانواده

حاليكه نوح كشتي را  خدا به مدت صد سال در. كالم خدا ايمان آورند
اينحال هيچكس آنقدر ايمان  با. ساخت با صبر تمام گناهكاران را تحمل كرد مي

بنابراين در . اش  خدا را بپذيرد، غير از نوح و خانوادهنياورد كه حداقل پيغام
او بر تمام كساني كه به حقيقت ايمان . نهايت خدا به هرآنچه گفته بود عمل كرد

 طوفان عظيماش در آن  همه به جز نوح و خانواده. نداشتند داوري نازل كرد
  .هالك شدند

ز نسل اين سه تمام مردم دنيا ا. سام، حام و يافث: نوح سه پسر داشت  
اينحال ديديم كه چگونه فرزندان آنها به سرعت خدا و كالمش  با. انسان هستند

در درس گذشته ديديم كه چگونه نمرود و همقطارانش . را فراموش كردند
تصميم گرفتند تمام مردم دنيا را در يك مكان جمع كنند و شهري بزرگ به 

اما خدا زبانهاي آنها را . ش كنندهمراه برجي مرتفع بنا كنند و بر عليه خدا شور
 بابلاين شهر به نام . مشوش ساخت و همه را بر روي زمين پراكنده نمود

 الي 1پس آنچه را كه از پيدايش باب . شناخته شد، كه به معناي تشويش است
  . خوانديم به اختصار بيان كرديم11باب 
كلي بسيار ساده و توان آنچه را كه در اين داستانها آموختيم به ش چگونه مي  

خواهد از وقايع پيدايش چه چيزي به ما بياموزد؟  خالصه بيان كرد؟ خدا مي
توانيم دو نكته را  تواند از آنها آموخت، اما امروز تنها مي درسهاي بسياري مي

كه و درس ديگر اين.  است)گناهكار( ناعادلانسان درس اول اينكه . بيان كنيم
  !است) عاري از گناه (خدا عادل

ديديم كه .  و خطاكار استانسان گناهكاردر بررسي خود، بارها ديديم كه   
اين داستان از باغ عدن آغاز شد، هنگامي كه آدم از ميوه درختي را كه خدا منع 

دوباره گناه را در پسر ارشد آدم، قائن ديديم، كسي كه روشي را . كرده بود خورد
آلود را  ما اين ذات گناه. ود، نپذيرفتكه خدا براي گذرداندن قرباني تعيين كرده ب

در فرزندان قائن، در مردم روزگار نوح، و در كساني كه سعي كردند برج بابل را 
 هاانسانهمه : گويد خالصه آنكه، داستان بني آدم به ما مي. بنا كنند ديديم
همه به گناه «: مقدس نوشته شده است همانگونه كه در كتاب! گناهكار هستند
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همه گمراه و جميعاً باطل ! ... كسي عادل نيست يكي هم ني.... گرفتارند
  )12 ،10- 9:3روميان  (».اند؛ نيكوكاري هم نيست يكي هم ني گرديده

خدا از سويي ديديم كه انسان گناهكار است، و از سوي ديگر ديديم كه   
 است؛ و هيچ ظلمت هرگز نورخدا «گويد كه  مقدس به ما مي كتاب.  استعادل

ما عدالت خدا را هنگامي كه شيطان را به خاطر ) 5:1يوحنا 1 (»!نيستدر وي 
و باري ديگر هنگامي كه . اش از حضور خود بيرون كرد ديديم غرور و سركشي

سپس، خدا وعده داد . اش از باغ عدن بيرون كرد ديديم آدم را به خاطر نااطاعتي
آدم را خواهد  گناه بنياي قدوس به اين دنيا خواهد فرستاد كه كفاره  دهنده نجات

همچنين، ذات عادل خدا را . پرداخت، و باري ديگر عدالت خود را ظاهر نمود
عبرانيان  (».بدون ريختن خون آمرزش نيست«: بينيم در فرماني كه صادر كرد مي

خدا عدالت خود را باري ديگر ظاهر ساخت، آنگاه كه هابيل را به خاطر ) 22:9
پذيرفت و قائن را نپذيرفت، چرا كه به راه بخش خدا اي كه قرباني كرد  خون بره

ما ذات عادل خدا را در زمان نوح نيز ديديم، هنگامي كه به انسان . اهانت نمود
صد سال مهلت داد تا توبه كند، و سپس طوفاني فرستاد تا تمام كساني كه راه او 

دم شهر و در درس آخر ديديم كه، خدا زبان مر. را نپذيرفته بودند هالك كند
ري ديگر خواستند بر عليه او شورش كنند، مشوش ساخت و با بابل را، كه مي

  .عدالت خود را ظاهر نمود
!  خود داوري كندطبق معيار عدالتبله، خدا عادل است و بايد بر مردم بر   

. اما ناقص خود به او نزديك شوند» اعمال نيك«توانند بر حسب  گناهكاران نمي
مقدس  كتاب. دار شده است داوري كند  كه توسط گناه لكهخدا بايد هر آنچه را

خداوند قوم خود را داوري خواهد ! .. خداي ما آتش فروبرنده است«، گويد مي
؛ 29:12عبرانيان (» !افتادن به دستهاي خدا زنده چيزي هولناك است. نمود

30:10-31(  
عدالت بنابراين خدا در يازده باب اول تورات، حقيقت مهمي را درباره   

آيا اين بدين معنا است كه انسان اميدي ندارد در . مطلق خود بر ما آشكار كرد
خدا، ! درگاه خدا پذيرفته شود؟ خير، خدا را شكر كه براي گناهكاران اميد هست

بر حسب فيض خود راهي را بر سر راه انسان قرار داده تا فرزندان گناهكار آدم 
اه نجاتي را كه خدا براي گناهكاران تعيين آيا ر! در مقابل او عادل شمرده شوند

شناسيد، از شما دعوت  مي را نراه عدالت خداشناسيد؟ اگر هنوز  كرده است مي
هاي آتي به ما ملحق شويد، چرا كه قصد داريم درباره ابرهيم  در برنامهكنيم  مي

انگيز ابراهيم  در داستان شگفت. كه دوست خدا ناميده شده است بخوانيم
  .شوند شمرده مي) پارسا(خدا عادل ديد كه چگونه گناهكاران در مقابل خواهيم 
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باشد هنگامي كه بر مطالبي . ديد سپاسگزاريم توجه كردرساين از اينكه به   
اين . كنيد خداوند به شما بركت عطا كند كه امروز برايتان بيان كرديم تفكر مي

  :كالم خدا را به ياد داشته باشيدآيه از 
 

ه چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شد تا بـه               زيرا هم «
  )4:15يان روم( ».صبر و تسلي كتاب اميدوار باشيم
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  18درس 
  خواندچرا خدا ابراهيم را فرا

  
  
  
  12 ،11پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن هر يك از شما راه عدالت را كه 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

درباره آدم و . در دروس گذشته درباره خدا و طريق عدالت او سخن گفتيم  
ئن و هابيل، شيث و خنوخ، نوح و مردم روزگارش، و نمرود و برج بابل حوا، قا
 او را پيروي خدا و طريق عدالتتنها تعداد اندكي از اجداد ما . خوانديم

  .كردند يطان و طريقهايش پيروي ميش از  مردمكردند؛ اما غالب مي
خواهيم داستان شخصي را بررسي كنيم كه نام او در كالم خدا  امروز مي  
. اي در نقشه خدا براي نجات بني آدم داشت ناخته شده است، و جايگاه ويژهش

ياد » پدر ايمانداران«و » دوست خدا«مقدس از اين مرد تحت عنوان  كتاب
مقدس درباره  كتاب.  استابراهيمدانيد او كيست؟ او نبي خدا  آيا مي. كند مي

يصد بار تكرار ا بيش از سهاي انبي نام او در نوشته. ابراهيم بسيار سخن گفته است
مقدس  ، به اميد خدا در درس امروز و درسهاي آينده، كتاببنابراين. شده است

را بررسي خواهيم كرد و خواهيم ديد كالم خدا درباره اين مرد كه دوست خدا 
امروز قصد داريم به آغاز داستان ابراهيم نگاهي . گويد ناميده شده است چه مي

چرا د و اصوالً  تا از او پيروي نمايخواندگونه خدا او را فراچ، تا ببينيم بيندازيم
  .او را فراخواند

پيش از اينكه درس خود را آغاز كنيم بايد بدانيد كه، نام ابراهيم در ابتدا   
و دوم اينكه خواهيم ديد كه خدا نام ابرام را به .  بودابرامابراهيم نبود، بلكه 
هيم ادرس امروز به خاطر داشته باشيم كه ابراينحال براي  با. ابراهيم تغيير داد

 نسل سامدر باب يازده كتاب پيدايش، دريافتيم كه ابرام از . ابتدا ابرام ناميده شد
ميان سام و . آيا سام، حام و يافث را به ياد داريد؟ آنها سه پسر نوح بودند. بود

. جود داشتابراهيم ده نسل وجود دارد، همانگونه كه ميان آدم و نوح ده نسل و
تارح، ابرام و ناحور و هاران را «: گويد مقدس مي كتاب. هيم تارح بودانام پدر ابر

. لوط پسر برادر بزرگتر ابرام بود) 27:11پيدايش  (».آورد، و هاران، لوط را آورد
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 ».اما ساراي نازاد مانده، ولدي نياورد«. همسر ابرام ساراي بود. پدر لوط مرد
  . و ساراي يك پدر داشتند، اما از يك مادر نبودندابرام) 30:11پيدايش (

كرد، كه در كشور كلدانيان واقع بود و  ابرام در شهري به نام اور زندگي مي  
اين شهر از جايي كه نمرود قصد داشت . شناسيم امروزه با نام عراق آن را مي

 مردم آن سرزمين بتها را. شهر و برج بابل را بنا كند فاصله چنداني نداشت
ابرام نيز همچون تمام فرزندان آدم در ظلمت گناه متولد . كردند پرستش مي

  .شناخت و نه ابرام  حقيقي را نميپدر ابرام خداي. شد
وند خود را بر ابرام آشكار خداگويد روزي  مقدس به ما مي اينحال كتاب با  
اً با بايد بدانيد كه خدا در ابتداي خلقت گاهي مستقيم.  و با او سخن گفتنمود

امروز خدا . هاي انبيا را نداشتند گفت، زيرا آنها هنوز نوشته انسانها سخن مي
به همين دليل است كه ديگر . گويد  با انسانها سخن ميمقدس كتابتوسط 

نيازي نداريم براي شناختن طريق عدالت از آسمان ندايي بشنويم، يا رؤيايي 
كنيم،  مقدس تفكر مي  كه بر كتابهنگامي. اي را مالقات كنيم ببينيم، و يا فرشته

  .دهيم  گوش ميصداي خدار واقع به د
در باب دوازده آيه يك چنين . بياييد اكنون ببينيم خدا به ابرام چه گفت  
، و از مولد خويش و از از واليت خود": و خداوند به ابرام گفت«: خوانيم مي

) 1:12پيدايش ( »".بيرون شوخانه پدر خود بسوي زميني كه به تو نشان دهم 
شنيديد كه خدا به ابرام چه فرماني داد؟ او به ابرام گفت خانه پدر خود را ترك 
كند، و با خويشان خود وداع كرده كشور خود را ترك كند و به كشوري كه خدا 

در نظر انسان آنچه خدا به ابرام گفت بسيار . كند مهاجرت كند او را هدايت مي
  .شت به او بركت بسيار بدهدقصد داآيد اما خدا  دشوار مي

بياييد اين آيه و دو آيه بعدي را باري ديگر بخوانيم، تا ببينيم چرا خدا به   
  .ودابرام گفت خانه خود را ترك كند و به سرزميني ديگر بر

  
از واليت خود، و از مولد خويش و از خانه پدر ": و خداوند به ابرام گفت«

از تو امتي عظيم پيدا كنم و . يرون شوخود بسوي زميني كه به تو نشان دهم ب
و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهي بود، و بركت 
. دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند و لعنت كنم به آنكه تو را ملعون خواند

  )3-1:12پيدايش ( »". قبايل جهان بركت خواهند يافتاز تو جميعو 
  

خدا قصد  گفت به كشور ديگري برود؟ به اين دليل كه چرا خدا به ابرام  
داشت از ابرام امتي جديد بوجود آورد كه از آن امت انبياي خدا و نجات 

به همين دليل است كه خدا به برام اين وعده را داد . كرد دهنده جهان ظهور مي
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بايل  و از تو جميع ق....تو بركت خواهي بود.... از تو امتي عظيم پيدا كنم «كه 
  ».جهان بركت خواهند يافت

توانيد آن را درك كنيد؟ خدا  آيا مي.  نهفته استگيرحقيقت بزدر اينجا   
قرار . آمد اي باشد كه بايد به اين دنيا مي دهنده ابرام را برگزيد تا پدرِ اجداد نجات

بود اين نجات دهنده، ناجي تمام مردم دنيا شود، تا هر كه به او ايمان آورد از 
بينيم كه هنگامي كه خدا  پس مي.  گناه و شيطان و آتش ابدي رهايي يابدسلطه

دهنده به اين  ابرام را دعوت كرد، قصد داشت نقشه خود را براي فرستادن نجات
شد  او بايد پدر امتي ميدهنده دنيا نبود، بلكه  ابرام خود نجات. دنيا پيش ببرد

  .كرد دهنده ظهور مي كه از آن امت نجات
ايست كه خدا به ابرام داد به اين شرط كه كشور خود را ترك كند  دهاين وع  

آيا ابرام از خدا اطاعت نمود؟ شما چه فكر . گويد برود و به سرزميني كه خدا مي
  :گويد كنيد؟ كالم خدا به ما مي مي
  

ابرام هفتاد و پنج ... پس ابرام چنانكه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد«
و ابرام زن خود ساراي، و برادر زاده .  كه از حران بيرون آمدساله بود، هنگامي

خود لوط، و همه اموال اندوخته خود را با اشخاصي كه در حران پيدا كرده 
ند، و به زمين كنعان داخل بودند، برداشته به عزيمت زمين كنعان بيرون شد

  )5-4:12پيدايش ( ».شدند
  

 مذهب خود پشت كرد؟ تنها يك چرا ابرام از خدا اطاعت كرد، و به پدر و  
دانست كه به كجا  ابرام نمي. ابراهيم به خدا توكل داشت. دليل وجود دارد

اگر بيرون بيايي تو را ! بيرون بيا«رود، اما او به كالم خدا كه به او گفته بود،  مي
ابرام به خدا اعتماد داشت و همانگونه كه . ايمان داشت» !بركت خواهم داد

و خدا به وعدة خود وفا كرد . گفته بود سرزمين خود را ترك كردخداوند به او 
شود  سراييل ناميده مي، كه امروزه فلسطين يا اكنعانو ابرام را به سرزمين 

  .هدايت كرد
و در آنوقت كنعانيان ... گشت ابرام در زمين مي«: گويد سپس كالم خدا مي  

» »بخشم و اين زمين را ميبه ذريت ت« خداوند به ابرام گفت، .در آن زمين بودند
بينيم خدايي كه به ابرام وعده داد كه او را پدر  بنابراين مي) 7-6:12پيدايش (

مقصود خدا از اينكه . دهد امتي جديد بسازد، به او وعده وطني جديد را نيز مي
» بخشم به ذريت تو اين زمين را مي«به ابرام ظاهر شد و به او وعده داد كه 

  .همين بود
. شويم كه فراتر از عقل و حكمت بشري است اي مي ديگر متوجه نكتهباري   

چگونه ابرام و نسل پس از او . كردند در سرزمين كنعان مردماني زندگي مي
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ابرام هفتاد سال سن توانستند آن را به تملك خود درآورند؟ گذشته از اينها  مي
ن مسن آيا دو انسا.  و نازا بودهمسر او شصت و پنج سال داشت. داشت

هايي شوند كه سرزمين كنعان را پر سازند؟  توانستند صاحب فرزندان و يا نوه مي
  چگونه چنين امري ممكن بود؟

او همچون . بياييد آنچه را كه خدا به ابرام وعده داده بود به تصوير بكشيم  
او به همراه همسر خود كه . آيد مرد پيري است كه از سرزميني دور به ايران مي

 رسند هنگامي كه به ايران مي. آيد ادر نبوده فرزندي بياورد به ايران ميهيچگاه ق
ايران را روزي شما و نسلهاي پس از شما سرزمين «گويد،  شخصي به آنها مي

! كني حتماً شوخي مي«گويد،  خندند و مي مرد ميپير» !تصاحب خواهيد كرد
من مردي پير ! اي ندارم شوند؟ من حتي بچه فرزندان من صاحب اين سرزمين مي

گويي قرار است  دار شدن نيست ـ حاال تو مي هستم؛ و زنم ديگر قادر به بچه
  »يران را تصاحب كنند؟ حالت خوبه؟فرزندان من زاد و ولد كنند و سرزمين ا

شايد اين تصوير كمي نامعقول به نظر برسد؛ اما اين همان چيزي بود كه   
 بود و فرزندي نداشت، و همسرش هم خدا به ابرام وعده داده بود، مردي كه پير

  او گفت،. دهد اي مي ببينيد خدا در باب سيزده به ابراهيم چه وعده. نازا بود
  

. بيني به تو و ذريت تو تا به ابد خواهم بخشيد زيرا تمام اين زميني را كه مي«
كسي اگر غبار زمين را تواند چنانكه . و ذريت تو را مانند غبار زمين گردانم

برخيز و در طول و عرض زمين گردش . ذريت تو نيز شمرده شودشمرد، 
  )17-15:13پيدايش ( ».زيرا كه آن را به تو خواهم دادكن 

  
 آيا از ابرام امت بزرگي بوجود خدا به آنچه وعده داد بود عمل كرد؟آيا   

! آورد؟ آيا او سرزمين فلسطين را به فرزندان ابرام بخشيد؟ مسلماً او چنين كرد
ها شد و خدا سرزميني را كه   آينده خواهيم ديد كه ابرام پدر عبرانيدر درس

  .شود به آنها بخشيد امروز اسراييل ناميده مي
در آنجا براي خداوند كه بر وي ظاهر ) ابرام(و «: گويد سپس كالم خدا مي  
ئيل است، كوچ  پس از آنجا به كوهي كه به شرقي بيت.  بنا نمودمذبحيشد 

 ».بنا نمود  براي خداوندمذبحيو در آنجا  ...ا بر پا نمودكرده خيمه خود ر
اولين كاري كه ابرام به محض رسيدن به سرزمين جديدي كه ) 8-7:12پيدايش (

خدا به او وعده داده بود، انجام داد چه بود؟ او حيواني كشت و آن را بر روي 
 خنوخ و نوح ابرام نيز به مانند هابيل، شيث،. مذبحي كه بنا كرده بود سوزانيد

چرا ابرام چنين كرد؟ او اين كار را . حيواني را قرباني كرد و به خدا تقديم نمود
انجام داد زيرا هنوز شريعتي را كه خود وضع كرده بود منسوخ نكرده بود، 
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ابرام ) 22:9عبرانيان  (».بدون ريختن خون آمرزش نيست«: گفت شريعتي كه مي
توانست  خدا تنها به اين دليل مي. ار بودنيز همچون ديگر فرزندان آدم گناهك

ا كه  رخون قربانيگناهان ابرام را ناديده انگارد كه ابرام به خدا ايمان داشت و 
آمد و به جاي   كه بايد به اين دنيا ميدهنده مقدس نجاتتصويري بود از 

  .م كردمرد، به حضور او تقدي گناهكاران مي
 بررسي كرديم بسيار مهم است و آنچه امروز. وقت ما رو به پايان است  

 خدا به ابرام گفت خانواده چرادانيد كه  آيا اكنون مي. نبايد آن را فراموش كرد
خواست از  خود را ترك كند و به سرزميني ديگر مهاجرت نمايد؟ بله، خدا مي

. باشد» درِ بركت« بوجود آورد، كه براي تمام امتهاي زمين امتي جديدابرام 
 بود كه در اي  عالي نقشه براي ابرام در نظر داشت قسمتي از آن اي كه خدا نقشه

آيا به ياد داريد . باغ بهشت، در روزي كه آدم و حوا گناه كردند او اعالن نمود
اي به اين دنيا خواهد آمد تا بني آدم را از  دهنده كه خدا وعده داد كه نجات

ز وعده خدا هنوبرام قدرت شيطان رهايي بخشد؟ دوهزار سال بعد، و در زمان ا
  .خود را فراموش نكرده بود

خواند تا پدر امتي شود كه كه چگونه خداي امين ابرام را فراامروز ديديم   
به همين خاطر خدا به ابرام اين . شد دهنده موعود بايد از بطن آن ظاهر مي نجات

را بزرگ از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو «وعده را داد كه، 
سازم، و تو بركت خواهي بود، و بركت دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند و 

از تو جميع قبايل جهان بركت و . لعنت كنم به آنكه تو را ملعون خواند
  )3- 2:12پيدايش (» .خواهند يافت

آيا مطالب درس امروز را درك كرديد؟ بگذاريد با طرح چند سؤال آنچه را   
چرا خدا ابرام را خواند تا خانه خود را  :ابتدا. خالصه كنيمكه امروز گفتيم 

خواست از ابرام امت جديدي   زيرا خدا ميترك كند و به كشور ديگري برود؟
خواست   زيرا ميخواست از ابرام امت جديد بسازد؟ چرا خدا مي: دوم. بسازد

. شونددهنده ظاهر  مقدس و سرانجام خود نجات از طريق اين امت امتها و كتاب
خواند تا نقشه خود را خدا ابرام را فراان چنين گفت كه تو پس به اختصار مي
  .دهنده گناهكاران را به اين دنيا بياورد پيش ببرد و نجات
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بـه يـاري خـدا در درس    . رسـد   ما در اينجا به پايـان مـي  دوستان من، درس    
خدا .... اميده شد ن) خليل اهللا (» دوست خدا «بعدي، خواهيم آموخت كه چرا ابرام       

  :اي كه به ابراهيم داده شد فكر كنيد راجع به وعده .به شما بركت دهد
  

از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و «
  ».تو بركت خواهي بود، و از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت

  )3-2:12پيدايش (
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  19درس 
  ابراهيم، دوست خدا

  
  
  
  15- 13پيدايش 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت  درسشحاليم از اينكه باري ديگرخو
در درس گذشته، نگاهي انداختيم به آنچه كالم خدا درباره ابراهيم نبي گفته   
ديديم كه ابرام .  بودابرامهيم، ابراهيم نبود، بلكه ادر ابتدا ديديم كه نام ابر. است

 آن مردم. ارد متولد شددر سرزمين كلدانيان، جاييكه عراق امروزي قرار د
گويد كه روزي خداوند خدا  مقدس مي اينحال كتاب با. پرست بودند سرزمين بت

بر ابرام ظاهر شد و به او گفت خانه پدر خود را ترك كند و به سرزميني كه او 
  .كند برود هدايتش مي

 خدا ابرام را خواند تا به كشور ديگري برود؟ زيرا چراآيا به ياد داريد كه   
 بوجود بياورد تا از آن انبياي خدا و نسلي جديدام خدا قصد داشت از ابر

پس دريافتيم هنگامي كه خدا ابرام را . دهنده دنيا به ظهور برسند سرانجام نجات
دهنده به اين جهان پيش   را براي فرستادن نجاتنقشة خودخواند، در حقيقت 

 و.. ..تو بركت خواهي بود«به همين خاطر است كه خدا به ابرام گفت، . برد مي
  )3-2:12پيدايش (» .از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت

پس خوانديم كه چگونه ابرام خدا را اطاعت كرد و شهر و ديار خود را   
هنگامي . كند دانست خدا او را به كجا هدايت مي ترك كرد، در حاليكه حتي نمي

او همسر . كه ابراهيم خانه پدر خود را ترك كرد، هفتاد و هفت سال سن داشت
اش و تمام ثروت و خدمتكاران خود را همراه خود  خود، ساراي، لوط، برادرزاده

كنعان سرزميني است كه ما امروز آن را با نام فلسطين يا . به سوي كنعان برد
  .شناسيم اسرييل مي

هنگامي كه ابراهيم به سرزمين كنعان رسيد، خداوند باري ديگر به او ظاهر   
پس ديديم كه ) 7:12پيدايش  (».بخشم ت تو اين زمين را ميبه ذري«شد و گفت، 

خدا وعده داد تا ابرام را پدر امتي جديد بسازد و همچنين وعده داد به او 
ابرام و ! باور كردني نيست. سرزميني تازه ببخشد تا فرزندانش در آن ساكن شوند
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نداني توانستند فرز پس چگونه مي. همسرش پير بودند و فرزندي هم نداشتند
داشته باشند كه آن سرزمين را پر سازند؟ خواهيم ديد كه خدا به اين سؤال پاسخ 

  .خواهد داد
 باب سيزده كتاب پيدايش از اكنون.  داستان ابرام ادامه دهيماكنون بياييد به  

رابطه ابرام و لوط به در اين باب خواهيم ديد كه . كنيم تورات را مطالعه مي
  :گويد س ميمقد كتاب. كجا انجاميد

  
جايي  نئيل آمد، بدا به بيت..... مند بودابرام از مواشي و نقره و طال بسيار دولت

ئيل و عاي، به مقام آن مذبحي كه اول  اش در ابتدا بود، در ميان بيت كه خيمه
و لوط را نيز كه همراه ابرام بود، . بنا نهاده بود، در آنجا ابرام نام يهوه را خواند

و زمين گنجايش ايشان را نداشت كه در يكجا . ها بود مهگله و رمه و خي
هاي ايشان بسيار بود، و نتوانستند در يكجا  ساكن شوند زيرا كه اندوخته

. و در ميان شبانان مواشي ابرام و شبانان مواشي لوط نزاع افتاد. سكونت كنند
: گفتپس ابرام به لوط . و در آن هنگام كنعانيان و فرزيان، ساكن زمين بودند

زنهار در ميان من و تو، و در ميان شبانان من و شبانان تو نزاعي نباشد، زيرا «
. مگر تمام پيش روي تو نيست؟ ملتمس اينكه از من جدا شوي. كه ما برادريم

اگر به جانب چپ روي، من به سوي راست خواهم رفت و اگر به سمت 
  ».راست روي، من به جانب چپ خواهم رفت

اش  ن خود را برافراشت، و تمام وادي اردن را بديد كه همهآنگاه لوط چشما  
مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغر، سيراب بود، قبل از آنكه 

پس لوط تمام وادي اردن را براي . خداوند صدوم و عموره را خراب سازد
. خود اختيار كرد، و لوط به طرف شرقي كوچ كرد، و از يكديگر جدا شدند

 در بالد وادي ساكن شد، و خيمه خود را تا لوط زمين كنعان ماند، و  درابرام
 . خطاكار بودندالكن مردمان صدوم بسيار شرير به خداوند. صدوم نقل كرد

  )13-2:13پيدايش (
  

بينيم كه لوط زمينهاي سرسبز را انتخاب كرد، و عموي خود را در  پس مي  
تخاب كرده بود در زمين اينحال قسمتي كه لوط ان با. زمين خشك رها كرد

  !صدوم بود، شهري كه پر از شرارت بود
در مطالعه امروز خود .  رااراده خدا را انتخاب كرد اما ابرام اراده خودلوط   

هاي دل خود را برگزيد  به ياري خدا خواهيم ديد كه كه براي لوط كه خواسته
ت، همسر، ثرو: و در آخر، لوط همه چيز را از دست داد. چه اتفاقي افتاد
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و ابرام كه همه چيز را به دستان خدا سپرده بود، ! خانواده، و خوشبختي خود را
  .بركت بسياري از خدا گرفت

اي بتوان اين  آموزيم؟ شايد با طرح سؤال ساده از داستان لوط و ابرام چه مي  
 يا لوطمن بيشتر به كداميك از اين دو مرد شباهت دارم؟ . سؤال را پاسخ داد

در پي امور ؟ يا همچون ابرام در پي امور دنيا هستمآيا همچون لوط ؟ ابرام
؟ ما نيز همچون ابرام و لوط بايد ميان اراده خود و اراده خدا يكي را ابدي

مقدس  كتاب. تر است اراده خدا را انتخاب خواهد كرد آنكه حكيم. انتخاب كنيم
و نفس خود را شخص را چه سود دارد هرگاه تمام دنيا را ببرد «: گويد مي

و دنيا و .... دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد«) 36:8مرقس (» ببازد؟
بد كند، تا به ا لكن كسي كه به اراده خدا عمل ميشهوات آن در گذر است 

 شما بيشتر از هر چيزي طالب چه هستيد؟ )17 ،15:2يوحنا 1(» .ماند باقي مي
 يا امور خدا كه تا به ابد پايدار خواهد امور دنيا كه روزي به پايان خواهد رسيد

  بود؟
  :گويد مقدس مي كتاب. اكنون بياييد ادامه داستان ابرام را بخوانيم  

  
اكنون تو چشمان خود را برافراز و از مكاني كه در «: خداوند به ابرام گفت

تمام اين آن هستي، به سوي شمال و جنوب، و مشرق و مغرب بنگر زيرا 
و ذريت تو . نيد به تو و ذريت تو تا به ابد خواهم بخشيدبي زمين را كه مي

چنانكه اگر كسي غبار زمين را تواند شمرد، . را مانند غبار زمين گردانم
برخيز و در طول و عرض زمين گردش كن، زيرا . ذريت تو نيز شمرده شود
و ابرام خيمه خود را نقل كرده، روانه شد و در » .كه آن را به تو خواهم داد

 آنجا مذبحي براي وطستان ممري كه در حبرون است، ساكن گرديد، و دربل
  )18-14:14پيدايش ( .يهوه بنا نهاد

اي ابرام «: بعد از اين وقايع، كالم خداوند در رؤيا، به ابرام رسيده، گفت  
اي خداوند «: ابرام گفت» .مترس، من سپر تو هستم، و اجر بسيار عظيم تو

ام، اين العاذار  روم، و مختار خانه اوالد مي و من بييهوه، مرا چه خواهي داد، 
زادم وارث من  اينك مرا تسلي ندادي، و خانه«: و ابرام گفت» دمشقي است؟

اين وارث تو «: در ساعت، كالم خداوند به وي در رسيده، گفت» .است
و او را » .نخواهد بود، بلكه كسي كه از صلب تو در آيد، وارث تو خواهد بود

اكنون به سوي آسمان بنگر و ستارگان آسمان را بشمار، «: ورده، گفتبيرون آ
 او» .ذريت تو چنين خواهد بود«: پس به وي گفت» .هرگاه آنها را تواني شمرد

. به خداوند ايمان آورد، و او اين را براي وي عدالت محسوب كرد
  )6-1:15پيدايش (
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اينحال  با. ي نداشتندابرام و همسرش پير بودند و فرزند! باور كردني نيست  
هاي خود در مورد اينكه قومي عظيم از ابرام بوجود خواهد آمد  خدا به وعده

 چگونه ممكن بود؟ چگونه ممكن بود ابرام پدر امتهاي بسيار شود؟ .داد  ادامه مي
تواند هر كاري انجام  خداوند خدايي است كه مي: تنها يك پاسخ وجود دارد

هاي  خدا قادر است وعده. و غيرممكني وجود نداردبراي ا! خدا عظيم است! دهد
  .خود را به انجام برساند

ابرام چطور؟ آيا او به خدايي كه چيز غير ممكني به او وعده داده بود ايمان   
ابرام به خداوند ايمان آورد، و او اين «: گويد مقدس چه مي داشت؟ ببنيد كتاب

خدا به ابرام چيزي را ! چه حقيقت عجيبي» .را براي وي عدالت محسوب كرد
اينحال پاسخ ابرام چه بود؟ او  با. وعده داده بود كه از نظر انساني غير ممكن بود

و خدا به و خدا چه كرد؟ ! به آنچه كه خدا به او وعده داده بود ايمان آورد
  !مان ابرام او را عادل محسوب كردخاطر اي

قابل خدا عادل خواهند در م اين حقيقت ضربان قلب كساني را كه مي  
چرا خدا ابرام را عادل محسوب كرد؟ آيا ابرام خود . كند محسوب شوند تند مي
در درس آينده خواهيم ديد كه ابرام نيز همچون هر فرزند ! مرد عادلي بود؟ خير

خدا پس چرا خدا ابرام را عادل محسوب كرد؟ . آلود داشت آدم طبيعتي گناه
  !ه آنچه خدا گفته بود ايمان داشتم بابرام را عادل محسوب كرد زيرا ابرا

دانيد   همانگونه كه برخي از شما ميايمان داشتن به خدا به چه معناست؟  
» ايمان داشتن«در زبان عبري واژه . اند هاي انبيا به زبان عبري نوشته شده نوشته

هنگامي كه . ايم  را اقتباس كردهآميناست كه ما از آن كلمه » آمن«همان 
! بله موافقم«يا » !بله، درست است«گوييم،  در حقيقت مي» آمين«گوييم  مي

هنگامي كه خدا به ابرام . ايمان داشتن به اين معناست. سخنان شما را باور دارم
سخنانت را باور ! درست است! آمين«: اي داد، پاسخ دل ابرام چنين بود وعده
 عادل محسوب كالم خدا، او راگفتنِ ابرام به » آمين«خدا بر حسب » !دارم
  .كرد
خواهيد خدا شما را نيز عادل محسوب كند، همانگونه  شما چطور؟ آيا مي  

كه ابرام را عادل محسوب كرد؟ پس شما نيز بايد همانگونه كه ابرام به خدا 
گويد باور داشته  شما بايد آنچه را خدا مي. ايمان آورد به او ايمان بياوريد

شما بايد كالم حقيقي خدا را بپذيريد، . شد، حتي اگر اين موضوع ساده نباباشيد
خواهد شما  خدا مي. حتي اگر دوستان و خويشان شما آن را باور نداشته باشند

را در عدالت خود بپوشاند و به شما اين حق را بدهد كه تا به ابد در حضور او 
  :گويد مقدس مي كتاب! اشته باشيدبايد به كالم او ايمان دزندگي كنيد، اما 
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 و )6:11عبرانيان (» ! استمحالليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او . ..«
ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه   نجات يافتهمحض فيض«اينكه 

  )9-8:2افسسيان (» .ا هيچكس فخر نكند تنه از اعمالبخشش خداست، و 
 پس چه چيز را بگوييم كه پدر ما ابراهيم بحسب جسم يافت؟ زيرا اگر«  

زيرا . ابراهيم به اعمال عادل شمرده شد، جاي فخر دارد اما نه در نزد خدا
ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت ": گويد كتاب چه مي
  )3-1:4روميان (» ".محسوب شد

  
به همين دليل است كه خدا عدالت . ابرام به آنچه خدا گفته بود ايمان آورد  

ترين موضوع در تمام اين سخنان اين  و عجيب. كامل را براي او محسوب كرد
ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت «يعني است كه اين عبارت، 

خدا . شود اين عبارت شامل ما نيز مي.  تنها مختصِ ابرام نيست»محسوب شد
عدالت كامل خود را براي ما محسوب خواهد داشت ـ اگر به خبر خوش 

اي كه بعداً از نسل ابراهيم ظاهر خواهد شد ايمان  ندهده  درباره نجاتخدا
  .بياوريم

 البته منظور ما اين نيست كه آيا آيا واقعاً به خدا ايمان داريد؟شما چطور؟   
.  يكي استخدا، و يا اينكه معتقديد كه خدا وجود داردايمان داريد كه 

كه خدا واحد تو ايمان داري «: گويد مي» ايمان«گونه مقدس در مورد اين كتاب
 )19:2يعقوب (» !لرزند  و ميشياطين نيز ايمان دارند! كني است؟ نيكو مي

ايمان داشتن به اينكه خدا . داند كه تنها يك خدا وجود دارد شيطان خود نيز مي
شود خدا گناهان شما را ببخشد و شما را انسان مذهبي  يكي است، باعث نمي

به كالم او ايمان آوريد و آن را خواهد اين است كه  آنچه خدا مي! برشمرد
خواهد  او مي. هاي انبيا با شما سخن بگويد خواهد توسط نوشته خدا مي. بپذيريد

توان در برابر  شما بدانيد و ايمان داشته باشيد به اين خبر خوشي كه چگونه مي
  !خداي قدوس عادل شمرده شويد

 يا اينكه تنها  پوشانده است؟عدالت خوددوست عزيز، آيا خدا شما را با   
 ايمان داريد؟ يا به كالم امين خداايد؟ آيا به  لباس مذهب را بر تن خود كرده

مقدس درباره راه درست نجاتي كه خدا   كتابدانيد ميسخنان فاني انسان؟ آيا 
  ايد؟  داشتهايمانكنون به آن گويد؟ آيا تا رار داده است چه ميق

 منزله وداع هميشگي با خويشان و دانست كه ايمان آوردن به ابرام گرچه مي  
و به همين خاطر به . مذهب پدر او است اما باز هم به كالم خدا ايمان داشت

مقدس  اين همان چيزي است كه كتاب.  ناميده شده استدوست خدادرستي 
 محسوب گرديد و عدالت و براي او به به خدا ايمان آوردابراهيم «: گويد مي

   شما چطور؟ آيا دوست خدا هستيد؟)23:2وب يعق(» .ا ناميده شددوست خد
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ديد  توجه كردرساين از اينكه به . رسد پايان ميدرس امروز ما در اينجا به   
ه ابراهيم و  ما كه درباركنيم تا درس بعدي  و شما را دعوت ميسپاسگذاريم

  .اسماعيل است را مطالعه كنيد
  :نيدز كالم خدا فكر كبه اين آيه ا .خدا به شما بركت دهد  

  
ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او «: گويد و آن نوشته تمام گشت كه مي

  )23:2يعقوب ( ».به عدالت محسوب گرديد و دوست خدا ناميده شد
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  20درس 
  ابراهيم و اسماعيل

  
  
  
  17 ،16پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
گذاري كرده است، درك كرده و   راه عدالت را كه او خود پايههر يك از شما

. كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درستسليم آن شويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسبسيار خو

  .كنيم مي
در ابتدا نام ابراهيم، . هيم نبي را آغاز كرديما قبل، بررسي زندگي ابردو درس  
چرا خدا خواهيم ببينيم كه   خود مياما امروز در درس. رامهيم نبود، بلكه اباابر

  .نام ابرام را به ابراهيم تغيير داد
دهد   است كه نشان مي ناخوشاينديداستانقسمت اول درس امروز ما   

ند انبياي كن برخي گمان مي. نچه ابراهيم انجام داد براي خدا رضايتبخش نبودآ
زيرا كه هيچ تفاوتي «: كند اما كالم خدا اعالم مي. اند خدا هيچگاه گناه نكرده

- 22:3روميان (» .باشند دا قاصر مي و از جالل خاند همه گناه كردهنيست، زيرا 
شماريم و كالم او در ما  ايم، او را دروغگو مي اگر گوييم كه گناه نكرده«و ) 23

يم كه چگونه گناه آدم در تمام مردم دنيا چه پير و ديد) 10:1 يوحنا 1(» .نيست
تنها يك نفر به گناه آدم . ه كرددين و حتي پيامبران رخن چه جوان، مرد و زن، بي

اران به  است كه خدا براي نجات گناهكدهنده قدوسي نجاتو آن . لوده نشدآ
 قدوس آلوده نشد، زيرا او از آسمان و از حضور خداي او به گناه. زمين فرستاد

  .آمد
خدا وعده داد ابراهيم را پدر امتهاي بسيار در دو درس گذشته ديديم كه   
هم ابراهيم و هم همسرش پير بودند . دهنده ظهور كند ، كه از آن امت نجاتكند

اينحال اين موضوع باعث نشد كه ابراهيم به وعده خدا  و فرزندي نداشتند، با
ل پس از اينكه خدا وعده داد به ابرام اما امروز خواهيم ديد كه ده سا. شك كند
. اش به انجام برسد تا وعده» كمك كند«ابرام سعي كرد به خدا دهد،  اوالد مي

  .اما كاري كه ابرام از روي عجله انجام داد مشكالت بسياري خلق كرد
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پس بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه چگونه ابرام و ساراي   
و باب شانزده كتاب . پسري كه خدا وعده داده بود به دنيا آورندترتيبي دادند تا 

  :فرمايد خوانيم، كالم خدا مي پيدايش چنين مي
  

 نام هاجرو او را كنيز مصري، . و ساراي زوجه ابرام، براي وي فرزندي نياورد
پس به . اينك خداوند مرا از زاييدن باز داشت«: و ساراي به ابرام گفت. بود

و چون . و ابرام سخن ساراي را قبول نمود» . شايد از او بنا شومكنيز من درآي
ده سال از اقامت ابرام در زمين كنعان سپري شد، ساراي زوجه ابرام، كنيز 

پس هاجر . خود هاجر مصري را برداشته او به شوهر خود، ابرام، به زني داد
ي حقير و چون ديد كه حامله است، خاتونش به نظر و. درآمد و او حامله شد

من كنيز خود را به آغوش تو ! ظلم من بر تو باد«: و ساراي به ابرام گفت. شد
خداوند در ميان . دادم و چون آثار حمل در خود ديد، در نظر او حقير شدم

اينك كنيز تو به دست توست، آنچه «: ابرام به ساراي گفت» .من تو داوري كند
وي بناي سختي نهاد، او از نظر و ساراي با » .پسند نظر تو باشد، با وي بكن

  .وي بگريخت
  

بينيم كه چگونه گناه ابرام موجب تلخي و نـزاع در ميـان خانـدان او              پس مي   
كرد زيرا هاجر حامله بود؛ و هاجر نيز از اينكـه سـاراي              ساراي حسادت مي  . شد

  .پس هاجر از نزد ساراي گريخت. كرد به ستوه آمده بود با او بدرفتاري مي
  :گويد مقدس مي   كتابدر ادامه  

  
اي كه بر راه شور      و فرشته خداوند او را نزد چشمه آب در بيابان، يعني چشمه           

اي و بـه كجـا       اي هـاجر، كنيـز سـاراي از كجـا آمـده           «: و گفـت  . است، يافت 
فرشته خداونـد   » .من از حضور خاتون خود ساراي گريختم      «: گفت» روي؟ مي

ـ      «: به وي گفت   و فرشـته   » .ر دسـت او مطيـع شـو       نزد خاتون خود برگرد و زي
كثرت ذريت تو را بسيار افزون گردانم، به حدي كه از           «: خداوند به وي گفت   

اينك حامله هستي و پسري     «: و فرشته خداوند وي را گفت     » .به شماره نيايند  
 نام خواهي نهـاد، زيـرا خداونـد تظلـم تـو را              اسماعيلخواهي زاييد، و او را      

 خواهد بود، دسـت وي بـه ضـد هـر كـس و               و او مردي وحشي   . شنيده است 
پيش روي همه برادران خود ساكن خواهـد        دست هر كس به ضد اوست، و        

  ».بود
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پس هاجر نزد ساراي، خاتون خود بازگشت، همانگونه كه فرشته خدا گفتـه               
و هاجر از ابرام پسري زاييد، و ابرام پسر خـود را كـه هـاجر زاييـده بـود                    «. بود

ـ   اسـماعيل ابرام هشتاد و شش ساله بود چون هاجر         و  . اسماعيل نام نهاد   راي  را ب
 متولد شد، همانكـه اكنـون       اسماعيلبدينسان،  ) 16-15:16پيدايش  (» .ابرام زاييد 

بينيم خـدا از اسـماعيل مراقبـت     همانگونه كه مي . دانند اعراب آن را پدر خود مي     
ابـرام وعـده   اي براي او داشت، اما اسماعيل پسري نبود كه خـدا بـه           كرد و نقشه  

نقشه عجيب خدا براي بوجود آوردن امتي جديد از نـسل ابـرام تغييـر               . داده بود 
هـاي خـود     خدا هميشه به وعـده    . اي نداشت  خدا همچون ابرام عجله   . نكرده بود 
گويـد كـه    مقدس به مـا مـي   كتاب. كند، اگرچه به نظر ما او آرام كار كند  عمل مي 

 اما خدا هنـوز سـاكت بـود، و بـه ابـرام              سيزده سال از تولد اسماعيل گذشته بود      
  .ي خدا دوباره با ابرام حرف زداما روز. چيزي نگفت

بياييد باب هفده را بخوانيم و ببينيم خدا پس از سيزده سال سكوت به ابـرام                 
  :فرمايد مقدس مي كتاب.  عجيب استخوانيم بسيار آنچه مي. چه گفت

  
مـن  «:  ابرام ظـاهر شـده، گفـت        بود، خداوند بر   نود و نه ساله   و چون ابرام      

عهد خويش  من  پيش روي من بخرام و كامل شو و         . هستم خداي قادر مطلق   
ـ              سيار بـسيار كثيـر خـواهم       را در ميان خود و تو خواهم بست، و تـو را ب

  ».گردانيد
اما من اينـك    «: آنگاه ابرام به روي در افتاد و خدا به وي خطاب كرده، گفت              

و نام تو بعد از اين ابرام       . تهاي بسيار خواهي بود   عهد من با توست و تو پدر ام       
 پدر امتهاي بسيار  ، زيرا كه تو را      نام تو ابراهيم خواهد بود    خوانده نشود بلكه    

و تو را بسيار بارور نمايم و امتها از تو پديد آورم و پادشاهان از تـو                 . گردانيدم
ز تو، اسـتوار    و عهد خويش را در ميان خود و تو، و ذريتت بعد ا            . بوجود آيند 

گردانم كه نسالً بعد نسل عهد جاوداني باشد، تا تو را و بعد از تو ذريت تو را                  
و زمين غربت تو، يعني تمام زمين كنعان را، به تو و بعد از تـو بـه                  . خدا باشد 

  ».ي دهم، و خداي ايشان خواهم بودذريت تو به ملكيت ابد
ه دار، تو و بعد از تو ذريـت         و اما تو عهد مرا نگا     «: پس خدا به ابراهيم گفت      

اينست عهد من كه نگاه خواهـد داشـت، در ميـان مـن و         . تو تا نسلهاي ايشان   
شما و ذريت تو بعد از تو هر ذكوري از شما مختـون شـود، و گوشـت غلفـه                    

هـر  .  باشد كه در ميان من و شماسـت        نشان آن عهدي  خود مختون سازيد، تا     
  ...نسلهاي شماوري در هر ذك. پسر هشت روزه از شما مختون شود

اما زوجه تو ساراي، نام او را ساراي مخوان، بلكـه           «: و خدا به ابراهيم گفت      
و او را بركت خواهم داد و پسري نيز او وي به تـو خـواهم                .  باشد سارهنام او   
ـ او را بركت خواهم داد و امتها از وي بوجود خواهند آمد، و              . بخشيد وك مول
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آنگاه ابراهيم به روي در افتاده، بخنديد       » .اهند شد  از وي پديد خو    امتها) مادر(
آيا براي مرد صد ساله پسري متولد شود و ساره در نـود          «: و در دل خود گفت    

كاشكه اسماعيل در حضور تو زيست      «: و ابراهيم به خدا گفت    » سالگي بزايد؟ 
ات ساره براي تو پسري خواهد زاييد، او را          به تحقيق زوجه  «: خدا گفت » .كند
عهد خود را با وي استوار خواهد داشت، تا با ذريـت او              نام بنه، و     حاقاس

. ، تو را اجابت فرمودم    در خصوص اسماعيل   و اما    بعد از او عهد ابدي باشد     
دوازده رئـيس   . اينك او را بركت داده، بارور گردانم، و او را بسيار كثير گردانم            

ن عهـد خـود را بـا        الك. امتي عظيم از وي بوجود آورم     از وي پديد آيند و      
سال آينده بـراي    ، كه ساره او را بدين وقت در         اسحاق استوار خواهم ساخت   

  ».تو خواهد زاييد
  
ديديم كه ابرام به مـشورتهاي      . رسد مقدس به پايان مي    در اينجا مطالعه كتاب     

آنچه ابـرام انجـام داد   . همسر خود گوش داد و با هاجر، كنيز ساراي همبستر شد     
ماعيل، پسري كه از ابرام و هاجر به دنيا آمد، جزئي از نقـشه خـدا                اس. اشتباه بود 

براي ايجاد امتي جديد نبود، امتي كه بايد بـراي تمـام امتهـاي زمـين بركـت بـه                    
تواند مـانع از وفـاداري خـدا         وفايي انسانها نمي   بياينحال،   با. آورد ارمغان مي 

نه ساله بود، خدا دوباره پس همانگونه كه خوانديم، هنگامي كه ابرام نود و          . شود
« : او گفـت  . اي را سالها پيش به او داده بود، تأييد كنـد           بر وي ظاهر شد تا وعده     

و نام تو بعـد از      . تو پدر امتهاي بسيار خواهي بود     .... من هستم خداي قادر مطلق    
اين ابرام خوانده نشود بلكه نام تو ابراهيم خواهد بود، زيرا كه تو را پدر امتهـاي                 

خدا، در رستاي نقشه كامل خود نام ابـرام را بـه ابـراهيم تغييـر              » . گردانيدم بسيار
 تغيير داد   سارههمچنين نام ساراي را به      . است پدر امتهاي بسيار  عناي  مداد، كه ب  

  . استشاهزادهكه به معناي 
كنـيم   ما به زندگي زوجي نگاه مي     . اي بسيار عجيب نهفته است     در اينجا نكته    

حال، خدا به آنهـا نامهـاي جديـدي    .  نداشتند؛ ابرام و سارايكه هيچگاه فرزندي  
ابـرام ديگـر ابـرام      . دهد تا اعالني باشد بر آنچه كه در آينـده رخ خواهـد داد              مي

بلكـه  ، و سـاراي ديگـر سـاراي نيـست،           پدر امتهاي بسيار  نيست، بلكه ابراهيم،    
 و از آن     ببخـشد  پـسري خواست به ابراهيم و ساره      خدا مي . شاهزادهساره، يعني   

 ظهـور خواهنـد كـرد، و    پادشـاهان و انبيـاي بـسياري   از آن امـت  . امتـي پسر  
حقيقتاً خداوند عظيم است و شايسته پرستش تـا بـه           ! دهنده دنيا  نجاتسرانجام،  

  .هيم وعده داده بود فراموش نكرده بودااو آنچه را كه سالها قبل به ابر! ابد
بني بر اينكه در ايام كهنسالي به او        پس از اينكه خدا عهد خود را با ابراهيم م           

مقـدس   فرزندي خواهد بخشيد، تأييـد كـرد، واكـنش ابـراهيم چـه بـود؟ كتـاب                
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آيا براي  «: آنگاه ابراهيم به روي در افتاده، بخنديد و در دل خود گفت           «: گويد مي
 !ابراهيم خنديـد  » !مرد صد ساله پسري متولد شود و ساره در نود سالگي بزايد؟           

  .ايماني نبود بلكه از روي شادي  از روي بياما خنده او
  :گويد مقدس مي از اين رو كتاب  

  
 آورد تا پدر امتهاي بسيار شـود، برحـسب        ايماناو كه در ميان نااميدي به اميد        

و در ايمان كم قوت شده، نظر   . ذريت تو چنين خواهند بود    «آنچه كه گفته شد     
 قريب به صد ساله بود و به        كرد به بدن خود كه در آن وقت مرده بود، چونكه          

االيمـان   ايماني شك ننموده، بلكه قوي     در وعده خدا از بي    . رحم مرده ساره  
گشته، خدا را تمجيد نمود و يقين دانست به وفاي وعده خـود نيـز قـادر                 

  )21-18:4روميان ( ».است
  

 چـه سرنوشـتي     خواست بداند فرزند كنيز خـود هـاجر        اينحال ابراهيم مي   با  
  پاسخ داد،خدا . دارد

  
 ...اينـك او را بركـت داده      . ودمو اما در خصوص اسماعيل، تو را اجابت فرمـ         «

كن عهد خود را با اسحاق استوار خواهم        ل. امتي عظيم از وي بوجود آورم     
 و  ...ال آينده بـراي تـو خواهـد زاييـد         ، كه ساره او را بدين وقت در س        ساخت

ت او بعد از او عهـد ابـدي         عهد خود را با وي استوار خواهد داشت، تا با ذري          
  )19 ،21-20:17پيدايش ( ».باشد

  
انبيـا و سـرانجام   را تأييد نمود تا توسـط ايـن عهـد،      بنابراين خدا عهد خود       

در درس بعدي به ياري خـدا، خـواهيم         . دهنده از نسل اسحاق ظهور كنند      نجات
د ديد كه چگونه خداوند به ابراهيم و ساره پسر وعـده، يعنـي اسـحاق را خواهـ                 

  .شيدبخ
چيـز   هـيچ . كنـد  هاي خود عمل مي    خدا به وعده  . خدا امين است  حقيقتاً كه     

  :به آيات زيبا از انجيل گوش دهيد! براي او مشكل نيست
  

  ! عمق دولتمندي و حكمت و علم خدازهي«
  !هاي وي  و فوق از كاوش است طريقچقدر بعيد از غوررسي است احكام او

  نسته باشد؟ يا كه مشير او شده؟دازيرا كيست كه رأي خداوند را 
  اده تا به او باز داده شود؟يا كه سبقت جسته چيزي بدو د

  زيرا كه از او و به او و تا او همه چيز است؛
  )36-33:11روميان ( ».ل باد، آمينو او را تا ابداالباد جال
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 .خدا به شما بركـت دهـد  . ...سگذاريم سپاكرديدبه اين درس توجه    از اينكه     
  :مقدس توجه كنيد وم اين آيه از كتاببه مفه

  
 ».تواند نمود  ه خود را انكار نمي    ماند زيرا ك   ايمان شويم، او امين مي     اگر بي «
  )13:2 تاؤستيمو2(



__________________________________________________________  
 PWO    129-راه عدالت

  21درس 
  :ابراهيم

  ويراني صدوم و تولد اسحاق
  
  
  
  21- 18پيدايش 

  
خواهـد   در نام خدا، خداوند آرامش، كـه مـي       . ندگان عزيز سالم بر شما خوان     
 يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن              هر

بـسيار  . كنـيم   خود را آغـاز مـي      د با او آرامش داشته باشيد درس      شويد، و تا به اب    
 را بـه شـما تقـديم        طريق عدالت  توانيم باري ديگر درس    اينكه مي خوشحاليم از   

  .كنيم مي
ه خدا ابراهيم را پدر امتي تازه كـه         در بررسي خود از كتاب تورات، ديديم ك         

باينحـال تـا ايـن      . رسـيد قـرار داد     انبياي خدا و نجات دهنده از آن به ظهور مـي          
قسمت از داستان ساره، همسر ابراهيم هنوز پسري نزاييده بـود و هـم ابـراهيم و         

  .هم ساره بسيار پير شده بودند
بينـيم كـه     ستان مي در ابتداي دا  . امروز داستان عجيب ديگري در پيش داريم        

. اينحال اين سه مرد فراتـر از انـسان بودنـد     با. آيند سه مرد به مالقات ابراهيم مي     
هـا   ممكن است بعـض   ! ديگري خود خداوند خدا    بودند و    فرشتهدو نفر از آنها     

بگويند محال است خدا در جسم يك انسان به ابراهيم ظاهر شده باشد، اما گويا               
خدا بسيار عظيم است و براي او هيچ غيرممكني وجود          اند كه    آنها فراموش كرده  

تواند هر كاري بكند، مگر اينكه آن عمل بـا ذات پـاك او منافـات                 خدا مي . ندارد
  .داشته باشد

جـده  يامروز چهار باب از كتاب تورات را مطالعه خـواهيم كـرد، در بـاب ه                 
  :كتاب پيدايش چنين نوشته است

  
، و او در گرماي روز بـه         ظاهر شد  ابراهيم در بلوطستان ممري، بر      خداوند و«

 در  سه مرد ناگاه چشمان خود را بلند كرده، ديد كه اينك          . در خيمه نشسته بود   
و چون ايشان را ديد، از در خيمه به استقبال ايشان شتافت           . اند مقابل او ايستاده  

 ام، از نـزد    اي موال، اكنون اگر منظر نظر تـو شـده         «: و رو بر زمين نهاد و گفت      
اندك آبي بياورند تـا پـاي خـود را شـسته، در زيـر درخـت                 . بنده خود مگذر  

بياراميد، و لقمه ناني بياورم تا دلهاي خود را تقويت دهيد و پـس از آن روانـه                  
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آنچـه  «: گفتنـد » .ه است شويد، زيرا براي همين، شما را بر بنده خود گذر افتاد          
  ».گفتي بكن

سـه كيـل از آرد ميـده بـه     «: و گفـت هيم به خيمه، نزد ساره شتافت  اپس ابر   
ه هيم بـه سـوي رمـ   او ابر » .ها بساز  زودي حاضر كن و آن را خمير كرده، گرده        

 به غالم خـود داد تـا بـزودي آن را طـبخ      شتافت و گوساله نازك خوب گرفته     
اي را كه ساخته بود گرفتـه پـيش روي ايـشان             پس كره و شر و گوساله     . نمايد

: بـه وي گفتنـد    .  زير درخت ايستاد تا خوردند     گذاشت و خود در مقابل ايشان     
 خداونـد آنوقـت   » .اينك در خيمـه اسـت     «: گفت» ات ساره كجاست؟   زوجه«

ات سـاره را    البته موافق زمان حيات نزد تو خواهم برگشت و زوجه         «: گفت
هيم ااي كه در عقب او بود، شنيد و ابر          و ساره به در خيمه     ».پسري خواهد شد  

پـس  . ه بودند و عادت زنان از ساره منقطـع شـده بـود            و ساره پير و سالخورد    
ام مـرا شـادي خواهـد     آيا بعد از فرسودگي«: ساره در دل خود بخنديد و گفت 

سـاره بـراي چـه      «: و خداوند به ابراهيم گفت    » بود و آقايم نيز پير شده است؟      
الحقيقه خواهم زاييد و حال آنكه پير هستم؟ مگر هـيچ            خنديد و گفت، آيا في    

نزد خداوند مشكل است؟ در وقت موعود موافق زمـان حيـات نـزد تـو                امري  
: آنگه ساره انكار كـرده گفـت      » .خواهم برگشتت و ساره را پسري خواهد شد       

پـس آن مـردان از آنجـا        » .ني بلكه خنديدي  «: كه ترسيد گفت  چون» .نخنديدم«
هيم ايـشان را مـشايعت نمـود و خداونـد     ابرخاسته متوجه صدوم شدند و ابـر      

كـنم از ابـراهيم مخفـي دارم و حـال آنكـه از ابـراهيم                 آيا آنچه من مي    «:گفت
هرآيينه امتي بزرگ و زورآور پديد خواهد آمـد و جميـع امتهـاي جهـان از او                  

شناسم كه فرزندان و اهل خانه خود را بعـد           بركت خواهند يافت زيرا او را مي      
دالت و انـصاف    از خود امر خواهد فرمود تا طريق خداوند را حفظ نمايند و ع            

  ».به وي برسانندرا بجا آورند تا خداوند آنچه به ابراهيم گفته است 
 و  چونكه فرياد صدوم و عمـوره زيـاد شـده اسـت           «: پس خداوند گفت    

شوم تا ببينم موافق اين فريادي كه به         خطاياي ايشان بسيار گران اكنون نازل مي      
اه آن مـردان از آنجـا بـه         آنگـ » .اند واال خواهم دانـست     من رسيده بالتمام كرده   

 هنـوز ايـستاده     خداوندابراهيم در حضور    سوي صدوم متوجه شده برفتند و       
  .بود
آيا عادل را با شرير هالك خواهي كرد؟ شايد         «: هيم نزديك آمده گفت   او ابر   

در شهر پنجاه عادل باشند آيا آن را هالك خواهي كرد؟ و آن مكان را به خاطر                
اشند نجات نخواهي داد؟ حاشا از تو كـه مثـل ايـن             آن پنجاه عادل كه در آن ب      

. كار بكني كه عادالن را با شريران هالك سازي و عادل و شرير مساوي باشـند          
  »آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد كرد؟! حاشا از تو
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 عادل در شهر صدوم بيابم هرآينه تمام آن مكان را           پنجاهاگر  «: خداوند گفت   
اينك مـن كـه خـاك و        «: هيم در جواب گفت   اابر» .مبه خاطر ايشان رهايي ده    

خاكستر هستم جرأت كردم به خداوند سخن گويم، شـايد از آن پنجـاه عـادل                
اگـر  «: گفـت » پنج كم باشد، آيا تمام شهر را بسبب پنج هالك خـواهي كـرد؟             

  ». در آنجا يابم آن را هالك نكنمچهل و پنج
به «: گفت»  يافت شوند؟  هر گاه در آنجا چهل    «: باري بدو عرض كرده گفت      

زنهار غضب خداوند افروخته نشود تا سـخن        «: گفت» . آن را نكنم   چهلخاطر  
اگر در آنجا سي يابم، اين كار را        «: گفت»  پيدا شوند؟  سيشايد در آنجا    . گويم

 بيستاگـر  . اينك جرأت كردم كه به خداوند عرض كنم   «: گفت» .نخواهم كرد 
: گفـت » .ر بيـست آن را هـالك نكـنم        بـه خـاط   «: گفت» در آنجا يافت شوند؟   

 در  دهخشم خداوند افروخته نشود، تا اين دفعه را فقـط عـرض كـنم، شـايد                 «
به خـاطر ده آن را هـالك نخـواهم سـاخت، پـس              «: گفت» آنجا يافت شوند؟  

بـراهيم بـه مكـان      و ا . خداوند چون گفتگو را با ابراهيم به اتمام رسانيد، برفت         
  )27-26 :1؛ روميان 29-1:19يدايش پ( و همچنين .خويش مراجعت كرد

  
 خدا چگونه با نزول گوگرد و آتش از آسمان بر            كه گويند اين آيات به ما مي      

هاي شهر صدوم در زير       امروز ويرانه . شهرهاي صدوم و عموره است داوري كرد      
اي  ادامه دادن به گناه اصالً انتخـاب حكيمانـه        . درياي مرده در فلسطين قرار دارد     

  ! در مورد داوري گناه جدي استخدا. نيست
خواهيم به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه          اكنون در وقت باقيمانده مي      

 كـه سـالها     اي ه به وعد  و بدينسان    خدا به ابراهيم و ساره پسري بخشيد      چگونه  
مقدس در باب بيست و يك كتاب پيدايش چنين          كتاب.  عمل كرد  پيش داده بود  

  :گويد مي
  

ا بـه   آنچـه ر   از ساره تفقد نمـود، و خداونـد          بر حسب وعده خود    و خداوند 
اش، پـسري    و ساره حامله شده از ابراهيم در پيـري        . جا آورد  بهساره گفته بود    

و ابراهيم پـسر مولـود خـود را كـه           . در وقتي كه خدا به وي گفته بود       زاييد،  
 چون هشت   هيم پسر خود اسحاق را،    او ابر . ساره از وي زاييد، اسحاق نام نهاد      

 در   ابـراهيم  و. روزه بود مختون ساخت، چنانكه خـدا او را امـر فرمـوده بـود              
خدا خنـده بـراي     «: و ساره گفت  . صد ساله بود  هنگام والدت پسرش اسحاق     

كـه بـود كـه بـه        «: گفـت . ».هر كه بشنود با من خواهد خنديـد       من ساخت، و    
ـ              ري بـراي وي در     سابراهيم بگويد، ساره اوالد را شير خواهد داد؟ زيـرا كـه پ

  )7-1:21پيدايش ( ».اش زاييدم پيري
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اي كه سالها پيش به ابـراهيم و سـاره داده بـود جامـه                بدينسان خدا به وعده     
همانگونه كه خدا گفتـه  است اكنون » زانا«گفتند  ساره كه همه مي . شانيدعمل پو 

 مـه از تولـد    امـا ه  .  ناميدنـد  خنده، بمعني   اسحاق صاحب پسري شده او را       .بود
  .اسحاق خوشحال نبودند

  :گويد مقدس مي كتاب  
  

و در روزي كـه اسـحاق را از         . و آن پسر نمود كرد تا او را از شير باز گرفتنـد            
پسر هاجر مـصري را     آنگاه ساره،   . شير باز داشتنند، ابراهيم ظيافتي عظيم كرد      

ا اين كنيـز ر «: پس به ابراهيم گفت. خندد كه از ابراهيم زاييده بود ديد كه مي     
» .با پسرش بيرون كن، زيرا كه پسر كنيز با پسر من اسحاق، وارث نخواهد بود              

: خدا به ابراهيم گفـت . اما اين امر بنظر ابراهيم درباره پسرش بسيار سخت آمد   
درباره پسر خود و كنيزت، بنظرت سخت نيايد، بلكه هرآنچه ساره به تو گفته        «

و از  . حاق خوانده خواهد شـد    است، سخن او را بشنو، زيرا كه ذريت تو از اس          
بامـدادان ابـراهيم    » .پسر كنيز نيز امتـي بوجـود آورم، زيـرا كـه نـسل توسـت               

نهاد، برخاسته، نان و مشكي از آب گرفته، به هاجر داد، و آنها را بر دوش وي                 
  )14-8:21پيدايش ( .او را با پسر روانه كردو 

  
شـد، زيـرا     ا بايد چنين مي   رفتن اسماعيل براي ابراهيم بسيار دردآورد بود، ام         

  بهسحاقادهنده دنيا از طريق   خدا بر او آشكار كرده بود كه امت جديد، و نجات          
 سـال داشـت، اسـحاق را        15اسماعيل كه اكنـون     . دنيا خواهد آمد و نه اسماعيل     

احترامي  براي اسحاق در نظر گرفته بود        اي كه خدا   نقشهكرد و براي     مسخره مي 
نـده از آن    ده  ت نسل اسحاق امتي بوجود خواهد آمد كه نجـا        ، اينكه از    قايل نبود 

  .كرد امت بايد ظهور مي
دهنـد كـه     پس براي اسماعيل چه اتفاقي افتاد؟ آيات بعدي به ما نـشان مـي               

چگونه او به همراه مادش رفت و در بياباني نزديك به مصر زندگي كرد و با يك           
 امتـي كـه دمـشن نـسل         اسماعيل پدر نـژاد عـرب شـد،       . زن مصري ازدواج كرد   

نگاه كنيد به كتاب    . (هيم پيشگويي كرد  ااسحاق شدند، همانگونه كه خدا براي ابر      
دانيد تـا بـه امـروز هنـوز هـم ميـان اعـراب و                 همانگونه كه مي  ) 12:16پيدايش  

خدا اعراب و يهوديـان را و تمـام مـردم امتهـايي كـه               ! يهوديان جنگ نزاع است   
  .دوست داردد به سوي او بازگردند خواهن مي

ما اطمينان داريم كـه هـر يـك از          . دوستان من وقت ما به پايان رسيده است         
 است و هيچگاه از كالم خـود        خدايي امين شما ديديد كه خداي حقيقي و زنده        

همانگونه كـه گفتـه     به همين دليل است كه او صدوم و عموره را           . گردد بازنمي
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همانگونه كه وعده   براهيم و سـاره     به همين دليل است كه او به ا       .  ويران كرد  بود
و به همين دليل است كه او به ابراهيم گفت اسماعيل را            .  پسري بخشيد  داده بود 

  .آمد چرا كه اهداف تغييرناپذير او بايد به اجرا در مياز خانه خود براند ـ 
خواهشمنديم درس بعـدي مـا را حتمـاً مطالعـه           . ما سپاسگذاريم از توجه ش    
ترين واقعه زندگي ابـراهيم بپـردازيم،       ي خدا قصد داريم به مهم     را به يار  ، زي كنيد

  ...هيميعني داستان قرباني پسر ابرا
  :گذاريم آيه از كالم خدا تنها مي بعدي شما را با اين تا درس  

  
چقدر بعيد از غوررسي است     ! زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا       «

  )33 :11يان روم( »!هاي وي احكام او و فوق از كاوش است طريق
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  22درس 
  قرباني ابراهيم

  
  
  

  22پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 

  .كنيم مي
در بررسي خود از كتاب تورات، داستانهاي عجيب و مهمي درباره زندگي   

: رسيم ابراهيم ميترين درس از زندگي امروز به مهم. ، ابراهيم آموختيمنبي خدا
  . آن و مفهوم ابراهيمقرباني داستان واقعي

در درس گذشته آموختيم كه چگونه خدا به ابراهيم و ساره در سنين پيري   
. پسري بخشيد، و بدينسان به آنچه كه قبالً وعده داده بود جامه عمل پوشانيد

خدا به ابراهيم وعده داده بود كه، از نسل اسحاق . پسر آنها اسحاق نام داشت
تمام امتهاي دنيا بركت امتي جديد بوجود خواهد آورد، كه توسط آن امت 

همچنين ديديم كه چگونه اسماعيل و مادرش، هاجر خانه ابراهيم . خواهند يافت
بدينسان تنها . را ترك كردند، و براي زندگي به سرزميني جديد در مصر رفتند

  .اسحاق در خانه ماند، كسي كه بر طبق وعده خدا متولد شد
در . ار و عجيب انجام دهدروزي خدا از ابراهيم خواست تا كاري بس دشو  

  :، باب بيست، چنين نوشته شده استكتاب پيدايش از تورات
  

: و واقع شد بعد از اين وقايع، كه خدا ابراهيم را امتحان كرده بدو گفت«  
اكنون پسر خود را، كه يگانه توست «: گفت» .لبيك«: عرض كرد» !اي ابراهيم«

و او را در ، و به زمين موريا بروداري يعني اسحاق را بردار  و او را دوست مي
دهم، براي قرباني سوختني  هايي كه به تو نشان ميآنجا، بر يكي از كوه

  »».بگذران
  

خواست؟ او به ابراهيم فرمان داد پسر محبوب  ؟ خدا از ابراهيم چه مي!چي  
خود را بردارد و به كوهي بسيار دور برود، و او را به عنوان قرباني سوختني در 

چگونه ممكن است؟ ابراهيم به مدت بيست و پنج سال صبر ! رباني كندآنجا ق
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كرده بود تا صاحب پسري شود كه خدا بدو وعده داده بود، و اكنون خدا به او 
پاسخ ابراهيم به خدا چه بود؟ ! گويد كه پسر خود را به عنوان قرباني بكشد مي

را كه پذيرفتن اين آيا او سعي كرد با كالم خدا به بحث و مجادله بپردازد، چ
  :گويد مقدس مي موضوع برايش دشوار بود؟ كتاب

  
، و دو نفر از نوكران خود را بامدادان ابراهيم برخاسته االغ خود را بياراست

روانه با پسر خويش اسحاق برداشته، و هيزم براي قرباني سوختني شكسته، 
  .ي كه خدا او را فرموده بود، رفتشد و به سوي آن مكان

  
تند و راه از نوكرانش به مدت سه روز راه رفهيم و پسرش و دو نفر ابرا  

همچنانكه ابراهيم به مكان . رفتند و راه رفتند تا به كوهي كه خدا گفته بود برسند
سوزاند  كرد و مي ترسناكي كه بايد در آنجا پسر محبوب خود را قرباني مي

 كه امروز اين داستان مسلماً ما! شد شد، قلبش براي شكستن آماده مي نزديك مي
دانيم كه خدا قصد داشت ايمان ابراهيم را امتحان كند، اما  خوانيم، مي را مي

اي دردناك و بسيار  هآنچه خدا از او خواسته بود تجرب! دانست ابراهيم اين را نمي
  !اسفناك بود

  :گويد مقدس در ادامه چنين مي كتاب  
  

آنگاه . رده آن مكان را از دور ديدو در روز سوم ابراهيم چشمان خود را بلند ك
شما در اينجا نزد االغ بمانيد، تا من با پسر «: ابراهيم به خادمان خود گفت
م هيزم قرباني پس ابراهي» .ده نزد شما باز آييمبدانجا رويم و عبادت كر

سوختني را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و كار را به دست خود 
و اسحاق پدر خود ابراهيم را خطاب كرده . رفتند گرفت و هر دو با هم مي

اينك آتش و هيزم، «: گفت» اي پسر من لبيك؟«: گفت» .اي پدر من«: گفت
خدا بره قرباني را اي پسر من «: ابراهيم گفت» ؟كجاست قرباني برهكن ل

  .و هر دو با هم رفتند» .براي خود مهيا خواهد ساخت
بود رسيدند، ابراهيم در آنجا مذبح را چون بدان مكاني كه خدا بدو فرموده   

بنا نمود و هيزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته باالي هيزم و بر 
سر هيم دست خود را دراز كرده كارد را گرفت تا پامذبح گذاشت و ابر
: ه خداوند از آسمان وي ندا در داد و گفتدرحال فرشت. خويش را ذبح نمايد

دست خود را بر پسر «: گفت» لبيك؟«: عرض كرد» !هيمااي ابراهيم، اي ابر«
ترسي،  ن دانستم كه تو از خدا ميراز مكن و بدو هيچ مكن زيرا كه اآلد

آنگاه ابراهيم چشمان خود را » .چونكه پسر يگانه خود را از من دريغ نداشتي
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اي به شاخهايش گرفتار  قوچي در عقب وي در بيشهبلند كرده ديد كه اينك 
ابراهيم رفت و قوچ را گرفته آن در عوض پسر خود براي قرباني پس . شده

 چنانكه تا امروز گفته ابراهيم آن موضع را يهوه يرا ناميدسوختني گذرانيد و 
  )14- 4:22پيدايش ( .در كوه يهوه ديده خواهد شدشود،  مي

  
هيم سه اداستان قرباني ابر. اين داستان بسيار مهم است و نياز به توضيح دارد  
به بياني . يك جنبه تاريخي، يك جنبه نمادين، و يك جنبه نبوتي: نبه داردج

آنچه ) 1: ديگر، براي درك قرباني ابراهيم، الزم است سه موضوع را درك كنيم
اي  عهنبوتي كه ابراهيم درباره واق) 3قرباني نماد چه چيزي بود و ) 2اتفاق افتاد 

  .كه رخ داد، به زبان آورد
ايمان ابراهيم را مورد  آن ديديم كه خدا چگونه ريخيجنبه تادر مورد   

. رهايي داد توسط يك قوچ قرباني از خطر مرگ پسر او را و آزمايش قرار داد
اين واقعه چهار هزار سال پيش در مكاني كه اورشليم امروزي واقع شده است، 

  .ريخي داستان قرباني ابراهيم بوداين جنبه تا. رخ داد
همه ما شبيه گويد كه   اين واقعه، كالم خدا به ما ميينجنبه نماددر مورد   

پسر ابراهيم را به خوانديم كه خدا، به خاطر عدالت خود، . پسر ابراهيم هستيم
اما همچنين . همه ما گناهكاريم و مستحق داوري خدا هستيم. مرگ محكوم كرد

به . دخوانديم كه چگونه خدا به خاطر فيض خود پسر ابراهيم را از مرگ رهاني
همين شكل هم خدا، به خاطر فيض خود راهي براي ما مهيا كرده است تا نجات 

 راه نجاتيآموزد  اين راه نجات چيست؟ داستان قرباني ابراهيم به ما مي. بيابيم
  . استقرباني كاملن كرده است راه كه خدا تعيي

هيم  كه خدا قوچي مهيا كرد تا به جاي پسر ابرادر داستان امروز، خوانديم  
ها گرفتار شده بود؛ و پوست آن گوسفند  هاي قوچ در ميان بوته تنها شاخ. بميرد

توانست  ديد، ديگر نمي اگر آن گوسفند كوچكترين آسيبي مي. آسيبي نديده بود
اي كه خدا مهيا كرد يك  اما قرباني. جايگزين پسر ابراهيم بر روي مذبح شود

مطالعه اولين بابهاي تورات در در حين .  بود، بدون هيچ عيبيگوسفند كامل
آيا به ياد داريد كه اين راه چه بود؟ . مورد راه نجاتي كه خدا تعيين كرد آموختيم

پس از گناه آدم و حوا خدا چنين حكم كرد كه از آنجايي كه جزاي گناه مرگ 
بنابراين تمام كساني كه . است، بدون ريختن خون آمرزش گناهان نيست

 گرفته آن را به عنوان عيب حيواني بيبخشيده شود بايد خواهند گناهانشان  مي
گناه بايد به جاي انسان گناهكار  حيوان بي. قرباني سوختني به خدا تقديم كنند

آدم را  توانست توسط آن گناهان بني اين تنها راهي بود كه خدا مي. كشته شود
  .ينكه با گناه سازش كند، بيامرزدبدون ا
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گويد كه  مقدس مي كتاب: خاطر بسپاريم اين استنكته ديگري كه بايد به   
آنها نماد يا سمبل آن . داشتند) سمبوليك(» نمادين«حيوانات قرباني فقط جنبه 

زيرا . اي از نعمات آينده ـ و نه خود واقعيت چيزي بودند كه قرار بود بيايد؛ سايه
خون ) 4 ،1:10عبرانيان . (گناهان را بكندمحال است كه خون گاوها و بزها رفع 

حيوانات قادر به جبران گناه انسان نيست زيرا انسان با حيوان داراي ارزشي برابر 
 بر روي مذبح شد  گوسفندي كه جايگزين پسر ابراهيمبينيم بنابراين مي. نيستند

گويد كه  كالم خدا به ما مي. تر بود تصويري از يك قرباني بزرگتر و كامل
 دهنده قدوسي نمادي از نجاتباني شد گوسفندي كه به جاي پسر ابراهيم قر

، تا خدا هر كسي مرد به جاي گناهكاران ميآمد و  بود كه بايد به اين جهان مي
خالصه آنكه، گوسفندي كه ابراهيم قرباني كرد . را كه به او ايمان بياورد بيامرزد

اي كه خدا  دهنده او تصويري است از نجات. دهنده موعود نمادي بود از نجات
 را از داوري عدالت نجات آيد و گناهكاران داده بود به اين جهان ميوعده 

  .دهد مي
هيم به هنگام باال رفتن ا داستان، آيا به ياد داريد كه ابرجنبه نبوتيدر مورد   

خدا بره قرباني را براي خود «: از كوه به اسحاق چه گفت؟ او به اسحاق گفت
براهيم پس از اينكه آن قوچ را  و آيا به ياد داريد كه ا».مهيا خواهد ساخت

يهوه «قرباني كرد و آن را به جاي پسر خود سوزاند چه گفت؟ او محل قرباني را 
چنانكه «: افزايد و موسي نبي، كسي كه تورات را نوشت اين را نيز مي. ناميد» يرا

علت آن چه بود؟ چرا » !ديده خواهد شددر كوه يهوه «: شود تا امروز گفته مي
خدا قرباني را ! خدا را شكر«: چرا نگفت» ؟كند مهيا مييهوه «ي گفت ابراهيم نب

 است، زيرا پاسخ آن بسيار حائز اهميت؟ دوستان، اين سؤال !مهيا كرده است
 خبر خوش كالم خدا را به همرا دارد، خبر خوشي كه هر يك از ما بايد آن را

  !درك كرده و بدان ايمان بياوريم
اي  ابراهيم واقعهناميد؟ به اين دليل كه » يرييهوه «چرا ابراهيم اين مكان را   

كرد كه روزي بر روي همان كوهي كه گوسفند به جاي پسر او  را اعالن مي
خدا را شكر «جان كالم اينكه، ابراهيم اعالم كرد، . قرباني شد، رخ خواهد داد

من اما . كنم، زيرا گوسفندي مهيا كرد تا جايگزين پسر من بر روي مذبح شود مي
خدا قرباني ديگري مهيا خواهد گويم كه روزي بر روي همين كوه،  به شما مي

 كه بسيار بزرگتر از گوسفندي است كه امروز پسر مرا از كارد و آتش نجات كرد
آدم را از  اي كه خدا مهيا خواهد كرد قدرت خواهد داشت بني بله، قرباني. داد

خدا ! يرد نجات بخشدپذ هالكت ابدي در آتشي كه هيچگاه خاموشي نمي
گناه به جاي  اي قدوس نازل خواهد كرد تا همچون يك قرباني، بي دهنده نجات

اين خبر خوشي » !گناهكار قرباني شود، تا هر كه به او ايمان آورد هالك نگردد
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ي را براي  قربانبرهخدا «: است كه ابراهيم براي همه داشت، هنگامي كه گفت
  »!خواهد ساختخود مهيا 

از اينكه داستان قرباني ابراهيم را امروز به پايان برسانيم، الزم است هر پيش   
اي براي  يك از ما بدانيم كه تقريباً دو هزار سال پس از نبوت ابراهيم خدا قرباني

توانيم راجع  نمي. مه عمل پوشانيدخدا به نبوت ابراهيم جاگناهكاران مهيا كرد، 
شناسيد، از  دسته از شما كه انجيل را ميبه اين موضوع زياد صحبت كنيم، اما آن

اي متولد شد كه از نسل  دانيد كه او از باكره مي. دهنده آگاهي داريد داستان نجات
اي كه بايد  دهنده نجات. اسحاق و ابراهيم بود، همانگونه كه خدا وعده داده بود

رو ذات او از آسمان آمد، و از اين . مرد پدر زميني نداشت به جاي گناهكاران مي
به همين . او گناهي نداشت؛ عيبي در وي نبود. گناهكار آدم را به ارث نبرد

 بميرد؛ قرباني كاملخاطراست كه او اين شايستگي را داشت كه به عنوان يك 
 وقتي به اناجيل برسيم، مادر .گزيني براي فرزندان گناهكار آدمبه عنوان جاي
خدا نجات نام عيسي بمعني . ت اسعيسيآموزيم كه نامش  دهنده مي مورد نجات

  .دهد مي
هنگامي كه به اناجيل برسيم، خواهيم ديد كه خدا يحيي نبي را پيش از   

روزي، يحيي عيسي را . فرستد تا راه را براي ورود او آماده كند دهنده مي نجات
» !دارد  كه گناه جهان را بر ميبره خدااينك «: آيد و گفت ديد كه نزد او مي

ناميد؟ زيرا عيسي متولد شد تا » بره خدا« چرا يحيي نبي عيسي را )29:1يوحنا (
دهنده  نجات. بريزددارد  اي كه گناه جهان را برمي خون خود را به عنوان قرباني

همچون گوسفندي كه به جاي پسر ابراهيم مرد، به جاي تمام فرزندان آدم 
رد او چنين نبوت عيسي قرباني كامل و نهايي است كه ابراهيم در مو. قرباني شد

  ».خدا بره قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت«: كرد
خوانيم كه عيسي به اراده خود، خود را به دشمنان سپرد، و  در انجيل مي  

دهنده، كسي كه خدا او را  عيسي نجات. دشمنان او را به صليب ميخ كوبيدند
هيم را تحقق مهيا كرده بود، مفهوم نمادين و نبوتي گوسفند قرباني ابرا

به همين خاطر است كه عيسي پيش از اينكه جان بسپارد فرياد زد، . بخشيد
و سه روز بعد خدا قدرت و كامليت قرباني نجات ) 30:19يوحنا (» !تمام شد«

عيسي تنها كسي ! دهنده را تأييد كرد، چرا كه او را از ميان مردگان برخيزانيد
دانيد كه محلي كه  آيا مي. خشيداست كه به مفهوم قرباني ابراهيم تحقق ب

عيسي در آنجا به جاي گناهكاران مرد همان كوهي بود كه ابراهيم آن گوسفند را 
دانيد اين دو قرباني در كجا صورت گرفت؟  به جاي پسرش قرباني كرد؟ آيا مي

  .بله، در اورشليم
دوستان عزيز، هر كسي كه هستيد، هر كجا كه هستيد، خدا به شما فرمان   
دهد كه از عقايد پوچ و اعمال باطل خود بازگشت كنيد، تنها به قرباني كامل  مي
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زيرا . اي كه او خود مهيا كرده است اميد و توكل داشته باشيد و نهايي
خود گناهان ما را در بدن خويش بر دار متحمل شد تا از «: گويد مقدس مي كتاب

» .ايد و شفا يافتهگناه مرده شده، به عدالت زيست نماييم كه به ضربهاي ا
اي را كه خدا مهيا كرده بود  امروز ديديم كه پسر ابراهيم قرباني) 24:2پطرس 1(

 شما مهيا كرده است اي را كه خدا براي آيا قربانيشما چطور؟ . پذيرفت
  ايد؟ پذيرفته

به  .خدا به شما بركت دهد...  متشكريماز اينكه اين درس را مطالعه كرديد  
  ه موريا گفت به دقت توجه نماييد،ر روي كوآنچه كه ابراهيم ب

  
يده در كوه يهوه د... خدا بره قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت«

  )14 ،8:22پيدايش( »!خواهد شد
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  23درس 
  :عيسو و يعقوب
  فاني و ابدي

  
  
  

  25پيدايش 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزر شما خوانسالم ب  
ز شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن هر يك ا

بسيار . كنيم خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درس شويد، و تا به اب
 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس كه ميخوشحاليم از اين

  .كنيمب
انجيل نيز . بررسي كرديم را قرباني ابراهيم گذشته خود داستان در درس  

  :كند اين داستان را به شكلي زيبا به اختصار بيان مي
  

ها را  به ايمان ابراهيم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيد و آنكه وعده
كرد، كه به او گفته شده بود كه  پذيرفته بود، پسر يگانه خود را قرباني مي

 دانست كه خدا قادر بر چونكه يقين» .نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد«
  . در مثلي از اموات نيز باز يافتبرانگيزانيدن از اموات است و همچنين او را

  )19- 17:11عبرانيان (
  

. يي از زندگي ابراهيم نبي گرفته شده بوداهنپنج درس گذشته ما از داستا  
داستانهاي ديگري نيز درباره ابراهيم در تورات نوشته شده است كه ما آنها را 

 با. متأسفانه وقت كافي براي مطالعه و بررسي آنها نداريم. ررسي نكرديمب
اينحال، پيش از اينكه ابراهيم را ترك كنيم و به داستان زندگي اوالد او بپردازيم، 

روزي خدا به . بايد اين را نيز بگوييم كه خدا به ابراهيم چيز ديگري نيز گفت
  .آمدكه چه بر سر فرزندانش خواهد ابراهيم گفت 

  
غريب خواهند ، تو در زميني كه از آن ايشان نباشديقين بدان كه ذريت «

سال ايشان را مظلوم و آنها چهار صد ، و آنها را بندگي خواهند كرد، بود
 بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بود، من  اما.خواهند داشت
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 ».د آمد اموال بسيار بيرون خواهنداوري خواهم كرد و بعد از آن با
  )14- 13:15پيدايش (
  
خدا با اين سخنان اعالم نمود كه فرزندان ابراهيم به سرزمين مصر به   

همچنين خدا وعده داد كه آنها پس از چهارصد سال . اسارت برده خواهند شد
درس آينده خواهيم به ياري خدا در چهار . از اسارت مصر رهايي خواهند يافت

اهيم گفته بود جامه عمل گونه كه خدا به ابر نبوتها همانديد كه چگونه اين
  .پوشيدند

  :گويد و پنج كتاب پيدايش چنين ميمقدس در باب بيست  سپس كتاب  
  

اين است ايام سالهاي . و ابراهيم تمام مايملك خود را به اسحاق بخشيد
و ابراهيم جان بداد، و . صد و هفتاد و پنج سال: عمر ابراهيم كه زندگاني نمود

و . و به قوم خود ملحق شد. شيخوخيت، پير و سير شده بمرددر كمال 
پسرانش اسحاق و اسماعيل، او را در مغاره مكفليه در صحراي عفرون بن 

آن صحرايي كه ابراهيم از بني حت . صوحارحتي، در مقايل ممري دفن كردند
پيدايش ( ».اش ساره مدفون شدند هيم و زوجهو در آنجا ابرا. خريده بود

5:25، 7-10(  
  

شناخت و او   ميپس ابراهيم، دوست خدا، به حضور خدا شتافت، خدايي كه
  .داشت را دوست مي

توانيم بررسي خود را از نبي خدا، ابراهيم خالصه كنيم؟ شايد با  چگونه مي  
چرا خدا از ابراهيم : سؤال اول اين است. طرح دو سؤال و پاسخ به آنها

زيرا خدا قصد داست از نسل : اسخ پخواست به سرزميني ديگر مهاجرت كند؟
سؤال دوم . ابراهيم امتي بوجودآورد كه نجات دهنده از بطن آن امت ظهور كند

چرا خدا ابراهيم را عادل محسوب كرد و او را در حضور قدوس : اين است
رغم چه خدا گفته بود ايمان آورد، عليزيرا ابراهيم به آن:  پاسخخود پذيرفت؟

هاي خدا  ابراهيم با ايمان به وعده. برايش دشوار بوداينكه پذيرش وعده خدا 
مقدس  اين همان چيزي است كه كتاب. نجات يافت و نه بر حسب اعمالش

» .دالت محسوب گرديد و براي او به عخدا ايمان آوردابراهيم به «: كند اعالم مي
  )23:2يعقوب (

رزندان كالم خدا در باب بيست و پنج كتاب پيدايش، به داستان زندگي ف  
حال بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و داستان زندگي . پردازد ابراهيم مي
  :گويد مقدس مي كتاب.  بررسي كنيم را دوقلويشفرزنداسحاق و 
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و چون .  اسحاق را آوردابراهيم. و اين است پيدايش اسحاق بن ابراهيم
رامي را، از رامي و خواهر البان ا دختر بتوئيل ارفقه چهل ساله شد، اسحاق

و اسحاق براي زوجه خود، چونكه نازاد بود، نزد . فدان ارام به زني گرفت
. اش رفقه حامله شد و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه. خداوند دعا كرد

اگر چنين باشد، من چرا «: او گفت. كردند و دو طفل در رحم او منازعت مي
 دو امت«: اوند به وي گفتخد. پس رفت تا از خداوند بپرسد» چنين هستم؟

در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومي بر قومي تسلط 
  ».بزرگ، كوچك را بندگي خواهد نمودخواهد يافت، و 

.  در رحم او بودندپسرهاي دوقلوو چون وقت وضع حملش رسيد، اينك   
و او .  بودو نخستين سرخ فام بيرون آمد و تمامي بدنش مانند پوستين، پشمين

و بعد از آن برادرش بيرون آمد و پاشنه عيسو را به دست .  نام نهادندعيسورا 
حين والدت ايشان اسحاق  و در.  نام نهادنديعقوبخود گرفته بود و او را 

 و مرد سر نمو كردند، و عيسو صيادي ماهرو آن دو پ. شصت ساله بود
  )27-19:25پيدايش ( ».ينيعقوب مرد ساده دل و چادر نشو اما . صحرايي بود

  
 و عيسوبينيم كه اسحاق و رفقه دوقلو به دنيا آوردند، و آنها را  بنابراين مي  

! آنها دو قلو بودند، اما اين بدان معنا نيست كه آنها يكي بودند.  ناميدنديعقوب
كرد،   پيدا مي و فاني دلبستگيامور دنيويشتر به كرد بي همچنانكه عيسو رشد مي

هايي  عيسي به وعده.  كه ابدي بودند توجه داشتامور خدا بيشتر به اما يعقوب
كه خدا در مورد ايجاد امتي جديد از نسل آنها، به جدش ابراهيم و پدرش 

  .هاي خدا توجه داشت وب به وعدهاما يعق. اسحاق داده بود توجهي نداشت
يد به او زادگي با بنابراين، از نظر انسان ميراث نخست. زاده بود عيسو نخست  
شد كه خدا به جد او، ابراهيم و پدرش اسحاق  رسيد و او بايد پدر امتي مي مي

اينحال حتي پيش از اينكه دوقلوها متولد شوند، خدا به  با. وعده آن را داده بود
) 23:25پيدايش (» .بزرگ، كوچك را بندگي خواهد كرد«مادر آنها، رفقه گفت، 

زادگي و  ت، اعالم نمود كه ميراث نخستدانس خدا كه از قبل همه چيز را مي
اما يعقوب  . بوجود خواهد آمد و نه عيسوعقوبنسل يفرزندان امت جديد از 
سپرد كه قادر بود  ماند و همه چيز را به دستهاي كسي مي نيز بايد منتظر خدا مي

حال . بهرحال يعقوب منتظر خدا نماند. ميراث او را وقت معين به وي عطاكند
ود زادگي را از عيسو، برادر بزرگتر خ نيم كه يعقوب براي اينكه نخستبياييد ببي

  .بگيرد چه ترفندي اجرا كرد
  :گويد مقدس مي كتاب  
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و عيسو به . پخت و عيسو وا مانده، از صحرا آمد روزي يعقوب آش مي«
 ".ام مرا بخوران زيرا كه وامانده) يعني سرخ(از اين آش ادوم " :يعقوب گفت

زادگي خود را به  امروز نخست": يعقوب گفت.  را ادوم ناميدنداز اين سبب او
پس مرا ام،  اينك من به حالت موت رسيده":  عيسو گفت".من بفروش

پس . امروز براي من قسم بخور":  يعقوب گفت"؟زادگي چه فايده نخست
  ».زادگي را به يعقوب فروخت  نخستبراي او قسم خورد و

 )34- 29:25پيدايش (
  

زادگي خود را به يك كاسه آش  د عيسو چه كرد؟ او نخستمتوجه شدي  
او امالك بسياري دارد و مبالغ . تصور كنيد مرد ثروتمندي دو پسر دارد! فروخت

پسر ارشد بايد قسمت اعظم . انداز كرده است هنگفتي پول نيز در بانك پس
 به اينحال روزي، پسر بزرگتر پس از بازي فوتبال با. ثروت او را به ارث ببرد

سبزي  بيند كه برادر كوچكش در آشپزخانه مشغول پختن قورمه آيد و مي خانه مي
ميرم،  دارم از گرسنگي مي«گويد،  پسر بزرگتر به برادر كوچك خود مي. است

دهد،  اما برادر كوچكتر پاسخ مي» !كمي از آن قورمه سبزي به من بده بخورم
چقدر بايد «پرسد،  ر بزرگتر ميپس» !فروشم دهم، آن را به تو مي همينطوري نمي«

» !ات را زادگي حق نخست«دهد،  برادر كوچكتر جواب مي» بابت آن به تو بدهم؟
ديگر حق . ميرم دارم از گرسنگي مي! فروختم«دهد،  پسر بزگتر پاسخ مي

خورد كه  بدينسان برادر بزرگتر قسم مي» خورد؟ زادگي چه به دردم مي نخست
سپس برادر بزرگتر ! در كوچكتر خود ببخشدتمام حق ارث خود را به برا

  !رود كند و پي كار خود مي جان ميسبزي را با پلو نوش  نشيند و قورمه مي
به اين آدمي كه امالك و خانه و ثروت و قدرت را به ازاي يك وعده پلو   

: توان يك چيز گفت توان گفت؟ تنها مي مي سبزي فروخته است چه  با قورمه
همانگونه كه اين پسر ارشد بركات و ثروت اين دنيا را » !عجب آدم احمقي«

چيزهايي كه . عيسو نيز بركات خدا و ثروت ابدي را حقير شمردحقير شمرد، 
تر از ثروتهاي دنيا بود، زيرا آنچه كه عيسو  عيسو حقير شمرد بسيار با ارزش

 بايست ا ميمشاركت در ايجاد امتي جديد بود، نجات دهنده دنيحقير شمرد حق 
  .از بطن آن ظاهر شود

خواهد با داستان عيسو و يعقوب چه چيزي به ما بياموزد؟ خدا  خدا مي  
خواهد به ما هشدار دهد كه مبادا همچون عيسو ثروت ابدي را با لذتهاي  مي

گوش دهيد و ببينيد كه كالم خداوند در اين مورد چه . فاني اين دنيا عوض كنيم
  :گويد مي
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متي (»  را ببازد؟جان خودرد كه تمام دنيا را ببرد و زيرا شخص را چه سود دا«
عيسو مانند .... و مترصد باشيد مبادا كسي از فيض خدا محروم شود «) 26:16

  )16- 15:12عبرانيان (» .تزادگي خود را بفروخ كه براي طعامي نخست
  
پس خدا . عيسو فيض خدا را از دست داد، زيرا امور خدا برايش مهم نبود  

خواهم به شما  بركاتي را كه مي! دنباله رو عيسو نباشيد: دهد  ار ميبه ما هشد
  !بدهم حقير نشماريد

شما چطور؟ آيا خواهان بركات خدا هستيد؟ خدا شما را دوست دارد و   
بايد بيش از . خواهد به شما بركت دهد، اما بايد او اولويت زندگي شما باشد مي

مقدس از  يد فهميد كه منظور كتابسپس خواه. ثروت و خوراك به او بها بدهيد
چيزهايي كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني «: اين آيه چيست

 1 (».داران خود مهيا كرده است خطور نكرد، يعني آنچه خدا براي دوست
خواهد تمام گناهان  او مي. خواهد به ما بركتي افزون بدهد خدا مي) 9:2قرنتيان 

ير ما را عوض كند، ما را طاهر سازد و از محبت، شادي، ما را ببخشد، دلهاي شر
و اين بركات تنها قسمتي از ميراثي است . آرامش و اطمينان خود ما را پر سازد

 با تمام دلبا اينحال شما بايد ! خواهد به تمام فرزندان آدم ببخشد كه خدا مي
خدا نباشد كسي كه مشتاقانه خواهان بركات ابدي . خود طالب امور ابدي باشيد

  .ا را نخواهد يافتهيچگاه آنه
  

  :گويد جامي مي
  ».رنج نديده است كسي گنج بي  گل بي خار نچشيده است كسي«
  

خواهيد؟ پس بايد ببنبد خدا در كالم خود چه  آيا بركات خدا را نمي  
هايي كه بسيار عظيم  دانيد، وعده هاي عالي او را مي آيا وعده. اي داده است وعده

ها برايتان مهم است؟ و يا اينكه تنها در  رك بشر هستند؟ آيا اين وعدهو فوق از د
دهد كه تنها دو نوع انسان در  پي امور فاني دنيا هستيد؟ كالم خدا به ما نشان مي

 قائل هستند و در پي امور دنيوي دنيا ارزشكساني كه براي : دنيا وجود دارد
 و در پي امور آسماني  قائل هستندابديت ارزشهستند، و كساني كه براي 

  شما چه نوع انساني هستيد؟. هستند
  : يكم نوشته شده است توجه نماييدبه آنچه در مزمور  

  
 كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد، و خوشابحال كسي

كه رغبت او در شريعت خداوند است و لب ننشيند؛ در مجلس استهزا كنندگان
پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي . كند تفكر ميروز و شب در شريعت او 
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دهد، و برگش پژمرده  آب خواهد بود، كه ميوه خود را در موسمش مي
، بلكه شريران چنين نيستند. كند نيك انجام خواهد بود گردد و هرآنچه مي نمي

لهذا شريران در داوري نخواهند . كند مثل پر كاهند كه باد آن را پراكنده مي
زيرا خداوند طريق عادالن را . ه گناهكاران در جماعت عادالنايستاد و ن

  .ي طريق گناهكاران هالك خواهد شدداند، ول مي
  

پيماييد كه  شما چطور؟ رهسپارِ كدام راه هستيد؟ آيا شما طريق كساني را مي  
هاي خدا را  هاي خدا ارزش قائل هستند؟ و يا همچون عيسو وعده براي وعده

  :دهد كنيد؟ كالم خدا به ما هشدار مي  دنيا عوض ميبا چيزهاي فاني اين
  

» ؟جان خود را ببازد را ببرد و تمام دنيازيرا شخص را چه سود دارد كه «
براي خوراكي كه تا به  بلكه خوراك فانيكار بكنيد نه براي  «)26:16متي (

زيرا .  كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كردحيات جاوداني باقي است
مبادا كسي از و مترصد باشيد «) 27:6يوحنا (» . پدر بر او مهر زده استخداي

ا زادگي خود ر  نخستطعاميمانند عيسو كه براي ... فيض خدا محروم شود
  )16-15:12عبرانيان  (».بفروخت

  
 به ياري خدا در درس. رسد ان مي ما امروز به پايخوانندگان عزيز، درس  

  ...ه خواهيم دادبعد داستان زندگي يعقوب را ادام
  :به اين هشدار كالم خدا توجه فرماييد .خدا به شما بركت دهد  

  
مانند عيسو كه ... مبادا كسي از فيض خدا محروم شودو مترصد باشيد «

  )16-15:12عبرانيان ( ».زادگي خود را بفروخت عامي نخستبراي ط
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  24درس 
  شود يعقوب اسراييل مي

  
  
  
  32- 28پيدايش 

 
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزخوانسالم بر شما  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب

  .كنيم  مي را به شما تقديمطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو
عيسو و در درس گذشته درباره دوقولوهاي اسحاق سخن گفتيم، يعني   

هايي را كه خدا به جدش داده بود حقير شمرد و ميراث  عيسو وعده. يعقوب
هاي خدا  اما يعقوب براي وعده! زادگي خود را به يك كاسه آش فروخت نخست

قوب عاري از خطاب اينحال اين بدان معنا نيست كه يع اما با. ارزش قايل بود
امروز قصد داريم به مطالعه تورات ادامه . كار است يعقوب به معناي فريب! بود

خدا چگونه يعقوب فريبكار را تبديل به يعقوب، مرد خدا دهيم و ببينيم كه 
  .كرد
مقدس كه حتي خطاهاي انبيا را پنهان  كتاب. يعقوب يك فريبكار واقعي بود  
ونه يعقوب دو بار برادر بزرگتر خود عيسو را دو دهد كه چگ كند، نشان مي نمي

بنا به همين ديليل بود كه . زادگي را از او بگيرد دهد تا حق نخست بار فريب مي
) ربكا(از اين رو رفقه . عيسو، از دست او خشمگين شد و قصد كرد او را بكشد

بان در مادر آنها در خفا، يعقوب را ديد و به او توصيه كرد به نزد عموي خود ال
  .حران بگريزد و در آنجا بماند تا خشم برادرش فروكش كند

 پيدايش باب بيست و هشت نگاهي بيندازيم و ببينيم  حال بياييد به كتاب  
ش البان ترك كرد چه ا پس از اينكه يعقوب خانه اسحاق را به قصد خانه دايي

  :گويد مقدس مي كتاب. اتفاقي براي او افتاد
  

نردباني بر زمين بر پا شده، كه سرش به كه ناگاه  گران ديد خوابيو   
در . كنند ، و اينك فرشتگان آسمان بر آن صعود و نزول ميرسد آسمان مي

خدا پدرت  يهوه من هستم«: گويد حال خداوند بر سر آنها ايستاده، مي
اي به تو و ذريت  اين زميني را كه تو بر آن خفته. اسحاقابراهيم، و خداي 

 ذريت تو مانند غبار زمين خواهند شد، و به مغرب و مشرق و و. بخشم تو مي
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شمال و جنوب منتشر خواهي شد، و از تو و از نسل تو جميع قبايل زمين 
و اينك من با تو هستم، و تو را در هر جايي كه روي، . بركت خواهند يافت

ام  زيرا تا آنچه را به تو گفتهمحافظت فرمايم، تا تو را بدين زمين باز آورم، 
: پس يعقوب از خواب بيدار شد و گفت» .بجا نياورم تو را رها نخواهم كرد

اين چه «: پس ترسان شده گفت» .البته يهوه در اين مكان است و من ندانستم«
» .اين نيست جز خانه خدا و اين است دروازه آسمان! مكان ترسناكي است

ده بود، گرفت و بامدادان يعقوب برخاست و آن سنگي را كه زير سر خود نها
ئيل  و آن موضع را بيت. چون ستوني برپا داشت و روغن بر سرش ريخت

  )19-12:28پيدايش ( . ليكن نام آن شهر اوالً لوز بودناميد،
  

 را اي همان وعده ظاهر شد و يعقوب در رؤيايي به خداپس خوانديم كه   
 متي عظيماكه به جدش ابراهيم و پدرش اسحاق داده بود، يعني از نسل آنها 

بينيم كه خدا ميراث  بنابراين مي. ظهور خواهد كرد، دوباره به يعقوب نيز داد
اي را كه يعقوب از برادر بزرگش، عيسو دزديد، در پايان به او  زادگي نخست

يعقوب اين شايستگي را نداشت كه پدر امت جديدي كه . دهد وعده مي
حال خدا خداي رحمت و فيض اين با. كرد باشد دهنده دنيا از آن ظهور مي نجات

  .دهد كه شايستگي آن را ندارند مياست، كسي كه چيزهاي نيكو را به كساني 
 بر زمين نردباني «گويد او  مقدس مي يعقوب در رؤياي خود چه ديد؟ كتاب  

رسد، و اينك فرشتگان آسمان بر آن صعود و  بر پا شده، كه سرش به آسمان مي
دباني كه يعقوب ديد، نردباني نر.  ديدينردبانود او در رؤياي خ» .كنند نزول مي

 بود و سر ديگرش زميني بسيار طويل، كه يك سرش روي عادي بود، نردبان غير
  !رسيد  و به حضور خدا ميآسمانبه 

 طويل به يعقوب نشان دهد كه او خواست از طريق رؤياي نردبان دا ميخ  
خواست  همچنين خدا مي. دخواهد ارتباطي نزديك و صميمي با او داشته باش مي

آيد همچون   به اين دنيا مي كهاي نجات دهندهكه به يعقوب نشان دهد كه 
اي ميان خدا  ميانجيندـ ك فاصله ميان زمين و آسمان را پر ميي است كه ننردبا

  .و انسان
تواند بر حسب اعمال  تا به امروز بسياري بر اين باورند كه هر شخصي مي  

تنها گويد كه  اينحال، كالم خدا مي با. دهد وارد بهشت شود نيكويي كه انجام مي
، از سوي خدا به سوي  وجود دارد، و اينكه نردبان ميان خدا و انسانيك نردبان
توانيم به قوت  ما فرزندان آدم، نمي. آيد و نه از انسان به سوي خدا انسان مي

رحمت است، اما خدا، خدايي كه پر از . مان خداي قدوس را خشنود كنيمدخو
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ه سوي آدم و به خاطر محبت عظيمي كه نسبت به مردم دنيا دارد، راه نجات را ب
  .فرزندانش گشوده است

اي كه  ي كه يعقوب در رؤيايش ديد نمادي است از ميانجيبنابراين، نردبان  
اين ميانجي . جات دهدخدا وعده داد تا به اين دنيا بيايد و گناهكاران را ن

اين همان چيزي .  كه يعقوب ميان آسمان و زمين ديدي استهمچون نردبان
: گويد گوش دهيد دهد، به آنچه كالم خدا مي مقدس تعليم مي است كه كتاب

 است يعني انساني خدا و انسان يك متوسطيزيرا خدا واحد است و در ميان «
ن تا هر كه بدو ايمان آورد هالك نگردد بلكه حيا...  باشدكه مسيح عيسي

 كالم خدا در مورد اين )16:3؛ يوحنا 6- 5:2تيموتاؤس 1(» .بدجاوداني يا
تواند به سوي خدا بيايد، مگر از طريق  هيچكس نمي: موضوع بسيار روشن است

  .اي كه خدا از آسمان فرستاده است ميانجي
حال بياييد ببينيم پس از اينكه يعقوب به خانه عمويش رسيد، چه اتفاقي   
غالطيان (» .چه آدمي بكارد همان را درو خواهد كردگويد آن كالم خدا مي. افتاد
بينيم كه  اكنون مي. ديديم كه چگونه يعقوب برادر بزرگتز خود را فريب داد) 7:6

عموي او البان نام داشت، و مردي . هد  چگونه عموي يعقوب وي را فريب مي
  .يرك بودبسيار ز

  :فرمايد دا ميخوانيم، كالم خ  ميپيدايش چنين در باب بيست و نه كتاب  
  

آيا چون «: پس البان، به يعقوب گفت. و نزد وي به مدت يك ماه توقف نمود
برادر من هستي، مرا بايد مفت خدمت كني؟ به من بگو كه اجرت تو چه 

و البان را دو دختر بود، كه نام بزرگت ليه و اسم كوچكتر » خواهد بود؟
وب صورت و خو منظر و چشمان ليه ضعيف بود، و اما راحيل خ. راحيل بود

براي دختر كوچكت راحيل، هفت «:  بود و گفتراحيلو يعقوب عاشق . بود
او را به تو بدهم بهتر است از آنكه به «: البان گفت» .كنم سال تو را خدمت مي

. پس يعقوب براي راحيل هفت سال خدمت كرد» .نزد من بمان. ديگري بدهم
و يعقوب به . زي چند نمودو بسبب محبتي كه به وي داشت، در نظرش رو

» .ام را به من بسپار كه روزهايم سپري شد، تا به وي درآيم زوجه«: البان گفت
و واقع شد كه . پس البان همه مردمان آنجا را دعوت نموده ضيافتي بر پا نمود

و .  را برداشته او را نزد وي آورد، و او به وي درآمدليههنگام شام، دختر خود 
صبحگاهان ديد، كه . زلفه را، به دختر خود ليه به كنيزي دادالبان كنيز خود 

اين چيست كه به من كردي؟ مگر براي «: پس به البان گفت! اين ليه است
در واليت ما «: البان گفت» راحيل نزد تو خدمت نكردم؟ چرا مرا فريب دادي؟

 او را هفته اين را تمام كن. كنند كه كوچكتر را قبل از بزرگتر بدهند چنين نمي
پس يعقوب نيز » .دهيم، براي هفت سال ديگر كه خدمتم بكني نبز به تو مي
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و ...  خود راحيل را به زني به او دادچنين كرد، و هفته او را تمام كرد، و دختر
تي، و هفت سال ديگر به راحيل نيز درآمد و او را از ليه بيشتر دوست داش

  )30-14:29پيدايش ( .خدمت وي كرد
  

آنچه كه رخ داد اتفاق . اش يعقوب را فريب داد  البان خواهرزادهبنابراين  
توانيد مطمئن باشيد كه دست خدا بر تمام وقايع زندگي  خوبي نبود، اما مي

سرانجام، يعقوب . داد يعقوب حاكم بود و همه را به خيريت يعقوب پايان مي
در .  مرداو به مدت بيست سال در خانه دايي خود زندگي.  شددوازده پسرپدر 

طوي آن بيست سال، خدا بر حسب محبت خود اجازه داد يعقوب تجربيات تلخ 
تر كند،  و دردآوري را پشت سر بگذارد تا او را آماده كرده و ايمانش را خالص

  .كند تر مي ه كه آتش طال را خالصهمانگون
به زمين «: اينحال روزي رسيد كه خدا به يعقوب ظاهر شد و گفت با  

) 3:31پيدايش (» .ه مولد خويش مراجعت كن و من با تو خواهم بودپدرانت و ب
. اش اسباب و اثاثيه خود را جمع كرد و به راه افتاد از اين رو يعقوب و خانواده

، سرزميني كه خدا وعده داده بود به ابراهيم، كنعانآنها به سوي سرزمين 
  .دهد، به راه افتادند اسحاق، يعقوب و فرزندان او مي

اش به سوي كنعان روانه شدند، در بين راه خدا به شكل  قوب و خانوادهو يع  
مقدس در  به آنچه كتاب. خاصي به يعقوب ظاهر شد و نام يعقوب را عوض كرد

  :بيست و دو گفته است توجه نماييدباب 
  

و چون او . گرفت و يعقوب تنها ماند و مردي با وي تا طلوع فجر كشتي مي
يابد، كف ران يعقوب را لمس كرد، و كف ران  ديد كه بر وي غلبه نمي

مرا رها كن زيرا كه فجر «: پس گفت. يعقوب در كشتي گرفتن با او فشرده شد
نام تو «: به وي گفت» .تا مرا بركت ندهي تو را رها نكنم«: گفت» .شكافد مي

از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود «: گفت» .يعقوب«: گفت» چيست؟
و » .را كه با خدا و با انسان مجاهده كردي و نصرت يافتي، زياسراييلبلكه 

چرا اسم مرا «: گفت» .مرا از نام خود آگاه ساز«: يعقوب از او سؤال كرده گفت
ناميده، » فنئيل«و يعقوب آن مكان را . و او را در آنجا بركت داد» پرسي؟ مي

  ».زيرا خدا را روبرو ديدم و جانم رستگار شد«: گفت
  

بينيم كه  مي. آور و سرشار از درسهاي مهم است ، داستاني اعجاباين داستان  
چرا او با . گيرد شود و با او كشتي مي خدا همچون يك انسان بر يعقوب ظاهر مي

ه در مقابل او ناتوان كخواست يعقوب بداند  يعقوب كشتي گرفت؟ زيرا خدا مي



__________________________________________________________  
 PWO    151-راه عدالت

صادر خواست يعقوب بداند كه قوت و حكمت تنها از خدا  خدا مي. است
بركات خدا تنها نصيب هاي عجيبي براي يعقوب داشت، اما  خدا نقشه! شود مي

دانند با قوت خود قادر نيستند رضايت خدا را به  شود كه مي كساني مي
خدا به . برد كه چقدر در برابر خدا ضعيف است يعقوب پي. دست بياورند
 به معناي فريبكار يعقوب.  استاسراييلاي عطا كرد، و اين نام  يعقوب نام تازه

اسراييل نام . كند با خدا سلطنت مياما اسراييل به معناي كسي است كه . است
امتي خواهد بود كه خدا وعده داده بود فرزندان ابراهيم از بطن آن بوجود خواند 

  .گذاشت دنيا قدم به عرصه دنيا ميدهنده  و توسط اسراييل بود كه نجات. آمد
دا شخص فريبكاري همچون يعقوب را انتخاب چرا خ: شايد مردم بپرسند  

كرد؟ ببينيد كالم خدا  كرد تا پدر امتي باشد كه نجات دهنده از نسل او ظهور مي
  :گويد در اين مورد چه مي

  
خدا جهال جهان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را «

حقران دنيا را خدا و خسيسان دنسا و م. برگزيد تا توانايان را رسوا سازد
 هيچ بشري در حضور تا. برگزيد، بلكه نيستيها را تا هستيها را باطل گرداند

  )29-27:1قرنتيان 1( ».او فخر نكند
  

محال بود كه او بتواند با قدرت خود خدا را . يعقوب شخصي فريبكار بود  
يعقوب به كالم : شد، مگر يك چيز هيچ چيز خوبي در او ديده نمي. راضي كند

براي يعقوب دريافت . هاي خدا ارزش قائل بود او براي وعده. خدا ايمان داشت
بنابراين خدا كاري كرد كه . تر بود بركات خدا از هر چيزي در اين دنيا مهم

خدا بر طبق نقشه ازلي خود . يعقوب او را بشناسد و در نهايت او را بركت داد
ل به اسراييل، مرد خدا تبدي  را دگرگون ساخت و او رايعقوبِ فريبكاردل 
  .كرد
ايد كه قدر نيستيد رضايت  شما چطور؟ آيا شما نيز همچون يعقوب دريافته  

  :گويد الم خدا در اين مورد چه ميخدا را جلب كنيد؟ ببينيد ك
  

 ».، زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان خواهد بودمسكينان در روحخوشابحال «
پس . بخشد ند و فروتنان را فيض ميك خدا با متكبران مقاومت مي«) 3:5متي (

معين سرافراز زير دست زورآور خدا فروتني نماييد تا شما را در وقت 
  )6-5:5پطرس 1(» .نمايد

  
به ياري خدا در درس . د بسيار متشكريماز اينكه اين درس را مطالعه كردي  

  ...سف، پسر يعقوب خواهيم پرداختبعدي خود به داستان عجيب يو
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 بعد شما را با اين آيـه از كـالم خـدا تنهـا               تا درس  .ركت دهد خدا به شما ب     
  :گذاريم مي
  

كشد تا بر شما رأفت نمايد و از اين  و از اين سبب خداوند انتظار مي«
. خيزد تا بر شما ترحم فرمايد چونكه يهوه خداي انصاف است سبب بر مي

  )18:30اشعيا ( ».خوشابحال همگاني كه منتظر وي باشند
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  25درس 
  وتني يوسففر

  
  
  
  39- 37پيدايش 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميابد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به 

. كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت  باري ديگر درسشحاليم از اينكهخو
به . كنيم ، يك به يك بررسي ميكه در آن داستانهاي انبياي خدا رااي  برنامه

  .دهيم  نام دارد ادامه ميتوراته مطالعه قسمت اول از كالم خدا، ك
در درس گذشته خود درباره نبي خدا، يعقوب كه نوه بزرگ ابراهيم بود   

 يعقوب به اسرائيل: ردديديم كه خدا به يعقوب نامي جديد عطا ك. مسخن گفتي
. كند  به معناي كسي است كه با خدا سلطنت مياما اسراييلمعناي فريبكار است، 

اسراييل به معناي امتي جديد نيز . يعقوب و اسراييل: اكنون يعقوب دو نام داشت
يعني اسحاق و يعقوب  است، امتي كه خدا وعده داده بود از فرزندان ابراهيم

از اين دوازده پسر قوم اسراييل، قومي .  يعقوب دوازده پسر داشت.بوجود آورد
  .كرد عده آن را داده بود ظهور ميدهنده و كه نجات

دانيد؟ آنها رئوبين، شمعون، الوي،   را ميدوازده پسر يعقوبآيا نامهاي   
امروز .  و بنيامين بودنديهودا، زبولون، يساكار، دان، جاد، عاشر، نفتالي، يوسف

قصد داريم داستان اسارت پسران يعقوب ـ مخصوصاً پسر يازدهم، يوسف را 
  .يد داستان عجيب يوسف را بخوانيماكنون بياي. برايتان شرح دهيم

كالم خدا . كنم از كتاب پيدايش باب بيست و هفتم برايتان قرائت مي  
  :رمايدف مي
  

 بود گله را با برادران هفده سالهيوسف چون . اين است پيدايش يعقوب  
كرد، و آن جوان با پسران بلحه و پسران زلفه، زنان پدرش،  خود چوپاني مي

و اسراييل، يوسف را . داد سلوكي ايشان پدر را خبر مي  و يوسف از بد. بود مي
از ساير پسران خود بيشتر دوست داشتي، زيرا كه او پسر پيري او بود، و 

 ديدند كه پدر ايشان، او را بيشتر برادرانشو چون . اختبرايش ردايي بلند س
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توانستند با وي به   و نميكينه داشتنددارد، از او  از همه برادرانش دوست مي
  .سالمتي سخن گويند

پس بر كينه او .  ديده، آن را به برادران خود باز گفتخوابيو يوسف   
اينك ما در مزرعه : نويدام، بش اين خوابي را كه ديده«: افزودند و بديشان گفت

هاي شما گرد آمده  بستيم، كه ناگاه بافه من برپا شده، بايستاد، و بافه ها مي بافه
الحقيقه بر ما سلطنت  آيا في«: برادرانش به وي گفتند ».به بافه من سجده كردند

و بسبب خوابها و سخنانش بر كينه » خواهي كرد؟ و بر ما مسلط خواهي شد؟
دران خود را از آن خبر داده، اآن پس خوابي ديگر ديد، و براز . او افزودند

ام، كه ناگاه آفتاب و ماه و يازده ستاره مرا سجده  اينك باز خوابي ديده«: گفت
و پدر و برادران خود را خبر داد و پدرش او توبيخ كرده، به وي » .كردند
اهيم آيا من و مادرت حقيقتاً خواي؟  اين چه خوابي است كه ديده«: گفت

 درانش بر او حسد بردند، واو بر» ؟آمد و تو را بر زمين سجده خواهيم نمود
  .داشتاما پدرش آن امر را در خاطر نگه

و اسراييل به . درانش براي چوپاني گله پدر خود، به شكيم رفتنداو بر  
 تا تو را نزد ،بياكنند؟  پاني نميآيا برادرانت در شكيم چو«: يوسف گفت
ن برو و سالمتي برادران اآل«: او را گفت» .لبيك«: ي را گفت و».ايشان بفرستم
او را از وادي حبرون فرستاد، و » .له را ببين و نزد من خبر بياورو سالمتي گ
: و شخصي به او برخورد، پس آن شخص از او پرسيده، گفت. به شكيم آمد

ا جويم، مرا خبر ده كه كج من برادران خود را مي«: گفت» طلبي؟ چه مي«
 كه اند، زيرا شنيدم از اينجا روانه شده«: آن مرد گفت» .كنند چوپاني مي

  .رويم به دوتان مي: گفتند مي
و او را از . پس يوسف از عقب برادران خود رفته، ايشان را در دوتان يافت  

با هم توطئه ديدند كه او را دور ديدند، و قبل از آنكه نزديك ايشان بيايد، 
اكنون بياييد او . آيد اينك اين صاحب خوابها مي«:  گفتندو به يكديگر .بكشند

و . ها بيندازيم و بگوييم جانوري درنده او را خورد را بكشيم و به يكي از چاه
ليكن رؤبين چون اين را شنيد، او از دست » .شود ببينيم خوابهايش چه مي

ريزيد، خون م«: پس رؤبين به ايشان گفت» .او را نكشيم«: ايشان رهانيده گفت
او را در اين چاه كه در صحراست، بيندازيد، و دست خود را بر او دراز 

و به مجرد رسيدن . او را از دست ايشان رهانيده، به پدر خود رد نمايد» .مكنيد
يوسف نزد برادران خود، رختش را يعني آن رداي بلند را كه در بر داشت، از 

پس  . اما چاه خالي و بي آب بودو.  در چاه انداختنداو را گرفتهو . او كندند
براي غذا خوردن نشستند و چشمان خود را باز كرده و ديدند و كه ناگاه غافله 

رسد، و شتران ايشان كتيرا و بلسان و الدن بار دارند و  اسماعيليان از جلعاد مي
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برادر «: آنگاه يهودا به برادران خود گفت. روند كه آنها را به مصر ببرند مي
شتن و خون را مخفي داشتند چه سود دارد؟ بياييد او را به اين خود را ك

 اسماعيليان بفروشيم و دست ما بر وي نباشد، زيرا كه او برادر و گوشت ما
و چون تجار مدياني در گذر بودند  .پس برادرانش به اين رضا دادند» .ستا

پاره يوسف را از چاه كشيده برآوردند؛ و يوسف را به اسماعيليان به بيست 
  .پس يوسف را به مصر بردند. فروختندنقره 

 جامةو رؤبين چون بر سر چاه برگشت و ديد كه يوسف در چاه نيست،   
طفل نيست، و من كجا «: خود را چاك زد و نزد برادران خود باز آمد و گفت

پس رداي يوسف را گرفتند و بز نري را كشته ردا را در خونش فرو » بروم؟
اين را «: لند را فرستادند و به پدر خود رسانيده، گفتندو آن رداي ب. بردند

: پس آن را شناخته گفت» .يافتيم، تشخيص كن كه رداي پسرت است يا نه
جانوري درنده او را خورده است، و يقيناً يوسف دريده ! رداي پسر من است«

و يعقوب رخت خود را پاره كرده پالس در بر كرد، و » .شده است
 و همه پسران و همه دخترانش. اي پسر خود ماتم گرفتروزهاي بسيار بر

سوگوار نزد پسر خود به «: پذيرفت، و گفتاما تسلي ن. به تسلي او برخاستند
اما مديانيان يوسف را . گريست  پس پدرش براي وي همي» .روم گور فرود مي

  .در مصر به فوتيفار كه خواجه فرعون و سردار افواج خاصه بود، فروختند
 و مردي مصري فوتيفار نام كه به مصر بردنداما يوسف را ) 39باب (  

 از دست اسماعيلياني كه او را خواجه و سردار افواج خاصه فرعون بود، وي را
، و او مردي كامياب بود خداوند با يوسف ميو . نجا برده بودند، خريدبدا

شد، و در خانه آقاي مصري خود ماند، و آقايش ديد كه خداوند با وي 
پس يوسف . آورد كند، خداوند در دستش راست مي باشد و هر آنچه او مي يم

كرد، و او را بر خانه خود  در نظر وي التفات يافت، و او را خدمت مي
و واقع شد بعد از . برگماشت و تمام مايملك خويش را به دست وي سپرد

صري را آنكه او را برخانه و تمام مايملك خود گماشته بود، خداوند خانه آن م
درخانه و چه بسبب يوسف بركت داد، و بركت خداوند بر همه اموالش، چه 

 داشت به دست يوسف واگذاشت، و از آنچه با وي و آنچه. در صحرا بود
 يوسف خوش اندام و نيك منظر و. خورد بود، خبر نداشت جز ناني كه مي

: ته، گفتو بعد از اين امور واقع شد كه زن آقايش بر يوسف نظر انداخ .بود
اينك آقايم «: و اما او ابا نموده، به زن آقاي خود گفت» .با من همخواب شو«

از آنچه نزد من در خانه است، خبر ندارد، و آنچه دارد، به دست من سپرده 
بزرگتري از من در اين خانه نيست و چيزي از من دريغ نداشته، جز تو، . است

 شرارات بزرگ شوم، و به پس چگونه مرتكب اينباشي؛  چون زوجه او مي
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گفت، به وي گوش  و اگرچه هر روزه به يوسف سخن مي» خدا خطا ورزم؟
  .گرفت كه با او بخوابد و نزد وي بماند نمي

و روزي واقع شد كه به خانه در آمد، تا به شغل خود پردارذ و از اهل خانه   
اما او » .با من بخواب«: پس جامه او را گرفته گفت. كسي آنجا در خانه نبود

و چون او ديد كه  .جامه خود را به دستش رها كرده گريخت و بيرون رفت
رخت خود را به دست وي ترك كرد و از خانه گريخت، مردان خانه را صدا 

بنگريد، مرد عبراني را نزد ما آورد تا ما را «: زد، و بديشان بيان كرده، گفت
آواز بلند فرياد كردم، و چون مسخره كند، و نزد من آمد تا با من بخوابد، و به 

شنيد كه به آواز بلند فرياد بر آوردم، جامه خود را نزد من واگذارد، فرار كرد 
  ».و بيرون رفت

و به وي . پس جامه او را دست خود نگاه داشت، تا آقايش به خانه آمد  
اي، نزد من  آن غالم عبراني كه براي ما آورده«: بدين مضمون ذكر كرده، گفت

از بلند فرياد برآوردم، جامه خود را پيش  مرا مسخره كند، و چون به آود تاآم
پس چون آقايش سخن زن خود را شنيد كه به » .ها كرده، بيرون گريخترمن 

خشم او افروخته شد » غالمت به من چنين كرده است،«: وي بيان كرده گفت
 بودند، اي كه اسيران پادشاه بسته و آقاي يوسف او گرفته، در زندان خانه

بود و بر روي احسان  اما خداوند با يوسف مي. انداخت و آنجا در زندان ماند
و داروغه زندان همه زندانيان . فرمود، و او در نظر داروغه زندان حرمت داد مي

كردند، او  را كه در زندان بودند به دست يوسف سپرد و آنچه در آنجا مي
كرد، زيرا  دست وي بود، نگاه نميو داروغه زندان بدانچه در . كننده آن بود

  .آورد كرد، خداوند راست مي بود و آنچه را كه او مي خداوند با وي مي
  

تواني آنچه را كه  مي. شود بدينسان داستان يوسف پسر يعقوب آغاز مي  
داشت  يوسف عدالت را دوست مي: امروز گفتيم در اين عبارت خالصه بكنيم

بود به زندان برود اما لذتهاي زودگذر و فاني او حاضر . و از شرارت متنفر بود
به همين خاطر هنگامي كه همسرش اربابش از او . اين دنيا را تجربه نكند

خواست كه با او بخوابد و مرتكب زنا شود، يوسف نپذيرفت و به او چنين 
توانم چنين شرارتي مرتكب شوم و نسبت به خداي خود  چگونه مي«پاسخ داد، 

  »مرتكب گناه شوم؟
! هم گناه را و خدا را خدمت كردتوان هم  دانست كه نمي يوسف مي  

دار به همين خاطر است كه او دوست. وديوسف دل خود را به خدا سپرده ب
آنچه خدا در  همچون جدش، ابراهيم به يوسف نيز. عدالت بود و نه شرارت

از دهنده  ، اين وعده كه نجاتدهنده وعده داده بود ايمان داشت مورد نجات
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خدا يوسف را عادل . آدم خواهد مرد نسل او ظهور خواهد كرد و براي گناه بني
خدا، به خاطر ايمان يوسف، گناهان .  داشتايمان كه او به كالم خدا اشمرد زير

او را آمرزيد و به او قدرت داد تا بر گناه غلبه كند و در دنيايي پر از شرارت به 
  .عدالت زيست كند

يوسف . رفت  كه يوسف نيز با خدا راه مي چرا"رفت ميراه "يوسف خدا با   
كسي كه به خدا ايمان . توانست از گناه لذت ببرد، زيرا دل او از آن خدا بود نمي

 و از آنچه را كه خدا دوست دارد، او نيز دوست داردپرستد  دارد و او را مي
مقدس  اين همان چيزي است كه كتاب. آنچه خدا متنفر است او نيز متنفر است

  :كند اعالن مي
  

، زيرا يا از يكي نفرت دارد و با تواند كرد هيچكس دو آقا را خدمت نمي
) 24:6متي (» شمارد چسبد و ديگر را حقير مي ديگري محبت و يا به يكي مي

قرنتيان 2( چه شراكت است؟ ظلمت را با نور چه رفاقت و گناه را با عدالت«
اگر گوييم با وي . ي هرگز نيست در وهيچ ظلمت است؛ و نورخدا «) 14:6

استي گوييم و بر نماييم، دروغ مي شراكت داريم درحاليكه در ظلمت سلوك مي
  )6-5:1يوحنا 1( ».كنيم عمل نمي

  
كساني كه حقيقتاً به خدا تعلق دارند به كالم خدا ايمان دارند و از آن   

.  حاكم استاما كساني كه به از آن خدا نيستند گناه بر آنها. كنند اطاعت مي
 افكار، نيات دل هنوز گناه اما ظاهر شخصي مذهبي باشندممكن است آنها در 

ممكن است كه وانمود كنند .  خود داردتحت كنترلآنها، سخنان و اعمال آنها را 
. تر است اند، اما قادر نيستند چنين كنند، زيرا گناه از ما قوي بر گناه غلبه كرده

اي خود ندارند، قدرتي كه به كساني كه به كالم آنها قدرت روح خدا را در دله
كنند، عطا  او ايمان دارند و راه نجاتي را كه او تعيين كرده است انتخاب مي

  .كند مي
، آيا خدا دل شما را با قدرت كنيد شما كه امروز اين درس را مطالعه مي  

نده ده ايد، اينكه نجات  را پذيرفتهخبر خوشخود دگرگون كرده است؟ آيا اين 
و به « :گويد مقدس مي قدرت دارد دل شما را از تمام گناهانتان پاك سازد؟ كتاب

دستهاي خود را طاهر سازيد، اي . خدا تقرّب جوييد تا به شما نزديكي نمايد
كنيد تني ودر حضور خدا فر.. ..ي خود را پاك كنيد، اي دودالنگناهكاران و دلها

  )10 ،8 :4يعقوب ( ».تا شما را سرافراز فرمايد
در . از شما سپاسگذاريماينكه اين درس را مطالعه كرديد دوستان من از   
گيري خواهيم كرد و خواهيم   بعدي، به ياري خدا، داستان يوسف را پيدرس

  ....شود وزيري در مصر نايل مي ديد كه چگونه به مقام نخست
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  : اين آيه از كالم خدا تفكر كنيدبر روي .خدا به شما بركت دهد  
  

اگر گوييم با وي . خدا نور است؛ و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست«
گوييم و  نماييم، دروغ مي شراكت داريم درحاليكه در ظلمت سلوك مي

  )6- 5:1يوحنا 1( ».كنيم براستي عمل نمي
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  26درس 
  سربلندي يوسف

  
  
  
  42- 40پيدايش 

  
واهد خ در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به اب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو
ز دوازده پسر يعقوب، در درس گذشته در مورد يوسف پسر يازدهم ا  

خوانديم كه يوسف در رؤيا ديد كه روزي برادرانش در مقابل او . خوانديم
اينحال امروز خواهيم  با. برادران يوسف او را باور نداشتند. تعظيم خواهند كرد

 و برادرانش در برابر او خدا به رؤياي يوسف تحقق خواهد بخشيدديد كه 
  .كنند تعظيم مي

يم برادران بزرگتر يوسف از او متنفر بودند و به خاطر همانگونه كه ديد  
آنها از روي حسادت و خشم او را به . كردند ديد او را اذيت مي رؤياهايي كه مي

اسماعيليان نيز يوسف را . عنوان يك برده به تاجراني از نسل اسماعيل فروختند
 يوسف اما. گرفته و آن را به يكي از مقامات رسمي، پادشاه مصر فروختند

. رفت خدا راه ميخادمي وفادار بود و در كارهايش صداقت داشت، زيرا او با 
خواست كه  يوسف جواني خوش سيما بود، و زن اربابش به او نظر داشت و مي

اما يوسف اين خواسته او را نپذيرفت و به او پاسخ . يوسف با او همخواب شود
و زن » ا خطا ورزم؟چگونه مرتكب اين شرارت بزرگ بشوم و به خد«داد، 

خواهد با او بخوابد در مورد يوسف به  ارباب هنگامي كه ديد يوسف نمي
اينحال، يوسف  با. ديگران دروغ گفت و باعث شد يوسف به زندان افكنده شود

يوسف . ترجيح داد به زندان برود تا اينكه هوسهاي فاني اين دنيا را تجربه كند
يوسف به مدت دو سال در سياهچال .  بودخدا را اولويت زندگي خود قرار داده
  .بود اما خدا او را فراموش نكرده بود

حال بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه خدا چگونه شرايط را   
. كنيم از كتاب پيدايش باب چهل و يكم برايتان قرائت مي. براي يوسف تغيير داد

  :فرمايد كالم خدا مي
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  خوابي ديد)،پادشاه مصر (فرعونل سپري شد، كه و واقع شد چون دو سا  
كه ناگاه از نهر هفت گاو خوب صورت و . كه اينك بر كنار نهر ايستاده است

و اينك هفت گاو ديگر، بد . چريدند فربه گوشت برآمده، بر مرغزار مي
صورت و الغر گوشت، در عقب آنها از نهر بر آمده، به پهلوي آن گاوان اول 

و اين گاوان زشت صورت و الغر گوشت، آن هفت گاو . يستادندبه كنار نهر ا
و باز بخسبيد و ديگر  .و فرعون بيدار شد. خوب صورت و فربه را فرو بردند

و اينك . آيد باره خوابي ديد كه اينك هفت سنبله پاك و نيكو بر يك ساق مي
اي الغر، ه و سنبله. رويد هفت سنبله الغر، از باد شرقي پژمرده بعد از آنها مي

و فرعون بيدار شده ديد كه اينك . آن هفت سنبله فربه و پر را فرو بردند
صبحگاهان دلش مضطرب شده، فرستاد و همه جادوگران و . خوابي است

. جميع حكيمان مصر را خواند، و فرعون خوابهاي خود را بديشان باز گفت
  .اما كسي نبود كه آنها را براي فرعون تعبير كند

امروز خطاياي من به «: س ساقيان به فرعون عرض كرده، گفتآنگاه رئي  
فرعون بر غالمان خود غضب نموده، مرا با رئيس خبازان در . خاطرم آمد

و من و او در يك شب، خوابي . زندان سردار افواج خاصه، حبس فرمود
و جواني عبراني در . ديديم، هر يك موافق تعبير خواب خود، خواب ديديم

و خوابهاي خود را نزد او بيان كرديم . د، غالم سردار افواج خاصهآنجا با ما بو
و . و او خوابهاي ما را براي ما تعبير كرد، هر يك را موافق خوابش تعبير كرد

مرا به منصبم باز آورد، و او . به عينه موافق تعبيري كه براي ما كرد، واقع شد
  ».را به دار كشيد

اند و او را به زودي از زندان بيرون  را خوفرعون فرستاده، يوسفآنگاه   
آوردند و صورت خود را تراشيده، رخت خود را عوض كرد، و به حضور 

ام و كسي نيست كه آن را  خوابي ديده«: فرعون به يوسف گفت. فرعون آمد
ف يوس» .شنوي تا تعبيرش كني تعبير كند، و درباره تو شنيدم كه خواب مي

دا فرعون را به سالمتي جواب اما خ« »،نمتوا من نمي«: فرعون را پاسخ گفت
  ».خواهد داد

  
  و سپس به يوسف چنين گفت،. گو كردفرعون خواب خود را به يوسف باز  
  
يوسف » .جادوگران را گفتم، ليكن كسي نيست كه براي من شرح كند.... «  

خدا از آنچه خواهد كرد فرعون را . خواب فرعون يكي است«: به فرعون گفت
هفت گاو نيكو هفت سال باشد و هفت سنبله نيكو هفت . تخبر داده اس

و هفت گاو الغر زشت، كه در عقب آنها . همانا خواب يكي است. سال
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و هفت سنبله خالي از باد شرقي پژمرده، هفت سال . برآمدند، هفت سال باشد
كند به فرعون  آنچه خدا مي:  فرعون گفتم اين استهسخي كه ب. باشد قحط مي

، در تمامي زمين مصر هفت سال فراواني بسيارهمانا .  استظاهر ساخته
و بعد از آن، هفت سال قحط پديد آيد و تمامي فراواني در زمين مصر . آيد مي

و فراواني در زمين معلوم . و قحط زمين را تباه خواهد ساخت. فراموش شود
 و.  كه بعد از آن آيد، زيرا كه به غايت سخت خواهد بود نشود بسبب قحطي

چون خواب به فرعون دو مرتبه مكرر شد، اين است كه اين حادثه از جانب 
پس اكنون فرعون . خدا مقرر شده، و خدا آن را به زودي پديد خواهد آورد

فرعون . بايد مردي بصير و حكيم را پيدا نموده او را بر زمين مصر بگمارد مي
راواني خمس از چنين بكند و ناظران بر زمين مصر بگمارد، و در هفت سال ف

آيد جمع كنند، و  و همه مأكوالت اين سالهاي نيكو را كه مي. زمين مصر بگيرد
تا . غله را زير دست فرعون ذخيره نمايند، و خوراك در شهرها نگاه دارند

خوراك براي زمين، به جهت هفت سال قحطي كه در زمين مصر خواهد بود 
  ».ذخيره شود، مبادا زمين از قحط تباه گردد

و فرعون به . پس اين سخن به نظر فرعون و به نظر همه بندگانش پسند آمد  
آيا كسي را مثل اين توانم يافت، مردي كه روح خدا «: بندگان خود گفت

چگونه خدا كل اين امور را بر تو «: و فرعون به يوسف گفت» ؟در وي است
ش، و تو بر خانه من با. كشف كرده است، كسي مانند تو بصير و حكيم نيست

  ».به فرمان تو تمام قوم من منتظم شوند، جز اينكه بر تخت از تو بزرگتر باشم
» .بدان كه تو را بر تمامي زمين مصر گماشتم«: و فرعون به يوسف گفت  

و فرعون انگشتر خود را از دست خويش بيرون كرده، آن را بر دست يوسف 
.  بر گردنش انداختگذاشت، و او را بر كتان نازك آراسته كرد، و طوقي زرين

زانو «كردند كه  و او را بر عرابه دومين خود سوار كرد، و پيش رويش ندا مي
: و فرعون به يوسف گفت. پس او را بر تمامي زمين مصر برگماشت» !زنيد

من فرعون هستم، و بدون تو هيچكس دست يا پاي خود را در كل ارض «
» حافظ حيات«بمعني  صفنات فعنيحو فرعون يوسف را » .مصر بلند نكند

ناميد، و اَسنات، دختر فوطي فارع، كاهن اون را بدو به زني داد، و يوسف بر 
  .زمين مصر بيرون رفت

و يوسف سي ساله بود وقتي كه به حضور فرعون، پادشاه مصر بايستاد، و   
و در هفت . يوسف از حضور فرعون بيرون شده، در تمامي زمين مصر گشت

پس تمامي مأكوالت آن . محصول خود را به كثرت آوردسال فراواني، زمين 
هفت سال را كه در زمين مصر بود، جمع كرد و خوراك را در شهرها ذخيره 

و يوسف غله . نمود، و خوراك مزارع حوالي هر شهر را در آن گذاشت
كران بسيار، مثل ريگ دريا ذخيره كرد، تا آنكه از حساب باز ماند، زيرا كه  بي
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و قبل از وقوع سالهاي قحط، دو پسر براي يوسف زاييده . ده بوداز حساب زيا
زاده  و يوسف نخست. شد، كه اَسنات دختر فوطي فارِع، كاهن اون برايش بزاد

خدا مرا از تمامي مشقتم و تمامي خانه «: ا گفترخود را منسي نام نهاد، زي
را در زمين خدا م«: و دومي را افرايم ناميد، زيرا گفت» .پدرم فراموشي داد
  ».مذلتم بارآور گردنيد

و هفت سال قحط، . و هفت سال فراواني كه در زمين مصر بود، سپري شد  
و قحط در همه زمينها پديد شد، ليكن . آمدن گرفت، چنانكه يوسف گفته بود

و چون تمامي زمين مصر مبتالي قحط شد، قوم . در تمامي زمين مصر نان بود
نزد «: و فرعون به همه مصريان گفت. رآوردندبراي نان نزد فرعون فرياد ب

پس قحط تمامي روي زمين را » .يوسف برويد و آنچه او به شما گويد، بكنيد
فروخت، و قحط  فرو گرفت، و يوسف همه انبارها را باز كرده، به مصريان مي

 همه زمينها به جهت خريد غله نزد يوسف به و. ددر زمين مصر سخت ش
  . بر تمامي زمين سخت شد، زيرا قحطمصر آمدند

و اما يعقوب چون ديد كه غله در مصر است، پس يعقوب به پسران خود   
ام كه غله در مصر  اينك شنيده«: و گفت» نگريد؟ چرا به يكديگر مي«: گفت

پس  ».است، بدانجا برويد و براي ما از آنجا بخريد، تا زيست كنيم و نميريم
و اما بنيامين، برادر . ر فرود آمدندده برادر يوسف براي خريدن غله به مص

پس . يوسف را يعقوب با برادرانش نفرستاد، زيرا گفت مبادا زياني بدو رسد
آمدند، به جهت خريد آمدند، زيرا كه قحط در  اسراييل در ميان آناني كه مي بني

  .زمين كنعان بود
و . فروخت و يوسف حاكم واليت بود، و خود به همه اهل زمين غله مي  
چون يوسف . او را سجده كردندادران يوسف آمده، رو به زمين نهاده، بر

برادران خود را ديد، ايشان را بشناخت، و خود را بديشان بيگانه نموده، آنها را 
از زمين «: گفتند» ايد؟ از كجا آمده«: به درشتي سخن گفت و از ايشان پرسيد

ت، ليكن ايشان او يوسف برادران خود را شناخو  ».كنعان تا خوراك بخريم
  .و يوسف خوابها را كه درباره ايشان ديده بود، بياد آورد. را نشناختند

  
گتر يوسف در مقابل برادر كوچكشان رديديد كه چه اتفاقي افتاد؟ برادران بز  

! يوسف تعظيم كردند، دقيقاً همانگونه كه يوسف سالها پيش در خواب ديده بود
خواستند  او متنفر بودند، او را رد كردند و ميآنها در مقابل همان يوسفي كه از 

يوسف بالفاصله برادران خود را شناخت، اما آنها او ! او را بكشند، تعظيم كردند
در درس بعدي ! را نشناختند، زيرا بيش از بيست سال بود كه او را نديده بودند
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گونه به ياري خدا داستان يوسف را به پايان خواهيم رساند و خواهيم ديد كه چ
  .شناساند د را به برادران خود مييوسف خو

خواهد توسط داستان  اما درس امروز چه تعليمي براي ما دارد؟ خدا مي  
خواهد به ما بگويد آنچه ميان  يوسف و برادرانش به ما چه بياموزد؟ خدا مي

دهنده    است از رويداد بزرگي كه ميان نجاتتصويرييوسف و برادران رخ داد 
س امروز خود بخواهيم تنها ردوستان، اگر از د. دهد ندان آدم رخ ميدنيا و فرز

از ) يك تصوير( اي بود يوسف سايه: يك چيز بياموزيم، آن اين است
داستان يوسف حداقل . فرستد  كه خدا وعده داده بود به جهان مياي دهنده نجات

ستان از دا) نمونه، تصويري(كه همه پرتويي ) واقعه و شباهت(صد جزء دارد 
لماً، مس. كرد اي كه بايد هجده قرن بعد ظهور مي  دهنده دهنده هستند، نجات نجات

ها را بررسي كنيم، اما   تمام اين شباهتفرصت نيست كه در اين درس
  .ايتان بيان كنيمخواهيم سه شباهت، از اين شباهتها را بر مي

آنها . دندرد كراول ديديم كه برادران يوسف هم او و هم خوابهايش را ) 1  
همين بالها بر سر . از او متنفر بودند، به او توهين كردند و حتي او را فروختند

دهنده و هم  مردم دنيا هم نجات. اي كه خدا به اين جهان فرستاد آمد  دهنده نجات
حتي او را بر پيغام او را رد كردند ـ به او ناسزا گفتند، بر او جفا رساندند، و 

  .صليب ميخكوب كردند
مردم در ابتدا يوسف را تحقير كردند و او را به : تصوير دوم اين است) 2  

ين كرده بود، پادشاه مصر او را ياينحال در زماني كه خدا تع اما با. زندان انداختند
، و به تمام كساني كه از گرسنگي در حال مرگ نشاندبر مسند رهبري مصر 

به » ! را نجات خواهد دادنزد يوسف برويد، او جان شما«: بودند اعالم نمود
كه به اين دنيا فرستاد اي  دهنده همين شكل هم خداوند خدا در مورد نجات

او حافظ جانهاي ! ام برويد اي كه من برايتان فرستاده دهنده نيز نجات: گويد مي
اگر خود را به او تسليم كنيد، ديگر هيچگاه در ! شماست؛ خدا منشأ حيات است

  .ن شما تا به ابد زنده خواهد بود كشيد و جادل خود گرسنگي نخواهيد
در پايان . نظير است دهنده و يوسف بي سومين شباهت ميان نجات) 3  

اي نداشتند جز اينكه در  آنها چاره. تسليم كردندبرادران يوسف خود را به او 
مقابل همان كسي كه دست رد به سينه او زده بودند و او را حقير كرده بودند، به 

دهنده، همان  كند كه نجات به همين شكل هم كالم خدا اعالم مي! تندخاك بيف
حرمت ساختند و او را رد كردند، روزي براي داوري  كسي كه بسياري او را بي

در آن روز تمام مردم دنيا در مقابل او سر تعظيم فرود . به اين دنيا خواهد آمد
ا او را به عنوان د برد او همانكسي است كه خدنخواهند آورد؛ همه پي خواه

  !ه و داور تمام دنيا برگزيده استدهند نجات
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، كسي كه خدا او دهنده آيا خود را به نجاتندگان عزيز، شما چطور؟ خوان  
؟ يا اينكه دست ايد تسليم كردهرا برگزيده تا شما را از داوري ابدي برهاند، 

برسد و گذاريد تا فرصت را از دست بدهيد، و روز داوري فرا  روي دست مي
  .مجبور شويد در برابر او سر تعظيم فرود آوريد

 درس رسد، اما اين بدان معنا نيست كه ديگر  ما در اينجا به پايان ميدرس  
  !...امروز را فراموش كنيد

. امروز بگشايدخدا به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روي حقايق   
  :گويد كالم خدا مي

  
كنيد اگر در آن اهتمـام كنيـد،         ريم كه نيكو مي   تر دا  كالم انبيا را نيز محكم    «

  )19:1پطرس 2( ».مثل چراغي درخشنده در مكان
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  27درس 
  :يوسف

  و ادامه داستان
  
  
  
  50- 42پيدايش 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

ده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كر
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب

 را به شما تقديم طريق عدالت توانيم باري ديگر درس اينكه ميخوشحاليم از 
  .كنيم مي

امروز قصد .  گذشته در مورد يوسف بن يعقوب سخن گفتيمدر دو درس  
پايان قسمت اول ، و بدين سان به ي كنيمادامه داستان يوسف را بررسداريم 

كنون ديديم كه يعقوب، نوه ابراهيم دوازده تا. دايش برسيم يعني پيكتاب تورات
آنها همه در سرزمين كنعان زندگي . يوسف پسر يازدهم بود. پسر داشت

دانيد خدا به فرزندان ابراهيم، اسحاق و  كردند سرزميني كه و همانگونه كه مي مي
هنگامي كه يوسف جواني بيش نبود، در خواب ديد كه .  داده بوديعقوب وعده

اما برادران بزرگ او، او . برادران بزرگش روزي در مقابل او تعظيم خواهند كرد
كردند و سرانجام او را به عنوان يك برده فروختند و  و خوابهايش را تحقير مي

تمام مشقتهايش با اينحال خدا يوسف را از . يوسف به سرزمين مصر منتقل شد
نجات داد و به او حكمت بخشيد تا خواب فرعون، پادشاه مصر را تعبير كند 
يوسف به ياري خدا پيشگويي كرد هفت سال قحطي شديد بر سرزمين مصر 

از اين رو فرعون يوسف را به عنوان حاكم عالي بر تمام . واقع خواهد شد
  .سرزمين مصر گماشت

همانگونه كه يوسف پيشگويي كرده بود به پس از اينكه هفت سال فراواني،   
اينحال  با. پايان رسيد، در سرزمين مصر و كنعان خشكسالي عظيمي رخ داد

تي بود مسرزمين مصر سرشار بود از انبارهاي غله كه همه به خاطر فيض و حك
  .كه خدا به يوسف بخشيده بود

 يوسف هنگامي كه يعقوب شنيد در مصر غالت بسيار است، ده برادر بزرگ  
اما بنيامين، برادر كوچك يوسف را همراه آنها . را فرستاد تا مقداري غله بخرند

سپس، ديديم كه ده برادر بزرگتر يوسف به مصر . نفرستاد تا مبادا آسيبي ببيند
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رسيدند و در مقابل برادر خود يوسف به خاك افتادند، و بدينسان به آنچه كه 
يوسف برادران بزرگ . مه عمل پوشانيدنديوسف سالها پيش به آنها گفته بود جا

خود را شناخت، اما آنها او را نشناختند، زيرا بيش از بيست سال بود كه او را 
  .نديده بودند، و به گمانشان يوسف مرده بود

يوسف امروز داستان خود را به پايان خواهيم رسانيد و خواهيم ديد كه   
 بالفاصله هويت خود را بر يوسف. شناساند درانش مياچگونه خود را به بر

خواست آنها را امتحان كند و ببيند كه آيا دلهاي  برادرانش آشكار نكرد، زيرا مي
چون «: گويد كتاب مقدس مي. شرير و رياكار آنها تغيير كرده است يا خير

ود را بديشان بيگانه نموده، خيوسف برادران خود را ديد، ايشان را بشناخت، و 
از «: گفتند» ايد؟ از كجا آمده«: خن گفت و از ايشان پرسيدآنها را به درشتي س

  )7:42پيدايش (» .كنعان تا خوراك بخريم
يوسف سؤاالت بسياري از آنها پرسيد و به آنها برچسب جاسوسي زد آنها   

خواست كه آنها قدري به وضعيت زندگي و  يوسف مي. را به زندان افكند
ز بعد يوسف به آنها اجازه داد كه سه رو.  فكر كنند در حضور خدادلهايشان

بروند اما يكي از آنها را در زندان نگاه داشت، و به آنها گفت بروند برادر 
  .كوچك خود، بنيامين، كوچكترين فرزند پدرشان را همراه خود بياورند

هاي بسيار، برادران بزرگتر همراه با بنيامين به مصر بازگشتند تا پس از ماه  
پس از اينكه به مصر رسيدند باري ديگر به مالقات يوسف . غله بيشتري بخرند

يوسف آنها را به . شناختند رفتند، حاكم سرزمين مصر ـ اما آنها هنوز او را نمي
سپس جشن بزرگي براي آنها . خانه خود برد، و باعث شد كه آنها بسيار بترسند

 به بنيامين .برپا كرد و آنها را بر طبق سن، از بزرگ به كوچك پشت ميز نشانيد
شايد يوسف داشت برادران خود را امتحان . پنج بار بيشتر از بقيه غذا دادند

كردند، نسبت به  كرد تا ببيند كه آيا همانگونه كه نسبت به او حسادت مي مي
 به هر حال هيچيك از آنها .كنند يا خير ر خود نيز حسادت ميبرادر كوچكت

  .نشان ندادنسبت به برادر كوچك خود از خود حسادتي 
هاي آنها را از غله پر  پس از جشن، يوسف به نوكر خود دستور داد كيسه  

پس از اينكه برادران يوسف . اي را در كيسه بنيامين مخفي كنند كنند و جام نقره
مصر را به قصد كنعان ترك كردند، يوسف مباشر خود را در پي آنها فرستاد تا 

چرا .. «: كه مباشر آنها را دستگير كرد، گفتپس از اين. آنها را به دزدي متهم كند
نوشد و از آن  بدي به عوض نيكويي كرديد؟ آيا اين نيست كه آقايم در آن مي

  )5- 4 :44پيدايش  (».د كرديد، بزند؟ در آنچه كرديد تفأُل مي
گتر شروع كرده به برادر رها را گشت، و از كيسه برادر بز مباشر تمام كيسه  

در اين هنگام برادران ! ام را در كيسه بنيامين يافتكوچك ختم كرد ـ و ج
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هاي خود را پاره كردند، و به شهر بازگشتند و به پاهاي  بزرگتر يوسف جامه
توانيد  چه كار كرديد؟ فكر كرديد مي«سپس يوسف به آنها گفت، . يوسف افتادند

 چه بگوييم؟ چگونه«: يهودا، پسر چهارم يعقوب به او گفت» مرا فريب دهيد؟
ما غالم تو ! گناهيم؟ خدا گناه و خطاياي ما را آشكار كرده است ثابت كنيم كه بي

  »!اش يافتي هستيم، ما به همراه كسي كه جام را در كيسه
. من استاش پيدا شد غالم  تنها كسي كه جام در كيسه«: يوسف پاسخ داد  

دوباره د يوسف آمد و سپس يهودا نز» .ر خود برويددبقيه شما به سالمت نزد پ
سپس يهودا نزد . كشد گفت به او درباره عذابي كه پدرشان در نبود بنيامين مي

يوسف التماس كرد كه بر آنها رحم كند به بنيامين اجازه دهد نزد پدر خود 
. و همچنين يهودا از يوسف خواست كه او بجاي بنيامين غالم او شود. بازگردد

ن گذشته خود چه عذابي هنگامي كه يوسف ديد بردرانش به خاطر گناها
كنند،  ي برادر و پدر خود خواهش و التماس ميو اينكه چقدر براكشند،  مي

زمان آن دانست كه ديگر  او مي. اند دران بزرگش واقعاً توبه كردهابرفهميد كه 
  !بشناساندانش ر به برادرسيده كه خود را

  :فرمايد كالم خدا مي  
  

 بودند نتوانست خودداري كند، و يوسف پيش جمعي كه به حضورش ايستاده
و كسي نزد او نماند وقتي كه » !همه را از نزد من بيرون كنيد«: پس ندا كرد

و با آواز بلند گريست، و . يوسف خويشتن را به برادران خود شناسانيد
من «: و يوسف، برادران خود را گفت. مصريان و اهل خانه فرعون شنيدند

و برادرانش جواب وي را نتوانستند » است؟آيا پدرم هنوز زنده ! يوسف هستم
  .داد زيرا كه به حضور وي مضطرب شدند

پس نزديك آمدند و » .نزديك من بياييد«: و يوسف به برادران خود گفت  
و حال رنجيده مشويد ! منم يوسف، برادر شما، كه به مصر فروختيد«: گفت

ا فرستاد ش روي شمخدا مرا پيو متغيير نگرديد كه مرا بدينجا فروختيد، زيرا 
زيرا حال دو سال شده است كه قحط در زمين . داردزنده نگاه) نفوس را(تا 

و خدا مرا پيش روي . است و پنج سال ديگر نيز نه شيار خواهد بود و نه درو
شما به نجاتي عظيم احيا دارد، و  تا براي شما بقيتي در زمين نگاهشما فرستاد

رستاديد، بلكه خدا، و او مرا پدر و فرعون و آقا ن شما مرا به اينجا نفآلاو . كند
بشتابيد و نزد پدرم . و تمامي اهل خانه او و حاكم بر همه زمين مصر ساخت

كه خدا مرا حاكم تمامي مصر : گويد پسر تو يوسف چنين مي«: رفته بدو گوييد
و در زمين جوشن ساكن شو تا نزديك . ساخته است، نزد من بيا و تأخير منما

ات با هر چه كه  ات و رمه شي، تو و پسرانت و پسران پسرانت، و گلهمن با
تا تو را در آنجا بپروانم، زيرا پنج سال قحط باقي است، مبادا تو و اهل . داري
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و اينك چشمان شما و چشمان برادرم . نوا گرديد ات و متعلقانت بي خانه
 پدر مرا از همه پس. گويد بيند، زبان من است كه با شما سخن مي بنيامين، مي

يل نموده پدر مرا ايد خبر دهيد، و تعج حشمت من در مصر و آنچه ديده
پس به گردن برادر خود بنيامين آويخته، بگريست و بنيامين بر  ».بدينجا آوريد

و همه برادران خود را بوسيده برايشان بگريست، و بعد از . گردن وي گريست
  )15-1:45ش پيداي( .گو كردندآن برادرانش با وي گفت

  
و . پس از اين، برادران يوسف آماده شدند كه به خانه پدر خود بروند  

هايي داد و براي سفر  همانگونه كه فرعون دستور داده بود، يوسف به آنها ارابه
  .آنها تدارك ديد

  
و او را خبر داده . و از مصر برآمده نزد پدر خود يعقوب به زمين كنعان آمدند

آنگاه دل » . او حاكم تمامي زمين مصر است!زنده استن يوسف اآل«: گفتند
همه سخناني كه يوسف بديشان . وي ضعف كرد زيرا كه ايشان را باور نكرد

هايي كه يوسف براي آوردن او فرستاده  گفته بود به وي گفتند، و چون ارابه
» !كافي است«: و اسرائيل گفت. بود، ديد روح پدر ايشان، يعقوب زنده گرديد

  ».روم و قبل از مردنم او را خواهم ديد ن يوسف، هنوز زنده است؛ ميپسر م
  

اش از  گويد كه چگونه يعقوب و خانواده مقدس به ما مي پس از آن، كتاب  
يوسف در ميان راه . زمين كنعان خارج شدند و به سوي مصر حركت كردند

  د، و در آنجا خدا با او سخن گفت،اي به خدا تقديم كر قرباني
  

من هستم خدا، خداي «: گفت» .لبيك«: گفت» ! اي يعقوب! يعقوباي «  
در آنجا امتي عظيم از تو بوجود پدرت، از فرود آمدن به مصر مترس، زيرا 

من نيز تو را از آنجا البته باز من با تو به مصر خواهم آمد و . خواهم آورد
  ».ود را بر چشمان تو خواهد گذاشت، و يوسف دست خخواهم آورد

  )4-3:46ش پيداي(
  

يعقوب چقدر . اش پس از سفري طوالني به مصر رسيدند ده يعقوب و خانوا  
پس ! توانست پسرش يوسف را ببيند خوشحال بود از اينكه پس از سالها مي

اش، در زمين جوشن مصر ساكن   ناميده شده بود، و خانوادهاسرائيليعقوب كه 
هاي بسيار بزرگي  د و طايفهو در نسل آنها در آنجا روز به روز بيشتر ش. شدند

در مجموع او . يعقوب به مدت هفده سال در مصر زندگي كرد. شكل گرفت
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از اين رو يعقوب پدر طوايف اسراييل، در گذشت و نزد .  سال زندگي كرد147
يوسف و برادرانش و تمام مردم مصر به مدت هفتاد روز . خدا به آسمان رفت
ر قبر جدشان، و را در زمين كنعان و دپسران يعقوب، ا .برايش ماتم گرفتند
  .ابراهيم دفن كردند

  :گويد يش يعني باب پنجاه چنين ميمقدس در باب آخر كتاب پيدا كتاب  
  

اگر يوسف «: ان مرده است، گفتندو چون برادران يوسف ديدند كه پدر ايش
ايم به ما  ن از ما كينه دارد، هرآينه مكافات همه بدي را كه به وي كردهاآل
مترسيد زيرا كه آيا من در جاي «:  يوسف ايشان را گفت...».سانيداهد رخو

شما درباره من بد انديشيديد، ليكن خدا از آن قصد نيكي كرد، خدا هستم؟ 
ن و اآل. ، چنانكه امروز شده استمايدتا كاري كند كه قوم كثيري را احيا ن

ايشان را تسلي داد پس » .پرورانم من شما را و اطفال شما را مي. ترسان مباشيد
و يوسف در مصر ساكن ماند، او و اهل خانه . شان گفتيآويز بد و سخنان دل

: و يوسف برادران خود را گفت. ..يوسف صد و ده سال زندگي كردو . پدرش
ود، و شما را از اين زمين به مميرم، و يقيناً خدا از شما تفقد خواهد ن من مي«

و » .يعقوب قسم خورده است، خواهد بردزميني كه براي ابراهيم و اسحاق و 
هر آينه خدا از شما تفقد خواهد «: اسراييل سوگند داده، گفت يوسف به بني

و يوسف مرد در حيني كه » .نمود، و استخوانهاي مرا از اينجا خواهيد برداشت
  .و او را حنوط كرده، در زمين مصر در تابوت گذاشتند .صد و ده ساله بود

  
و او را .. .مرد و يوسف«. رسد ات به پايان مي اين عباركتاب پيدايش با  

اين كتاب كه به پيدايش حيات » . گذاشتندتابوتحنوط كرده، در زمين مصر در 
به خاطر گناه آدم، مرگ گريبانگير . رسد  به پايان ميمرگشود با داستان  آغاز مي

) 23:6روميان (» !مزد گناه موت است«چه بخواهيد يا نخواهيد، . تمام انسانها شد
مرد، زيرا   بر وي بود، بايد ميحافظ حياتحتي مرد خوبي مثل يوسف، كه نام 

يوسف، به ياري خدا . او نيز از نسل آدم بود و ريشه گناه هنوز در او مانده بود
، اما حفظ كنداش از گرسنگي  صر و خانوادهتوانست، نگذارد كه مردم م

توانيم با دلهايي سرشار از شادي خدا  ا مياما م. مرگ برهاندنتوانست آنها را از 
اي  دهنده  كه نجاتدهد وعده مي در كتاب پيدايش خدارا شكر كنيم، زيرا 

 گناهمرگ پيامد . بر مرگ غلبه خواهد كردفرستد كه  شايسته به اين دنيا مي
 مرگ و مجازات گناه.  است و شرارت در دل انسانريشه گناه شرارت. است

مجازات . اه از شيطان است و شيطان قلب شيطاني انسان ريشة گن.جهنم است
دنيا اي كه خدا وعده داده است به اين  دهنده  نجات.گناه مرگ و جهنم است
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 است زندگي كساني را كه  غلبه كرده است و قادر...مرگ و گناه وفرستند، بر  مي
  .او ايمان بياورند دگرگون سازدبه 

دهنده كامل بر شيطان و گناه، مرگ   نجاتدانيد اين ندگان عزير، آيا ميخوان  
و جهنم غلبه كرده است، و به تمام كساني كه به او ايمان آوردند حيات جاوداني 

خداوند خداي «: گويد دهنده چنين مي كند؟ انجيل مقدس درباره نجات عطا مي
و . رك باد، زيرا از قوم خود تفقد نموده، براي ايشان فدايي قرار دادااسرائيل متب

چنانچه به زبان مقدسين گفت كه از بدو .. .شاخ نجاتي براي ما برافراشت
  آمين) 70-68:1لوقا (» !بودند عالم انبياي او مي

خروج نام دارد  بعدي، به ياري خدا به دومين كتاب تورات كه در درس  
  ...خواهيم پرداخت

ي ا واقـع خالصـه   مقدس كـه در      به اين آيه از كتاب     .خدا به شما بركت دهد      
  :است از كتاب پيدايش فكر كنيد

  
  »!نهايت افزون گرديد گشت، فيض بيليكن جايي كه گناه زياد «

  )20:5روميان (
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  28درس 
  بازنگري كتاب اول تورات

  
  
  

  1ـ خروج 1پيدايش
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
 تعيين كرده است، درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود

بسيار . كنيم  خود را آغاز مي درسآن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشيد
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

دانيد، تورات اولين كتاب  همانگونه كه مي. كنيم ما هنوز تورات را مطالعه مي  
اولين قسمت . شود هاي انبيا است و خود به پنج كتاب ديگر تقسيم مي شتهاز نو
امروز . يش را به پايان رسانديما گذشته خود كتاب پيددر درس. ش نام داردپيداي

كتاب خروج شامل .  نام داردخروجكنيم كه  دومين قسمت از تورات را آغاز مي
سراييل از اسارت در ا انگيزي است از رهايي بني ت داستانهاي عجيب و حير
  .سرزمين مصر به دست خدا

 بيندازيم به آنچه كه در نگاهيپيش از اينكه به كتاب خروج بپردازيم، بياييد   
اندازي كامل از كتاب  مهم است كه چشم. كتاب اول كتاب مقدس خوانديم

پيدايش داشته باشيم، زيرا كتاب پيدايش بنيادي است كه خدا قرار داده است تا 
ك كرده و به آن ديگر كتب انبيا نوشته شده است درانيم آنچه را كه در ما بتو

  .ايمان بياوريم
: خوانيم آيا اولين آيه كتاب پيدايش را به ياد داريد؟ در آيه اول پيدايش مي  

» !خدادر ابتدا «. اين بسيار مهم است» .در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد«
سپس ! و آن خدا بود. ك نفر وجود داشتهنگامي كه چيزي وجود نداشت، ي

 مقدس آفريد، تنها با قدرت كالم ازلي و فرشتهديديم كه چگونه خدا ميليونها 
خدا فرشتگان آفريد تا او را خدمت كنندو تا به ابد او را . روح قدوس خود

و آن . تر بود  و حكيماي بود كه از همه زيباتر  فرشتهدر ميان فرشتگان،. بپرستند
گويد زماني فرا رسيد كه مغرور شد و  مقدس به ما مي اما كتاب.  بودزهرهفرشته 

 چيدند كه بر عليه  زهره و ديگر فرشتگان توطئه. خدا را در دل خود حقير شمرد
تواند  خدا نمي. تواند بر خدا غلبه كند با اينحال، هيچكس نمي. خدا بشورند

ن رو خدا شيطان و فرشتگان از اي. شورند تحمل كند كساني را كه بر عليه او مي
 را، كه به معناي دشمن است، بر زهره شيطانشرير را از حضور خود راند و نام 
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 را براي جهنمو پس از اينكه خدا شيطان و فرشتگانش را بيرون كرد، آتش . نهاد
گويد كه خداي عادل در روز داوري، شيطان و  مقدس مي كتاب. آنها خلق كرد

  .آتش خواهد افكندتمامي همراهانش را به 
كند، سپس خوانديم كه خدا براي انسانهايي كه قصد داشت آنها را خلق   

ترين مخلوقي است كه خدا خلق كرده است، زيرا  مهمانسان.  خلق نموددنيايي
اي عميق و عالي با  خواست رابطه خدا مي! انسان به صورت خدا آفريده شد

 در انسان قرار داد تا بتواند ذهنيبه همين خاطر است كه او . انسان داشته باشد
 اي اراده به او داد كه بتواند خدا را دوست داشته باشد، و قلبيخدا را بشناسد، 

  .به او بخشيد كه بتواند از خدا اطاعت نمايد
خدا به .  قرار دادآزمايشسپس، ديديم كه خدا انسانهايي را كه آفريد در   

مانعت بخور؛ اما از درخت معرفت نيك م از همه درختان باغ بي«: آدم هشدار داد
تا : يعني» .و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد

  !به ابد از من جدا خواهي شد
اينحال ديديم كه اجداد ما، آدم و حوا اطاعت از شيطان و خوردن از  با  

رو كالم خدا از اين . درختي را كه خدا آن را منع كرده بود انتخاب كردند
 داخل جهان گرديد و به گناه گناههمچنان كه بوساطت يك آدم «: فرمايد مي

درست به ) 12:5روميان (» .موت بر همه مردم طاري گشت؛ و به اينگونه موت
به خاطر گناه آدم . اي در ميان انسانها شايع شده باشد مانند اينكه بيماري مسري

همه لياقت همه مرگ و رويارويي با داوري به خاطر گناه آدم . همه ما گناهكاريم
  .خدا است

سپس ديديم كه خدا آدم و حوا را به خاطر گناهشان از باغ بهشت بيرون   
با اينحال، خدا پيش از اينكه آنها را بيرون كند، اعالم كرد كه قصد دارد . كرد

ن  را براي نجات آدم و حوا از سلطه شيطان و عقوبت گناه به زمياي دهنده نجات
. اي داشت خدا بر طبق تدبير عالي خود براي نجات گناهكاران نقشه. بفرستد

نقشه او اين بود كه انساني كامل را كه به گناه آدم آلوده نباشد، به اين دنيا 
اين انسان عادل با ميل و اراده خود، حاضر شد خون خود را براي گناه . بفرستد

 انسانها را ببخشد، بدون اينكه گناهتوانست  خدا بدين طريق، مي. بني آدم بريزد
دهنده وعده داده  حقيقتاً آنچه خدا در مورد نجات. عدالت خود را ناديده انگارد

  !اي بسيار عجيب بود بود، وعده
سپس ديديم كه چگونه خدا آن وعده عالي را با قرباني چند حيوان و تهيه   

داد  دم و حوا تعليم ميخدا به آ. لباس از پوست آنها براي آدم و حوا تأييد كرد
  ».بدون ريختن خون آمرزشي نيست«و » مزد گناه موت است«كه 
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 اي برهديديم كه هابيل . پس از آن در مورد اولين فرزندان آدم خوانديم  
عيب به حضور خدا قرباني كرد، كه در واقع خود نمادي بود از  بي

و . داد ان خود را ميآمد و براي گناهكاران ج  كه به اين دنيا مياي دهنده نجات
ديديم كه قائن، سعي كرد با سعي و تالش انساني خود به خدا نزديك شود، و 

مقدس  از اين رو كتاب. آنچه را كه بر زمين كشت كرده بود به خدا تقديم كرد
خداوند هابيل و هديه او را منظور داشت، اما قائن و هديه او را «: گويد مي

: گويد نمي قائن را نپذيرفت؟ زيرا شريعت خدا چرا خدا قرباني» .منظور نداشت
بدون «و » ! استموتمزد گناه «: گويد بلكه، مي» .! استاعمال نيكومزد گناه «

خدا از قائن خواست تا توبه كند و راه عدالتي كه » ! آمرزش نيستريختن خون
خود مقرر كرده بود بپذيرد، اما قائن خشمگين شد، و برادر كوچكتر خود هابيل 

  . كشترا
گويد در زمان  اكثر فرزندان آدم پيرو قائن بودند، تا حدي كه كالم خدا مي  

ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است، و هر تصور از خيالهاي «نوح خدا 
خاطر دل پر از شرارت انسان، خدا ب» .دائماً محض شرارت استدل وي 

ا از روي زمين پاك خواست دنيا در زير آب غرق كند تا گناهكاران عصيانگر ر
در آن زمان پر از شرارت تنها نوح بود كه به خدا ايمان داشت، خدايي كه . كند

فته بود كشتي بزرگي بسازد، تا پناهگاهي باشد براي تمام كساي كه گبه او 
در حاليكه نوح مشغول ساختن كشتي بود خدا در اين . خواهند وارد آن شوند مي

جز . اينحال هيچكس توبه نكرد و وارد كشتي نشدبا . به انتظار گناهكاران بود
  .اش نوح و خانواده

ديم دي. ز نسل سام بوداابراهيم نبي . نوح سه پسر داشت، سام، حام و يافث  
. دري خود را ترك كند و به سرزمين كنعان برودكه خدا به ابراهيم گفت خانه پ

مت نبي خدا و  بوجود آورد كه از آن اامتي جديدخدا قصد داشت از ابراهيم 
ركت تو ب«به همين دليل خدا به ابراهيم گفت، .  ظهور كنددهنده دنيا نجات

  )3- 2:12پيدايش (» .بركت خواهند يافت و از تو جميع قبايل دنيا ...خواهي بود
سپس، ابراهيم در سن پيري همانگونه كه خدا وعده داده بود صاحب پسري   

ورد و يعقوب كه نام اسرائيل را بر سپس اسحاق، يعقوب را آ. به نام اسحاق شد
و از دوازده پسر يعقوب امتي كه خدا به . روي نهاده بود دوازده پسر آورد

  .ابراهيم وعده داده بود، يعني امت اسرائيل بوجود آمد
 گذشته، داستان اسارت پسران يعقوب را، مخصوصاً پسر در سه درس  

ف از او متنفر بودند، اما برادران بزرگ يوس. يازدهم، يوسف را بررسي كرديم
اي در  پس از آن خشكسالي. خدا او را بركت داد و او را حاكم مصر كرد

در . سرزمين مصر و كنعان به وقوع پيوست، و فالكت و بدبختي به همراه آورد
و هنگامي كه يعقوب . نتيجه يعقوب و پسرانش چيزي براي خوردن نداشتند



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    174

سپس ديديم . ن خود را به آنجا فرستادشنيد كه در مصر غله بسيار است، پسرا
كه چگونه يوسف هويت خود را بر برادران خود فاش ساخت، آنها را بخشيد، و 

 كتاببينيم كه در پايان  اين رو مي. مام برادرانش را به مصر آوردخانواده و ت
ني كه خدا به يم در سرزمين كنعان، سرزني اسرائيلب مكاشفه ديگر پيدايش

اينحال اين واقعه خود تحقق  با. مصراده بود، نيستند، بلكه در ابراهيم وعده د
  :آنچيزي بود كه خدا سالها پيش به ابراهيم گفته بود

  
ذريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند يقين بدان كه «

، و آنها را بندگي خواهند كرد، و آنها چهارصد سال ايشان را مظلوم بود
ر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بود، من داوري و ب. خواهند داشت
پيدايش (» .يرون خواهند آمدو بعد از آن با اموال بسيار ب. خواهم كرد

13:15، 14(  
  

خدا در تمام وقايعي كه بر بني اسرائيل رخ داد دست داشت چرا خدا اجازه   
سرزمين كنعان را داد نوادگان ابراهيم، اسرائيليان در مصر ساكن شوند، درحاليكه 

خواست جالل و قدرت خود را توسط  به آنها وعده داده بود؟ زيرا خدا مي
خدا قصد داشت با قدرت . داد آشكار سازد وقايعي كه در سرزمين مصر رخ مي

ه بدانند كه او شاه تا همالعاده خود بني اسراييل را نجات بخشد،  عظيم و خارق
  .رباب، خداي قادر استاالَ شاهان؛ رب

 باب اول كتاب خروجروز، به  ام عزيز، در پايان درسانگندحال، خوان  
  :گويد مقدس مي كتاب. توجه كنيد

  
و بني اسرائيل بارور و . و يوسف و همه برادرانش، و تمامي آن طبقه مردند

. نهايت زورآور گرديدند و زمين از ايشان پر گشت منتشر شدند، و كثير و بي
رخاست كه يوسف را نشناخت، و به قوم خود اما پادشاهي ديگر بر مصر ب

بياييد با ايشان به . اسرائيل از ما زياده و زورآورترند همانا قوم بني«: گفت
و واقع شود كه چون جنگ پديد آيد، . حكمت رفتار كنيم، مبادا زياد شوند

ايشان نيز با دشمنان ما همداستان شوند، و با ما جنگ كرده، از زمين بيرون 
  ».روند

س سركاران بر ايشان گماشتند، تا ايشان را به كارهاي دشوار ذليل سازند، پ  
ليكن . و براي فرعون شهرهاي خزينه، يعني فيتوم و رعمسيس را بنا كردند

چندان كه بيشتر ايشان را ذليل ساختند، زيادتر متزايد و منتشر گرديدند، و از 
. ائيل به ظلم خدمت گرفتنداسر و مصريان از بني. نمودند اسرائيل احتراز مي بني
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گونه سازي و هر كاري و خشت سخت، به گلو جانهاي ايشان را به بندگي 
بر ايشان نهادندي به ظلم و هر خدمتي كه . عمل صحرايي، تلخ ساختندي

  .بود مي
هاي عبراني كه يكي را شفره و ديگري را فوعه نام  و پادشاه مصر به قابله  

گري براي زنان عبراني بكنيد، و بر سنگها  لهباچون ق«: بود، امر كرده، گفت
لكن » .اگر پسر باشد او را بكشيد، و اگر دختر بود زنده بماند. نگاه كنيد

ند، بلكه ها از خدا ترسيدند، و آنچه پادشاه مصر بديشان فرموده بود نكرد قابله
: ها را طلبيده، بديشان گفت پس پادشاه مصر قابله .پسران را زنده گذاردند

: ها به فرعون گفتند قابله» را اين كار را كرديد، و پسران را زنده گذارديد؟چ«
و قبل از اين سبب كه زنان عبراني چون زنان مصري نيستند، بلكه زورآورند، «

  ».زايند از رسيدن قابله مي
و . ها احسان نمود و قوم كثير شدند، و بسيار توانا گرديدند و خدا با قابله  

و . ها براي ايشان بساخت ها از خدا ترسيدند، خانه بلهاواقع شد چونكه ق
هر پسري كه زاييده شود به نهر اندازيد، «: فرعون قوم خود را امر كرده گفت

  ».و هر دختري را زنده نگاه داريد
  

 به ياري خدا، در درس. رسد ن ميدر اينجا فصل اول كتاب خروج به پايا  
 خواهيم كرد و خواهيم ديد كه مردي را العاده را بررسي بعدي، اين داستان خارق

آيا نام . اسرائيل را از دستان فرعون، پادشاه شرير مصر برهاند گزيند تا بني برمي
  .دانيد؟ بله، او موسي، نبي خدا است اين مرد را مي

 .خدا به شما بركت دهد... . بسيار متشكريماز اينكه به درس ما توجه كرديد  
  :اما به ياد داشته باشيد

  
زيرا همه چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شدتا به «

  )4:15روميان ( ». تسلي كتاب اميدوار باشيمصبر و
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  29درس 
  موسي نبي

  
  
  
  2 ،1خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
ه است، درك كرده و تسليم آن هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرد

بسيار . كنيم  خود را آغاز مياو آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به ابد با 
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

 پنج كتاب دانيد، در توراتي كه نبي خدا، موسي نوشت، همانگونه كه مي  
ود كتاب پيدايش را به پايان رسانديم، و به كتاب  آخر خدر درس. وجود دارد

دعاي ما اين است كه او افكار و دل ما را . دوم يعني كتاب خروج رسيديم
روشن سازد تا آنچه را كه در اين كتاب غني كه سرشار است از تعاليم ارزشمند 

  .درك نماييم
پس . شود ديديم كه با پايان يافتن كتاب اول تورات، كتاب دوم آن آغاز مي  
به دور از  اسرائيل بنيدانيم كه چگونه فرزندان ابراهيم، اسحاق، يعقوب، يعني  مي

  .در مصر ساكن شدندبخشد،  عده داده بود به آنها ميكنعان، زميني كه خدا و
  :خوانيم ب اول كتاب خروج چنين ميدر با  

  
اش  ه كه به مصر آمدند، هر كس با اهل خانپسران اسرائيلو اين است نامهاي 
رؤبين و شمعون و الوي و يهودا، يساكار و زبولون و : همراه يعقوب آمدند

و همه نفوسي كه از صلب يعقوب . بنيامين، و دان و نفتالي، و جاد و اشير
و يوسف و همه  .و يوسف در مصر بود. پديد آمدند هفتاد نفر بودند

تشر شدند، و و بني اسرائيل بارور و من. برادرانش، و تمامي آن طبقه مردند
  .ان پر گشت زورآور گرديدند و زمين از ايشنهايت كثير و بي

 بر مصر برخاست كه يوسف را نشناخت، و به قوم خود پادشاهي ديگراما   
بياييد با ايشان به . اسرائيل از ما زياده و زورآورترند همانا قوم بني«: گفت

جنگ پديد آيد، و واقع شود كه چون . حكمت رفتار كنيم، مبادا زياد شوند
ايشان نيز با دشمنان ما همداستان شوند، و با ما جنگ كرده، از زمين بيرون 

 ذليل كارهاي دشوارپس سركاران بر ايشان گماشتند، تا ايشان را به  ».روند
. سازند، و براي فرعون شهرهاي خزينه، يعني فيتوم و رعمسيس را بنا كردند
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اختند، زيادتر متزايد و منتشر گرديدند، ليكن چندان كه بيشتر ايشان را ذليل س
اسرائيل به ظلم خدمت  و مصريان از بني. نمودند اسرائيل احتراز مي و از بني
سازي و  كاري و خشت خت، به گلو جانهاي ايشان را به بندگي س. گرفتند

و هر خدمتي كه بر ايشان نهادندي به . گونه عمل صحرايي، تلخ ساختنديهر
  .بود ظلم مي

  
بيش از سيصد سال بعد از مرگ يوسف . دامه داستان بپردازيمييد به ابيا  

 فرعون ديگري عنان حكومت مصر را به دست گرفت، و آنچه كه .گذشته بود
اين فرعون بر اسرائيليان بسيار . يوسف براي مردم مصر انجام داد فراموش كرد

رهاي بسيار و آنها را بر كا. كرد، و آنها را برده و غالم خود ساخت ظلم مي
هايي را كه به جدشان  كردند خدا وعده شايد اسرائيليان گمان مي! دشوار گماشت

ابراهيم داده است فراموش كرده است، اين وعده كه از آنها امتي قدرتمند خواهد 
م به ادر واقع خدا آرام آر! اينحال خدا يك چيز را فراموش نكرده بود با. ساخت
  .پوشانيد  بود، جامه عمل ميهايي كه سالها قبل داده وعده
خدا به آنچه كه ! كند هاي خود عمل مي او به وعده! خدا امين استحقيقتاً   

خدا ! كند، حتي اگر انسان فكر كند او تأخير كرده است دهد عمل مي وعده مي
دهنده از آن امت ظهور  خود تصميم گرفت امتي خلق كند كه انبيا و نجات

  !شود قق نقشه او نميكنند، و هيچ چيز مانع از تح
مسلماً به ياد داريد كه خدا در ابتدا نقشه خود را آشكار كرد، اينكه قصد   

دارد امتي جديد خلق كند، و كار خود را با زوجي مسن به نامهاي ابراهيم و 
ابراهيم در سن صد سالگي صاحب فرزندي به نام اسحاق شد؛ . ساره آغاز كرد

وازده پسر آورد كه در واقع آنها اقوام اسحاق يعقوب را آورد، و يعقوب د
هنگامي كه آنان به سرزمين اسرائيل نقل مكان كردند، . اسرائيل را بوجود آوردند

اما اكنون، پس از سيصد سال، آنها تبديل شده بودند به جماعتي . هفتاد نفر بودند
ده آيا خدا به آنچه كه مدتها پيش وعده دا !بسيار عظيم، بيش از يك ميليون نفر

او تا . شود  خدا امين است، و هيچگاه از كالم خود منصرف نميبود عمل كرد؟
  !به ابد شايسته جالل است

رساند، و   بر طوائف اسرائيل جفا ميفرعوندر درس امروز، خواهيم ديد كه   
كند تا بر  بينيم هر گاه كه فرعون تالش مي اينحال مي با. از آنها برده ساخته بود

دهد و بر  لبه كند و يا آنها را محدود كند، خدا به آنها بركت ميطوائف اسرائيل غ
گويد كه فرعون بسيار  مقدس به ما مي از اين رو، كتاب. افزايد تعداد آنها مي

هر پسري را كه زاييده شود به نهر «: خشمگين شد و به اسرائيليان فرمان داد
 را در ي فرعونا در اين باره چيست؟ چه كسنظر شم) 22:1خروج (» .اندازيد
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خواست بر قوم اسرائيل   چرا شيطان مي،شيطانكرد؟  اين نقشه خبيث هدايت مي
دانست كه خدا وعده داده  ستم كند و در نهايت آنها را نابود كند؟ زيرا شيطان مي

آدم را از اسارت گناه و  اي به اين دنيا خواهد فرستاد كه بني دهنده بود نجات
نسل از  دهنده موعود دانست كه اين نجات طان ميو شي. جهنم آزاد خواهد كرد

به همين علت است كه شيطان فرعون را !  بر خواهد خاستاسرائيل
كرد تا پسران آنها  انگيخت تا بر مردم اسرائيل جفا رساند و حتي تالش مي مي بر

  .را در رود نيل اندازد و بدينسان آنها را از روي زمين محو سازد
تر است، در نظر داشت مردي از قوم اسرائيل  ن قوياما خدا، كه از شيطا  

دانيد؟  آيا نام اين قهرمان را مي. برانگيزاند تا قوم او را از چنگال شيطان برهاند
اما والدين موسي، عمرام و يوكابد، نيز .  استموسيبله، او پيامبر معروف خدا، 

) 20:6؛ خروج 23:11عبرانيان (» .از حكم پادشاه بيم نداشتند«قهرمان بودند زيرا 
  .خوانيم  ميسالهاي اول زندگي موسيدر باب دوم كتاب خروج، درباره 

  :فرمايد مقدس مي كتاب  
  

و آن .  الوي را به زني گرفتدختران از خاندان الوي رفته، يكي از شخصيو 
و چون او را نيكو منظر ديد، وي را سه ماه نهان . زن حامله شده، پسري بزاد

 از ني برايش گرفت، و تابوتينست ديگر او را پنهان دارد، و چون نتوا. داشت
آن را به قير و زِفت اندوده، طفل را در آن نهاد، و آن را در نيزار به كنار نهر 

  .شود يستاد تا بداند او را چه ميو خواهرش از دور ا. گذاشت
و كنيزانش به كنار نهر .  براي غسل به نهر فرود آمددختر فرعونو   
پس تابوت را در ميان نهر ديده، كنيزك خويش را فرستاد تا آن را . گشتند مي

پس دلش . و چون آن را بگشاد، طفل را ديد و اينك پسري گريان بود. بگيرد
  ».اين از اطفال عبرانيان است«: تبر روي بسوخت و گف

آيا بروم و زني شيرده را از زنان «: و خواهر وي به دختر فرعون گفت  
: دختر فرعون به وي گفت» بخوانم تا طفل را برايت شير دهد؟عبرانيان نزدت 

اين «: و دختر فرعون گفت. پس آن دختر رفته، مادر طفل را بخواند» .برو«
پس آن زن طفل » .طفل را ببر و او را براي من شير بده و مزد تو را خواهم داد

فرعون و چون طفل نمود كرد، وي را نزد دختر . داد را برداشته بدو شير مي
او را از آب «:  زيرا گفت نام نهادموسيو وي را . برد، و او را پسر شد

  )10-1:2خروج ( ».كشيدم
  

درحاليكه ديگر نوزادان پسر ! به آن فكر كنيد. اين داستان تولد موسي است  
شد و در توسط خود  شدند، موسي كوچك از مادر خود تغذيه مي كشته مي

 در تمام چيزهايي كه در زندگي خدا. شد يفرعون، اين پادشاه خبيث حفاظت م
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اسرائيل را از  خدا قصد داشت توسط موسي بني. موسي رخ داد دست داشت
چقدر حكمت خدا عميق است، فراتر از حكمت شيطان و . بردگي نجات دهد

دانيد پس از اينكه موسي از شير گرفته شد در كجا بزرگ شد؟ او  آيا مي. انسان
اما خدا ! رساند ، همان كسي كه بر قوم اسرائيل جفا ميدر خانه فرعون بزرگ شد

همچنين . خواست كه توسط موسي قوم اسرائيل را از دست فرعون برهاند مي
آموخت تا براي رهبري  دانست كه چيزهاي بسيار بود كه موسي بايد مي خدا مي

موسي در «: گويد مقدس مي از اين رو كتاب. شد قوم اسرائيل كامالً آماده مي
) 22:7اعمال (» .مامي تربيت اهل مصر تربيت يافته، در قول و فعل قوي گشتت

  .آموخت اما موسي هنوز بايد چيزهاي بسياري مي
  :فرمايد مقدس مي كتاب  

  
، نزد برادران خود بيرون آمد، موسي بزرگ شدو واقع شد در آن ايام كه چون 

 كه شخصي و به كارهاي دشوار ايشان نظر انداخته، شخصي مصري را ديد
پس به هر طرف نظر افكنده، چون . زند عبراني را كه از برادران او بود، مي

و روز ديگر . كسي را نديد، آن مصري را كشت، و او را در ريگ پنهان ساخت
چرا «: كنند، پس به ظالم گفت بيرون آمد، كه ناگاه دو مرد عبراني منازعه مي

را بر ما حاكم يا داور ساخته كيست كه تو «: گفت» .زني همسايه خود را مي
پس موسي » خواهي مرا بكشي چنانكه آن مصري را كشتي؟ است؟ مگر تو مي

و چون فرعون اين ماجرا را » .يقيناً اين امر شيوع يافته است«: ترسيد و گفت
ار كرده، در زمين بشنيد قصد قتل موسي كرد، و موسي از حضور فرعون فر

  )15- 11:2خروج ( .مديان ساكن شد
  

اسرائيل را  بينيم كه موسي در ابتدا سعي كرد با قدرت خود بني از اين رو مي  
خواست  خدا مي. خواست اين كار به اين شكل انجام شود اما خدا نمي. برهاند

رهايي اسرائيل .  در دستهاي او باشد براي رهايي قوم اسرائيلاي وسيلهموسي 
موسي خود تنها يك . خداشد، بلكه به دستان  نبايد به دست موسي حاصل مي

انسان بود، و قدرتي براي آزادي قومش از چنگال فرعون نداشت مگر اينكه خدا 
  .بخشيد به او قدرت مي

گويد موسي به مدت چهل سال در بيابان، در  مقدس به ما مي پس كتاب  
يزرع درسهاي بسياري  خدا در آن بيابان سوزان و لم. زمين مديان زندگي كرد

آنكه در اندك امين «: گويد اي هست كه مي در كالم خدا آيه. شتبراي موسي دا
باشد در امر بزرگ نيز امين بود و آنكه در قليل خائن بود در كثير هم خائن 

پيش از اينكه خدا بار سنگين شباني تمام قوم اسرائيل را به ) 10:16لوقا (» .باشد
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از اين . چك امين استداد كه در اين امور كو موسي بسپارد، موسي بايد نشان مي
گويد كه موسي در صحرايي دور از مصر، به كار شباني  مقدس به ما مي رو كتاب

موسي به مدت چهل . پرداخت و در آنجا ازدواج كرد و صاحب دو فرزند شد
كرد ـ  موسي در آن صحرا گوسفندان پدر زنش را شباني مي. سال شبان اميني بود

 كه او شباني قوم اسرائيل را به عهده كرد خدا موسي را براي روزي آماده مي
  !گرفت مي

  :فرمايد مقدس مي سپس كتاب  
  

اسرائيل به سبب  و واقع شد بعد از ايام بسيار كه پادشاه مصر بمرد، و بني
و . بندگي آه كشيده، استغاثه كردند، و ناله ايشان به سبب بندگي نزد خدا برآمد

را با ابراهيم و اسحاق و يعقوب خدا ناله ايشان را شنيد، و خدا عهد خود 
  )25- 23:2خروج ( .اسرائيل نظر كرد و خدا دانست نيو خدا بر ب. بياد آورد

  
چقدر اين ظلم و ستم . اسرائيل براي مدتي طوالني همچنان برده بودند بني  

اسرائيل را  خدا در نظر داشت قوم. اما خدا آنها را فراموش نكرده بود! عظيم بود
چرا خدا قصد داشت : شايد از خود بپرسيم. جات دهداز اين بردگي ن

! اسرائيل را از سرزمين فرعون برهاند؟ آيا آنها از ديگران بهتر بودند؟ خير بني
پس . اسرائيليان نيز همچون مردم مصر گناهكار بودند، همچون مردم تمام دنيا

  تنها به خاطراسرائيل چنين نقشه خاصي در نظر داشت؟ چرا خدا براي بني
 خدا ناله ايشان را «. بياييد آخرين آيه را دوباره بخوانيم. رحمتش و وفاداري
و خدا بر . بياد آورد را با ابراهيم و اسحاق و يعقوب خدا عهد خودشنيد، و 

  )25-24:2خروج (» .اسرائيل نظر كرد و خدا دانست بني
 بله، خدا بر حسب امانت و رحمت خود، عهد خود را با ابراهيم به ياد  

  :آورد، همان عهدي كه به ابراهيم گفت
  

 و تو بركت خواهي ... پيدا كنم، و تو را بركت دهمو از تو امتي عظيم«  
) 3- 2:12پيدايش  (».و از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت..... بود

يقين بدان كه ذريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند بود، «
 خواهند كرد، و آنها چهارصد سال ايشان را بندگان خواهند و آنها را بندگي

» .يرون خواهند آمدو بعد از آن با اموال بسيار ب. بود، من داوري خواهم كرد
  )14- 13:15پيدايش (
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در درس بعدي به ياري خداوند، خواهيم ديد كه چگونه خدا به شكلي غير   
ه سرزمين مصر برود و خواند تا ب شود و او را مي معمول بر موسي ظاهر مي

  .ا پيش به ابراهيم وعده داده بوداسرائيليان را از بردگي برهاند، همانگونه كه ساله
  ... سپاسگذاريماز اينكه به درس ما توجه كرديد  
ت داود با شما خداحافظي با كالمي از زبور حضر. خدا به شما بركت دهد  
  :كنيم مي
  

را در ميان قومها اعالم اعمال او . ديهوه را حمد گوييد و نام او را بخواني«
دارد تا ابداآلباد و كالمي را كه بر هزاران  عهد خود را ياد مي.. .نماييد

آن عهدي را كه با ابراهيم بسته و قسمي را كه براي . پشت فرموده است
  )9-8 ،1:105مزمور ( ».حاق خورده استاس
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  30درس 
  !مالقات موسي با خدا

  
  
  
  4 ،3خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. گان عزيزر شما خوانندسالم ب  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به ابد با او آرام
  .كنيم ا تقديم مي را به شمطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

در درس گذشته ديديم كه فرعون، پادشاه مصر، بر فرزندان ابراهيم،   
. كشيد كرد، و آنها را برده خود ساخته بود و از آنها بيگاري مي اسرائيليان ظلم مي

ليكن چندانكه بيشتر ايشان را ذليل «: خوانيم اينحال در كتاب خروج مي با
سرانجام فرعون فرماني صادر ) 12:1(» .شدند يساختند، زيادتر متزايد و منتشر م

  .شد آمد بايد به دريا انداخته مي كرد كه طبق آن هر نوزاد پسري كه به دنيا مي
تر از شيطان است، براي خنثي كردن اعمال  اينحال خدا كه بسيار قوي با  

خوانيم كه دختر فرعون نوزاد اسرائيلي را كه در  پس مي. اي داشت فرعون نقشه
دل دختر فرعون براي او . گيرد  ميي بر روي رودخانه شناور بود برسبد

از اين .  را بر وي گذاشتموسيبسوخت و او را به فرزندي قبول كرده و نام 
خواست قوم اسرائيل را   رگ شد، همان كسي كه ميزرو، موسي در خانه فرعون ب

يي قوم خدا، بر طبق حكمت خود، خواست تا از موسي براي رها! نابود كند
هنگامي كه موسي چهل ساله بود، او . اسرائيل از چنگال پادشاه شرير استفاده كند

موسي به مدت چهل سال . خواست او را بكشد فرار كرد از دست فرعون كه مي
  .كرد در بيابان زندگي كرد، و در آنجا ازدواج كرد و گلة پدرزن خود را شباني مي

چگونه خدا خود را بخوانيم و ببينيم كه حال، بياييد ادامه داستان موسي را   
 تا او را به نزد فرعون بفرستد و او قوم اسرائيل را از مصر بر موسي آشكار كرد

  :كنيم از تورات، كتاب خروج باب سه برايتان قرائت مي. بيرون بياورد
  

كرد، و گله  و اما موسي گله پدر زن خود يترون، كاهن مدياني را شباني مي  
و فرشته خداوند . اهللا باشد آمد  صحرا راند و به حوريب كه جبلرا بدان طرف

، اينك آن اي بر وي ظاهر شد، و چون نگريست در شعله آتش از ميان بوته
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اكنون بدان «: و موسي گفت. شود بوته به آتش مشتعل است اما سوخته نمي
  ».شود طرف شوم، و اين امر غريب را ببينم، كه بوته چرا سوخته نمي

شود، خدا از ميان بوته به وي  خداوند ديد كه براي ديدن بدان سو ميچون   
بدين جا «: گفت» .لبيك«: گفت» !اي موسي! اي موسي«: داد و گفت ندا در

نزديك ميا، نعلين خود را از پايهايت بيرون كن، زيرا مكاني كه در آن 
من هستم خداي پدرت، خداي «: و گفت» . استزمين مقدساي  ايستاده

آنگاه موسي روي خود را پوشانيد،  ».هيم، و خداي اسحاق و خدا يعقوبابرا
هر آينه مصيبت قوم خود را «: زيرا ترسيد كه به خدا بنگرد و خداوند گفت

، و استغاثه ايشان را از دست سركاران ايشان شنيدم، زيرا كه در مصرند ديدم
صريان خالصي و نزول كردم تا ايشان را از دست م. دانم غمهاي ايشان را مي

دهم، و ايشان را از آن زمين به زمين نيكو و وسيع برآورم، به زميني كه به شير 
 و و شهد جاري است، به مكان كنعانيان و حتيان و اموريان و فَرِزيان و حويان

اسرائيل نزد من رسيده است، و ظلمي را نيز  ن اينك استغاثه بنيو اآل. يبوسيان
پس اكنون بيا تا تو را نزد فرعون برستم، . ام نند، ديدهك كه مصريان بر ايشان مي

  ».اسرائيل را از مصر بيرون آوري و قوم من، بني
اسرائيل را از  من كيستم كه نزد فرعون بروم، و بني«: موسي به خدا گفت  

و عالمتي كه من تو را . دالبته با تو خواهم بو«: گفت» مصر بيرون آورم؟
چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا را بر اين ام، اين باشد كه  فرستاده

اينك چون من نزد «: موسي به خدا گفت» .كوه عبادت خواهيد كرد
اسرائيل برسم، و بديشان گويم خداي پدران شما مرا نزد شما فرستاده  بني

خدا به موسي » است، و از من بپرسند كه نام او چيست، بديشان چه گويم؟
اسرائيل چنين بگو، يهوه خداي  به بني«:  و گفت».هستم آنكه هستم«: گفت

زد شما پدران شما، خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب، مرا ن
  )15-1 :3خروج ( ». ابداآلبادااين است نام من تفرستاده، 

  
حداقل چهار چيز در از آنچه خدا در بوته آتش بر كوه سينا به موسي گفت   

  :باط كردتوان استن مورد شخصيت خدا مي
هاي  هنگامي كه موسي شعله!  استقدوسآموزيم خدا  اول آنكه مي) 1  

زده شد، و نزديك آن شد  شد ديد، بسيار شگفت مشتعلي را كه از بوته ساتع مي
موسي از . كرد تا علت را جويا شود، و صداي خدا را شنيد كه او را صدا مي

ترسيد؟  چرا موسي مي. دترس به خود لرزيد، و جرأت نكرد كه به آنجا نگاه كن
خدا با اين عبارت قدوسيت ! زيرا او در حضور خدا ايستاده بود، خدا قدوس
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بدين جا نزديك ميا، نعلين خود را از پايهايت بيرون كن،  ««: خود را اعالم كرد
  ».اي زمين مقدس است زيرا مكاني كه در آن ايستاده

.  استقدوس خداي حقيقتاً خدايي كه در بوته آتش بر موسي ظاهر شد،  
مقدس در مورد فرشتگاني  كتاب. خواهد هر كسي به قدوسيت او پي ببرد خدا مي

ايستند از گفتن  شبانه روز باز نمي«: گويد ايستند چنين مي كه در حضور خدا مي
» .آيد قدوس قدوس قدوس، خداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و مي«
ندگان عزيز، آيا به خوان. اند برده پين به قدوسيت خدا فرشتگا) 8:4مكاشفه (

  ايد؟ برده قدوسيت خدا پي
 .بياييد قدري به اين موضوع فكر كنيم كه مقصود از قدوسيت چيست  

همانگونه كه در دروس گذشته ديديم، قدوسيت خدا باعث شد كه آدم و حوا 
قدوسيت خدا باعث  .پس از اينكه مرتكب گناه شدند از باغ بهشت اخراج شوند

و همچنين قدوسيت خدا بود كه باعث شد . كه قرباني قائن پذيرفته نشودشد 
و چندي بعد، خدا . مردم زمان نوح را با طوفاني عظيم از روي زمين محو سازد

تمام زبانهاي دنيا را مشوش ساخت، مردم بابل را بر روي تمام زمين پراكنده 
مان ابراهيم، اين و در ز. نمود، همان كساني كه بر عليه خدا شوريده بودند

قدوسيت خدا بود كه باعث شد از بر مردم شهر صدوم از آسمان آتش ببارد، بر 
  .بردند سر همان كساني كه از شرارت لذت مي

. در كمال تأسف مردم روزگار ما، براي قدوسيت خدا احترامي قايل نيستند  
و ما . اند بردهآنها به پاكي مطلق او پي ن. توانند درك كنند كه خدا كيست آنها نمي

و . هاي آنها ببينيم يم در شيوه زندگي مردم و لذتجويينتوا اين موضوع را مي
دهند و مذهب را  بينيم كه مردم دنيا به قدوسيت خدا اهميت نمي همچنين مي

مقدس را  اند، اما براي شناخت حقيقت خدا كتاب همچون ردايي بر تن كرده
دا را بازيچه سخنان خود قرار بسياري بر حسب عادت نام خ. خوانند نمي
اهللا و يا  بسمه: گويند كنند، وقتي مي اد ميآنها نام خدا را به باطل ي. اند داده
. در حاليكه خواست خدا فراتر از ذهن هر بشر است) اگر خدا بخواهد(اهللا انشاء
توان قصور انسانها را در فهم قدوسيت خدا مشاهده كرد، هنگامي كه سعي  مي
گناه جلوه دهند و راه عدالتي را كه او   را در مقابل خدا عادل و بيكنند خود مي

هاي  توانند با روزه برند كه مي برخي گمان مي. پذيرند تعيين كرده است نمي
خود .... م و رسوماتي همچون طهارت و غسل وطوالني، دعاهاي توبه، و يا رس
ي انبيا به وضوح ها اما همانگونه كه در نوشته. را در مقابل خدا پاك سازند

 را راضي كند، خدايي كه خداي قدوستواند  خوانديم، چنين اعمال ظاهري نمي
به همين ! دوستان من خدا قدوس است. خواهد انسان از درون پاك شود مي

نعلين خود را از پايهايت بيرون كن، زيرا مكاني كه در «: علت است كه او گفت
  ». استزمين مقدساي  آن ايستاده
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فهميم كه   اينكه بر اساس آنچه خدا در بوته آتش به موسي گفت، ميدوم) 2  
آيا شنيديد كه خدا در ابتدا به !  نيز استامينخدا نه تنها قدوس، بلكه او خداي 

من هستم خداي پدرت، خداي ابراهيم، و خداي «: موسي چه گفت؟ او گفت
ي كه اين عبارت براي دل تمام كسان) 6:3خروج  (».اسحاق و خدا يعقوب

خواهند به خدا نزديك شوند و از رابطه با او لذت ببرند باعث شادي و  مي
خدا، خداي قدوس كسي است كه عهدي با ابراهيم، اسحاق، و . خوشحال است
خدا خداي امين است؛ او هيچگاه دوستان خود را ترك نخواهد . يعقوب بست

ق، و يعقوب و حتي پس از صدها سال، او آنچه را كه به ابراهيم، اسحا! كرد
  .فرزندان آنها وعده داده بود فراموش نكرده بود

دانيد؟ آيا با خدايي كه با ابراهيم،  شما چطور؟ آيا قدر وفاداري خدا را مي  
اي نزديك داريد؟ اين براي تمام كساني كه  اسحاق، و يعقوب سخن گفت رابطه

برسند خواهند در اين زندگي و زندگي پس از مرگ به خوشبختي حقيقي  مي
آيا مذهب داريد؟ زيرا پيروي از : پرسيم ما از شما نمي. سؤال بسيار مهمي است

آنچه ما . گرداند قوانين و اصول مذهب هيچكس را در حضور خدا عادل نمي
آيا با خدا رابطه درستي داريد؟ آيا به پيغام راه : خواهيم بپرسيم اين است مي

ايد   آيا تا به حال با خود فكر كردهنجاتي كه خدا تعيين كرده است ايمان داريد؟
   با يكديگر فرق دارند؟مذهب با خدا و پيروي از ارتباطكه داشتن 

نظران  به عنوان مثال، صاحب. امروزه در دنيا هزاران هزار مذهب وجود دارد  
گويند تنها در كشور برزيل بيش از چهار هزار مذهب و فرقه گوناگون وجود  مي
آيا در آنجا چهار هزار خدا وجود ! بسيار عجيب است! ؟!چهار هزار مذهب! دارد

: گويد مقدس مي كتاب! شود؟ خير دارد؟ يا چهار هزار راهي كه به خدا ختم مي
 است يعني انساني متوسطي است و در ميان خدا و انسان يك خدا واحدزيرا «

 پس چرا امروزه در دنيا بيش هزاران) 5:2 تيموتاؤس 1(» .كه مسيح عيسي باشد
هزار مذهب و فرقه گوناگون وجود دارد؟ زيرا بسياري از فرزندان آدم بنياد 

. اند گذاري كرد ناديده انگاشته اي كه خدا با ابراهيم، اسحاق و يعقوب پايه راستي
هايي را كه خدا در مورد ظهور اين ميانجي، كسي كه به اين دنيا  آنها درباره وعده

خواهد رهانيد، به ابراهيم و فرزندانش داده خواهد آمد و آدم را از اسارت گناه 
آنها خداي . كند دانند كالم خدا هيچگاه تغيير نمي آنها نمي. اند بود، ناديده انگاشته

  !شناسند  را نميامين
هنگامي كه خدا در بوته مشتعل بر موسي ظاهر شد، صفت ديگري را نيز ) 3  

قدوس و امين، بلكه خدا نه تنها .  او استرحمتاين صفت، . بر آشكار كرد
  به همين خاطر در مورد قوم اسرائيل به موسي گفت،.  نيز استرحيم
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هر آينه مصيبت قوم خود را كه در مصرند ديدم، و استغاثه ايشان را از دست «
نزول و . نگران هستم ايشان غمهايدر مورد ، زيرا شنيدمسركاران ايشان 

و ايشان را از آن زمين به  تا ايشان را از دست مصريان خالصي دهم، كردم
  )8-7:3خروج ( ».زمين نيكو و وسيع برآورم

  
چرا خدا قصد داشت قوم اسرائيل را برهاند و به سوي يك سرزمين خوب   

هدايت كند؟ آيا قوم اسرائيل شايسته چنين رحمتي بودند؟ آيا آنها از ديگر امتها 
ست آنها را برهاند و به خوا ا ميپس چرا خد! بهتر بودند؟ نه، آنها شايسته نبودند

همانگونه كه . نها بركت دهد؟ تنها به خاطر وفاداري و رحمت خودآ
و خدا ناله ايشان را شنيد، و خدا عهد خود را با ابراهيم «: گويد مقدس مي كتاب

» .اسرائيل نظر كرد و خدا دانست و خدا بر بني. و اسحاق و يعقوب بياد آورد
  . استرحيمبله، خدا، خداي ) 25-24:2خروج(

توان به يكي ديگر از صفات خدا در داستان بوته  سرانجام اينكه مي) 4  
شود ذات  شنيديم كه موسي از خدا پرسيد نام او چيست؟ آيا مي. برد مشتعل پي

خداي ازلي را تنها در يك نام بيان كرد؟ اين خدا، آنقدر بزرگ، قدوس، امين، و 
هاي خود ببيند؛ خدايي كه  با چشمرحيم است كه انسان حتي قادر نيست او را 

تواند هر كاري انجام  ند و ميدا همه چيز را خلق كرده است، همه چيز را مي
مسلماً . است» خدا«برند كه نام خدا تنها  ؟ برخي گمان مينام او چيستـ دهد

من يك انسان هستم اما نام من .  او خدا نيستناماينحال  اما با. خدا، خدا است
 نام خدا. شناسند ر يك از ما نامي داريم كه همه ما را با آن نام ميه. انسان نيست

خدا به . آن را بخوانيمچيست؟ خدا به موسي چه پاسخي داد؟ بياييد دوباره 
  :موسي گفت

  
 مرا نزد شما من هستم: اسرائيل چنين بگو به بني: و گفت. هستم آنكه هستم«

 خداي پدران خداوندئيل، اسرا اي بني«و همچنين به موسي گفت، » .فرستاده
زد شما فرستاده، شما، خداي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي يعقوب، مرا ن

 و YHWHـ در زبان عبري ) 15-14:3خروج  (».ابداآلباد ااين است نام من ت
  .در زبان فارسي خداوند

  
شنويد؟ نام  نام خدا كه توصيف كننده ذات خداست چيست؟ آيا آن را مي  
مقدس انبيا نامهاي بسياري را به خدا نسبت   در كتاب!}ازلي{! تخداوند اس: او

اند، اما خداوند بيش از هر نام ديگري به كار رفته است ـ شش هزار و  داده
هستم آنكه بودم، هستم، و تا به ابد « خدا، خداوند است، ذات ازلي، .پانصد بار
كسي . تي ندارداو هيچ محدودي. او سرآغازي ندارد! او ابدي است! خواهم بود
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آنچه ديروز بود، ! او كسي است كه با قدرت خود وجود دارد. با او برابر نيست
نام او . او هيچگاه تغيير نميكند. انگونه استامروز نيز است، و تا به ابد هم

  !است) ازلي(خداوند 
 قدوسدانيد كه او  شناسيد؟ آيا مي  را ميخداوندندگان عزيز، آيا خوان  

 او شامل حال مترح است خوشحال نيستيد؟ آيا وفادارنكه او است؟ آيا از اي
ا نيز شده است؟ آيا به كالم او اعتقاد داريد؟ آيا با خداي ابراهيم، اسحاق و مش

يعقوب ارتباط نزديكي داريد؟ آيا خدايي را كه در بوته آتش با موسي سخن 
  شناسيد؟  گفت مي

 بعدي اري خدا در درسبه ي.  متشكريميداز اينكه به درس ما توجه كرد  
داستان موسي را ادامه خواهيم داد و خواهيم ديد كه خدا چگونه موسي را نزد 

  ...فرستد رعون، اين پادشاه شرير ميف
  :به سخناني كه خدا به موسي گفت تفكر كنيد .خدا به شما بركت دهد  

  
 ات، اين است نام من !...يهوه خداي پدران شما!... ممن هستم آنكه هست«
  )2:6؛ 15-14:3خروج ( ».داآلباداب
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  31درس 
   خداوند كيست؟:فرعون

  
  
  
  7-4خروج 
  

خواهد هر  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان
يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

بسيار . كنيم ود را آغاز مي خاو آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا به ابد با 
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

امروز به مطالعه كتاب دوم تورات ادامه خواهيم داد، كتابي كه درباره زندگي   
در دروس گذشته، . گويد پيامبر خدا، موسي و قوم اسرائيل در مصر سخن مي

كرد و آنها را برده خود  صر بر قوم اسرائيل ستم ميديديم كه فرعون، پادشاه م
خدا قصد . اي داشت اينحال، خدا براي مقابله با اعمال فرعون نقشه با. كرده بود

رائيل از دست فرعون اس داشت، از موسي، مردي از تبار اسرائيل، براي رهايي بني
  .استفاده كند

 كه موسي چهل هنگامي. ديديم كه موسي تمام حكمت مصر را فرا گرفت  
اما تالش . سال سن داشت، تالش كرد با روشهاي انساني قوم خود را برهاند

موسي تنها مشكل ايجاد كرد، و او را مجبور كرد از فرعون بگريزد و در بيابان 
آموخت كه او تنها يك انسان است و قدرتي براي  موسي بايد مي. مخفي شود

از اين رو موسي به .  به او داده بودرهايي اسرائيل ندارد جز آن قدرتي كه خدا
  . و از گله پدر زن خود شباني كردمدت چهل سال در صحرا زندگي كرد

هنگامي كه موسي هشتاد سال سن داشت، خدا بر كوهي به نام ، روزي  
هاي آتش بود  بوته در ميان شعله.  ظاهر شدهاي مشتعل بر موسي در بوتهسينا 

حاليكه  و در. زده شد ن را ديد شگفتهنگامي كه موسي آ. سوخت اما نمي
من «گفت،  شد تا علت را جويا شود، صداي خدا را شنيد كه مي نزديك مي

موسي » .هستم خداي پدرت، خداي ابراهيم، و خداي اسحاق، و خداي يعقوب
سپس خدا . لرزيد اما به خود جرأت نداد كه به آن نگاه كند از ترس به خود مي

اي   ايستادها از پايهايت بيرون كن، زيرا مكاني كه در آننعلين خود ر«: به او گفت
اسرائيل نزد من رسيده است، و  ن اينك استغاثه بنيو اآل. زمين مقدس است

پس اكنون بيا تا تو را نزد . ام كنند، ديده ظلمي را نيز كه مصريان بر ايشان مي
  ».ورياسرائيل را از مصر بيرون آ ، و قوم من، بنيرستمف ب به مصرفرعون
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حال، بياييد به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه چگونه خدا به گفتگوي   
در باب سه . فرستد دهد و او را به نزد پادشاه مصر مي خود با موسي پايان مي

ديديم كه به موسي وعده داد كه با او خواهد بود، و در مقابل فرعون و 
اينحال در باب چهار  با. داسرائيل به او حكمت و اقتدار خواهد بخشي بني
  .ترسيد بينيم كه موسي از رفتن مي مي

  :فرمايد مقدس در باب چهار كتاب خروج چنين مي كتاب  
  

همانا مرا تصديق نخواهند كرد، و سخن مرا «: و موسي در جواب گفت
پس خداوند » .نخواهند شنيد، بلكه خواهند گفت يهوه بر تو ظاهر نشده است

آن را بر زمين «: گفت» .عصا«: گفت» ؟ در دست توآن چيست«: به وي گفت
و چون موسي آن را به زمين انداخت، ماري گرديد و موسي از نزدش » .بينداز

دست خود را دراز كن و دمش را «: پس خداوند به موسي گفت. گريخت
. پس دست خود را دراز كرده، آن را بگرفت، كه در دستش عصا شد» .بگير

ه خداي يهوه خداي پدران ايشان، خداي ابراهيم، تا آنكه باور كنند ك«
  ».خداي اسحاق، خداي يعقوب، به تو ظاهر شد

اي خداوند من مردي فصيح نيستم، نه در «: پس موسي به خداوند گفت  
» .الكالم و كند زبان سابق و نه از وقتي كه به بنده خود سخن گفتي، بلكه بطي

 و گنگ و كر و بينا و نابينا را ؟كيست كه زبان به انسان داد«: خداوند گفت
ن برو و من با زبانت خواهم بود، و ؟ آيا نه من كه يهوه هستم؟ پس اآلآفريد

استدعا دارم اي خداوند كه «: گفت» .هر چه بايد بگويي تو را خواهم آموخت
آنگاه خشم خداوند بر موسي مشتعل شد » .فرستي بفرستي به دست هر كه مي

الكالم است؟ و  دانم كه او فصيح  الوي را نميونهارآيا برادرت «: و گفت
آيد، و چون تو را بيند، در دل خود شاد  اينك او نيز به استقبال تو بيرون مي

و بدو سخن خواهي گفت و كالم را به زبان وي القا خواهي . خواهد گرديد
من با زبان تو و با زبان او خواهم بود، و آنچه بايد بكنيد شما را كرد، و 
و اين عصا را به دست خود بگير كه به آن آيات را ظاهر ..... م آموختخواه
  ».سازي

: پس موسي روانه شده، نزد پدر زن خود يترون برگشت و به وي گفت  
» .اند ه كنون زند در مصرند برگردم، و ببينم كه تابروم و نزد برادران خود كه«

: ن به موسي گفتو خداوند در مديا» .به سالمت برو«: يترون به موسي گفت
روانه شده به مصر «: و خداوند در مديان به موسي گفت» .به سالمتي برو«

پس موسي زن خويش » .اند برگرد، زيرا آناني كه در قصد جان تو بودند، مرده
به زمين مصر مراجعت و پسران خود را برداشته، ايشان را بر االغ سوار كرده، 
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و خداوند به . ت خود گرفت، و موسي عصاي خدا را به دست راسنمود
چون روانه شده به مصر مراجعت كردي، آگاه باش كه همه «: موسي گفت

ام به حضور فرعون ظاهر سازي، و من دل او  عالماتي را كه به دستت سپرده
و به فرعون بگو خداوند چنين . را سخت خواهم ساخت تا قوم را رها نكند

گويم پسرم را   است، و به تو ميزاده من اسرائيل پسر من و نخست«: گويد مي
  ».رها كن تا مرا عبادت نمايد

پس » .به سوي صحرا به استقبال موسي برو«: و خداوند به هارون گفت  
و موسي از جميع . اهللا مالقات كرده، او را بوسيد روانه شد و او را در جبل

وده كلمات خداوند كه او را فرستاده بود، و از همه آياتي كه به وي امر فرم
اسرائيل را  پس موسي و هارون رفته، كل مشايخ بني. بود، هارون را خبر داد

و هارون همه سخناني را كه خداوند به موسي امر فرموده بود، . جمع كردند
و چون . و قوم ايمان آوردند. باز گفت، و آيات را به نظر قوم ظاهر ساخت

 به مصيبت ايشان اسرائيل تفقد نموده است، و شنيدند كه خداوند از بني
  .نظر انداخته است، به روي در افتاده سجده كردند

يهوه خداي «: و بعد از آن موسي و هارون آمده، به فرعون گفتند) 5خروج (  
 تا براي من در صحرا عيد نگاه قوم مرا رها كن«: گويد اسرائيل چنين مي

ا رهايي  كه قول او را بشنوم و اسرائيل ريهوه كيست«: فرعون گفت» .دارند
  ».اسرائيل را نيز رها نخواهم كردشناسم و  يهوه را نميدهم؟ 

  )2-1:5 ؛27-1:4خروج (
  

. بينيم كه چگونه خدا توسط دهان موسي و هارون با فرعون سخن گفت مي  
آيا پاسخ او را به ! آيا فرعون به كالم خدا ايمان داشت؟ خير، او ايمان نداشت

 كه قول او را بشنوم و اسرائيل وه كيستيه«: موسي و هارون شنيديد؟ او گفت
  ».شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد را رهايي دهم؟ يهوه را نمي

مذهبي  تمام مردم مصر براي خود فرعون. شناخت رعون خداوند را نميف  
كردند  آنها تنها به مذهب اجداد خود توجه مي. شناختند خدا را نمي، اما داشتند

خداي زنده و حق ـ خداي ابراهيم، اسحاق و يعقوب توجه و به هيچ وجه به 
ها، و رهبران مذهبي  توكل فرعون و مصريان بر رسوم، بتها، طلسم. كردند نمي

  .و كالم ابدي او اطمينان نداشتندبه خداوند خود بود، اما 
  :خوانيم ين رو در باب شش چنين مياز ا  

  
، زيرا كه به كنم  فرعون مين خواهي ديد آنچه بهآلا«: خداوند به موسي گفت

دست قوي ايشان را رها خواهد كرد، و به دست زور آور ايشان را از زمين 
من يهوه «: و خدا به موسي خطاب كرده، وي را گفت» .خود خواهد راند
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و به ابراهيم و اسحاق و يعقوب به نام خداي قادر مطلق ظاهر شدم، . هستم
و عهد خود را با ايشان . وف نگشتمليكن به نام خود، يهوه نزد ايشان معر

استوار كردم، كه زمين كنعان را بديشان دهم، يعني زمين غربت ايشان را كه 
اسرائيل را كه مصريان ايشان را  و من نيز چون ناله بني. در آن غربت بودند
اسرائيل را  بنابراين بني. اند، شنيدم، عهد خود را بياد آوردم مملوك خود ساخته

هاي مصريان بيرون خواهم آورد، و  ، و شما را زير مشقتوه هستممن يهبگو، 
هاي  شما را از بندگي ايشان رهايي دهم، و شما را به بازوي بلند و به داوري

و شما را خواهم گرفت تا براي من قوم شويد، و شما را . عظيم نجات دهم
ا را ، خداي شما، كه شممن يهوه هستمخدا خواهم بود، و خواهيد دانست كه 

و شما را خواهم رسانيد به زميني كه درباره . از مشقتهاي مصريان بيرون آوردم
پس آن را به . آن قسم خوردم كه آن را به ابراهيم و اسحاق و يعقوب بخشم

  )8-1:6خروج ( ».من يهوه هستم. ت شما خواهم دادارثي
، و دست خود را بر مصر خواهم و فرعون به شما گوش نخواهد گرفت  
اسرائيل را از زمين مصر به  خت، تا جنود خود، يعني قوم خويش بنياندا

، من يهوه هستمو مصريان خواهند دانست كه . داوريهاي عظيم بيرون آورم
اسرائيل را از ميان ايشان بيرون  چون دست خود را بر مصر دراز كرده، بني

 و هم و موسي و هارون چنانكه خدا بديشان امر فرموده بود كردند،» .آوردم
له، وقتي و موسي هشتاد ساله بود و هارون هشتاد و سه سا. چنين عمل نمودند

  )7-4:7خروج ( .كه به فرعون سخن گفتند
  

هاي عظيم بر فرعون و مردم  بينيم كه خدا قصد داشت با داوري پس مي  
خدا بر حسب عدالت خود، خواست تا جزاي صدها سال رنج . مصر داوري كند

همچنين، خداوند . اسرائيل عارض شده بود، بدهد ينو زحمتي كه بر ب
ساخت قدرت و جالل  خواست توسط معجزاتي كه از دستان موسي ظاهر مي مي

داد كه  پس او به مردم مصر و مردم تمام دنيا نشان مي. خود را آشكار نمايد
خداوند خدايي كه با ابراهيم، اسحاق، و موسي سخن گفته است، خداي 

  .ه و حق استزند
خواهد كسي هالك  مانگونه كه ديديم، خدا، خداي رحيم است و نميه  

به همين . خواهد كه همه توبه كنند و حقيقت را بپذيرند و بشناسند شود، اما مي
خواست معجزاتي ظاهر سازد كه مهر تأييدي باشد بر آنچه او توسط  دليل او مي
 يد بداندعاري از هر شك و تردخواست هر كسي  خداوند مي. گفت موسي مي

  !خداي واحد حقيقي استگفت  سخن ميكه خدايي كه توسط موسي 
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الزم است به خاطر بسپاريم كه در مصر صدها نوع بت وجود داشت كه   
خواست كه آنها بدانند  اينحال، خدا مي با. دانستند مصريان آنها را خداي خود مي

خداي واحد  خواست آنها بدانند كه خدا مي. تنها يك خداي حقيقي وجود دارد
حقيقي همان خدايي است كه عهد خود را با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب 

 ـ و به آنها وعده داد از آنها امتي بسازد تا آن امت مجرايي باشند استوار كرد
  .دهنده به اين دنيا مقدس و نجات براي ورود انبيا، كتب

طر است به همين خا. اينحال، براي فرعون شناخت خدا اهميتي نداشت با  
هنگامي كه خدا خواست تا توسط انبياي خود، موسي و هارون، با فرعون سخن 

 كه قول او را بشنوم و اسرائيل را يهوه كيست«: بگويد، فرعون در جواب گفت
خروج (» .شناسم و اسرائيل را نيز رها نخواهم كرد رهايي دهم؟ يهوه را نمي

2:5(  
شناسد در واقع حقيقت را  ميرا ن) خداوند(هنگامي كه فرعون گفت يهوه   
او خدايي را كه عهد جاوداني با ابراهيم، اسحاق، و يعقوب بست ! گفت
دل !  نداشتارتباطي خود را داشت، اما با خدا مذهبفرعون . شناخت نمي

اما او .  بودكگرفت نزدي فرعون به حقيقتي كه از خداي حقيقي سرچشمه مي
  . او اعالم كرد، ناديده انگاشتپيغامي را كه خدا توسط موسي و هارون به

آنها درباره خدا حرف . اكثر مردم اين روزگار نيز پيرو راه فرعون هستند  
. شناسند آنها خدا را نمياز اين رو، . دهند زنند، اما به كالم او اهميتي نمي مي

 دارند مذهبيآنها . شناسند  را نميخود خدادانند، اما   ميدرباره خداآنها چيزي 
اي كه خود را به موسي  جدادشان به آنها رسيده است، اما با خداي زندهكه از ا

  . درستي ندارندارتباطظاهر كرد، 
 انبياي خود دانيد او توسط ؟ آيا واقعاً ميشناسيد آيا يهوه را ميشما چطور؟   

ايد؟ آيا  هاي انبيا را خوانده كنون با صداقت كامل نوشتهچه گفته است؟ آيا تا
شناسيد؟ آيا او را با تمام وجود دوست داريد؟ آيا  خدا را ميواقعاً خداوند 

خواهيد از اواطاعت كنيد؟ يا اينكه همچون فرعون پيرو دين اجدادي خود  مي
  هستيد؟

دوستان عزيز، مبادا ما هم همچون فرعون به كالم جاوداني خدا گوش   
برادران، اي «: به اين هشدار كالم خدا توجه نماييد! ندهيم و آن را نپذيريم

ايمان باشد كه از خدا حق  باحذر باشيد مبادا در يكي از شما دل شرير و بي
شنويد دل خود را  اگر امروز صداي او را مي) 12:3عبرانيان  (»!مرتد شويد

  ».يهوه كيست كه قول او را بشنوم« همچون فرعون سخت نسازيد و نگوييد، 
ه ياري خدا در درس بعدي ب. يد سپاسگذاريماز اينكه به درس ما توجه كرد  

گيري خواهيم كرد و خواهيم ديد چگونه خدا بر سر  اين داستان جذاب را پي
  !...تا بلكه آنها خدا را بشناسندكند  فرعون و مصريان باليايي نازل مي
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  :هشدار از كالم خدا توجه فرماييدبه اين  .خدا به شما بركت دهد
  

  )15 :3عبرانيان ( »!ا سخت مسازيدامروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود ر«
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  32درس 
  بالياي مصر

  
  
  
  10-7خروج 

 
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان 

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 
بسيار . كنيم  آغاز مي خود راه ابد با او آرامش داشته باشيد درسشويد، و تا ب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو
ايست از مطلبي  المثل خالصه  اين ضرب»!مرغ نبايد با سنگ در بيفتد تخم«  

مرغي به يك سنگ  وقتي تخم. خواهيم با شما در ميان بگذاريم كه امروز مي
شكند؛ اما سنگ هيچ تغييري  مرغ مي مافتد؟ بله، تخ يبخورد چه اتفاقي م

امروز خواهيم ديد هنگامي كه فرعون پادشاه مصر، سعي كرد با خداوند . كند نمي
 :نويسد خدا در بيفتد، بر سر او چه آمد، همان خدايي كه موسي نبي درباره او مي

تثنيه ( ».هاي او انصاف است زيرا همه طريق.  است و اعمال او كاملصخرهاو «
4:32(.  
در درس گذشته ديديم كه چگونه خدا موسي را نزد فرعون فرستاد تا   
يهوه خداي «: آنها به فرعون گفتند. اسرائيل را از اسارت در مصر نجات دهد بني

اينحال  با» !قوم مرا رها كن تا مرا در صحرا پرستش كنند: گويد اسرائيل مي
اسرائيل را رهايي يهوه كيست كه قول او را بشنوم و «: فرعون به آنها گفت

 اسرائيل را برهاند در خالصه آنكه خدا تصميم داشت بني) 2:5خروج (» !دهم؟
مرغ  تخم«اما، . حاليكه فرعون مصمم بود آنها را همچون برده نزد خود نگاه دارد

  »! بيفتدنبايد با سنگ در
بياييد اكنون به قسمت دوم تورات، كتاب پيدايش، باب هفت نگاهي   

  :گويد مقدس مي كتاب.  ببينيم فرعون چگونه با خدا درافتادبيندازيم، تا
  

و . آنگاه موسي و هارون نزد فرعون رفتند، و آنچه خداوند فرموده بود كردند
هارون عصاي خود را پيش روي فرعون و پيش مالزمانش انداخت، و اژدها 

و فرعون نيز حكيمان و جادوگران را طلبيد و ساحران مصر هم به . شد
هاي خود چنين كردند، هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد، افسون

  )12- 10 :7خروج ( .ولي عصاي هارون عصاي ايشان را بلعيد
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در يك سو، فرعون و حكيمان و .  توجه كنيدفرعون و خدابه آغاز كشتي   
پس از اينكه عصاي هارون به . در سوي ديگر، موسي و هارون. جادوگرانش
هاي خود آن  بديل به مار شد، جادوگران فرعون نيز با افسونآسايي ت طرز معجزه

ولي عصاي هر يك عصاي خود را انداختند و اژدها شد، «. را جعل كردند
  ».هارون عصاي ايشان را بلعيد

دانيم آياتي كه موسي و هارون ظاهر  توان گفت؟ مي درباره اين واقعه چه مي  
از . ن فرعون نيز آيتي ظاهر ساختنداينحال، جادوگرا با.  بوداز خداساختند  مي

خدا هيچگاه با ! يافتند؟ آيا قدرت آنها نيز از خدا بود؟ خير كجا اين قدرت را مي
ريب و پس قدرت آنها از كجا بود؟ ساحران فرعون به هنر ف. جنگد خودش نمي

  . اقتدا داشتندشيطانيقدرت 
و دوست ان موجودي زيرك است دهد كه شيط مقدس به ما نشان مي ابكت  

. پس عصاي هارون، عصاي ساحران فرعون را بلعيد. دارد انسانها را فريب دهد
وبه كند و به كالم خدا گوش اينحال تمام اين وقايع باعث نشد فرعون ت اما با
  .دهد
  :گويد گوش دهيد مقدس مي نچه كتاببه آ  

  
 دل فرعون سخت شده و از رها كردن قوم ابا كرده«: و خداوند به موسي گفت

آيد؛ و براي  بامدادان نزد فرعون برو، اينك به سوي آب بيرون مي. است
مالقات وي به كنار نهر بايست، و عصا را كه به مار مبدل گشت، بدست خود 

قوم مرا رها : يهوه خداي عبرانيان مرا نزد تو فرستاده، گفت: و او را بگو. بگير
اي؛ پس خداوند  نيدهكن تا مرا در صحرا عبادت نمايند و اينك تا بحال نش

، همانا من به از اين خواهي دانست كه من يهوه هستمگويد؛  چنين مي
و . زنم و به خون مبدل خواهد شد عصايي كه در دست دارم آب نهر را مي

ديده شود و مصريان نوشيدن آب ه در نهرند خواهند مرد، و نهر گنماهياني ك
به هارون بگو «:  گفتو خداوند به موسي ».نهر را مكروه خواهند داشت

عصاي خود را بگير و دست خود را بر آبهاي مصر دراز كن، بر نهرهاي 
هاي ايشان، و همه حوضهاي آب ايشان، تا  ايشان، و جويهاي ايشان، و درياچه

خون شود، و در تمامي زمين مصر در ظروف چوبي و ظروف سنگي، خون 
رموده بود، كردند و عصا و موسي و هارون چنانكه خداوند امر ف» .خواهد بود

را بلند كرده، آب نهر را به حضور فرعون و به حضور مالزمانش زد، و تمامي 
و نهر بگنديد، . و ماهياني كه در نهر بودند، مردند. آب نهر به خون مبدل شد

و . و مصريان از آب نهر نتوانستند نوشيد، و در تمامي زمين مصر خون بود
دل فرعون سخت ، و ويش هم چنين كردندجادوگران مصر به افسونهاي خ
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و فرعون برگشته به . ود، كه بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداوند گفته بشد
و همه مصريان . رفت و بر اين نيز دل خود را متوجه نساختخانه خود 

ا كه از آب نهر نتوانستند زدند زير گرداگرد نهر براي آب خوردن حفره مي
  .نوشيد

و خداوند  .هفت روز سپري شد. ند نهر را زده بود خداوو بعد از آنكه  
قوم : گويد نزد فرعون برو، و به وي بگو خداوند چنين مي«: موسي را گفت

كني، همانا  و اگر تو از رها كردن ايشان ابا مي. مرا رها كن تا مرا عبادت نمايند
 و نهر وزغها را به كثرت پيدا. من تمامي حدود تو را به وزغها مبتال سازم

هاي  ات و خوابگاهت و بسترت و خانه نمايد، به حدي كه برآمده، به خانه
بندگانت و بر قومت و به تنورهايت و تغارهاي خميرت در خواهند آمد، و بر 

  ».تو و قوم تو و همه بندگان تو وزغها برخواهند آمد
دست خود را با عصاي خويش : به هارون بگو«: و خداوند به موسي گفت  

پس » .ها دراز كن، و وزغها را بر زمين مصر برآور  جوييها و درياچهبر نهرها و
وزغها برآمده، زمين چون هارون دست خود را بر آبهاي مصر دراز كرد، 

، و وزغها بر و جادوگران به افسونهاي خود چنين كردند. مصر را پوشانيدند
زد ن«: آنگاه فرعون موسي و هارون را خوانده، گفت. زمين مصر برآوردند

خداوند دعا كنيد، تا وزغها را از من و قوم من دور كند، و قوم را رها خواهم 
وقتي را براي «: موسي به فرعون گفت» .كرد تا براي خداوند قرباني گذرانند

من معين فرما كه براي تو و بندگانت و قومت دعا كنم تا وزغها از تو و 
، موافق سخن تو »فردا«: گفت» .ات نابود شوند و فقط در نهر بمانند خانه

خواهد شد تا بداني كه مثل يهوه خدا ما ديگري نيست، و وزغها از تو و 
ات و بندگانت و قومت دور خواهند شد و فقط در نهر باقي خواهند  خانه
و موسي و هارون از نزد فرعون بيرون آمدند و موسي درباره وزغهايي » .ماند

و خداوند موافق سخن . ستغاثه نمودكه بر فرعون فرستاده بود، نزد خداوند ا
 و از صحراها مردند، و آنها را ها و از دهات ود و وزغها از خانهموسي عمل نم

اما فرعون چون ديد كه آسايش . توده توده جمع كردند و زمين متعفن شد
 و بديشان گوش نگرفت، چنانكه خداوند دل خود را سخت كردپديد آمد، 
  .گفته بود

به هارون بگو كه عصاي خود را دراز كن و غبار «: ي گفتو خداوند به موس  
پس چنين كردند و هارون » .ها بشود زمين را بزن تا در تمامي زمين مصر پشه

ها بر  غبار زمين را زد و پشه و ،دست خود را با عصاي خويش دراز كرد
ها   زيرا كه تمامي غبار زمين در كل ارض مصر پشهانسان و بهايم پديد آمد

ها بيرون آورند  جادوگران به افسونهاي خود چنين كردند تا پشهد، و گردي
و جادوگران به فرعون . ها بر انسان و بهايم پديد شد اما نتوانستند و پشه
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 كه بديشان گوش اما فرعون را دل سخت شد» .اين انگشت خداست«: گفتند
  .نگرفت، چنانكه خداوند گفته بود

  
نگران فرعون چه آمد؟ ديديم كه آنها ديديد كه بر سر ساحران و افسو  

به همين دليل است كه . قدرت محدودي داشتند، و آن را از شيطان يافته بودند
اما . آنها توسط ترفندهاي اسرارآميز خود سعي كردند از قدرت خدا تقليد كنند

ساحران فرعون قدر نبودند باليايي را كه خداي قادر بر . قدرت آنها محدود بود
پس از اينكه هارون بر زمين زد و . كرد از ميان بردارند ر نازل ميسرزمين مص

غبار زمين برخاست، جادوگران نيز ترفندهاي خود را به كار بستند، و سعي 
اين «فرعون گفتند، پس به . كردند غبار را تبديل به پشه كنند، اما نتوانستند

  ».انگشت خداست
ماً شيطان قدرت دارد و مسل. واضح است كه قدرت جادوگران محدود بود  
تواند مقداري از قدرت خود را به انسان بدهد، اما قدرت او هيچگاه از  مي

تنها . تنها خدا، قادر مطلق است. رود حدودي كه خدا تعيين كرده است فراتر نمي
ساحران و ! تنها او است كه محدوديتي ندارد! تواند هر كاري انجام دهد او مي

فرعون نخواست د كه قدرت خدا عظيم است، اما جادوگران فرعون دريافتن
تواند  كرد مي ساخت و گمان مي فرعون دل خود را سخت مي. تسليمِ خدا شود

  !با خداي اسرائيل بجنگد و پيروز شود
گويد خدا به دست موسي و هارون بر فرعون و  مقدس مي از اين رو، كتاب  

نداريم كه تمام باليا را متأسفانه وقت . سرزمين مصر هفت بالي ديگر نازل كرد
  .بريم ين رو تنها آنها را نام مياز ا. بخوانيم

مگسها تمام زمين مصر را پوشانيدند، حتي .  بودبالي مگسها، بالي چهارم  
 هولناكي بر مرض، بالي پنجمدر . هاي مردم را، و خرابي به بار آوردند خانه

اينحال، هيچيك از  با. ، و بسياري از مواشي آنها مردندمواشي مصريان نازل شد
اما فرعون باز هم دل خود را سخت ساخت و . اسرائيل تلف نشد مواشي بني

 وحشتناكي بر پوست انسانها و دملهاي، پس از آن. اسرائيل بروند نگذاشت بني
و جادوگران به سبب آن سوزش «: گويد مقدس مي و كتاب. حيوانات بيرون آمد

يرا كه سوزش بر جادوگران و بر همه به حضور موسي نتوانستند ايستاد، ز
كنون  بسيار درشت كه تاهاي تگرگ بالي هفتمدر ) 11:9خروج (» .مصريان بود

، زمين از پس از آنو . نظير آن در مصر نباريده بود، بر تمامي زمين مصر باريد
و . خوردند پر شد، و هر آنچه را كه پس از بارش تگرك باقي مانده بود ملخها

  .م بوداين بالي هشت
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دست خود را به سوي آسمان » خدا به موسي گفت، بالي نهمبه هنگام   
» .اي كه بتوان احساس كرد  بر زمين مصر پديد آيد، تاريكياي تاريكيبرافراز، تا 

اي  اينحال، در منطقه با. توانست چيزي ببيند پس هيچكس نمي) 21:10خروج (
اما .  از باليا بر آنها نازل نشدهيچيك. كردند، نور بود اسرائيل زندگي مي كه بني

مقدس  كتاب. تمام اين باليا باعث نشد فرعون توبه كند و اسرائيل را رها كند
و با حذر باش كه روي ! از حضور من برو«: پس فرعون وي را گفت«: گويد مي

  )28:10خروج (» .مرا ديگر نبيني، زيرا در روزي كه مرا بيني خواهي مرد
 بعدي صبر ون و مصر نازل كرد، اما تا درسز بر فرع نييك بالي ديگرخدا   

  . زيرا وقت ما رو به پايان استخواهيم كرد،
فرعون سعي كرد : توان خالصه كرد؟ شايد چنين درس امروز را چگونه مي  

آيا فرعون و جادوگرانش بر خداي قادر مطلق پيروز . با خداوند خدا بجنگد
تواند با خدا بجنگد  كسي نمي! ، هرگزشدند؟ آيا قدر به چنين كاري بودند؟ خير

  !تواند با سنگ بجنگد و پيروز شود مرغ نمي تخم! و پيروز شود
: گويد مقدس مي خدا از آنچه امروز خوانديم چه درسي براي ما دارد؟ كتاب  

 ». ما مكتوب گرديد برايهشداري  بديشان واقع شد ولامثو اين همه بطور «
خواهد ما نگاهي به  خدا مي.  به ما هشدار دهدخواهد خدا مي) 11:10 تيانقرن1(

  .ازيم و به هشدارهاي او گوش دهيمخود بيند
كنيد؟   آيا از آن اطاعت ميآيا به كالم خدا توجه داريد؟ندگان عزيز، خوان  

. جنگيد؟ بگذاريد دلتان به اين سؤال پاسخ دهد يا اينكه همچون فرعون با آن مي
ه اين بدان معنا نيست كه شما تسليم رسوم و آيا تسليم كالم خدا هستيد؟ البت

 ايد؟ يا سنن و مذهب اجداد خود هستيد ـ اما آيا با فروتني كالم خدا را پذيرفته
  خواهيد با خدا بجنگيد؟ اينكه مي

 است و مرغ شكننده تخم همچون انسان» !مرغ نبايد با سنگ بجنگد تخم«  
هر زيرا كه «: گويد يمقدس م كتاب.  و استوارسنگ محكم همچون كالم خدا

گياه پژمرده شد و گلش .  مانند گياه است و تمام جالل او چون گل گياهبشري
 كالم )25-24:1 پطرس 1(» !داآلباد باقي است تا ابلكن كلمه خداريخت؛ 

ر كس زندگي خود را بر آن بنا خداي ازلي همچون صخره محكمي است كه ه
اما اگر .  و استوار بنا كرده است در واقع زندگي خود را بر بنيادي محكمكند

نخواهيد زندگي خود را بر اين صخره بنا كنيد، روزي صخره كالم خدا بر شما 
تواند با سنگ  گاه نميچمرغ هي تخم. خواهد افتاد و در زير آن خرد خواهيد شد

جنگد و از تواند با كالم جاوداني خدا ب و نه انسان مي. بجنگد و آن را بشكند
  .يزدعقوبت آن بگر
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  توجه كرديداز اينكه به اين درس. رسد پايان مي ما به در اينجا درس  
به ياري خدا، در درس بعدي خواهيم ديد كه چه چيز باعث شد . سپاسگزاريم
  ...اسرائيل را رها كند فرعون بني

به آنچه موسي نبي در تورات نوشته است توجه . خدا به شما بركت دهد  
  :نماييد

  
هاي او انصاف  زيرا همه طريق. عمال او كاملاو صخره است و ا«

  )4:32تثنيه ( ».عادل و راست است او. خداي امين و از ظلم مبرا.است
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  33درس 
  بره فصح

  
  
  
  12 ،11خروج 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزالم بر شما خوانس 

درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، 
بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو
. در درس گذشته خود، ديديم كه فرعون سعي كرد با خدا مقاومت كند  

اسارت در مصر رهايي بخشد، اما پادشاه خداوند قصد داشت قوم اسرائيل را از 
مرغ نبايد با  اما تخم. داردكه آنها را همچنان برده خود نگاهمصر مصمم بود 

نه بالي بينيم كه چگونه خدا توسط موسي و هارون  از اين رو مي! سنگ بجنگد
اما با اينحال تمام اين باليا باعث نشد .  بر سرزمين مصر نازل كردهولناك

  .ا تسليم كالم خدا كند و اسرئيليان را رها كندفرعون خود ر
آخرين امروز ادامه داستان را خواهيم خواند و خواهيم ديد كه خدا چگونه   
كند، تا باالخره فرعون قوم اسرائيل را  ، يعني دهمين بال را بر فرعون نازل ميبال

 و س گذشته خود، خوانديم كه فرعون پس از بالي نهم به موسيردر د. رها كند
و با حذر باش كه روي مرا ديگر، نبيني، زيرا ! از حضور من برو«: هارون گفت

 حال بياييد باب يازده را با )28:10خروج (» .در روزي كه مرا ببيني خواهي مرد
  .هم بخوانيم و ببينيم كه چگونه خدا خود از دهان موسي به فرعون پاسخ داد

  
ه نصف شب در ميان مصر قريب ب: گويد خداوند چنين مي«: و موسي گفت

، از  را كه در زمين مصر باشد پسراي هر نخست زادهو . بيرون خواهم آمد
زاده كنيزي كه در  زاده فرعون كه بر تختش نشسته است، تا نخست نخست

و نعره عظيمي . خواهند مرد بهايم زادگان شت دستاس باشد، و همه نخستپ
  و مانند آن ديگر نخواهد،هدر تمامي زمين مصر خواهد بود كه مثل آن نشد

 زبان خود را تيز نكند، نه بر انسان و نه بر اسرائيل سگي اما بر جميع بني. شد
و . بهايم، تا بدانيد كه خداوند در ميان مصريان و اسرائيليان فرقي گذارده است
تو : اين همه بندگان تو به نزد من فرود آمده، و مرا تعظيم كرده، خواهند گفت
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 ».و بعد از آن بيرون خواهم رفت! م كه تابع تو باشند، بيرون رويدو تمامي قو
  )8-4:11خروج ( .ضور فرعون در شدت غضب بيرون آمدپس از ح

  
بينيم كه خدا قصد نمود باليي بر مصر نازل كند كه از تمام  از اين رو، مي  

ر زادگان د الوقوع تمام نخست خدا مرگ قريب. تر بود بالياي قبلي بدتر و وخيم
زادگان اسرائيلي چه  اما بر سر نخست! چه بالي وحشتناكي. مصر را اعالم كرد

مردند؟ مسلماً آنها سزاوار  زادگان مصري مي آمد؟ آيا آنها نيز همراه با نخست مي
گريختن از اين داوري نبودند، زيرا آنها نيز گناهكار بودند، همانگونه كه تمام 

 كشيد تا قوم اسرائيل اي نقشهدار است، و اما خدا رحيم و وفا. مردم مصر بودند
  .از اين بال در امان بمانند

بياييد ادامه داستان را در باب دوازده بخوانيم و ببينيم خدا براي نجات   
  :فرمايد مقدس مي كتاب. اي داشت نخسزادگان اسرائيلي چه نقشه

  
مي تما ...«: و خداوند موسي و هارون را در زمين مصر مخاطب ساخته، گفت

جماعت اسرائيل را خطاب كرده گوييد كه در دهم اين ماه هر يكي از ايشان 
بره ... د، يعني براي هر خانه يك بره به حسب خانه پدران خود بگيرناي بره

و آن را . ، نرينة يكساله باشد، از گوسفندان يا از بزها آن را بگيرندعيب بيشما 
اسرائيل آن را در  من جماعت بنيداريد، و تمامي انجتا چهاردهم اين ماه نگاه
 ر دو قايمه، سر در خانهآن را بر ه بگيرند، و خونعصر ذبح كنند، و از آن 

به آتش . و گوشتش را در آن شب بخورند. خورند، بپاشند ، آن را ميكه در آن
و از آن هيچ خام . هاي تلخ آن را بخورند بريان كرده، با نان فطير و سبزي

هايش و   پاچهاش،  ا آب، بلكه به آتش بريان شده، كلهنخوريد، و نه پخته ب
 در يك خانه خورده شود، و چيزي از گوشتش از خانه بيرون46 ...اندرونش را

  ».مبر، و استخواني از آن مشكنيد
كمر شما بسته، و نعلين بر پاهاي شما، و عصا : و آن را بدينطور بخوريد11  

و «12.  استفصح خداوندكه وندر دست شما، و آن را به تعجيل بخوريد، چ
زادگان زمين مصر  در آن شب از زمين مصر عبور خواهم كرد، و همه نخست

. ي خواهم كردو بهايم خواهم زد، و بر تمامي خدايان مصر داور را از انسان
هايي كه  و آن خون براي شما عالمتي خواهد بود، بر خانه13. من يهوه هستم

و هنگامي كه  ا ببينم، از شما خواهم گذشتچون خون رو . باشيد در آنها مي
  ».اي هالك شما بر شما نخواهد آمدن بال برزنم، آ زمين مصر را مي
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پس از اينكه سخن خدا با موسي و هارون به اتمام رسيد، آنها تمام مشايخ   
 به آنها گفته بود قرباني برهاسرائيل را جمع كردند، و هر آنچه را كه خدا درباره 

هنگامي كه مشايخ اسرائيل شنيدند خدا براي نجات آنها از . زگو كردندبه آنها با
پس از . اي دارد، به خاك افتادند و خداوند را شكر كردند بالي مرگ چه نقشه

اسرائيل دقيقاً آنچه را كه خدا به موسي گفته بود انجام  آن، مشايخ و تمام بني
  .دادند
  :گويد مقدس مي كتاب  

  
، از زادگان زمين مصر را همه نخست خداوند، شبنصف و واقع شد كه در 

زاده اسيري كه در زندان  زاده فرعون كه بر تخت نشسته بود، تا نخست نخست
و در آن شب فرعون و همه بندگانش . زدهاي بهايم را  زاده بود، و همه نخست

اي  خانهو جميع مصريان برخاستند و نعره عظيمي در مصر بر پا شد، زيرا 
  )30- 29:12خروج ( . آن ميتي نباشد درنبود كه

  
آيا شنيديد كه در آن شب هولناك چه اتفاقي رخ داد؟ آيا خدا زمين مصر را   

در نيمه . آنگونه كه گفته بود داوري نكرد؟ بله، درست همانگونه كه گفته بود
زادگان را زد، از  شب، فرشته مرگ از زمين مصر گذشت، و تمام نخست

در آن شب ناله . هايي كه در زندان بودند زاده  تا نخستزاده پادشاه گرفته نخست
اي  ري نبود كه مردهانداز شد، زيرا خانة مص و شيون عظيمي در مصر طنين

  !نداشته باشد
زادگان آنها را از  اما در خانه اسرائيليان چه اتفاقي افتاد؟ آيا خدا نخست  

و چون « داده بود، كنيد؟ خدا به آنها وعده بالي مرگ رهانيد؟ شما چه فكر مي
 قوم اسرائيل به سر در خانه خود خون ».خون را ببينم، از شما خواهم گذشت

بنابراين از . بره پاشيده بودند، همانگونه كه خدا به آنها فرمان داده بود بكنند
زادگان  تمام تخستاما در خانه مصريان، . كسي نمردهاي آنها  زاده نخست
  . يعني راه خون بره شركت نكردند،، زيرا در راه رهايي خدامردند
  :گويد مقدس مي پس كتاب  

  
و از ميان قوم ! برخيزيد«: گفت موسي و هارون را در شب طلبيده، ...فرعون

عبادت و رفته، خداوند را ! اسرائيل من بيرون شويد، هم شما و جميع بني
الحاح مصريان نيز بر قوم و » . و مرا نيز بركت دهيد...نماييد، چنانكه گفتيد

  .ايم ا گفتند ما هم مرده، زيرنمودند تا ايشان را بزودي از زمين روانه كنند
  )33-31 :12 خروج(
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سرانجام، فرعون هيچ راهي نداشت جزا اينكه به اسرائيليان اجازه دهد   
يهوه كيست كه قول «: ديديم كه فرعون در ابتدا به موسي و هارون گفت. بروند

شناسم و اسرائيل را نيز رها  هايي دهم؟ يهوه را نمياو را بشنوم و اسرائيل را ر
اما در پايان فرعون و تمام مصريان مجبور شدند تصديق كنند كه » .نخواهم كرد

تر از هر بت،   قدرتخداي ابراهيم، اسحاق، و اسرائيل خدا قادر مطلق است، پر
ا تواند با خد كس نميهيچ» !مرغ نبايد با صخره بجنگد متخ ».طلسم و جادو

  !بجنگد و پيروز شود
 .ر خارج شدنددر آن شب، اسرائيليان از مصر همراه با ثروت مصريان از مص  
  :گويد مقدس مي كتاب

  
اسرائيل به قول موسي عمل كرده، از مصريان آالت نقره و آالت طال و  و بني

و خداوند قوم را در نظر مصريان مكرم ساخت، كه هر آنچه . رختها خواستند
اسرائيل  و توقف بني. ..پس مصريان را غارت كردند. شان دادندخواستند بدي
  )40 ،36-35: 12خروج ( .رده بودند، چهارصد و سي سال بودكه در مصر ك

  
ده بود هايي كه خدا صدها سال پيش به ابراهيم دا تمام اين وقايع در تحقق وعده
  انجام شد، هنگامي كه گفت،

  
ز آن ايشان نباشد، غريب خواهند بود، يقين بدان كه ذريت تو در زميني كه ا«

و آنها را بندگي خواهد كرد، و آنها چهارصد سال ايشان را مظلوم خواهند 
و بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بود، من داوري خواهم . داشت
  )14-13:15پيدايش ( ».يرون خواهند آمدو بعد از آن با اموال بسيار ب. كرد

  
 خوانديم، و به فصح معروف است، همچون اقيانوسي داستاني كه امروز  

توان درباره  هزاران مقاله مي. هاي مخفي است عريض و ژرف سرشار از گنجينه
مسلماً فرصتي براي توضيح تمام حقايقي كه در اين داستان . داستان فصح نوشت
اما يك حقيقت مهم در اين داستان هست كه بايد آن را بيان . نهفته است نداريم

و چون خون را ببينم، از شما خواهم «: و آن وعده خدا به اسرائيل است. كنيم
  ».گذشت

زادگان مصري نمردند؟ آنها  زادگان اسرائيل همراه با نخست چرا نخست  
خدا اعالم . توسط خون بره راهي براي نجات آنها گشودنمردند زيرا، خدا 

از نه زاده آن خا خستبه خون بره آغشته باشد، ناي كه  نمود سر در هر خانه



__________________________________________________________  
 PWO    205-راه عدالت

خون آغشته اي در خانه كه به  زاده اما هر نخست.  يافتمرگ رهايي خواهد
  !شده باشد، نخواهد مرد

پدر، چرا بره «زادگان اسرائيل از پدر خود بپرسد،  اگر جواني از ميان نخست  
داني، خدا  پسرم، همانطور كه مي«پدر پاسخ خواهد داد، » گناه ما بايد بميرد؟ بي
به خاطر . زادگان اين سرزمين را به مرگ محكوم كرده است ام نخستتم

اينحال، خدا به سبب رحمت خود به  با. گناهانمان همه ما سزاوار مرگ هستيم
عيب قرباني كنيم و خون آن را بر سر در خانه خود  اي بي ما گفته است اگر بره

يرا مزد گناه موت اين بره نبايد بميرد، ز. بپاشيم، آن بال از ما خواهد گذشت
اين بره جايگزين . تواند گناهان ما را ناديده انگارد خدا عادل است و نمي. است
كنيم، همانطور كه جد ما ابراهيم  ما اين بره را به جاي تو قرباني مي. شود تو مي

خداي ما عادل است و گناه را سبك . اي قرباني كرد به جاي پسر خود بره
 بره بر سر در خانه ما باشد او خوناگر . ا روشن استكالم او براي م! شمرد نمي

  »!از خانه ما خواهد گذشت
دوستان عزيز، آنچه كه بايد امروز بدانيم اين است، تمام فرزندان آدم   

شريعت مقدس خدا همه ما را . زادگان مصر و اسرائيل هستند همچون نخست
اين همان چيزي . كند  به مرگ و رويارويي با داوري عادالنه خدا ميمحكوم

زيرا كه هيچ تفاوتي نيست، زيرا همه گناه «: گويد مقدس مي است كه كتاب
مزد گناه محكوميت ) 23-22:3يان روم(» .باشند اند و از جالل خدا قاصر مي كرده

ايشان به قصاص هالكت جاوداني خواهند رسيد از حضور خداوند «ابدي است، 
  )9:1تسالونيكي 2(» . جالل قوت اوو

تواند گناهكاران را از  براي نجات يافتن چه بايد كرد؟ چگونه خدا ميپس   
نچه بايد يگر عدالت خود را ناديده نگيرد؟ آعقوبت گناه آزاد كند و از سويي د

 كه اسرائيليان براي رهايي از بالي مرگ قرباني كردند هايي ه بر: بدانيم اين است
خود را براي آمد و خون  يا مي كه بايد به اين دناي دهنده نمادي است از نجات

مسيح «: گويد دهنده مي مقدس درباره نجات كتاب. ريخت آدم مي كفاره گناهان بني
، تا ما را نزد ناعادالن براي عادلينيز براي گناهان يك بار زحمت كشيد، يعني 

قرنتيان 1؛ 18:3پطرس 1(» )فصح ما مسيح در راه ما ذبح شده است..(خدا بياورد؛
زادگان  اي كه اسرائيليان بر سر درهاي خانه خود پاشيدند تا نخست رهپس ب). 7:5

اين عمل تصويري بود از .  بوديك نماد يا سمبلخود را نجات دهند، 
ريخت، تا هر كه بدو ايمان  دهنده دنيا كه بر خون خود را بر صليب مي نجات
  . مجازات ابدي خدا در امان بماندآورد از

اند  دهنده نوشته نچه انبياي خدا درباره خون نجاتشما چطور؟ آيا درباره آ  
دهنده خون خود را ريخت تا خدا بدون اينكه عدالت و  ؟ نجاتدانيد چيزي مي

آيا به آنچه درباره خوني . قدوسيت خود را ناديده انگارد گناهان شما را ببخشد
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كه قدرت دارد تا شما را از مجازات جهنم رهايي بخشد و مكاني را در حضور 
 نازل خدا بري شما تضمين كند ايمان داريد؟ يا داوري همانگونه كه بر مصريان

  شود؟ شد بر شما هم نازل مي
ديد توجه كراين درس از اينكه به . ه پايان استدوستان من، وقت ما رو ب  
اسرائيل ادامه خواهيم   بعدي به داستان بنيبه ياري خدا در درس. پاسگزاريمس

  ...دهد  را از ميان دريا عبور ميگونه خدا آنهاداد و خواهيم ديد كه چ
بـر روي ايـن آيـه، كـه روزي خـدا آن را بـه قـوم                   .خدا به شما بركت دهد      

  :اسرائيل گفته بود تفكر كنيد
  

  )13:12خروج ( ».ن را ببينم، از شما خواهم گذشتو چون خو«
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  34درس 
  راهي از ميان دريا

  
  
  

  15-13خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. عزيزندگان سالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم خود را آغاز مي با او آرامش داشته باشيد درس آن شويد، و تا به ابد
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

زادگان مصري را هالك كرد و  در درس گذشته ديديم كه خدا نخست  
زادگان  اما نخست. بدينوسيله قوم اسرائيل را از اسارت بردگي آزادي كرد

اي كه بر سر در خانه آنها پاشيده شده بود از  اسرائيل را تنها به خاطر خون بره
اي شما خواهد  برعالمتيو آن خون «زيرا خدا، خود گفته بود، . مرگ رهانيد

چون خون را بينم، از شما خواهم باشيد و  هايي كه در آنها مي بود، و بر خانه
  )13:12خروج (» .گذشت

شب . از اين رو در آن شب تمام طوايف اسرائيل از مصر بيرون آمدند  
صدها سال ! به اين موضوع فكر كنيد. خروج از مصر براي آنها پر از شادي بود

كردند و آنها را بر كارهاي بس دشوار  آنها ظلم و ستم ميبود كه مردم مصر بر 
 اكنون ...اما اكنون. به زندگي نداشتندگماشته بودند تا جايي كه آنها ديگر اميدي 

! در آن شب خروج خداوند خدا آنها را رهايي بخشيد!  بودندآزادآنها 
 كه از دهد خدا به آنها وعده ميو اكنون ! زنجيرهاي اسارت آنها فرو ريخته بود

، سرزميني كه همانگونه كه به سرزمين كنعان برساندطريق بيابان آنها را 
دانيد، خدا سالها قبل سوگند ياد كرده بود كه آن را به فرزندان ابراهيم،  مي

كنعان همان سرزميني بود كه يعقوب و فرزندانش پيش . اسحاق، و يعقوب بدهد
امروز اين سرزمين . كردند  زندگي مياز اينكه به مصر، نزد يوسف بروند در آنجا

  !شود فلسطين يا اسرائيل ناميده مي
رهايي اسرائيل از چنگال انگيز  خواهيم درباره داستان شگفت امروز مي   

خوانيم از  اكثر آياتي كه امروز مي. لشكريان فرعون به دست خدا سخن بگوييم
ر تورات ثبت به داستاني كه حضرت موسي د. باب چهارده كتاب خروج هستند

  :موده است گوش دهيدن
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ششصد هزار مرد اسرائيل از رعمسيس به سكوت كوچ كردند، قريب  و بني
 نيز همراه ايشان بيرون و گروهي مختلفه بسيار.  اطفال زنان وپياده، سواي

و موسي  )38-37:12خروج ( .ها و مواشي بسيار سنگين  و رمهاه گلهرفتند، و 
اسرائيل را قسم سخت  د برداشت، زيرا كه او بني را با خواستخوانهاي يوسف

هر آينه خدا از شما تفقد خواهد نمود و استخوانهاي مرا از «: داده، گفته بود
 ستون ابرو خداوند در روز، پيش روي قوم در ... ».اينجا با خود خواهيد برد

رفت و در شبانگاه در ستون آتش، تا ايشان را روشنايي بخشد، و روز و  مي
در شب، از پيش روي و ستون ابر را در روز و ستون آتش را . راه روندشب 

  )22- 19:13خروج ( .قوم بر نداشت
اسرائيل بگو كه برگرديده،  به بني«: و خداوند موسي را خطاب كرده گفت  

ل و دريا اردو زنند برابر فَمجدفُون، در . الحيروت در ميان مو در مقابل بعل ص
در «: اسرائيل خواهد گفت و فرعون درباره بني. يا اردو زنيدبرابر آن به كنار در
و دل فرعون را . اند، و صحرا آنها را محصور كرده است زمين گرفتار شده

و در فرعون و تمامي لشكرش جالل سخت گردانم تا ايشان را تعاقب كند، 
  .پس چنين كردند» .هستم يهوه ه منخود را جلوه دهم، تا مصريان بدانند ك

دل فرعون و بندگانش بر به پادشاه مصر گفته شد كه قوم فرار كردند، و و   
اسرائيل را از بندگي  اين چيست كه كرديم كه بني«: ، پس گفتندقوم متغير شد

پس ارابه خود را بياراست، و قوم خود را با خود » خود رهايي داديم؟
ا و هاي مصر ر برداشت، و ششصد ارابه برگزيده برداشت، و همه ارابه

و خداوند دل فرعون، پادشاه مصر را سخت ساخت . سرداران را بر جميع آنها
  .اسرائيل به دست بلند بيرون رفتند و بني. اسرائيل را تعاقب كرد تا بني

هاي فرعون و سوارانش و لشكرش در  و مصريان با تمامي اسبان و ارابه  
الحيروت  يا نزد فم، بديشان در رسيدند، وقتي كه به كنار درعقب ايشان تاخته

اسرائيل  و چون فرعون نزديكش شد، بني. برابر بعل صفون فرود آمده بودند
آيا در «: ، و نزد خداوند فرياد برآوردند، و به موسي گفتندبترسيدندسخت 

اي تا در صحرا بميريم؟ اين چيست به ما  مصر قبرها نبود كه ما را برداشته
آيا سخن نيست كه به تو در مصر گفتيم كردي كه ما را از مصر بيرون آوردي؟ 

ريان بهتر كه ما را بگذار تا مصريان را خدمت كنيم؟ زيرا كه ما را خدمت مص
  )12- 1:14خروج ( »!است از مردن در صحرا

  
گفتند؟ چرا به خدا اعتماد نداشتند؟ آيا خدايي كه آنها را  قوم اسرائيل چه مي  

ز دست لشكريان فرعون نجات دهد؟ توانست ا از بند اسارت آزاد كرده بود نمي
آورد زيرا بسيار ترسيده  اما اسرائيل ديگر اينها را به ياد نمي! توانست مسلماً مي
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در پشت سر . ها در چپ و راست آنها بود كوه. دريا در مقابل آنها بود. بودند
ا شدند تا آنها را اسير سازند و ي آنها، لشكريان فرعون آرام آرام به آنها نزديك مي

شد نجات  توانستند بكنند؟ چگونه مي كردند؟ چه مي بايد چه مي! حتي بكشند
  .يابند؟ بياييد ببينيم موسي چه گفت و خدا چه كرد

بايستيد و نجات خداوند را ببينيد، كه ! مترسيد«: و موسي به قوم گفت  
، زيرا مصريان را كه امروز ديديد تا به ابد امروز آن را براي شما خواهد كرد

خداوند براي شما جنگ خواهد كرد و شما خاموش . گر نخواهيد ديددي
اسرائيل را  كني؟ بني چرا نزد من فرياد مي«: و خداوند به موسي گفت ».باشيد

و دست خود را بر دريا دراز  و اما تو عصاي خود را برافراز. بگو كه كوچ كنند
و . ي راه سپر شونداسرائيل از ميان دريا بر خشك كرده، آن را منشق كن، تا بني

سازم، تا از عقب ايشان بيايند، و از  اما من اينك، دل مصريان را سخت مي
و مصريان . ها و سوارانش جالل خواهم يافت فرعون و تمام لشكر او و ارابه

هايش و  ، وقتي كه از فرعون، و ارابهخواهند دانست كه من يهوه هستم
رفت،  ه پيش اردوي اسرائيل ميو فرشته خدا ك ».سوارانش جالل يافته باشم

حركت كرده، از عقب ايشان خراميده، ستوان ابر از پيش ايشان نقل كرده، در 
و در ميان اردوي مصريان و اردوي اسرائيل آمده، از براي . عقب ايشان بايستاد

داد كه تمامي شب  بود، و اينها را در شب روشنايي مي آنها ابر و تاريكي مي
  .دندنزديك يكديگر نيام

پس موسي دست خود را بر دريا دراز كرد و خداوند دريا را به باد شرقي   
. آب منشق گرديدشديد، تمامي آن شب برگردانيده، دريا را خشك ساخت و 

 آبها براي ايشان بر رفتند و  مي زمينخشكياسرائيل در ميان دريا بر  و بني
ها و سواران فرعون  بهمصريان با تمامي اسبان و اراو  .راست و چپ، ديوار بود
حري واقع شد كه و در پاس س. ، به ميان دريا آمدنداز عقب ايشان تاخته

خداوند بر اردوي مصريان از ستون آتش و ابر نظر انداخت، و اردوي مصريان 
هاي ايشان را بيرون كرد، تا آنها را به سنگيني   و چرخهاي ارابه. را آشفته كرد

زيرا خداوند براي ! اسرائيل بگريزيم حضور بنياز «: برانند و مصريان گفتند
دست خود را بر «: و خداوند به موسي گفت ».كند ايشان با مصريان جنگ مي

پس » .ها و سواران ايشان دريا دراز كن، تا آبها بر مصريان برگردد، و بر ارابه
موسي دست خود را بر دريا دراز كرد، و به وقت طلوع صبح، دريا به جريان 

گشت، و مصريان به مقابلش گريختند، و خداوند مصريان را در ميان خود بر
 را تمام لشكر فرعونها و سواران و  و آبها برگشته، عرابه. دريا به زير انداخت

كه يكي از ايشان هم باقي كه از عقب ايشان به دريا آمده بودند، پوشانيد، 
آبها براي ايشان ديواري اسرائيل در ميان دريا به خشكي رفتند، و  اما بني. نماند

و در آن روز خداوند اسرائيل را از دست . بود به طرف راست و به طرف چپ
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و اسرائيل . مصريان خالصي داد و اسرائيل مصريان را به كنار دريا مرده ديدند
آن كار عظيمي را كه خداوند به مصريان كرده بود ديدند، و قوم از 

خروج ( . او موسي ايمان آوردندند و بندهخداوند ترسيدند، و به خداو
13:14-31(  

  
يهوه را سرود «: موسي و اسرائيل اين سرود را براي خداوند خواندند  
 او. خداوند قوت و تسبيح من است... خوانم زيرا كه با جالل مظفر شده است مي

پس آنها براي خداوند سرود ). 2- 1:15خروج (» نجات من گرديده است
 كه براي آنها به ارمغان آورده بود نجات عظيميخاطر خواندند و او را به  مي

: موسي، سرودي براي خداوند خواندمريم، خواهر هارون و . كردند شكر مي
؛ اسب و سوارانش را به خداوند را بسرائيد زيرا كه با جالل مظفر شده است«

  )21:15خروج (» !دريا انداخت
خود از ميان دريا راهي دوستان، اين داستان واقعيت دارد، خدا براي قوم   
آموزيم؟ شايد بتوان با يك سؤال ساده به نتيجه  از درس امروز چه مي. گشود
توانست قوم اسرائيل را از دست  چه كسي مي: و آن سؤال اين است. رسيد

؟ آيا آنها قادر بودند خود را نجات دهند؟ ديديم كه لشكريان فرعون برهاند
و از پشت .  قرار داشتهاكوه در طرفين آنها . در مقابل آنها باز شددرياچگونه 

آيا قروم اسرائيل قادر بودند خود را . تاخت  به سوي آنها ميلشكر فرعونسر 
تنها پس چه كسي قادر بود آنها را نجات دهد؟ ! توانستند نجات دهند؟ نه، نمي

به همين علت موسي . توانست آنها را نجات دهد تنها خداوند، خدا مي! خدا
نجات خداوند را ببينيد، كه امروز آن را براي شما بايستيد و ! مترسيد«نوشت، 

به همين خاطر است پس . توانست آنها را نجات دهد تنها خدا مي» !خواهد كرد
. خداوند قوت و تسبيح من است«: خواندند از اينكه به آنسوي دريا رسيدند، مي

  ». گرديده استاو نجات من
براي اسرائيل هيچ راهي وجود . بود گرديده  نجات آنهاش خودخدا  

نداشت كه خود را از دست لشكر فرعون برهاند ـ هيچ راهي، مگر اينكه راهي 
كردند، و سپس او را به  گشود دنبال مي را كه خدا در مقابل آنها از ميان دريا مي

  !كردند خاطر نجات جانهايشان شكر مي
اسرائيل  آدم همه مثل بني يخواهد كه همه بدانند كه بن دوستان عزيز، خدا مي  

ما هم همچون آنها، اميدي براي رهايي نداريم و ديري نخواهد پاييد كه . هستند
 به مرگ و جهنمشايد دريا مقابل ما نباشد، اما ! شود مصيبت گريبانگير ما مي

 ما را محصور قدوسيت خداها در اطراف ما نباشند، اما شايد كوه. ست اانتظار ما
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فرعون و لشكريانش پشت سر ما نيستند، اما . كند محكوم ميساخته و ما را 
  !كنند  به دنبال ما هستند و ما را تهديد به مرگ ابدي ميشيطان و گناهان ما

آدم را از داوري عادالنه خدا برهاند؟ چه كسي  تواند بني چه كسي مي  
پذيرد رهايي دهد؟ چه كسي  تواند گناهكار را از آتشي كه خاموشي نمي مي
تواند ما را از تمام  تواند انسان را از قدرت شيطان رهايي بخشد؟ چه كسي مي مي

تواند ما را از درياي گناه عبور داده و به مكان مقدس  اينها برهاند؟ چه كسي مي
! تواند ما را نجات دهدتنها خدا مي! شود ببرد؟ تنها خدا كه بهشت ناميده مي

اين همان چيزي ايت كه . انسان قادر نيست خود و ديگران را برهاند
، بوسيله ايمان ايد زيرا كه محض فيض نجات يافته«: كند مقدس اعالم مي كتاب

ا هيچكس فخر  بلكه بخشش خداست، و نه از اعمال تاين از شما نيستو 
  )9-8:2افسسيان (» .نكند
خدا، خدايي كه رحمتش عظيم است، در نجات را به روي تمام فرزندان   

خدا . ا ما را از قدرت شيطان و گناه و جهنم دهايي دهدآدم گشوده است، ت
ست،  اخواهد ما را از داوري آتش سوزاني كه به خاطر گناهان ما در انتظار ما مي

اما ما بايد از راه نجاتي كه او در مقابل ما گشوده است عبور رهايي بخشد، 
ز كرده است تا شناسيد، راه نحاتي كه خدا براي شما با آيا راه نجات را مي! كنيم

؟ آيا در طريق عدالتي ي يابيدراه و جهنم گناه، عواقب هولناك نشيطااز قدرت 
كه خدا تعيين كرده است تا در حضور قدوس او تا به ابد بركت يابيد، قرار 

  ايد؟ گرفته
آدم گشوده است بر مبناي اعمال خوبي كه  راه نجاتي كه خدا به روي بني  

. قوانين مذهب استيست، و نه بر مبناي پيروي از تواند انجام دهد ن انسان مي
راه نجاتي كه خدا براي ما » . فخر نكندهيچكس از اعمال تا نه«: گويد خدا مي

اي كه از  دهنده  است، نجاتدهنده راه نجاتتعيين كرده است، چيست؟ آن 
ه آسمان آمد تا براي گناهان ما بميرد و دوباره قيام كند ـ تا تمام كساني را كه ب

آورند رهايي دهد ـ آن دسته از ما كه به خاطر قدرت گناه و ترس از  او ايمان مي
در «: گويد دهنده قادر چنين مي مقدس درباره نجات كتاب.  بوديمبردهمرگ 

 زير آسمان به مردم عطا ي ديگرنه اسم از او نجات نيست زيرا كه هيچكس غير
  )12:4اعمال (» .شده كه بدان بايد ما نجات يابيم

راهي گشوده است تا از مجازات گناه » در درياي گناه«بله، خدا براي شما   
اما بايد از . رهايي يابيد و به آنسوي دريا برسيد ـ در حضور امن و مقدس خدا

دهنده در مورد اين  نجات. ي كه خدا در مقابل شما گشوده است عبور كنيداهر
  :راه نجات گفته است
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... آيد سيله من نميكس نزد پدر جز بوهيچ. تمهس و راستي و حيات من راه«
گويم هر كه كالم مرا بشنود و به فرستنده من ايمان  آمين آمين به شما مي

بلكه از موت تا به حيات آيد،  مي جاوداني دارد و در داوري نتآورد، حيا
  )24:5؛ 6:14يوحنا ( ».منتقل گشته است

  
  ؟»ايد  داخل گشتهحيات به موتاز «دوستان عزيز، آيا 

 بعدي به ياري  توجه كرديد سپاسگذاريم، در درسدرس  ايناز اينكه به  
به . ..دهد اسرائيل خوراك مي ن به بنيخداوند خواهيم ديد كه چگونه خدا در بيابا

  .اسرائيل گفت فكر كنيد وسي به بنيكالمي كه م
  

بايستيد و نجات خداوند را ببينيد، كه امروز آن را براي شما ! مترسيد«
  )13:14خروج ( ».خواهد كرد
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  35درس 
  غذا در بيابان

  
  
  
  17 ،16خروج 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 
بسيار . كنيم آغاز مي خود را د با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو
 قوم اسرائيل را از دست فرعون و خدادر درس گذشته، ديديم كه   

اسرائيل به ساحل درياي سرخ رسيدند،  هنگامي كه بني. نجات دادلشكريانش 
اما ديديم كه خدا آب را . شتندهيچ راه گريزي براي گريختن از لشكر فرعون ندا

شكافت و راهي براي آنها باز كرد تا از ميان درياي سرخ، بر روي زمين خشك 
اما هنگامي كه لشكريان مصر سعي كردند از دريا عيور كنند، آبها بر . عبور كنند

پس در آن روز خداوند خدا، اسرائيل را از . سرشان واژگون شد و غرق شدند
و هنگامي كه قدرت عظيم خداوند را ديدند، از او . دست مصريان رهانيد

خوانم، زيرا او نجات من گرديده  يهوه را سرود مي«، ترسيدند و براي او خواندند
  »!خداوند عظيم است. است
مصر و كنيم، وقايعي كه بين راه  در حال حاضر كتاب خروج را بررسي مي  
زميني است كه خدا وعده داده كنعان سر. اسرائيل رخ داد  در بيابان بر بنيكنعان

امروز قصد . بود به اجداد آنها ابراهيم بدهد، تا آن سرزمين از آن نشل او باشد
مقدس  كتاب. اسرائيل خوراك داد چگونه خدا در بيابان به بنيداريم ببينيم كه 
دهد كه خدا در روز در ستوني از ابر و در شب در ستوني از آتش  به ما نشان مي

رد، ك يك چيز مسلم است، اگر خدا آنها را هدايت نمي. »رفت راه مي«مقابل آنها 
  .شدند آنها در بيابان تلف مي

جمعيتي . اسرائيل در آن بودند تصور كنيم بياييد لحظاتي شرايطي را كه بني  
عظيم بيش از مردم شهر مشهد در كنار هم از بياباني بي آب و علف در حال 

 كه تنها  جماعت عظيم از اين بيابان خشكاين! قدري فكر كنيد! گذر بودند
توانستند زنده بمانند؟ چه  چگونه مي! گذشتند دار بود ميهاي خار پوشيده از بوته

توانست آنها را از خطر گرسنگي و تشنگي نجات دهد؟ چگونه اين  كسي مي
توانستند بدون آب و غذا در اين بيابان تاب  هاي آنها مي جماعت عظيم و گله
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توانست  پس چه كسي مي! توانستند خود را خوراك دهند؟ خير آيا ميبياورند؟ 
آنها غذا توانست به  تنها خدا مي. توان يافت به آنها غذا دهد؟ تنها يك پاسخ مي

  !دهد و آنها را حفظ كند
؟ يا اينكه نگران بودند چه بايد بخورند و خدا توكل داشتندآيا اسرائيليان به   

خدا . كردند وم اسرائيل بايد به خداوند خدا اعتماد ميچه بايد بنوشند؟ مسلماً ق
او به واسطه نزول بال بر مصريان، . اعمال بسيار بزرگي براي آنها انجام داده بود

زادگان آنها را به واسطه خون بره  او نخست. آنها را از بند اسارت آزاد كرده بود
. براي آنها گشوده بوداو راهي خشك و هموار از ميان دريا . از مرگ رهانيده بود

رفت تا همانگونه كه سالها پيش به  و اكنون در ستوني از ابر در مقابل آنها مي
شما چه فكر . جد آنها، ابراهيم وعده داده بود، آنها را به آن سرزمين بازگرداند

كنيد؟ آيا قوم اسرائيل به خدايشان اطمينان داشتند؟ آيا ايمان داشتند كه خدا  مي
عه مقدس مراج  آنچه كه وعده داده است عمل كند؟ بياييد به كتابتواند به مي

  .كنيم و پاسخ را در آن بيابيم
. كنيم ت مياز باب شانزده از كتاب خروجِ تورات موسي برايتان قرائ  
  :فرمايد مقدس مي كتاب

  
اسرائيل از ايليم كوچ كرده، به صحراي سين كه در  پس تمامي جماعت بني

است در روز پانزدهم از ماه دوم، بعد از بيرون آمدن ايشان ميان ايليم و سينا 
اسرائيل در آن صحرا بر موسي و  و تمامي جماعت بني. از زمين مصر، رسيدند

كاش كه در زمين مصر «: اسرائيل بديشان گفتند و بني. شكايت كردندهارون 
نشستيم و نان  به دست خداوند مرده بوديم، وقتي كه نزد ديگهاي گوشت مي

ما را بدين صحرا بيرون آورديد، تا تمامي اين خورديم، زيرا كه  را سير مي
  ».جماعت را به گرسنگي بكشيد

  
آنها نزد او و ! خوب، آيا قوم اسرائيل به خدا اطيمنان داشتند؟ نه، نداشتند  

  :به پاسخ خدا به آنها گوش دهيد. كردند نبي او موسي شكايت مي
  

اسرائيل را  شكايتهاي بني«: كرده گفتداوند موسي را خطاب و خ11-12  
در عصر گوشت خواهيد خورد، و : ام، پس ايشان را خطاب كرده بگو ه شنيد

 4 ».دانيد كه من يهوه خدا شما هستمتا ببامدادان از نان سير خواهيد شد 

همانا من از آسمان براي شما بارانم، و قوم «: آنگاه خداوند به موسي گفت
 در روزش گيرند، تا ايشان را امتحان كنم كه بر شريعت رفته كفايت هر روز را

  .كنند يا نه من رفتار مي
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و واقع شد كه در عصر، سلوي برآمده، لشكرگاه را پوشانيدند، و 13-15  
و چون شبنمي كه نشسته بود برخاست، . بامدادان شبنم گرداگرد اردو نشست

و چون .  زمين بوداينك بر روي صحرا چيزي دقيق، مدور و خرد، مثل ژاله بر
 كه  زيرا"اين چيست است؟"يكديگر گفتند كه  ديدند به اسرائيل اين را بني

اين آن نان است كه خداوند به «: موسي به ايشان گفت. ندانستند كه چه بود
 ناميدند، و آن مثل تخم نَّمو خاندان اسرائيل آن را 31 ».دهد تا بخوريد شما مي

  .هاي عسلي قرصگشنيز سفيد بود، و طعمش مثل 
  

اسرائيل را در مصر خوراك داد، تا اينكه به زمين  و خدا اينگونه طوايف بني  
آيا . از سوي خدا. از آسمانآمد؟  شنيديد كه غذا از كجا مي. كنعان رسيدند

آنها شايسته هيچ ! شد بودند؟ خير اسرائيل شايسته خوراكي كه بر آنها نازل مي بني
تنها به خاطر . ايماني و قدر نشناسي آنها  براي بيچيز نبودند مگر مجازات خدا

  .ا بود كه آنها از گرسنگي نمردندرحمت خد
از . اسرائيل تمام شد چه اتفاقي افتاد حال بياييد ببينيم هنگامي كه آب بني  

  :گويد مقدس مي كتاب. كنيم ائت ميباب هفدهم برايتان قر
  

نازل كرده، و از صحراي اسرائيل به حكم خداوند طي م و تمامي جمعات بني
و . نبود نوشيدن براي قوم آبسين كوچ كردند، و در رفيديم اردو زدند، و 

موسي بديشان » .ما را آب بدهيم تا بنوشيم«: ، گفتندمنازعه كرده با موسي  قوم
و در » نماييد؟ كنيد، و چرا خداوند را امتحان مي چرا با من منازعه مي«: گفت

چرا ما را از «: ، و قوم بر موسي شكايت كرده، گفتندآنجا قوم تشنة آب بودند
آنگاه » مصر بيرون آوردي، تا ما و فرزندان و مواشي ما را به تشنگي بكشي؟

با اين قوم چه كنم؟ نزديك است مرا «: موسي نزد خداوند استغاثه نموده، گفت
پيش روي قوم برو و بعضي از «: خداوند به موسي گفت» .سنگسار كنند

سرائيل را با خود بردارد، و عصاي خود را بدان نهر زدي بدست خود مشايخ ا
اي كه در حوريب است،  همانا من پيش روي تو بدان صخره. گرفته، برو

پس » .ايستم، و صخره را خواهي زد تا آب از آن بيرون آيد، و قوم بنوشند مي
  .موسي به حضور مشايخ اسرائيل چنين كرد

  
ران كرد و در بيابان جاري شد، و تمام بني قوم بدينسان آب از آن صخره فو  
  .هايشان  آن نوشيدند، آنها و گلهاز

. بياييد از مطالعه ادامه داستان بازايستيم و قدري به داستان امروز فكر كنيم  
اسرائيل انجام داد، آيا به او ايمان  پس از تمام كارهايي كه خدا براي قوم بني

ان سرشار  خداوند در حق آنها انجام داد، دلهايشداشتند؟ آيا به خاطر كارهايي كه
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بلكه از خدا گله و شكايت . نها به خدا توكل نداشتندآ! از شكرگزاري بود؟ خير
  .ز خطرات بسيار وخيم رهانيده بودكردند، خدايي كه آنها را ا

خدا چه كرد؟ خداوند خدا، به خاطر صبر و نيكويي خود در بيابان به آنها   
آنها ! آيا قوم اسرائيل شايسگي نيكويي خدا را داشتند؟ خير. آب و خوراك داد

كرد؟ زيرا خدا  پس چرا خدا به آنها مهرباني مي. تنها سزاوار داوري خدا بودند
اسرائيل آب و خوراك   به بنيرحمت خوداو به خاطر .  استرحيم و امين
از اگر نجات ! داد، حتي هنگامي كه آنها گناهكاراني قدرنشناس بودند مي

 خدا گرسنگي و تشنگي بسته به خوبي و شايستگي قوم داشت، مسلماً
  .گذاشت در بيابان بميرند مي

ت خود آنها را حفظ نكرد، خاطر رحمچنين بايد بدانيم كه خدا تنها بهم  
هايي كه داده  خدا امين است و به تمام وعده. عهد خودخاطر وفاي به بلكه ب

همانگونه كه .  درباره قوم اسرائيل داده بودكند ـ و او وعده بسيار مهمي عمل مي
، خدا وعده داده بود از قوم اسرائيل به تمام امتهاي دنيا بركت رساندديديم، 

بله، خدا امين و . آمد دهنده به اين دنيا مي زيرا توسط اين قوم بود كه بايد نجات
مسلماً طوايف .  استمحبتخداي  و ستيخدا رااو ! سرشار از رحمت است

اطاعتي اما حتي هنگامي كه از خدا نا. نداسرئيل لياقت محبت خدا را نداش بني
 غذا كردند و بر عليه او سخن گفتند، خدا امانت و محبت خود را با نازل كردن

  .از آسمان به آنها ثابت كرد
» اسرائيل براي ما چه ارزشي دارد؟ داستان زندگي بني«: شايد از خود بپرسيد  

 ما تنبيه براي بديشان واقع شد و لامثو اين همه بطور «: گويد كالم خدا مي
همانگونه  )11:10 تيانقرن1(» .مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما رسيده است

خواهد تمام  اسرائيل را از قدرت بيابان رهايي داد، امروز نيز مي كه خدا بني
  . آزاد سازدقدرت گناه آدم را از فرزندان

رائيل براي اينكه در بيابان تلف نشود چه بايد اس بني: پرسيم از شما مي  
كرد جمع  بايد خوراكي را كه خدا از آسمان بر آنها نازل ميكرد؟ آنها تنها  مي
آمد؟ آيا از سعي و تالش خود  رهايي آنها از كجا مي. خوردند كردند و مي مي

 آنها قدرتي نداشتند كه خود را از. آنها؟ خير، رهايي آنها از سوي خدا بود
توانستند كاري انجام دهند جزا اينكه  آنها نمي. گرسنگي و مرگ نجات دهند
  .ازل كرده بود جمع كنند و بخورندخوراكي را كه خدا بر آنها ن

اسرائيل گناهكاريم و  دهد كه ما نيز همچون بني مقدس به ما نشان مي كتاب  
يد همچون شا.  ـ نه از قدرت گناه و نه از داوري خداهيچ راه نجاتي نداريم

كنيم، اما سايه مرگ هنوز پشت  يزرع عبور نمي اسرائيل از بيابان خشك و لم بني
هر : كالم خدا روشن است. اسرائيل بود ست همانگونه كه پشت سر بني اسر ما
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خواهد راه نجاتي را كه خدا مهيا كرده است بپذيرد در گناه خود  كسي كه نمي
اين موضوع اصالً . خواهد شدخواهد مرد و در آتش ابدي جهنم افكنده 

اينها همه . افتادنِ در جهنم! رفتن زير تيغ داوري! مردن در گناه. خوشايند نيست
 اين است كه ديگر الزم نيست خبر خوشاينحال  با!  هستندفجايعي هولناك

همانگونه كه خدا به اسرائيل خوراك داد تا از . كسي در گناه خود بميرد
داده است تا در اين » غذا« به همين شكل خدا به ما گرسنگي در بيابان نميرند،

  !دگي آينده تا به ابد زندگي كنيمدنيا بركت يابيم و در زن
توانيم به رستوران برويم  بخشد چيست؟ آيا مي كه حيات ابدي مي» غدايي«  

چنين ! و غذايي بخريم كه ما را تا به ابد در حضور خدا زنده نگاه دارد؟ خير
  دهد چيست؟ پس غذايي كه به ما حيات ابدي مي! وجود نداردغذايي در بازار 

اسرائيل من  دوستان، بايد بدانيد كه هزار و پانصد سال پس از اينكه بني  
او خوراكي .  را به اين دنيا فرستاددهنده نجاترا در بيابان خوردند، خدا ) نان(

ناه، مرگ، است كه خدا براي مردم دنيا مهيا كرده است تا آنها را از قدرت گ
دهنده خود هنگامي  بياييد به دقت به آنچه نجات. داوري و جهنم نجات بخشد

  :بود گفته است، گوش دهيم، او گفتكه بر روي زمين 
  

من . گويم هر كه به من ايمان آرد، حيات جاوداني دارد آمين امين به شما مي«
اني است كه اين ن. پدران شما در بيابان من خوردند و مردند. نان حيات هستم

من هستم آن نان زنده كه از . از آسمان نازل شد تا هر كه از آن بخورد نميرد
 من كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه به... آسمان نازل شد

  )35 ،51-47:6يوحنا ( »!ايمان آرد هرگز تشنه نگردد
  

ه ياري  بعدي، بدر درس. رسد اينجا به پايان مي ما در دوستان من، درس  
   ...اسرائيل اعطا خواهد كرد  بنيخدا، خواهيم ديد كه خدا چگونه ده فرمان را به

  :دهنده گفته است فكر كنيد ه نجاتبه آنچ. خدا به شما بركت دهد
  

 كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر كه به. من نان حيات هستم«
  )35:6يوحنا ( ».من ايمان آرد هرگز تشنه نگردد
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  36 درس
  !كوه آتشين سينا

  
  
  
  20 ،19خروج 

  
خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  

هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 
ار بسي. كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت م از اينكه باري ديگر درسخوشحالي
در درس گذشته، ديديم كه چگونه خدا طوايف اسرائيل را در بيابان حفظ   

همچنين ديديم .  تا از گرسنگي نميرنداز آسمان براي آنها غذا نازل كردكرد، 
  .فروختندا ايماني گاه و بيگاه خشم خدا را بر مي اسرائيل از روي بي بني

خواهيم ببينيم كه چگونه خدا در بيابان بر قوم اسرائيل ظاهر شد و  امروز مي  
امروز باب نوزده، از كتاب خروج از  . را به آنها اعطا كرد خودشريعت مقدس

و در ماه سوم از «: شود اين باب چنين آغاز مي. تورات را بررسي خواهيم كرد
» . آمدندسينادر همان روز به صحراي اسرائيل از زمين مصر،  بيرون آمدن بني

موسي و قوم اسرائيل به كجاي بيابان رسيده بودند؟ آنها به كوه ) 1:19خروج (
آيا به ياد داريد كجا خدا موسي را خواند و در بوته مشتعل با . سينا آمده بودند

آيا آن داستان را به ياد داريد؟ خوانديم . او سخن گفت؟ بله، در همين كوه سينا
  : خدا بر كوه سينا بر موسي ظاهر شد به او گفتكه
  

و نزول كردم تا ايشان را از .. .ت قوم خود را كه در مصرند ديدمهر آينه مصيب
پس اكنون، بيا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و ... دست مصريان خالصي دهم

متي و عال. البته با تو خواهم بود... اسرائيل را از مصر بيرون آوري قوم من، بني
چون قوم را از مصر بيرون آوردي، خدا ام اين باشد كه  كه من تو را فرستاده

  )12 ،10 ،8-7:3خروج ( ».كوه عبادت خواهي كردرا بر اين 
  

 در قرائتي كه !ود عمل كرد؟ آيا واقعاً عمل كردآيا خدا به آنچه وعده داده ب  
و جماعت امروز از تورات خواهيم داشت، موسي چه جايگاهي دارد؟ موسي 

در پاي كوه سينا خواهيم ديد، همانگونه كه خدا چهل سال قبل اسرائيل را  بني
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چون قوم را « ، هنگامي كه در بوته مشتعل به او گفت، به موسي وعده داده بود
  »! عبادت خواهي كرداين كوهاز مصر بيرون آوردي، خدا را بر 

ه خدا بر كوه سينا بر حال بياييد به مطالعه خود ادامه دهيم و ببينيم چگون  
  :فرمايد مقدس مي كتاب. موسي ظاهر شد و با تمام قوم سخن گفت

  
: و موسي نزد خدا باال رفت، و خداوند از ميان كوه او را ندا در داد و گفت

شما آنچه را كه من . اسرائيل را خبر بده به خاندان يعقوب چنين بگو، و بني«
ا را بر بالهاي عقاب برداشته، نزد خود ايد، و چگونه شم به مصريان كردم، ديده

الحقيقه بشنويد، و عهد مرا نگاه داريد،  و اكنون اگر آواز مرا في. ام آورده
زيرا كه تمامي جهان، از . همانا خزانه خاص من از جميع قومها خواهيد بود

اين . و شما براي من مملكت كهنه و امت مقدس خواهيد بود. آن من است
پس موسي آمده، مشايخ » .بايد گفت اسرائيل مي  به بنياست آن سخناني كه

قوم را خواند، و همه اين سخنان را كه خداوند او را فرموده بود، بر ايشان القا 
آنچه خداوند امر فرموده «: و تمامي قوم به يك زبان در جواب گفتند. كرد

  .و موسي سخنان قوم را باز به خداوند عرض كرد» .است، خواهيم كرد
  

 خداوند امر آنچه«: اسرائيل به خدا را شنيديد؟ آنها گفتند يا پاسخ بنيآ  
توانستند تمام  آيا آنچه گفتند درست بود؟ آيا آنها مي» !فرموده است، خواهيم كرد

اسرائيل قادر نبودند  دانست كه بني احكام خدا را بجا آورند؟ خدا به خوبي مي
خواست اين بود كه  دا واقعاً ميآنچه خ. كند انجام دهند هر چه كه او حكم مي

آلود خود  آنها بدانند قادر نيستند خدا را خشنود سازند، و به وضعيت گناه
اي كه بايد  دهنده دهنده ايمان آورند، نجات ببرند، و به خبر خوش ظهور نجات پي

خدا گناهان نسلهاي ابراهيم، . آمد تا گناهكاران را نجات دهد به اين دنيا مي
خواست  خدا مي.  بخشيد خداايمانشان در عهدوب را برحسب اسحاق و يعق

 ميسر بوده تنها با ايمانراه نجات خدا . اسرائيل را ببخشد تنها توسط ايمان بني
واضح «: گويد مقدس مي كتاب. است ـ ايمان به خدا و نقشه نجات او براي بشر

كه شود، زيرا  است كه هيچكس در حضور خدا از شريعت عادل شمرده نمي
  )11:3غالطيان (»» . زيست خواهد نمودبه ايمانادل ع«

حال، تا بدين لحظه، قوم اسرائيل اميدوار بود كه قادر است توسط با اين   
! چقدر نادان بودند. محسوب گردد) پارسا( نزد خدا عادل اعمال صالح خود

هنوز ! آنها فراموش كرده بودند كه بارها و بارها خدا را رنجانيده بودند
در نظر آنها گناه يك ! دانستند كه چقدر گناهانشان در نظر خدا بزرگ است ينم

گناه موضوعي ، اما در نظر خدا كه بايد آنها را داوري كند، نبودموضوع جدي 
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تواند كاري را كه كامل  ، او نميخدا قدوس و كامل است! بس وخيم بود
. ضوع پي نبرده بودنداسرائيل تا بدين لحظه به اين مو اما بني! نيست انجام دهد

» !آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد«: به همين خاطر است كه گفتند
 توانند نميكرد كه  اي داشت كه توسط آن نقشه به آنها ثابت مي اما خدا نقشه

مقدس  حال بياييد به قرائت كتاب! انجام دهند» آنچه خداوند امر فرموده است«
 و قدوسيت خدا بر كوه سينا فرود آمد و جاللنه ادامه دهيم و ببنيم كه چگو

  .اسرائيل اعطا كرد  را به بنيده فرمانخود را ظاهر ساخت و 
  :فرمايد مقدس مي كتاب  

  
در روز سوم خداوند ) و به آنها بگو... (نزد قوم برو«: داوند به موسي گفتخ

طرف قرار و حدود براي قوم از هر ... در نظر تمامي قوم بر كوه سينا نازل شود
 باشيد از اينكه به فراز كوه برآييد، يا دامنه آن را لمس باحذر: ده، و بگو

دست بر آن گذارده . كشته شودنماييد، زيرا هر كه كوه را لمس كند، هر آينه 
نشود بلكه يا سنگسار شود يا به تير كشته شود، خواه بهايم باشد خواه انسان، 

ا برقه و رعدهاوم به وقت طلوع صبح، كه و واقع شد در روز س... ».زنده نماند
، بطوري كه تمامي آواز كرناي بسيار سخت بر كوه پديد آمد، و ابر غليطو 

و موسي قوم را براي مالقات خدا از . قوم كه در لشكرگاه بودند بلرزيدند
 دودو تمامي كوه سينا را . لشكرگاه بيرون آورد، و در پايان كوه ايستادند

اي  دودش مثل دود كوره بر آن نزول كرد، و تشآد در گرفت، زيرا خداون
 و آواز كرنا زيادهو چون . زل گرديدشد، و تمامي كوه سخت متزل باال مي

  ...نازل شدد بر كوه سينا بر قله  خداونو... زياده سخت نواخته شد
 يهوه خداي تو، من هستم« : فرمود و همه اين كلمات را بگفتو خدا تكلم  

  )2-1 :20خروج  (.صر و از خانه غالمي بيرون آوردمين مكه تو را از زم
  )3آيه  (. غير از من نباشد خدايان ديگرراتو  )1(
از آنچه باال در آسمان است، و از آنچه در صورتي تراشيده و هيچ تمثالي  )2(

 )4،5آيه(.باشم زيرا من يهوه خداي تو مي... آب زير زمين است، براي خود مساز
 زيرا خداوند كسي را كه اسم او را به  باطل مبر، خود را بهيهوه خداينام  )3(

 )7آيه  (».گناه نخواهد شمرد باطل برد، بي
 )8آيه  (. و آن را تقديس نمايي را ياد كنروز سبت )4(
 )12آيه  (.پدر و مادر خود را احترام نما )5(
 )13آيه  (.قتل مكن )6(
 )14آيه  (.زنا مكن )7(
 )15آيه  (.دزدي مكن )8(
 )16آيه  ( شهادت دروغ مده،بر همسايه خود )9(
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ات و غالمش و كنيزش  ، و به زن همسايهطمع مورزبه خانه همسايه خود  )10(
آيه  (». از آن همسايه تو باشد طمع مكنو گاوش و االغش و به هيچ چيزي كه

17(  
هاي آتش و صداي كرنا و كوه را كه پر از دود  و جميع قوم رعدها و زبانه  

و به . يدند، و از دور بايستادندلرزبود ديدند، و چون قوم اين را بديدند 
تو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد، اما خدا به ما نگويد، مبادا «: موسي گفتند

مترسيد زيرا خدا براي امتحان شما آمده «: موسي به قوم خود گفت» .بميريم
پس قوم از دور » . پيش روي شما باشد و گناه نكنيدخداترس است، تا 
  ...ايستادند

  
 بعدي هر يك به ياري خدا در درس. ايستيم مياز قرائت كالم باز در ابنجا   

از ده فرماني را كه خدا در كوه سينا به قوم اسرائيل اعطا كرد به طور مجزا 
اما پيش از اينكه از شما خداحافظي كنيم، موضوعي است . بررسي خواهيم كرد

خدا قدوس : ن استزيم ايآنچه كه ما بايد بيامو. خواهد به ما بياموزد كه خدا مي
. تواند بر مبناي تالشهاي خود به او نزديك شود كس نمياست و هيچ

) 24:1پطرس 1(»  استگياههر بشري مانند «دهد كه  مقدس به ما تعليم مي كتاب
اگر گياهي در دانيم  همه ما مي) 29:12عبرانيان (» ! استآتشي فروبرندهخدا «و 

  !آيد مقابل آتش قرار بگيرد چه بر سرش مي
آنچه «امروز در آغاز درس خود، خوانديم كه اسرائيليان به موسي چه گفتند،   

قدوسيت خدا آنها اين را گفتند، زيرا از » .خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد
توانند خدا را راضي  كردند كه با تالش خود مي گمان مي. دانستند چيزي نمي

ها ظاهر شد، تغيير چشمگيري در اما هنگامي كه خدا بر كوه سينا بر آن. كنند
اسرائيل رعد و برق و دودي را كه از كوه  هنگامي كه بني! ديدگاه آنها ايجاد شد

شد مشاهده كردند و صداي خداوند را كه با ده فرمان طنين انداز شده  ساتع مي
: و به موسي گفتند. ، و از دور بايستادندلرزيدند«ترس به خود بود شنيدند، از 

  »»!مبادا بميريمدا به ما نگويد،  سخن بگو و خواهيم شنيد، اما ختو به ما«
از اين رو، قوم اسرائيل قدوسيت كامل خدا را درك كردند و دريافتند كه به   

آنها در پاي كوه سينا از اين حقيقت . توانند به او نزديك شوند هيچ وجه نمي
ا آتش فرو برنده خد«و » هر بشري مانند گياه است«: مقدس آگاهي يافتند كتاب
س آيا اسرائيليان در حضور خداي قدو) 29:12؛ عبرانيان 24:1پطرس 1(» !است
هر چه كه خدا گفته است انجام خواهيم ! تمشكلي نيس«توانستند بگويند،  مي
مشكلي دارند؛ دانستند كه  اكنون قوم اسرائيل مي! وجه؟ خير، به هيچ»!داد

ختي شريعت را حس كردند؛ آنها آنها قدوسيت خدا و س! مشكلي بسيار جدي
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آنها احساس كردند .  بردند به ناپاكي و ناتواني خود در برابر شريعت خدا پي
  !گياهي خشك در ميان آتشي سوزان هستند

دانيد كه خدا و  ايد؟ آيا مي شما چطور؟ آيا قدوسيت خدا را درك كرده  
ما در مقابل خدا دانيد كه دل و اعمال ش شريعت او كامل و عادل هستند؟ آيا مي

مشكلي «كنيد كه،  اسرائيل گمان مي ناقص و ناپاك هستند؟ يا اينكه همچون بني
با اعمال خوب خودم به ! خواهد انجام خواهم داد نيست، آنچه را كه خدا مي

آيا . آيد ر نميمسلماً چنين تفكري با افكار خدا جور د» !شوم خدا نزديك مي
توانند به حضور كسي كه پاك  اند مي آلوده شدهاني كه ناپاك هستند و به گناه كس

تواند آنچه را كه تا حدي  يا خدا ميآ! توانند وس است بروند؟ خير، نميو قد
خدا قدوس ! خواهد تواند و نمي خوب و تا حدي بد است بپذيرد؟ نه او نمي

آيا ! خواهد او كامل را مي! تواند آنچه را كه قدوس نيست بپذيرد است و نمي
 اعمال خوبايد كه در روز داوري  ؟ يا آيا به اين اميد نشستهدانيد مياين را 

! خدا داوري عادل نبود شما را پاك كند؟ اگر چنين بود ديگر اعمال بدشما 
پرسيم اگر يك قاضي به قاتلي كه  براي روشن شدن اين موضوع از شما مي

ر اعمال ايد، اما به خاط شما مرتكب قتل شده«مرتكب قتل شده است بگويد، 
با » .كنم، و شما آزاديد ايد، شما را محكوم نمي خوبي كه در گذشته انجام داده

ي كه چنين حكمي صادر كرده است چه كنيد؟ در مورد قاض د چه فكر ميخو
  .انصافي است گوييم او قاضي بي توان گفت؟ مسلماً مي مي

! نگاردتواند گناه را ناديده ا او نمي! خدا يك داور عادل استدوستان،   
! تواند به عدالت داوري كند خداوند خدايي كه بايد دنيا را داوري كند تنها مي

جدايي كامل  و مرگو آن مجازات . عدالت خدا مستلزم مجازات گناه است
تواند دين ما را نسبت به  دهيم نمي اعمال نيكويي كه ما انجام مي! از خدا است

جميع ما مثل «: گويد  نيكوي ما ميمقدس در مورد اعمال كتاب. گناه تخفبف دهد
اشعيا (» .باشد ايم و همه اعمال عادلة ما مانند لتة ملوث مي شخص نجس شده

گياه آدم همچون   بنياعمال نيكوي است و آتش فروبرنده همچون خدا) 6:64
  !توانيم در مقابل آتش قدوسيت خدا تاب بياوريم ما با عدالت خود نمي. خشك

خود جرأت دادند تا به آتش خدا كه از كوه سينا نازل اسرائيل به  آيا بني  
شد نزديك شوند؟ آيا سعي كردند از كوه باال بروند تا به آنجايي كه خدا بود  مي

لرزيد نزديك  برسند؟ آيا آنقدر جسارت داشتند كه به كوهي كه با رعد و برق مي
ون شد، همچون دودي كه از تنور بير شوند؛ كوهي كه از آن دود ساتع مي

از ترس به خود  و آنها دور ايستادند! آنها به كوه نزديك نشدند! آيد؟ خير مي
كس از آنها به خود جرأت نداد كه به كوه نزديك شود، به  هيچ! لرزيدند مي

اما آن ترس . خاطر ترسي كه از قدوسيت خداوند خدا و قدرت مهيب او داشتند
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آغاز ) خداوند(ترس يهوه «: دگوي براي آنها بسيار خوب بود، زيرا كالم خدا مي
  )7:1امثال  (»!علم است

كنيم  اما شما را تشويق مي.  امروز ما به پايان رسيده استدوستان من درس  
 بايد و خدا قدوس است: آنچه را كه امروز خوانديم و شنيديم به خاطر بسپاريم

 و خدا قدوس است. خود داوري كند قدوسيت معيارانسانها را بر طبق 
توانيم بر حسب   و ما نميخدا قدوس است. اند گناه را ناديده انگاردتو نمي

  !هاي خود به او نزديك شويم شايستگي
در درس بعدي، به ياري خدا ده فرماني را كه خدا بر كوه سينا به   
از اينكه به اين درس توجه .  كرداسرائيل اعطا كرد بررسي و تفسير خواهيم بني
  ...يد، سپاسگذاريمنمود
  :به اين حقيقت بنيادين كالم خدا فكر كنيد.  به شما بركت دهدخدا  

  
  )7:1امثال ( »!آغاز علم است) خداوند(ترس يهوه «



__________________________________________________________  
 PWO    225-راه عدالت

  37درس 
  ده فرمان مقدس

  
  
  
  20خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
ت، درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده اس

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

، فضاي كوه سينا را در بر گرفته بودتمام دود در درس گذشته، ديديم كه   
رعد و برق بر آن نزول كرده بود، تا ده فرمان را به زيرا خداوند خدا در آتش و 

خدا به قوم هشدار داد كه كوه سينا را لمس نكنند، مبادا . اسرائيل اعطا كند بني
  ! استقدوسخواست تنها به آنها بياموزد كه  خدا مي. بميرند

تري به احكام ده فرمان بيندازيم، و آنها را با  امروز قصد داريم نگاه دقيق  
.  خود مقايسه كنيم تا ببينيم در برابر خدا از چه وضعيتي برخوردار هستيمزندگي

پس از اينكه . از تورات، كتاب خروج، باب بيست برايتان قرائت خواهيم كرد
من «: خدا در ميان آتش و دود، بر كوه سينا نازل شد، اين سخنان را به قوم گفت

خروج (» .غالمي بيرون آوردم هستم يهوه، خداي تو، كه تو را از مصر و از خانه
1:20-2(  
اين فرمان اول ) 30:20خروج  (».تو را خدايان ديگر غير از من نباشد«) 1  
 او بايد تنها» .تو را خدايان ديگر غير از من نباشد«خداوند خدا فرمود، . است

خداي خالق تنها . شود او جالل خود را با ديگران شريك نمي. خداي ما باشد
اينحال، آنچه ما در اين كشور و ديگر  با. يد پرستيده شودكسي است كه با

مردم جاللي كه تنها شايسته . استبينيم كامالً چيز ديگري  كشورهاي جهان مي
تنها او . تنها نام او قدوس و مهيب است. دهند  ميخدا است به انسانهاي ديگر

م با مشكل اينحال هنگامي كه مرد با. شايستگي اعتماد و سرسپردگي ما را دارد
كند اين نيست  شوند، اولين فكري كه به ذهن آنها خطور مي يا مانعي مواجه مي

كه به حضور خدا بروند و نزد او دعا كنند، او كه همه چيز را خلق كرده و قادر 
كنند، انسانهايي كه  بلكه، به انسانهاي ديگر توكل مي. است هر كاري انجام دهد

شوند كه تنها از آن  هي را براي آنها قايل ميهمچون خود آنها هستند، و جايگا
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و خدايي ديگر داشتن . كنند خدايي ديگر دارند كساني كه چنين مي. خداست
  !گناه است

. ..صورتي تراشيده و هيچ تمثالي« :فرمان دومي كه خدا گفت اين است) 2  
نزد آنها سجده مكن، و آنها را عبادت منما؛ زيرا كه من يهوه خداي . مساز
گويد كه خود را از  در اين فرمان خدا به ما مي) 5- 4:20وج خر (»!باشم ميتو 

هايي كه در مكانهاي خاص و يا بر  بت تنها به آن مجسمه. بتها دور نگاه داريم
 كه ميان خدا و هر چيزي. شود شوند اطالق نمي ها پرستيده مي روي طاقچة خانه

ل بت شده است، چرا كه براي برخي از مردم، فوتبا. ما قرار گيرد بت است
. ها هم تلويزيون بت شده است براي بعضي. تر از خدا است فوتبال براي آنها مهم

كنند، گويي كه خدا براي آنها  ها هم هستند كه طلسم به خود آويزان مي بعضي
اند و ثروت براي آنها جاي  ها هم به ثروت خود دل بسته بعضي. كافي نيست

آنها آنقدر . ه پولويت اول زندگي آنها نيست؛ بلكخدا اول. خدا را گرفته است
شوند كه حاضرند براي به دست آوردن پول هر كاري كه در  ه ميدرگير اين مسأل

هر چيزي . خداي اينگونه افراد پول است. نظر خدا خوشايند نيست انجام دهند
  !كه جاي خدا را بگيرد، بت است

ود را به باطل مبر، زيرا نام يهوه خداي خ«: خدا در فرمان سوم گفت) 3  
خروج  (».گناه نخواهد شمرد خداوند كسي را كه اسم او را به باطل برد، بي

اما تقريباً هر روز در . خواهد ما نام او را بيهوده ذكر كنيم مسلماً خدا نمي) 7:20
دهد و   مياي شنويم كه فالني به فالني وعده هر گوشه از شهر يا روستايمان مي

فالن كار را انجام خواهم داد، يا به اينجا و آنجا خواهم » اهللانشاء«، گويد به او مي
اراده و خواست خدا . رفت، درحاليكه در دل خود قصد انجام چنين كاري ندارد

آورد تا همسايه و يا  به زبان مي او تنها نام خدا را. فراتر از فكر و ذهن او است
من » به واهللا«: گويند ديگران مي. اين گناه است. دوستش دروغهاي او را باور كند

ديگري . اند دانند آن كار را انجام داده حاليكه خود مي در! فالن كار را نكردم
اينها همه . گويد اما دروغ مي» .خدا شاهده اين كار را نخواهم كرد«: گويد مي
سخن شما بلي بلي و ني ني «: گويد كالم خدا مي. استفاده از نام خدا استسوء

  )37:5متي (» .بر اين از شرير استرا كه زياده باشد زي
روز سبت را ياد كن تا آن «: اسرائيل گفت خدا در فرمان چهارم به بني) 4  

 ...شش روز مشغول باش و همه كارهاي خود را بجا آور. را تقديس نمايي
زيرا كه در شش روز، خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در 

در اين ) 10-8:20خروج  (».وز هفتم آرام فرمود رآنهاست بساخت، و در
خواهد كه در روز هفتم استراحت كنند  اسرائيل مي بينيم كه خدا از بني فرمان مي

  .او را تكريم نمايندو 
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پدر و مادر خود را احترام نما، تا روزهاي «: خدا در فرمان پنجم گفت) 5  
در اينجا ) 12:20خروج ( ».بخشد، دراز شود تو در زميني كه خدايت به تو مي

بينيم كه والدين ما ارزش خاصي دارند و شايسته احترام هستند، و بايد  مي
اما با اينحال در نسل امروز . ل شويمكه شايسته آنها است براي آنها قائ احترامي

حاليكه به والدين  بينيم كه در ما فرزنداني را مي. بينيم چنين احترامي را نمي
زنند و يا بدون اينكه به آنها توجهي كنند كار  نها حرف مياند با آ پشت كرده
تنها آنها را . آنها براي والدين خود هيچ احترامي قائل نيستند. كنند خود را مي

اراده و . آموزد با اينحال ده فرمان چنين روشي را به ما نمي. كنند خشمگين مي
م كنند، و در هر خواست خدا براي فرزندان اين است كه والدين خود را احترا

اتي ندارد از آنها اطاعت شود و با اراده او مناف امري كه موجب خشنودي خدا مي
  .كنند
در اينجا ) 13:20خروج  (».قتل مكن«: خدا در فرمان ششم گفته است) 6  

گويد اگر كسي انساني را بكشد، نسبت به خدا مرتكب گناه  خدا در واقع مي
كشتن . ن و حيات را با انسانها بخشيده استشود، زيرا خدا كسي است كه جا مي

انسان به منزله نفرت از خداست، زيرا خدا انسان را به صورت خود آفريده 
دهد كه قتل تنها به كشتن انسان اطالق  همچنين كالم خدا به ما نشان مي. است
هر كه از برادر خود نفرت نمايد، قاتل «: گويد مقدس مي شود، زيرا كتاب نمي
انگارند اين است  آنچه كه بسياري از انسانها ناديده مي) 15:3 يوحنا 1(» .است

كند، بلكه بر حسب آنچه كه او  كه خدا شخص را بر حسب اعمال او داوري نمي
كند، نفرت  زيرا خدا به دل نگاه مي! خواهد انجام دهد، يعني، بر طبق نيات او مي

  .ظر خدا با هم هيچ تفاوتي ندارندو قتل در ن
اي  ازدواج عطيه) 14:20خروج  (».زنا مكن«: ر فرمان هفتم گفته استخدا د  

داند چه چيز براي انسان بهترين است،  خدا مي. گرانبها از سوي خداوند است
بخشد تا با او ازدواج كند، او  براي همين است كه او به مرد همسري مي

د با زنان خواهد او خود را تنها به همسر خود محدود كند و ديگر هوس نكن مي
بايد مردان زنان خويش را مثل بدن «: گويد كالم خدا مي. ديگر رابطه داشته باشد

هر كه زن خود را بغير علت زنا «و اينكه ) 28:5افسسيان (» .خود محبت نمايند
هنگامي كه انسانها از ) 9:19متي (» .طالق دهد و ديگر را نكاح كند، زاني است

عموالً عواقب گناه خود را در بدن خود خواهند كنند، م شريعت خدا نااطاعتي مي
براي همين است كه بسياري كه خارج از چارچوب ازدواج رابطه جنسي . ديد

زنا . بايد موضوعي ديگر را نيز بدانيد. برند دارند از بيماريهاي مهلكي رنج مي
شود، بلكه ذهن ما را  دهيم محدود نمي تنها به آنچه كه ما با بدن خود انجام مي

هر كس به زني نظر «: گويد مقدس در اين مورد مي كتاب. شود نيز شامل مي
  )28:5متي (» .شهوت اندازد، همان دم در دل خود با او زنا كرده است
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اين ) 15:20خروج  (».دزدي مكن«: خدا در فرمان هشتم گفته است) 8  
 چشمان اينحال بايد اين را نيز بدانيم كه در برابر با. فرمان بسيار روشن است

 پول و اموال ديگران غصب كردنخدا، كه بايد ما را داوري كند، دزدي تنها به 
حتي اگر تنها بخواهيد اموال ديگران مال شما باشد، اما آنها را نگيريد، . نيست

هاي  دزدي جنبه. كند خدا به دل انسان نگاه مي! شما در دل خود دزد هستيد
و در  رفرماي شما كاري به شما محول كند،به عنوان مثال، اگر كا. گوناگوني دارد

دهيد، اما  ازاي آن به شما پولي بپردازد، به اين اميد كه شما اين كار را انجام مي
بله، زيرا شما از سود ! شما تنها وقت تلف كنيد، در واقع شما دزد هستيد

مجازات دزدي و هر گناه ديگر چيست؟ مسلماً مردن . ايد كارفرماي خود دزديده
  !پذيرد آتشي كه هيچگاه خاموشي نميدر 

خروج  (».همسايه خود شهادت دروغ مدهبر «: گويد فرمان نهم مي) 9  
خداوند خدا، خداي حقيقت و راستي . اين فرمان نيز بسيار روشن است) 16:20

برد بهتر است كمي دروغ بگويد  انسان گمان مي! است و با دروغ سر و كار ندارد
دروغ «اما خداي راستي . ند، و آرامش را حفظ كندتا از مشكالت جلوگيري ك

گويد شخصيت  هر كسي كه دروغ مي: گويد خدا مي! ندارد» كوچك و بزرگ
يوحنا (» .زيرا دروغگو و پدر دروغگويان است«گيرد،   را به خود ميشيطان

شيطان به اجداد ما، آدم و حوا، دروغ گفت و اكنون نيز به دروغهاي خود ) 44:8
گويد همچون شيطان  هر كس كه دروغ مي! ا را فريب دهدهد تا انسانهد ادامه مي

  .است
به خانه همسايه خود طمع مورز، و به «: گويد خدا در فرمان دهم مي) 10  

ات و غالمش و كنيزش و گاوش و االغش و به هيچ چيزي كه  زن و همسايه
ح نشان اين فرمان به وضو) 17:20خروج  (».از آن همسايه تو باشد، طمع مكن

طمع و حرص . داند دل انسان چقدر ناراست و شرير است دهد كه خدا مي مي
شود چشممان  دلهاي شرير ما باعث مي.  فرزندان آدم ديده شده استهايدلدر 

اين گناه است، . به دنبال زن ديگران باشد و يا به دنبال چيزهايي كه خود نداريم
ايم، و واضح است كه  يا هيچ نياوردهزيرا كه در اين دن«: گويد زيرا كالم خدا مي

م، به آنها قانع خواهيم پس اگر خوراك و پوشاك داري. توانيم برد از آن هيچ نمي
  )8-7:6تيموتاؤس 1(» .بود

  .اسرائيل بدهد عطا كرد تا به بنياينها ده فرماني است كه خدا به موسي ا  
 اين سؤالي و! گيريم؟ شايد يك سؤال اي مي خود چه نتيجهامروز از درس   

آيا از تمام اين ده فرمان اطاعت «. است كه هر يك از ما بايد از خود بپرسد
 در دو دهنده به اين دنيا آمد، ده فرمان را شايد بدانيد هنگامي كه نجات» ام؟ كرده

  :او گفت. عبارت خالصه كرد
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نفس و تمامي فكر خود خداوند خداي خود را به همه دل و تمامي «) 1  
  و !محبت نما

بدون دو حكم، تمام تورات و . همسايه خود را مثل خود محبت نما) 2  
  )40- 39، 37:22متي ( ».نبيا متعلق استصحف ا

خواهيد خود را امتحان كنيد و ببينيد كه آيا ده فرماني را كه  اكنون، اگر مي  
  :توانيد اين سؤاالت را از خود بپرسيد ايد، مي خدا به موسي داد نگاه داشته

آيا خدا را به تمامي دل محبت  چگونه است؟ خداابطه من با  ر:اول  
  كنم؟ مي

آيا همسايه خود را همچون خود  چگونه است؟ انسانها با  رابطه من:دوم  
  كنم؟ محبت مي

آيا خدا را با .  چگونه است؟ بياييد با صداقت پاسخ دهيمخدارابطه شما با   
كنيد؟ آيا خدا و  ود محبت ميكنيد؟ آيا او را با تمام دل خ تمام وجود محبت مي

  كالم او اولويت اول زندگي شما هستند؟
 چطور؟ آيا همسايه خود را همچون خود محبت مردمرابطه شما با   
دهيد؟ آيا براي  كنيد؟ آيا در هر چيز ديگران را پيش از خودتان قرار مي مي

ديگران همچون خودتان ارزش قائل هستيد؟ آيا هر آنچه را كه براي خود 
  كنيد؟ كنيد براي ديگران نيز مي يم

توانيد به تمام اين سؤاالت جواب مثبت بدهيد، بدانيد كه در نظر  اگر نمي  
توانيد انتظار لعنت  شما با تالش خود، تنها مي.  هستيدخاطي  يكخدا شما

ايمانان و  لكن ترسندگان و بي« :گويد مقدس مي كتاب! داشته باشيدداوري را 
يع دروغگويان، نصيب پرستان و جم زانيان و جادوگران و بتخبيثان و قاتالن و 

 ».اين است موت ثاني. ت خواهد بودايشان درياچه افروخته شده به آتش و كبري
  )8:21مكاشفه (

خدا كامل است و . تواند گناه را تحمل كند خدا قدوس است و نمي  
زيرا هر « :گويد مقدس مي به همين علت كتاب. تواند ناكامل را تحمل كند نمي

 »!باشد دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم هم ميكه تمام شريعت را نگاه 
) خدا(در حضور او «نگاه داشتن ده فرمان باعث نخواهد شد ) 10:2يعقوب (

 »!باشند اند و از جالل خدا قاصر مي  گناه كردههمهزيرا ! عادل شمرده شود
   گناههمه«: ن و صريح استبله دوستان عزير كالم خدا روش). 23 ،20:3روميان (

» .باشند  آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت ميهمه«و » !اند كرده
  )10:3غالطيان (

توانيم اين ده فرمان را بجا آوريم پس  خوب اگر نمي«شايد از شما بپرسد،   
مي است، به ياري خداوند در  اين سؤال مه»؟چرا خدا آنها را به ما داده است

  ...هيم ديد پاسخ خدا به آن چيست خود خوا بعديدرس
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 خدا نهفته خدا به شما بركت دهد و حقايق مهمي كه در اين عبارت از كالم  
  :است براي شما بشكافد

  
زيرا هر كه تمام شريعت را نگاه دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم هم «

  )10:2يعقوب ( »!باشد مي
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  38درس 
  هدف از ده فرمان

  
  
  
  20خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزم بر شما خوانسال  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  شما تقديم مي را بهطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

در دو درس گذشته خود ديديم كه خدا در آتش و رعد و برق، بر كوه سينا   
خدا در . اسرائيل عطا كند نزول كرد تا ده فرمان مقدس خود را به طوايف بني

:  در فرمان دوم.تو را خدايان ديگر غير از من نباشد: فرمان اول به آنها گفت
ز آنچه در باال در آسمان است، و آنچه پايين صورتي تراشيده و هيچ تمثالي ا

 فرمان .در زمين است، و از آنچه در آب زير زمين است، براي خود مساز
 .روز سبت را ياد كن:  فرمان چهارم.نام يهوه خداي خود را به باطل مبر: سوم

 فرمان .قتل مكن:  فرمان ششم.پدر و مادر خود را احترام نما: فرمان پنجم
بر همسايه خود شهادت :  فرمان نهم.دزدي مكن:  فرمان هشتم.كنزنا م: هفتم

  .به خانه همسايه خود طمع مورز:  فرمان دهم.دروغ مده
خدا بار گراني بر آنها . خدا براي موسي و قوم اسرائيل ده فرمان نازل كرد  

ده فرماني را كه من صادر كردم به  كامالًبتواند  كه هر كس: نهاد و به گفت
با اينحال، هر كسي كه . ند، شايسته زندگي با من در ابديت استانجام رسا

 را نتواند انجام دهد مقصر  از آنيك نكتهشريعت را كامل نگاه دارد اما تنها 
  ! از من جدا خواهد بودابد، و تا به  شكستههمه آن رااست كه 

خدا به . بدينسان قدوسيت خدا در كوه سينا بر قوم اسرائيل آشكار گرديد  
 تمامتوانند  آيا گناهكاران مي! ها فرمان داد كه در هر چيز از او اطاعت كنندآن

با اينحال اين دقيقاً همان چيزي است ! توانند فرامين خدا را بجا آورند؟ خير، نمي
شود   كه امروز براي ما مطرح ميسؤال بزرگيپس ! خواهد كه خداي قدوس مي

س قادر نيست اين فرامين را يچكدانست ه چرا خدا در حاليكه مي: اين است
 چرا خدا چنين بار اسرائيل عطا كرد؟ طور كامل اجرا كند، اما آنها را به بنيب

  سنگيني را بر دوش فرزندان آدم قرار داد؟
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» .آنچه خداوند امر فرموده است، خواهيم كرد«: اسرائيل گفتند ديديم كه بني  
. م فرامين را بجا آورنددانست كه آنها قادر نبودند تما با اينحال، خدا مي

دانست كه آنقدر قوي نيست كه بتواند اراده خدا را به طور كامل  اسرائيل نمي بني
آنها قادر به درك اين موضوع نبودند كه چقدر از جالل و شكوه خدا . اجرا كند

امل به آنها داد و به آنها به همين دليل است كه خدا ده فرمانِ ك. دور هستند
اما هر كس حتي تنها ! نيد تمام اين فرامين را به جا آوريدتوا اگر مي: گفت

  !يك حكم را نتواند بجا آورد تا به ابد از من جدا خواهد شد
اسرائيل نشان دهد كه  به بنيخدا قصد داشت توسط آن احكام سنگين،   

اسرائيل قادر نبودند  دانست كه بني خدا مي. قادر نيستند او را خشنود سازند
و را بجا آورند، اما آنها خود هنوز اين موضوع را تشخيص نداده تمام احكام ا

كنند خدا  اسرائيل همچون مردم روزگار ما بودند، كساني كه گمان مي بني. بودند
اعمال «خواهد كارهاي خوب انجام دهيم و در روز داوري، اگر  تنها از ما مي

بيا و تا به ابد «ت، ما بيشتر باشد، خدا به ما خواهد گف» اعمال بد«ما از » خوب
بنابراين، كساني كه چنين تفكري دارند، اشتباه » !در حضور من زندگي كن

خدا كامل است، و . مقدس يا قدوسيت خدا آگاهي ندارند كنند و از كتاب مي
  !تواند حتي يك گناه را ناديده انگارد نمي
مرتكب بياييد اين موضوع را كمي بشكافيم، اجداد ما، آدم و حوا چند گناه   

شدند كه باعث شد خدا آنها را از باغ بهشت بيرون كند؟ ده گناه؟ صد گناه؟ 
تنها يك گناه باعث شد آنها از باغ بهشت بيرون افكنده ! شايد هزار گناه؟ خير

  .شوند
  !يك گناه باعث شد آدم ديگر در حضور خدا كامل نباشد  
  !يك گناه باعث شد ديگر او به خدا نزديك نشود  
  !باعث شد او بميرديك گناه   
  !او با يك گناه جايي در آتش ابدي براي خود خريد  
به همين خاطر است كه ! انگارد آري، خدا قدوس است و گناه را ناديده نمي  

 شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد مزيرا اگر كسي تما«: اسرائيل گفت به بني
  )ترجمه هزاره نو -10:2يعقوب (»  شريعت استتمامبلغزد، مجرم به شكستن 

چرا خدا ده فرمان : بنابراين، اگر قدوسيت خدا چنين است، پس بايد بدانيم  
تواند آن  هيچكس نميدانست  حاليكه مي اسرائيل اعطا كرد، در را به بني
به اعمال شريعت «:  به پاسخ خدا گوش دهيدطور كامل بجا آورد؟احكام را ب

هدف شريعت آشكار كردن [ شدهيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد 
پس هدف از ده فرمان چيست؟ برداشتن گناه؟ خدا ) 20:3روميان (» !]گناه است
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 :يا در ترجمه هزاره(» ! گناه استآشكار كردنخير، هدف از شريعت «: گويد مي
  ).شناساند تنها گناه را به ما مي

و آيا متوجه اين موضوع شديد؟ چرا خدا ده فرمان مقدس را به موسي   
اسرائيل اعطا كرد؟ آيا اين فرامين را تنها به اين خاطر به آنها اعطا كرد كه  بني

پاسخ اين نيست، زيرا خدا ! مجوز ورود به بهشت را دريافت كنند؟ خير
آيا » ! اين احكام را بجا آوريد محكوم خواهيد شدتماماگر نتوانيد «: گويد مي
 فراميني كه امر فرموده است متماطور كامل خدا در توانند ب اسرائيل مي بني

تواند از ظرف آب آلوده، آب زالل و پاك بيرون  اطاعت كنند؟ آيا كسي مي
  !بكشد؟ محال است

تنها گناه را به ما «: فرمايد مقدس مي ؟ كتابهدف از ده فرمان چيست  
خدا آنها را . خدا اين احكام را به ما نداده كه ما را از داوري برهاند» .شناساند مي
يك  هستيم و به گناهكاراني محكوم ما داد تا به ما نشان دهد كه ما به

  آيا موضوع برايتان باز شد؟! دهنده نياز داريم نجات
اگر بيمار . اسكن در بيمارستان است فرمان تا حدي همچون دستگاه سيتيده   

 برايم تجويز اسكن سيتيباشم و ندانم دردم چيست، شايد دكتر چند آزمايش 
تا مشخص شود : اسكن چيست؟ تنها يك هدف دارد از عكس سيتيهدف . كند
به همين شكل هم، ده فرماني كه خدا به . چيستاز درون بدن من مشكل كه 

هدف آنها اين است كه . سكن استا  همچون دستگاه سيتيموسي عطا كرد
 رخنه كرده گناهي كه در دل و جان منـ   مشخص كند مشكل از كجاست

در است گناهي را كه در من است آشكار كند؟ اين ده اان قچگونه ده فرم. است
اگر رفتار خود را با شريعت مقدس : كنند فرمان گناهم را بدين شكل آشكار مي

 در افكارم، سخنانم و ـ  خدا مقايسه كنم، خواهم ديد كه چقدر از خدا دور هستم
دانم كه  ، ميبه خودم و سپس كنم به شريعت خدا نگاه ميهنگامي كه . اعمالم

  !توانم به حضور پاك خداي قدوس بروم نميام و  به انسان گناه كرده
 مشكل در بدن روشن ساختناسكن تنها براي  همانگونه كه دستگاه سيتي  

 شكل هم ده فرمان تنها مشكل دل انسان را بر او نشخص كاربرد دارد، به همي
، ده معالجه كند را  بيمارتواند نمياسكن  و همانگونه كه سيتي. كنند كار ميآش

براي اينكه معالجه . فرمان نيز قادر نيست دل مرا كه پر از گناه است درمان كند
تواند  اي دارد كه مي تنها خدا نقشه. شوم بايد به طبيب بزرگ، خدا مراجعه كنم

  .مرا از مرگ و محكوميتي كه به خاطر گناهانم، در انتظارم است نجات دهد
من آدم خوبي ! اي صبر كن دوست من، لحظه«: دشايد مردم با خود بگوين  
اگر » !كنم كنم، و نه زنا مي كنم، نه تقلب مي من مثل ديگران دزدي مي! هستم

ديدگاه شما چنين است، پس واضح است كه هنوز قدوسيت خدا را درك 
خدا شما را با همسايه آنچه كه بايد بدانيد اين است، در روز داوري، ! ايد نكرده
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 كه او شما را با شريعت مقدس و كاملي.  مقايسه نخواهد كردگناهكارتان
 بلغزد مجرم يك مورد شريعت را نگاه دارد اما در تمامزيرا اگر كسي «: گويد مي

بنابراين، اما اگر شما ! يسه خواهد كردامق، »به شكستن تمام شريعت است
م شريعت مرتكب عمل زنا نشده باشيد اما تنها يك دروغ گفته باشد باز هم تما

توانيد به حضور خدا در  و نمي) 11:2نگاه كنيد به يعقوب (ايد  را زير پا گذاشته
 و يا كسي كه چيزي ناپاك«: گويد مقدس مي بهشت داخل شويد، زيرا كتاب

مكاشفه (» !هرگز داخل آن نخواهد شدمرتكب عمل زشت يا دروغ شود، 
م با تالشهاي خودمان تواني آنچه مسلم است اين است كه ما هرگز نمي) 27:21

  :كند اين همان چيزي است كه كالم خدا اعالم مي! خدا را خشنود سازيم
  

لتة ايم و همه اعمال عادله ما مانند   شدهنجسزيرا كه جميع ما مثل شخصِ «
همه گمراه و . كسي عادل نيست، يكي هم ني«) 6:64اشعيا (» .باشد  ميملوث

زيرا كه هيچ تفاوتي . ست يكي هم نينيكوكاري ني. اند جميعاً باطل گرديده
، 10:3روميان (» !باشند مياند و از جالل خدا قاصر  نيست، زيرا همه گناه كرده

12، 22-23(  
  

خواهد بر ما داوري كند  پس اكنون، اگر قرار است در برابر كسي كه مي  
توانيم از مجازات او بگريزيم؟ براي نجات يافتن چه  چنين باشيم، چگونه مي

.  اميدي نداريمتالشهاي خودمان كرد؟ يا ديگر اميدي نيست؟ ما بر مبناي بايد
  !برهاندآدم را از عقوبت گناه   تا بنياي دارد نقشهاما خدا را شكر، او 

بياييد به مطالعه تورات، كتاب خروج، باب بيست ادامه دهيم، و ببينيم خدا   
آنها به همراه آورد چه اسرائيل از لعنتي كه شريعت مقدس براي  براي رهايي بني
اسرائيل عطا كرد،  پس ازاينكه خدا ده فرمان را به بني. راهي مهيا كرد

  :نويسد مقدس مي كتاب
  

هاي آتش و صداي كرنا و كوه را كه پر از دود بود  و جميع قوم رعدها و زبانه
 و موسي به ...يدند، و از دور بايستادندديدند، و چون قوم اين را بديدند لرز

به «: و خداوند به موسي گفت.  غليظ كه خدا در آن بود، نزديك آمدظلمت
) پس. (..د كه از آسمان به شما سخن گفتمشما ديدي: اسرائيل چنين بگو بني

 سوختي خود و هداياي سالمتي هاي قرباني از خاك براي من بساز، و مذبحي
 نام در هر جايي كه يادگاري برايرا از گله و رمة خويش بر آن بگذران، 

-18:20خروج ( ».هم آمد و تو را بركت خواهم دادخود سازم، نيزد تو خوا
24(  
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موسي . از اين رو، موسي هرآنچه خدا بدو امر فرموده بود در كتابي نوشت  
سحرگاهان برخاست و همانگونه كه خدا به او فرمان داده بود مذبحي براي او 

، او فرمان داد تا برخي از ختن آن را به پايان رسانيداوقتي موسي س. بنا كرد
هايي قرباني كنند، و خون آنها را در ظرفهايي جمع كنند، و بر  جوانان گوساله

ها را برداشت و بر  سپس موسي كمي از خون گوساله. روي مذبح بسوزانند
تمام جماعت ريخت و   و بره ده فرمان را در آن نوشته بود،مذبح، بر كتابي ك

ميع اين سخنان با شما بسته ه خداوند بر ج كخون آن عهدياينك «: گفت
  )7-4:24خروج ( ».است

  
بينيم كه موسي، به فرمان خدا مذبحي بنا كرد، حيواناتي قرباني  بنابراين مي  

علت اين كارها چه بود؟ . كرد و خون آنها را بر تمام جماعت اسرائيل پاشيد
ابراهيم، اسحاق، و خواست آنچه را كه به اجداد آنها آدم، هابيل، نوح،  خدا مي

بدون ريختن خون آمرزش «يعقوب آموخته بود به آنها يادآوري كند، اينكه 
ديك شود بايد خواست به خدا نز هر كسي كه مي) 22:9عبرانيان  (».نيست

  .شد عيب و كامل نزديك مي همچون يك قرباني بي
 كرد چرا خدا فرمان داد اين حيوانات قرباني شوند؟ خدا اين فرمان را صادر  

گناه » كوچكترين «زاتامجگويد كه  زيرا او عادل است، و شريعت مقدس او مي
و از آنجايي كه . مرگ و محكوميت ابدي است، به دور از خدا و جالل عظيم او

عيب  اي بي اسرائيل نتوانستند تمام فرامين مقدس او را بجا آورند، بايد قرباني بني
 با.  شودگناهكار جايگزين آن شخص يبع بيآوردند، تا آن قرباني  نزد خدا مي

، برداردتوانست گناه انسان را  اينحال، همانگونه كه گفتيم، قرباني حيوانات نمي
 خود را دهنده قدوس نجات، تا اينكه خدا بپوشاندتوانست گناه انسان را  تنها مي

  . كرددهنده مشتاقانه خود را به عنوان قرباني گناه تقديم نجات. به اين دنيا فرستاد
 يكبار براي هميشه كفاره دهنده نجاتدانيم  امروز ما چقدر خوشحاليم كه مي  

دانيد؟ او ذات گناه را كه در  آيا نام او را مي. گناهان ما را پرداخت كرده است
طور كامل ده فرمان را به جا آورد و  بعيسي. تمام فرزندان آدم بود به ارث نبرد

زيرا در او گناهي نبود، و . ورده ساختهاي مقدس خدا را برآ تمام خواسته
توانست زندگي خود را همچون قرباني تقديم خدا كند تا هر كه به او ايمان  مي

تواند ما  دهنده، مي خدا بر مبناي قرباني كامل نجات. آورد گناهنش برداشته شود
را عادل محسوب كند، زيرا آنكه در او گناهي نبود مجازات گناه من و شما را 

  . شدمتحمل
دوستان عزيز، بياييد بر مبناي آنچه امروز خوانديم، دو موضوع مهم را   

  .هيچگاه فراموش نكنيم



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    236

تواند بدون اينكه ده فرمان را بجا  هيچكس نميابتدا، مطمئن باشيد كه . 1  
مقدس در اين باره  بياييد باري ديگر به آنچه كتاب! آورد خود را نجات دهد

اني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت جميع آن «:گويد گوش دهيم مي
ت هر كه ثابت نماند و در تمام ملعون اس«: باشند زيرا مكتوب است مي

زيرا اگر كسي «) 10:3غالطيان (» .هاي كتاب شريعت تا آنها را بجا آورد نوشته
 شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد بلغزد، مجرم به شكستن تمام شريعت ممات

جهت  تواند با تالش در هيچكس نمي)  ترجمه هزاره نو-10:2يعقوب (» است
  .هدف ده فرمان آشكار ساختن گناه است! بجا آوردن ده فرمان نجات يابد

تنها خدا براي دومين موضوعي كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه . 2  
: گويد گوش دهيد مقدس مي به آنچه كتاب! اي دارد نجات گناهكاران نقشه

نها يك خدا هست و بين خدا و آدميان نيز تنها يك واسطه وجود دارد، زيرا ت«
يعني آن انسان كه عيسي مسيح است، او كه با دادن جان خود بهاي رهايي جملة 

مسلماً خدا تنها يك نقشه براي نجات ) 6-5:2تيموتاؤس 1(» !ميان را پرداختآد
  .گناهكاران دارد

 تواند با  نميهيچكس: گذاريم  تنها ميندگان عزير شما را با اين مفاهيمخوان  
و خدا تنها يك نقشه براي : و! تالش در جهت بجا آوردن ده فرمان نجات يابد

  !نجات گناهكاران دارد
  ...ديد متشكريم توجه كر درس اينز اينكه بها  
خداوند به شما بركت دهد و چشمان شما را بر روي حقايقي كه امروز   

  :دبرايتان بيان كرديم، بگشاي
  

زيرا هيچ بشري با بجا آوردن اعمال شريعت، در نظر خدا پارسا شمرده «
  )20:3روميان ( »!شناساند شود، بلكه شريعت تنها گناه را به ما مي نمي
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  39درس 
  شكستن ده فرمان

  
  
  
  32خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
الت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عد

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت ه باري ديگر درسخوشحاليم از اينك

 با در درس گذشته، ديدم كه خدا بر كوه سينا از ميان آتش و رعد و برق  
همچنين .  را به آنها عطا كردمقدساسرائيل سخن گفت و ده فرمان  قوم بني

 بنا كنند و برخي از مذبحيديديم كه به قوم اسرائيل فرمان داد تا در آنجا 
  .عيب را در آنجا قرباني كنند و به او تقديم كنند حيوانات بي

آنها گفت چنين آيا خدا دستور داد آن حيوانات را قرباني كنند؟ بله خدا به   
زيرا اگر كسي «: كند كنند زيرا او قدوس است، و شريعت مقدس او اعالم مي

 به شكستن تمام شريعت مجرم شريعت را نگاه دارد اما در يك مورد بلغزد، متما
هر كس كه شريعت خدا را زير پا بگذارد گناه ) 10:2يعقوب (» است
آنجايي  از) 23:6، روميان 4:3يوحنا 1! (و مجازات گناه موت است... است كرده

هاي  توانستند تمام احكام خدا را نگاه دارند، بايد قرباني اسرائيل نمي كه بني
 براي جايگزينيگناه به عنوان وان بيكردند، تا حي عيب به خدا تقديم مي بي

شد تا آن شخص  آن حيوان كفاره گناهان شخص مي. مرد شخص گناهكار مي
تواند بر مبناي  ت كرد كه او عادل است و او نميخدا به اين شكل ثاب. نميرد
تواند گناه را بر مبناي خود  خدا تنها مي. هاي انسان گناه را ناديده انگارد تالش

  .يك قرباني كامل ببخشد
در اين . است» فراميني كه زير پا گذاشته شدند«عنوان درس امروز ما   

ز در پاي كوه سينا و اسرائيل هنو قسمت از داستان حضرت موسي و طوايف بني
بياييد اكنون به تورات بازگرديم و ببينيم پس از اينكه . در بيابان اردو زده بودند

از باب بيست و چهار كتاب . خدا ده فرمان را به آنها عطا كرد چه اتفاقي رخ داد
  .كنيم خروج برايتان قرائت مي

  :گويد مقدس مي كتاب  
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، و آنجا باش تا لوحهاي باال بيا  به كوهنزد من«: و خداوند به موسي گفت
» .ام تا ايشان را تعليم نمايي، به تو دهم سنگي و تورات و احكامي را كه نوشته

و به . موسي به كوه خدا باال آمدپس موسي با خادم خود يوشع برخاست، و 
براي ما در اينجا توقف كنيد، تا نزد شما برگرديم؛ همانا هارون «: مشايخ گفت
و چون موسي  ».پس هر كه امري دارد نزد ايشان برود. باشند  ميو حور با شما

و جالل خداوند بر كوه سينا قرار . به فراز كوه برآمد، ابر كوه را فرو گرفت
گرفت، و شش روز ابر آن را پوشانيد و روز هفتمين، موسي را از ميان ابر ندا 

ائيل بر قله كوه اسر و منظر جالل خداوند مثل آتش سوزنده در نظر بني. داد در
روز و و موسي چهل . و موسي به ميان ابر داخل شده، به فراز كوه برآمد. بود

  . در كوه ماندچهل شب
  

 به ياري خدا در درس. داريم  ميدر اينجا از بحث دربارة موضوع دست نگه  
اما امروز . بعدي خواهيم گفت كه خدا در اين چهل روز به موسي چه گفت

 در اين مدتي كه قوم در پاي كوه منتظر بازگشت موسي قصد داريم ببنيم كه
آدم به انتظار خدا  دانيم كه براي بني همه ما مي. اسرائيل آمد بودند چه بر سر بني

تر آن است كه دلسرد شويم؛ كالم خدا  براي ما ساده. اي نيست نشستن كار ساده
كه اكنون از اين رو، آنچه . را فراموش كنيم و راه خود را در پيش گيريم

خواهد  خدا مي. اسرائيل بخوانيم بسيار بسيار مهم است خواهيم درباره بني مي
  .به ما هشدار دهدتان تكان دهنده توسط اين داس

  :خوانيم  و دو چنين مي در باب سي  
  

و چون قوم ديدند كه موسي در فرود آمدن از كوه تأخير نمود، قوم نزد هارون 
،  ما خدايان بساز كه پيش روي ما بخرامندبرخيز و براي«: جمع شده گفتند

دانيم او را چه  زيرا اين مرد موسي، كه ما را از زمين مصر بيرون آورد، نمي
  ».شده است

هاي طال را كه در گوش زنان و پسران  گوشواره«: هارون بديشان گفت  
هاي زرين را  پس تمامي قوم گوشواره» .شماست، بيرون كرده نزد من بياوريد

و آنها را از دست . گوشهاي ايشان بود بيرون كرده، نزد هارون آوردندكه در 
ايشان گرفته آن را با قلم نقش كرد، و از آن گوشاله ريخته شده ساخت، و 

باشند، كه تو را از زمين مصر  اي اسرائيل اين خدايان تو مي«: ايشان گفتند
  ».بيرون آوردند
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هنوز چند روزي بيش نگذشته بود كه كردند؟  اسرائيل چه مي دانيد بني آيا مي  
بينيم كه آنها فرمان  مي» !آنچه خداوند امر فرموه است خواهيم كرد«: گفته بودند

فرمان : اول و دوم ده فرماني كه خدا در كوه سينا به آنها داده بود زير پا گذاشتند
ا ورتي تراشيده و يص«: فرمان دوم» !تو را خدايان ديگر غير از من نباشد«: اول

اسرائيل چه كردند؟ آنها به خدا پشت  اما بني» ! براي خود مسازد...هيچ تمثالي
  .گوساله همچون بتهاي مصري ساختندكردند و براي خود بتي به شكل 

اسرائيل به اين سرعت به خدا و كالم او پشت كردند؟ زيرا آنها  چرا بني  
نها همچون مردم آ. خواستند كه بتوانند آن را ببينند و لمس كنند خدايي مي

انگارند و از انسانها و سنتهاي آنها  اين روزگار هستند كه كالم خدا را ناديده مي
تر از پيروي از   كه قابل رؤيت است بسيار آسانانسانيپيروي از . كنند پيروي مي
به همين دليل است كه اكثر . توان به چشم او را ديد  است كه نميخدايي

كالم جايگزين  را كه هيچ مبناي محكمي ندارد تفكرات انسانيفرزندان آدم 
  .كنند حقيقي خدا مي

اي ساختند چه بر  اسرائيل براي خود گوساله بياييد ببينيم پس از اينكه بني  
  :گويد مقدس مي كتاب. نها آمدسر آ

  
: و چون هارون اين را بديد، مذبحي پيش آن بنا كرد و هارون ندا در داده، گفت

هاي سوختني گذرانيدند، و  و بامدادان برخاسته، قرباني» .اشدب فردا عيد يهوه مي«
 نشستند و به جهت لعب هداياي سالمتي آوردند، و قوم براي خوردن و نوشيدن

  )6- 5 :32خروج  (.برپا شدند
  

مذبحي پيش آن بنا «گويد كه  مقدس مي آيا شنيديد هارون چه كرد؟ كتاب  
آيا حقيقت اين بود؟ » !باشد  يهوه ميفردا عيد«: كرد و هارون ندا در داده، گفت

ا م! توانستند خداوند را اينگونه خدمت كنند؟ مسلماً خير اسرائيل مي آيا بني
دادند هيچ نقشي  ي كه آنها ترتيب ميياخدا در جشن عبادتهدانيم كه  مي

آنها نه تنها فرمان اول و فرمان دوم را زير پا گذاشتند، بلكه حتي فرمان . نداشت
خدا، خدا، ! خداوند خدا'» .نام يهوه خداي خود را به باطل مبر«: يزسوم را ن

پرستش آنها بيهوده .  ورد زبان آنها بود، اما دلهايشان بسيار از او دور بود'!خدا
اي از  دعاهاي آنها تنها مجموعه. سخنان آنها در مورد خدا ارزشي نداشت. بود

  !ساخت ن مي كه تنها خدا را خشمگيارزش بود سخنان تعارفي بي
  :بياييد پايان داستان را بخوانيماكنون   

  
 از   تو كه  قوم  اين ، بزير برو، زيرا كه  شده روانه«:   گفت  موسي و خداوند به7  

   بديشان  كه  طريقي  از آن  زودي و به8. اند ، فاسد شده اي  آورده  مصر بيرون زمين
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اند،   ساخته  خويشتن  براي  شده ته ريخ ، گوساله  ورزيده انحراف،  ام امر فرموده
   خدايان  اين  اسرائيل  اي گويند كه ، مي  گذرانيده ، و قرباني  كرده  سجده و نزد آن
   موسي و خداوند به9» .اند  آورده  مصر بيرون  تو را از زمين باشند كه تو مي
 مرا بگذار  كنونو ا10 .باشند  مي  گردنكش  قوم  و اينك ام  را ديده  قوم اين«:  گفت

   عظيم  و تو را قوم  كنم  را هالك ، ايشان  شده  مشتعل  بر ايشان  من تا خشم
  ».  ساخت خواهم

اي خداوند چرا خشم تو «: پس موسي نزد يهوه خدا خود تضرع كرده گفت  
اي،  بر قوم خود كه با قوت عظيم و دست زورآور از زمين مصر بيرون آورده

صريان اين سخن گويند كه ايشان را براي بدي مشتعل شده است؟ چرا م
بيرون آورد، تا ايشان را در كوهها بكشد، و از روي زمين تلف كند؟ پس از 

بندگان . شدت خشم خود برگرد و از اين قصد بدي قوم خويش رجوع فرما
خود ابراهيم و اسحاق و اسرائيل را بياد آور كه براي ايشان به ذات خود قسم 

 گفتي كه ذريت شما را مثل ستارگان آسمان كثير گردانم، و خورده، بديشان
ام به ذريت شما بخشم، تا آن را  تمامي اين زمين را كه درباره آن سخن گفته

پس خداوند از آن بدي كه گفته بود كه به قوم » .بادتا ابداآلمتصرف شوند 
دو لوح آنگاه موسي برگشته، از كوه به زير آمد، و  .خود برساند، رجوع فرمود

ها صنعت  و لوح. شهادت به دست وي بود، و لوحها به دو طرف مرقوم بود
و چون يوشع آواز قوم  .ها خدا بود، و نوشته نوشتة خدا بود، منقوش بر لوح

» .در اردو صداي جنگ است«: خروشيدند شنيد، به موسي گفت خود را كه مي
كه صداي خروش ظفر نيست، و صداي خروش شكست نيست، بل«: گفت

  ».شنوم آواز مغنيان را من مي
كنندگان را ديد،  و واقع شد چون نزديك به اردو رسيد، گوساله و رقص  

آنها را زير كوه خشم موسي مشتعل شد، و لوحها را از دست خود افكنده، 
اي را كه ساخته بودند گرفته، به آتش سوزانيد، و آن را  و گوساله. شكست

و موسي به . اسرائيل را نوشانيد اشيده، بنيخرد و نرم ساخت، و بر روي آب پ
اين قوم به تو چه كرده بودند كه گناه عظيمي بر ايشان «: هارون گفت

شناسي كه  خشم آقايم افرخته نشود، تو اين قوم را مي«: هارون گفت» آوردي؟
يش روي ما ، براي ما خدايان بساز كه پو به من گفتند. باشند مايل به بدي مي

ا كه اين مرد، موسي، كه ما را از زمين مصر بيرون آورده است، بخرامند، زير
بديشان گفتم هر كه را طال باشد آن را بيرون كند، . دانيم او را چه شده نمي

و چون  ».پس به من دادند، و آن را در آتش انداختم و اين گوساله بيرون آمد
ا براي رسوايي اند، زيرا كه هارون ايشان ر لگام شده موسي قوم را ديد كه بي

لگام ساخته بود، آنگاه موسي به دروازة اردو  ايشان در ميان دشمنان ايشان بي
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پس جميع » .هر كه به طرف خداوند باشد، نزد من آيد«: ايستاد، گفت
يهوه خداي اسرائيل چنين «: او بديشان گفت. الوي نزد وي جمع شدند بني
رد، و از دروازه تا هر كس شمشير خود را بر ران خويش بگذا: گويد مي

دروازة اردو آمد و رفت كند، و هر كس برادر خود و دوست خويش و 
و در آن . الوي موافق سخن موسي كردند و بني» .همسايه خويش را بكشد

و خداوند قوم را مبتال ساخت  .ه هزار نفر از قوم كشته افتادندقريب سروز 
 ؛28-7:32خروج ( .دنده هارون ساخته بود، ساخته بواي را ك زيرا گوساله

35:32(  
  

 ديگر بتراشد تا جايگزين دو لوح سنگيپس از اين خداوند به موسي گفت   
اسرائيل زير   كه بنيفرامينيو خداوند بر اين الواح . هايي باشد كه او شكست لوح

آنها ! اسرائيل مرتكب شدچه گناه بزرگي . پا گذاشته بودند دوباره نوشت
رير انسان خود را نشان باري ديگر دل ش. پا گذاشتندشريعت مقدس خدا را زير 

رغم تمام آنچه خداوند براي قوم اسرائيل انجام داده بود، هنوز هم علي. داد
. بينيم كه آنها چقدر زود راه عدالتي را كه خدا مهيا ساخته بود ترك كردند مي

ا آنها راه ديگري را انتخاب كردند، آنها خواستند مذهب دلخواه خودشان ر
آنها به راهي كه خدا مهيا . آنها راه اعمال دست خويش را انتخاب كردند. بسازند

كرده بود پشت كردند و براي مذهبي كه خود انتخاب كرده بودند شادي 
به همين ! نام خدا بر لبان آنها بود، اما دلهاي آنان بسيار از او دور بود. كردند مي

اي تراشيدند، و به حاصل  گوسالهدليل است كه آنها تا جايي پيش رفتند كه 
  .به خداي زنده و حقيقي پشت كردنددست خود دل بستند، و 

خواهد توسط اين داستان تكان دهنده چه درسي به ما بدهد؟ خدا  خدا مي  
شايد برخي . اي با خدا داريم خواهد ما به اين موضوع فكر كنيم كه چه رابطه مي

من هيچگاه به خدا . اسرائيل نيستم يمن همچون مثل بن«: با خود چنين بگويند
كنيد، آيا واقعاً مطمئن  شما كه چنين فكر مي» .ام ام و بتي نپرستيده پشت نكرده
 با. ايد كنون بتي براي خود نساختهايد؟ شايد تا  بحال بتي نپرستيدههستيد كه تا

شود اطالق  هايي كه به دست انسان ساخته مي اينحال يك بت تنها به مجسمه
تواند   ميبتيك . گيرد بت هر چيزي است كه ميان ما و خدا قرار مي. ودش نمي

پول باشد، لباس، رابطه جنسي، فوتبال، تلويزيون، خود، شخصي ديگر همچون 
ها به بتهاي طلسم و دعانويسي متوسل  بعضي. خود شما، و يا سنتهاي اجداد شما

 و روزه بيش از براي ديگران وظايف مذهبي بت است، آنها به نماز. شوند مي
گزين خدا و حقيقت او شود هر چيزي كه جاي! شنيدن به كالم خدا توجه دارند

  .بت است
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كنيد؟ آيا نام خدا تنها بر   شما چه كسي را عبادت ميخداي شما كيست؟  
لبهاي شماست يا اينكه بر دلهاي شما حك شده است؟ يك چيز است كه كساني 

و آن . سازد پرستند متمايز مي كساني كه بت ميپرستند از  را كه حقيقتاً خدا را مي
دانيد؟  ديدگاه شما درباره كالم خدا چيست؟ آيا كالم خدا را مي.  استكالم خدا

آيا به آن ايمان داريد؟ آيا با تمام وجود خود آن را دوست داريد؟ يا همچون 
قرب اين قوم به زبانهاي خود به من ت«اسرائيل هستيد كه خدا به آنها گفت،  بني
. نمايند، ليكن دلشان از من دور است جويند و به لبهاي خويش مرا تمجيد مي مي

؟ »دهند فرايض تعليم ميكنند زيرا كه احكام مردم را بمنزله   ميعبثعبادت مرا 
  )9- 8:15متي (

كنيد، خداوند خدايي كه شريعت  شما چطور؟ چه كسي را پرستش مي  
كالم او ايمان داريد؟ يا همچون مقدس خود را به موسي عطا كرد؟ آيا به 

ايد؟ هرگونه كه هستيد،  اسرائيل تنها به اعمال مذهب خود دل بسته بني
  :گويد مقدس مي كتاب

  
لهاذا . ..و براي تنبيه ما مكتوب گرديدو اين همه بطور مثل بديشان واقع شد «

 قرنتيان1(» .گويم ن ميبه خردمندان سخ. پرستي بگريزيد از بتاي عزيزان من 
جادوگران و ... ايمانان و خبيثان سندگان و بيكن ترال«) 15- 14 ،11:10

نصيب ايشان در درياچة افروخته شده به آتش و كبريت خواهد . ..پرستان بت
اگر شهادت انسان را قبول كنيم، شهادت خدا بزرگتر «) 8:21مكاشفه (» .بود

اما ... ه استاست؛ زيرا اين است شهادت خدا كه درباره پسر خود شهادت داد
آگاه هستيم كه پسر خدا آمده است و به ما بصيرت داده است تا حق را 

خود را اي فرزندان، . ..ي در پسر او عيسي مسيح هستيمبشناسيم و در حق يعن
  )21-20 ،9:5يوحنا 1(» !ها نگاه داريداز بت

  
  ...ديد سپاسگذاريماين درس توجه كراز اينكه به   
ي، نگاهي خواهيم انداخت به نقشه عجيبي كه  بعدبه ياري خدا در درس  

 ميان خدا كشيد تا در عين اينكه عدالت و پاكي خود را ناديده نگيرد در
  .اسرائيلِ گناهكار ساكن شود بني

  :اين هشدار كالم خدا را هيچگاه فراموش نكنيد .خدا به شما بركت دهد  
  

  )21:5يوحنا 1( »!خود را از بتها نگاه داريد«
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  40درس 
  مه اجتماعخي

  
  
  

  16، الويان 40-24خروج 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز مي او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به ابد با
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت م از اينكه باري ديگر درسشحاليخو

گذشته خود، ديديم كه آنها از خداوندي كه آنها را از بردگي در در درس   
حاليكه موسي بر كوه سينا كالم خدا را از  در. مصر رهانيده بود رويگردان شدند

دند و آن را پرستش اي طاليي تراشي اسرائيل گوساله كرد، بني خداوند دريافت مي
اما بايد به . اما امروز، قصد داريم داستان خوشايندي را برايتان بيان كنيم. كردند

امروز قصد داريم در مورد . دقت به آن گوش دهيم زيرا بسيار عميق است
اي صحبت كنيم كه خدا دستور ساخت آن را به موسي و اسرائيل داد تا  خيمه

. چگونه به او نزديك شوند و او را پرستش كنندبدينوسيله به آنها بياموزد كه 
  .نام دارد» خيمه اجتماع«درس امروز ما 

كنيم،  از تورات، كتاب خروج، باب بيست و چهار برايتان قرائت مي  
  :گويد مقدس مي كتاب

  
، و شش روز ابر آن را پوشانيد، و و جالل خداوند بر كوه سينا قرار گرفت

و منظر جالل خداوند مثل آتش . ابر ندا در دادروز هفتمين، موسي را از ميان 
و موسي به ميان ابر داخل شده به . اسرائيل بر قله كوه بود سوزنده در نظر بني

  .ي چهل روز و چهل شب در كوه ماندو موس. فراز كوه برآمد
  )18-16:24خروج (

اسرائيل بگو كه براي من  به بني«: و خداوند موسي را خطاب كرده، گفت  
و اين است هدايا . بياورند؛ از هر كه به ميل دل بياورد، هداياي مرا بگيردهدايا 

طال و نقره و برنج، و الجورد و ارغوان و قرمز و كتان : گيريد كه از ايشان مي
نازك و پشم بز، و پوست قوچ سرخ شده و پوست خز و چوب شطيم، و 

طر، و روغن براي چراغها، و ادويه براي روغن مسح، و براي بخور مع
 و مقدسي و مقامي. سنگهاي عقيق و سنگهاي مرصعي براي ايفود و سينه بند
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موافق هر آنچه به تو نشان . براي من بسازند تا در ميان ايشان ساكن شوم
خروج ( .ونه جميع اسبابش، همچنين بسازيددهم از نمونه مسكن و نم

1:25-9(  
  

ي بسيار عجيب و آيا آنچه را كه خدا به موسي گفت شنيديد؟ او چيز  
خدا قصد داشت در ميان اسرائيل ساكن شود، در ميان ! العاده به او گفت خارق

چرا خدايي كه ! كساني كه بارها و بارها نسبت به او مرتكب گناه شده بودند
خواست در ميان چنين گناهكاراني زندگي كند؟  اينقدر عظيم و قدوس است، مي

داد تا با   ندارد به خود زحمت ميچرا خدا، كه روح است و به چيزي نياز
ان آدم كه از او دور شده بودند سخن بگويد؟ همانگونه كه قبالً هم دفرزن

خوانديم، خدا انسان را به صورت خود آفريد تا با او ارتباط و مشاركت داشته 
گناه انسان آن مشاركت را از بين برد، اما خدا راهي مقدس قرار داد تا . باشد

خداوند خدا به خاطر اهداف ابدي خود و . ه او نزديك شودانسان بتواند ب
دلسوزي او نسبت به گناهكاران تصميم گرفت حضور پرجالل خود را به ميان 

شريعتي بسيار  و يك خيمه مخصوصخدا قصد داشت توسط . اسرائيل ببرد بني
. توانستند به خدا نزديك شوند آدم چگونه مي ، روشن سازد كه بنيخاص

توانستد با  ه گفتيم، خدا قدوس است، و گناهكاران به هيچ وجه نميهمانگونه ك
اي  اسرائيل فرمان داد خيمه بنا به همين دليل خدا به بني. او مشاركت داشته باشند

خاص براي او بسازند تا به شكلي كه شايسته قدوسيت و جالل او باشد در ميان 
د داشت همچنين خدا توسط خيمة مخصوص خود قص. آنها ساكن شود

اي كه او قصد داشت به اين دنيا  دهنده درسهاي بسيار مهمي درباره خود و نجات
  .بفرستد به نسلهاي آينده بياموزد

اي كه قوم  پيش از اينكه به بررسي فرمان خدا به موسي براي ساخت خيمه  
ساختند بپردازيم، بايد پيش از هر چيز بدانيم كه مقصود خدا اين  بايد براي مي

 ماندن نياز ياي براي او بسازند زيرا او به جايي برا ه به آنها بگويد خيمهنبود ك
هايي كه به  خداي متعال، كه دنيا و هر آنچه كه در آن است آفريد، در خانه! دارد

هاي انبيا  خداوند خود در نوشته! كند شود زندگي نمي دست انسان ساخته مي
اي كه  انداز من است، پس خانهآسمانها كرسي من و زمين پاي  «:كند اعالم مي

: گويد كنيد كجاست؟ و مكان آرام من كجاست؟ خداوند مي براي من بنا مي
اشعيا (» .ع اينها بوجود آمددست من همه اين چيزها را ساخت پس جمي

  )49 ،48:7؛ اعمال 2 ،1:66
اي بسازند كه روح و جالل  اسرائيل فرمان داد تا خيمه پس چرا خدا به بني  

اسرائيل و تمام  خواست به بني ن ساكن شود؟ همانگونه كه گفتيم، خدا مياو در آ
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همچنين خدا . آدم بياموزد كه چقدر دوست دارد با آنها مشاركت داشته باشد بني
 از راه آمرزش گناهان انسانها و حيات ابدي در آسمان و تصويريخواست  مي

  !در كنار خدا در مقابل آنها قرار دهد
اي بسازند تا   به موسي و اسرائيل فرمان داد براي او خيمهاز اين رو، خدا  

هاي  اما اين خيمه اجتماع نبايد همچون خيمه. بتواند در ميان آنها ساكن شود
مقدس پنجاه باب را به روش ساخت خيمه  در حقيقت، كتاب. معمولي باشد

م اين بابها بسيار عميق هستند و فرصت آن را نداري! دهد اجتماع اختصاص مي
كنيم مهمترين موضوعات را  تنها تالش مي. كه درباره اين مفاهيم سخن بگوييم

  .به شكلي خالصه بيان كنيم
اره اين خيمه اجتماع بدانيد اين است كه خدا به اولين چيزي كه بايد درب  

 اي پردهخيمه اجتماع يك خيمه بود، اما .  داشته باشددو اتاقموسي گفت بايد 
  .ين خيمه را به دو اتاق تقسيم كرده بودبسيار سنگين و زيبا ا

توانست به آن اتاق  هيچكس نمي.  ناميده شده استصحن مقدساتاق اول   
كاهنان كساني بودند كه خدا آنها را از ميان ). روحانيون(داخل شود جز كاهنان 

فرزندان هارون انتخاب كرده بود تا حيوانات را به عنوان قرباني كه گناهان را 
يك ميز طاليي كه بر روي آن بخور . در آن اتاق سه چيز بود.  بكشندپوشاند مي

شد، يك چراغدان، و ميزي كه بر روي آن ناني كه بايد به خدا  سوزانيده مي
  .گرفت شد قرار مي تقديم مي

از اين جهت اين اتاق .  است ناميده شدهقداسالا خيمه قدسدومين اتاق   
شت پس از پايان كار خيمه، نزول كند قداس ناميده شد كه خدا قصد داالا قدس

قداس تصويري از الا قدس.  شكوه خود در آنجا ساكن شودو با تمام جالل و
به همين دليل است ! پس اين اتاق تنها به خدا تعلق داشت. بود) بهشت(آسمان 

! قداس داخل شود خواهد مردالا ه قدسكه خدا به موسي گفت هر كس كه ب
قداس داخل شود مگر رئيس كهنه و آن هم الا توانست به قدس هيچكس نمي
گذشته از اينها طبق فرمان خدا، او بايد با خون قرباني كه براي . سالي يكبار

  .شد شد به آنجا داخل مي گناهان خود و قومش ريخته مي
اي از چوب اقاقيا  قداس صندوقچهالا ه بود در قدسخدا به موسي فرمان داد  

و .  نام داشتتابوت عهدآن صندوقچه .  دهدو پوشيده از طالي خالص قرار
اي كه ده فرمان بر آنها حك شده بود قرار  داخل اين تابوت عهد، دو لوح سنگي

درپوشي از طال قرار دادند كه رئيس كهنه ) صندوقچه(و باالي تابوت . گرفت مي
اسرائيل را  ريخت تا خدا گناه بني  مييكبار بر آنبايد خون قرباني را سالي 

پوشش ( را تخت رحمت پوششبه همين دليل است كه خدا اين . مرزيدآ مي
  .ناميد) كفاره
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اي بزرگ بسازد به  پس از آن، خدا به موسي نشان داد كه چگونه پرده  
 بايد از پرده ديوار صحناين ديوار، يا . طوريكه خيمه اجتماع را احاطه كند

 دريك بود بايد اي كه خيمه را احاطه كرده  در پرده. شد سفيد ساخته مي
توانست بدون گذشتن از در به صحن خيمه  از اين رو كسي نمي. ساختند مي

خدا به موسي فرمان داد كه درون صحن، و در مقابل در صحن . داخل شود
شد بايد  هر كسي كه از در صحن داخل مي.  از جنس برنز قرار دهندمذبحي

اسرائيل و تمام فرزندان  خواست به بني خدا مي. گذشت ابتدا از مقابل مذبح مي
ا اسرائيل چگونه بايد به خد بني. آدم بياموزد كه چگونه بايد به خدا نزديك شوند

  .شدند؟ با خون قرباني نزديك مي
وارد شود بايد حيواني را » حضور خدا«خواست به صحن  هر كسي كه مي  

يل اسرائ خدا در واقع به بني. كرد به عنوان كفاره گناهان خود قرباني مي
تواند به او نزديك شود مگر به واسطه خون  هيچكس نميآموخت كه  مي

جان جسد در خون است،  «:به همين خاطر است كه خدا به موسي گفت. قرباني
خون ام تا براي جانهاي شما كفاره كند، زيرا  و من آن را بر مذبح به شما داده

  )11:17الويان (» .كند است كه براي جان كفاره مي
خواست خدا را پرستش كند، بايد پيش از هر چيز  ين، اگر كسي ميبنابرا  

پرستنده بايد گوساله، . كرد يك حيوان را براي بخشش گناهان خود قرباني مي
او بايد در مقابل مذبح . آورد اي را به صحن خيمه اجتماع مي گوسفند، و يا پرنده

شت و در حضور گذا  مياي كه آورده بود، دستهاي خود را بر روي سر قرباني
سپس . كرد كه گناهكار است و بايد به خاطر گناهان خود بميرد خدا اعتراف مي

گرفت و بر  پس از آن كاهن بايد خون قرباني را مي. كرد او حيوان را قرباني مي
توانست  به اين شكل خدا مي. سوزانيد پاشيد، و قرباني را بر مذبح مي مذبح مي

گناه به جاي او جان داده  بي، زيرا حيوان )ندبپوشا(گناهان شخص را بيامرزد 
  .بود

قرباني حيوان . كردند ها را تكرار مي اسرائيل بايد هر ساله اين قرباني بني  
آنها تنها . هاي خدا قدوس را برآوردن سازد توانست تا به ابد خواسته نمي

اي آمد و به ج اي بودند كه بايد به اين دنيا مي دهنده تصويري گذرا از نجات
 گناهان فرزندان هميشهشد ـ تا خدا بدينوسيله بتواند براي  گناهكاران قرباني مي

  .كه قدوسيت خود را ناديده انگاردآدم را ببخشد، بدون اين
داد به  دهنده براي گناهكاران انجام مي خدا براي اينكه آنچه را كه نجات  

س كهنه به اتاق  روز رئياسرائيل مقرر داشت هر ساله يك تصوير بكشد، بر بني
در .  ناميده شدروز كفارهآن روز، . قداس، خيمة اجتماع داخل شودالا دوم، قدس

قداس داخل شود، و خون قرباني را بر الا آن روز رئيس كهنه حق داشت به قدس



__________________________________________________________  
 PWO    247-راه عدالت

توانست بدون همراه  او هيچگاه نمي. تابوت عهد بپاشد) تخت رحمت(پوشش 
ود و قوم تقديس كرده بود، به هان خعيب، كه براي گنا داشتن خون حيوان بي

دهنده  ساخت كه نجات بدين شكل خدا آشكار مي. قداس داخل شودالا قدس
ريخت تا خدا گناهكاران را ببخشد  آمد و خون خود را مي چگونه به اين دنيا مي

  . تا به ابد به حضور خود بپذيردو آنها را
و بسيار . جيب استندگان عزيز، درس امروز ما بسيار عميق و عآه، خوان  

با اينحال . توان سخن گفت، اما وقت ما امروز رو به پايان است بيشتر از اينها مي
پيش از اينكه با شما وداع كنيم، موضوعي ديگر نيز دربارة خيمه اجتماع است 

  :در بابهاي پاياني كتاب خروج چنين نوشته شده است. كه بايد بدانيم
  

و . ر فرموده بود همچنين تمام كار را ساختندموافق آنچه خداوند به موسي ام«
موسي تمام كارها را مالحضه كرد و اينك موافق آنچه خداوند امر فرموده بود 

 آنگاه خيمه ...و موسي ايشان را بركت داد. ندساخته بودند، همچنين كرده بود
 و موسي .مسكن را پر ساخت  خداوندجاللاجتماع را ابر پوشانيد و 

ل مه اجتماع داخل شود، زيرا كه ابر بر آن ساكن بود، و جالنتوانست بر خي
  )35- 34:40؛ 43-42:39خروج ( ».خداوند مسكن را پر ساخته بود

  
ديديد چه اتفاقي افتاد؟ پس از اينكه خيمه اجتماع آماده شد، جالل خدا بر   

خيمه نازل شد و قدس اقداس را پر كرد، و نور جالل خدا درخشان شد، حتي 
آنچه كه بايد به خاطر بسپاريم اين است كه خدا با تمام !  نور خورشيدبيشتر از

دهندة دنيا از  تر را كه به هنگام ظهور نجات اين كارها در واقع بركتي بسيار عظيم
نجات دهنده . كشيد شد به تصوير مي آدم ساكن مي آسمان نازل و در ميان بني

ا بتوانيم تا به ابد با او  كه خدا بخشيد تا محقيقي است» خيمه اجتماع«خود 
كه در انجيل مقدس همانگونه ! اي نزديك و دوستانه با او داشته باشيم رابطه

  :نوشته شده است
  

 همان در ابتدا نزد .در ابتدا كلمه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بود«  
! ... و جالل او را ديديم! اكن شدو كلمه جسم گرديد و ميان ما س ...خدا بود

  )29 ،14 ،1:1يوحنا ( »!دارد مي دا كه گناه جهان را بربره خ) او است(
  

هايي كه   خيمه اجتماع و قربانيتحققدهنده كسي است كه خود  بله، نجات  
در ميان انسانها شد بود، بلكه او به اين دنيا نيامد تا تنها  در آن گذرانيده مي

ي كامل براي گناهكاران ربان را به عنوان يك قخون خود، بلكه تا زندگي كند
  !اي نزديك داشته باشد  خدا رابطه، تا هر كه به او ايمان آورد تا به ابد بابريزد
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آيا درك مسايلي كه امروز مطرح شد دشوار است؟ پس به خاطر بسپاريم كه   
شود كه  درك برخي چيزها در كالم خدا بسيار دشوار است، ولي اين باعث نمي

هيچگاه فراموش نكنيم كه خود خداوند ! تر سازد رنگرنگ حقيقت را در آنها كم
 چنانكه !...هاي من ني هاي شما طريق طريقافكار من افكار شما نيست، و «: گفت

هاي شما و افكار  هاي من از طريق طريقتر است، همچنان  آسمان از زمين بلند
  )9- 8:55اشعيا  (»!باشد تر مي من از افكار شما بلند

  ...رسد ه پايان ميدرس ما در اينجا ب  
  :سپاريم مقدس شما را به خدا مي ببا اين آيه از كتا .خدا به شما بركت دهد  

  
چقدر بعيد از غوررسي است ! زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا«

زيرا كيست كه رأي ! هاي وي احكام او و فوق از كاوش است طريق
را كه از او و به او و تا زي.... خداوند را دانسته باشد؟ يا كه مشير او شده؟ 

- 33:11روميان ( ».و همه چيز است؛ و او را تا ابداآلباد جالل باد، آمينا
36.(  
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  41درس 
  اسرائيل ايماني بني بي

  
  
  

  14 ،13اعداد 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
رده است، درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين ك

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

دانيد تورات اولين  همانگونه كه مي. دهيم به بررسي خود از تورات ادامه مي  
در . باشد اي انبيا است و خود شامل پنج كتاب يا قسمت ميه قسمت از نوشته

 نام دارد، ديديم كه چگونه گناه وارد جهان شد، و با خود پيدايشكتاب اول كه 
اي كشيد تا  اما ديديم كه خدا نقشه. رنج و مرگ و محكوميت را به اين دنيا آورد

ديديم كه خدا . آدم و فرزندان او را از عقوبت گناه، آتش ابدي جهنم نجات دهد
اي بفرستد تا به جاي گناهكاران بميرد و بدينسان خدا  دهنده وعده داد تا نجات

همچنين . اهان آنها را ببخشدن ذات قدوس خود را ناديده انگارد گبدون اينكه
پيدايش به ما آموخت كه خدا ابراهيم را برگزيد و به او وعده داد تا امتي كتاب 

دهنده دنيا ظهور خواهند  متي كه از آن انبيا و نجاتعظيم از او بوجود آورد، ا
  .كرد
بينيم كه خدا فرزندان   ناميده شده است ميخروجدر كتاب دوم تورات كه   

اسرائيل را به دستان نبي خود، موسي از بردگي و اسارت در سرزمين  ابراهيم، بني
كوه سينا در اسرائيل را از مصر بيرون آورد و به  خدا طوايف بني. مصر نجات داد

اي را كه  بيابان آورد، جاييكه فرامين خود را به آنها اعطا كرد و راه خون قرباني
  .شد به آنها آموخت ها آمرزيده ميتوسط آن گناهان آن

 خيمةاسرائيل فرمان داد  در درس گذشته ديديم كه خدا به موسي و بني  
 محض اينكه همه چيز به.  را بسازند تا او در ميان آنها ساكن شوداجتماعزيباي 

» .ابر خيمه اجتماع را پوشانيد و جالل خداوند مسكن را پر ساخت«آماده شد 
خواهد  خدا در واقع بر بني اسرائيل آشكار ساخت كه او مي) 34:40خروج (

توانست به او نزديك شود  اي نزديك با آنها داشته باشد، اما هيچكس نمي رابطه
خيمه . شد مذبح خيمه اجتماع به او تقديم ميمگر به واسطه خون قرباني كه بر 

 بودند اي دهنده  و تصويري از نجات سايهاجتماع به همراه حيوانات قرباني تنها 
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شد و خون خود را به عنوان قرباني  آمد و در زمين ساكن مي كه از آسمان مي
  .ريخت مي

رد، نام دا) قوانين مربوط به سبط الوي (الويان، كه قسمت سوم توراتدر   
هايي كه پوششي  خدا به موسي الهام بخشيد تا قوانين مربوط به تقديم قرباني

اين كتاب بسيار عميق . براي گناهان بود به تفصيل و با جزئيات كامل بنويسد
پيغام كل كتاب . است، و وقت كافي نداريم كه تمام مطالب آن را بررسي كنيم

» خون«و » قدوس«ر اين كتاب دو واژة بارز د. شود در اين دو واژه خالصه مي
شوند؟ زيرا يكي از  چرا اين كلمات به كرات در اين كتاب تكرار مي. هستند

، خدا قدوس استتواند درك كند اين است كه  مهمترين پيغامهايي كه انسان مي
ارزش كتاب ) 22:9عبرانيان  (»!نيست) گناهان( آمرزش خون بدون ريختن«و 

اسرائيل بياموزد  خواهد به بني  در اين كتاب ميسوم تورات در اين است كه خدا
تواند به خدايي كه قدوس  آلوده است مي كه چگونه يك گناهكاري كه به گناه

تواند به او نزديك  خدا به وضوح نشان داد كه هيچكس نمي. است نزديك شود
دهنده قدوس  اي بود از نجات اي كه سايه شود، مگر توسط خون قرباني، قرباني

ا كفاره گناهان داد ت آمد و جان خود را به جهت گناهكاران مي اين دنيا ميكه به 
  .آنها را بپردازد

 تورات موسي، يعني كتاب  چهارمبخشبياييد باقيمانده وقت امروز را به   
اسرائيل به مدت يك  در اين كتاب، خواهيم ديد كه بني.  اختصاص دهيماعداد

طول اين يك سال خدا چيزهاي در . سال در پاي كوه سينا زندگي كردند
بسياري به آنها آموخت، و به موسي الهام بخشيد تا قسمت اعظم كتاب تورات 

  .خوانيم بنويسد ه امروز از آن ميرا ك
به . اسرائيل تا به ابد در بيابان زندگي كند خواست بني با اينحال خدا نمي  

 سوي همين خاطر است كه روزي خدا آنها را به حركت وا داشت تا به
. سرزميني كه به آنها وعده داده بود رهسپار شوند، يعني سرزمين كنعان

گويد، در روزي كه آنها سينا را ترك كردند، ابر جالل خدا  مقدس به ما مي كتاب
خداوند . كه خيمه اجتماع را پوشانيده بود باال رفت و در جلوي آنها حركت كرد

كرد و راه را به  ا را هدايت مي آنهستون آتش و در شب در ابر در روز در خود
  .داد آنها نشان مي

اسرائيل در روز در پشت ابر و در شب در پشت ستون آتش  از اين رو، بني  
كرد تا اينكه به مرزهاي كنعان رسيدند، سرزميني كه خدا سالها قبل  حركت مي

هاي خود را  هخدا هيچگاه وعد. آن را به ابراهيم و فرزندانش وعده داده بود
خاطر وفاداري و قدرت خدا، به مرزهاي اسرائيل ب بني. كند اموش نميفر

  .شود رسيدند ا اسرائيل ناميده ميكه امروزه فلسطين ي، كنعان
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مردم كنعان هم تعدادشان زياد بود . با اينحال، كنعان ساكنان بسياري داشت  
را توانستند آن سرزمين  اسرائيل مي پس چگونه بني. و هم قدرت زيادي داشتند

. داد خدا آن سرزمين را به آنها مي: تصاحب كنند؟ تنها يك راه وجود داشت
خدا به ابراهيم وعده داده بود كه ! براي خدا هيچ كار مشكلي وجود ندارد

خدا قصد داشت مردم كنعان را . سرزمين كنعان را به فرزندان او خواهد بخشيد
بسيار مهم است . رائيل ببخشدنابود كند و اين سرزمين را به فرزندان ابراهيم، اس

فساد آنها بسيار آشكار . كه بدانيم مردمان كنعان بسيار گناهكار و شرور بودند
بود به حدي كه حتي فرزندان خود را براي خدايان دروغين خود قرباني 

هاي  خدا نسبت به مردم كنعان بسيار صبور بود، اما آنها به خواسته. كردند مي
بنابراين خدا قصد داشت سرزمين آنها را به . ود ادامه دادندآلود خ آور و گناه شرم

  .قوم اسرائيل بدهد
اسرائيل  پس بياييد قسمت چهارم تورات را بخوانيم و ببينيم هنگامي كه بني  

سيزده كتاب اعداد نوشته شده در باب . به مرزهاي كنعان رسيدند چه اتفاقي افتاد
  :است

  
كسان بفرست تا زمين «:  كرده، گفتو خداوند موسي را خطاب) 13اعداد (

، جاسوسي كنند، يك نفر را از هر سبط آباي اسرائيل دادم به بنيكنعان را كه 
پس موسي به فرمان » .ايشان كه هر كدام در ميان ايشان سرو باشد، بفرستيد

جاسوسي .. .پس رفته زمين را... ن را از صحراي فاران فرستادخداوند، ايشا
  .كردند

و روانه شده، نزد موسي و . چهل روز از جاسوسي زمين برگشتندو بعد از   
و . هارون و تمامي جماعت خبر آوردند، و ميوه زمين را به ايشان نشان دادند

به زميني كه ما را فرستادي رفتيم، و به درستي «: براي او حكايت كرده گفتند
ه در ليكن مردماني ك. اش اين است ، و ميوهبه شير و شهد جاري استكه 

، و شهرهايش حصاردار و بسيار عظيم، و سرزمين ساكنند زورآوردند
و عمالقه در زمين جنوب ساكنند، و حتيان و . عناق را نيز در آنجا ديديم بني

و كنعانيان نزد دريا و بر كناه . يبوسيان و اموريان در كوهستان سكونت دارند
  ».اردن ساكنند

الفور برويم و آن را  في«: ه، گفت قوم را پيش موسي خاموش ساختكاليبو   
 كه با اما آن كساني» .توانيم بر آن غالب شويم در تصرف آريم، زيرا كه مي

توانيم با اين قوم مقابله نماييم، زيرا كه ايشان از ما  نمي«: وي رفته بودند گفتند
و درباره زميني كه آن را جاسوسي كرده بودند، خبر بد نزد » .ترند قوي
زميني كه براي جاسوسي آن از آن گذشتيم زميني «:  آورده گفتنداسرائيل بني

خورد، و تمامي قوم را كه در آن ديديم، مردان  است كه ساكنان خود را مي
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عناق را ديديم كه اوالد جبارانند، و ما در  و در آنجا جباران بني. بلند قد بودند
  ».نموديم نظر خود مثل ملخ بوديم و همچنين در نظر ايشان مي

و قوم . و تمامي جماعت آواز خود را بلند كرده، فرياد نمودند) 14 اعداد(  
همهمه اسرائيل بر موسي و هارون  و جميع بني. گريستند ميدر آن شب 

مرديم يا  كاش كه در زمين مصر مي«: ، و تمامي جماعت به ايشان گفتندكردند
آورد تا  سرزمين ميو چرا خداوند ما را به اين ! يافتيم در اين صحرا وفات مي

به دم شمشير بيفتيم، و زنان ما اطفال ما به يغما برده شوند؟ آيا برگشتن به 
سرداري براي خود مقرر «: و به يكديگر گفتند» مصر براي ما بهتر نيست؟

وه جماعت س موسي و هارون به حضور تمامي گرپ» .كرده، به مصر برگرديم
 بن يفنه كه از جاسوسان كاليب نون و  بنيوشعو . اسرائيل به راه افتادند بني

اسرائيل را خطاب  و تمامي جماعت بني. زمين بودند رخت خود را دريدند
زميني كه براي جاسوسي آن از آن عبور نموديم زمين بسيار بسير «: كرده گفتند

خوبي است اگر خداوند از ما راضي است ما را به اين زمين آورده، آن را به ما 
زنهار از خداوند متمرد . ميني كه به شير و شهد جاريستخواهد بخشيد، ز

نشويد و از اهل زمين ترسان مباشيد، زيرا كه ايشان خوراك ما هستند، سايه 
  ». از ايشان مترسيدست ابا ما خداوند ليوايشان از ايشان گذشته است، 

آنگاه جالل . ليكن تمامي جماعت گفتند كه بايد ايشان را سنگسار كنند  
و خداوند به . اسرائيل ظاهر شد وند در خيمه اجتماع بر تمامي بنيدر خدا

 با وجود همه تا به كي اين قوم مرا اهانت نمايند؟ و تا به كي«: موسي گفت
  »؟به من ايمان نياورندام،  آياتي كه در ميان ايشان نموده

  
 اسرائيل چگونه از خدا آيا شنيديد كه بني. بياييد قدري در اينجا فكر كنيم  

بينيد؟ آيا متوجه شديد كه به خدا تهمت  ايماني ايشان را مي تخطي كردند؟ آيا بي
اسرائيل در آن روز گناه بزرگي  زدند كه از كالم خود برگشته است؟ بله، بني

كه طبق آن خدا اي  ، وعدهايمان نداشتندمرتكب شدند زيرا به وعده خدا 
خدا به ابراهيم، اسحاق، يعقوب، آنها به آنچه . داد سرزمين كنعان را به آنها مي

آنها مانند بسياري از مردم روزگار . يوسف و موسي وعده داده بود ايمان نداشتند
اما با اينحال به خدا » ما به خدا و انبياي آنها ايمان داريم«گويند،  ما هستند كه مي

ه چرا؟ زيرا به آنچه خدا توسط انبيا و كالمش گفت! و انبياي او ايمان نداشتند
  .ي در نظر خدا گناه وحشتناكي استايمان بي! است ايمان ندارند

  :بياييد ادامه متن را بخوانيم. مبه اندازه كافي گفتي  
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تا به كي اين جماعت شرير «: و خداوند موسي و هارون را خطاب كرده گفت
اسرائيل را كه بر من  كنند متحمل بشوم؟ همه بني را كه بر من همهمه مي

به حيات خودم قسم : گويد به ايشان بگو خداوند مي. د شنيدمكنن همهمه مي
. كه چنانكه شما در گوش من گفتيد، همچنان با شما عمل خواهم نمود

شدگان شما بر  ، و جميع شمردههاي شما در اين صحرا خواهد افتاد الشه
شما . ايد حسب تمامي عدد شما، از بيست ساله و باالتر كه بر من همهمه كرده

ني كه درباره آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن به زمي
اما .  بن نونيوشع بن يفنه و كاليبگردانم، هرگز داخل نخواهيد شد، مگر 

 كه درباره آنها گفتيد كه به يغما برده خواهند شد، ايشان را داخل مااطفال ش
يكن ل. خواهم كرد و ايشان زميني را كه شما رد كرديد، خواهند دانست

من كه يهوه هستم، گفتم كه البته . ..شما در اين صحرا خواهد افتادهاي  الشه
 خواهم كرد و اند كه به ضد من جمع شدهاين را به تمامي اين جماعت شرير 

  ».در اين صحرا تلف شده در اينجا خواهند مرد
و اما آن كساني كه موسي براي جاسوسي به زمين فرستاده بود و ايشان   

مند  تند خبر بد درباره زمين آوردند تمامي جماعت را از او گلهچون برگش
آن كساني كه اين خبر بد را درباره زمين آورده بودند به حضور . ساختند

اما يوشع بن نون و كاليب بن يفنه از جمله آناني كه . خداوند از وبا مردند
  .)مان داشتندزيرا به كالم خدا اي. (براي جاسوسي زمين رفته بودند زنده ماندند

  
اسرائيل با وجود اينكه خداوند آنها را از چنگال  بينيم كه بني بنابراين مي  

فرعون رهانيده بود و تا مرز كنعان هدايت كرده بود، از ايمان آوردن به او سر 
خدا با آناني كه به او ايمان نياوردند چه كرد؟ آنها را به مرگ در بيابان . باز زدند

يرا به زن نسل از اسرائيل به سرزمين كنعان وارد نشدند؟ چرا اي! محكوم كرد
  !كالم خدا ايمان نداشتند

خدا . اي بس عظيم است هعدوستان عزيز، ايمان نياوردن به كالم خدا فاج  
هر كس كه نسبت به آنچه ! آورد محكوم كند بايد هر كسي را كه به او ايمان نمي

دروغگو است و هيچ سهمي تفاوت باشد  خدا در كالم مقدسش گفته است بي
ايماني هالك  در بيلبته اراده خدا اين نيست كه همه ا! در پادشاهي ابدي ندارد

خواهد همه به خبر خوش او دربارة راه نجاتي كه مهيا كرده  خدا مي. گردند
تمام كساني كه . اما هر كسي بايد براي خود تصميم بگيرد. ايمان بياورنداست 

به هشداري كه . زنند هالك خواهند شد  خدا سر باز مياز ايمان آوردن به كالم
  : قدوس خود در انبيا اعالم كرده است توجه كنيد كالم خدا توسط روح
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وقت امروز اگر آواز او را بشنويد، دل خود را سخت مسازيد، چنانكه در «
اي برادران با حذر باشيد مبادا در يكي از ... جنبش دادن خشم او در بيابان،

  »!ي حي مرتد شويد باشد كه از خداايمان  شرير و بيدلشما 
  )11-7:95ر ؛ مزمو12 ،8- 7:3عبرانيان (

  
بـه يـاري    . پاسگذاريم توجه كرديد س   درساين  خوانندگان عزيز، از اينكه به        

 آينده خواهيم ديد تمام كساني كه به كالم خدا ايمان نياوردنـد در              خدا در درس  
خـدا بـه شـما      . ..ه كه خدا حكم كـرده بـود       نگونبيايان هالك شدند، درست هما    

  :مقدس توجه نماييد به اين هشدار از كتاب. بركت دهد
  

باشـد  ايمان   اي برادران با حذر باشيد مبادا در يكي از شما دل شرير و بي             «
  )12:3عبرانيان( »!كه از خداي حي مرتد شويد
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  42درس 
  مار برنجي

  
  
  

  21 ،20اعداد 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. عزيزندگان خوانسالم بر شما   
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

 گذشته، در قسمت چهارم تورات، يعني كتاب اعداد، ديديم كه درس  
اسرائيل به مرزهاي كنعان، سرزميني كه خدا به ابراهيم، اسحاق،  چگونه بني

خدا قصد داشت انسانهاي شرور . يعقوب و فرزندان آنها وعده داده بود رسيدند
د و همه چيز را كردند بيرون كن پيكري را كه در سرزمين كنعان زندگي مي و غول

پيكر آن ناحيه  با اينحال اكثر قوم اسرائيل از انسانهاي غول. اسرائيل بدهد بني
 مبني بر اينكه سرزمين كنعان را به آنها خواهد داد به وعده خداترسيدند و  مي

  .ايمان نياوردند
ايماني آنها مجازات  اسرائيل را به سبب بي خوانيم كه چگونه خدا بني پس مي  
  :دا به آنها گفتخ. كرد

  
شما به زميني كه درباره آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن 
ساكن گردانم، هرگز داخل نخواهيد شد، مگر كاليب بن يفُنَّه و يوشع بن 

براي اينكه آنها روح ديگري داشتند و با تمام قلب از من پيروي  (نون
 كه به يغما برده خواهند شد، اما اطفال شما كه درباره آنها گفتيد. )كردند مي

ايشان را داخل خواهم كرد و ايشان زميني را كه شما رد كرديد، خواهند 
  )32- 30:14اعداد ( .ي شما در اين صحرا خواهند افتادها ليكن الشه. دانست

  
اسرائيل را بركت بسياري دهد،  خواست بني مسأله مهم اين است كه خدا مي  

از آنجايي كه آنها به وعدة خدا . ا ايمان نداشتندتوانست چنين كند زير اما نمي
ايمان نياوردند، خدا آنها را محكوم كرد تا به مدت چهل سال در بيابان سرگردان 

 به ايمان نياورده بودند باشند، تا تمام كساني كه باالي سي سال سن داشتند و
  .بميرند
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در پايان اين چهل بياييد اكنون به مطالعه كتاب اعداد ادامه دهيم و ببينيم   
. ي افتادايماني خود در بيابان سرگردان بود چه اتفاق سالي كه اسرائيل به خاطر بي

  :خوانيم در باب بيست مي
  

اسرائيل در ماه اول به بيابان صين رسيدند، و قوم در  و تمامي جماعت بني
  .ريم در آنجا وفات يافته، دفن شدقادش اقامت كردند، و م

و قوم با . پس بر موسي و هارون جمع شدند. نبودو براي جماعت آب   
مرديم وقتي كه برادران ما در  كاش كه مي«: ، گفتندمنازعت كردهموسي 

و چرا جماعت خداوند را به اين بيابان آورديد تا ما و ! حضور خداوند مردند
بهايم ما، در اينجا بميريم؟ و ما را از مصر چرا برآورديد تا ما را به اين جاي 

بياوريد كه جاي زراعت و انجير و مو و انار نيست؟ و آب هم نيست كه بد 
  )5-1 :2اعداد  (»!بنوشيم

  
اسرائيل چه گفتند؟ آيا پس از تمام كارهايي كه خدا براي آنها  شنيديد كه بني  

و پدرانشان در مصر و در بيابان انجام داده بود، نبايد دلهايشان سرشار از 
آنها . كردند آنها نيز به مانند پدرانشان عمل مي! رشكرگزاري و اعتماد بود؟ خي

مسلم است كه از بيابان خسته شده بودند، اما هنوز هم نبايد ! كردند شكايت مي
ايمانيشان بود كه هنوز به سرزمين كنعان داخل  كردند كه به خاطر بي فراموش مي
خدا دعا اما چرا به حضور . اسرائيل آب نداشتند درست است، بني. نشده بودند

نكردند؟ آيا كسي كه به مدت چهل سال در آن بيابان خشك از آنها مراقبت كرده 
خدا ! توانست توانست به آنها آب براي نوشيدن بدهد؟ مسلماً مي بود، نمي

اسرائيل هنوز به  اما با اينحال، بني! خواست تمام نيازهاي آنها را برآورده سازد مي
  .طور كامل به خدا اعتماد نداشتند

  :فرمايد مقدس مي كتاب. ا بخوانيمبياييد ادامه داستان ر  
  

و موسي و هارون از حضور جماعت نزد در خيمه اجتماع آمدند، و به روي 
خداوند موسي را خطاب . و جالل خداوند بر ايشان ظاهر شدخود درافتادند، 

عصا را بگير و تو و برادرت هارون جماعت را جمع كرده، در «: كرده گفت
پس آب را براي ايشان .  كه آب خود را بدهدبه اين صخره بگوييدايشان نظر 

  ».از صخره بيرون آورده، جماعت و بهايم ايشان را خواهي نوشانيد
و . پس موسي عصا را از حضور خداوند، چنانكه او امر فرموده بود، گرفت  

اي «: موسي و هارون، جماعت را پيش صخره جمع كردند، و به ايشان گفت
و موسي » دان بشنويد، آيا از اين صخره آب براي شما بيرون آوريم؟مفس
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 و آب بسيار زد را دو مرتبه با عصاي خود صخرهدست خود را بلند كرده، 
و خداوند به موسي و هارون . بيرون آمد كه جماعت و بهايم ايشان نوشيدند

ماييد، اسرائيل تقديس ن ظر بنيچونكه مرا تصديق ننموديد تا مرا در ن«: گفت
  ».ام، داخل نخواهيد ساخت ذا شما اين جماعت را به زميني كه به ايشان دادهله

  
متوجه اتفاقي كه افتاد شديد؟ خدا به موسي و هارون گفت چه بكنند تا   

آيا موسي از » !به اين صخره بگوييد«: جماعت اسرائيل به آب برسند؟ او گفت
. روي خشم دو بار به آن زدموسي از ! خدا اطاعت كرد و به صخره گفت؟ خير

اما اين موضوع باعث نشد خداي نيكو و مهربان نگذارد از صخره آب جاري 
به همين خاطر خدا او را . نشود، اما آنچه موسي كرد در نظر خدا ناخوشايند بود

اسرائيل  ظر بنيچونكه مرا تصديق ننموديد تا مرا در ن«: تنبيه كرد و به او گفت
ام، داخل   اين جماعت را به زميني كه به ايشان دادهشماذا ، لهتقديس نماييد

  ». ساختنخواهيد
. شايد گمان كنيد، تنبيهي كه براي موسي در نظر گرفته شد كمي شديد بود  

اما بايد به خاطر داشته باشيم كه تنها ايمان به كالم خدا و اطاعت از كالم اوست 
كه بر خالف كالم اوست تواند آنچه را  خدا نمي. سازد كه او را خشنود مي

  !نپذيرد ـ حتي اگر اين عمل از حضرت موسي سر بزند
موسي پيامبر بزرگي بود، اما او نيز همچون همه . شود خدا تبعيض قايل نمي  

حتي پيامبر خدا . آدم گناهكار بود از اين او نيز همانند تمام بني. ما انسان بود
او نيز همچون تمام . هدتوانست با اعمال خوب خود را نجات د  نمي،موسي

طور كامل به پارسايي جامعه عمل ست بتوان فرزندان آدم خطاهايي داشت و نمي
اسرائيل بايد از راه نجاتي كه خدا تعيين  موسي نبي همچون تمام بني. بپوشاند

خواهد توسط گناه  خدا مي. رفت كرده بود يعني خون قرباني به حضور او مي
توانند به جالل خدا  اند و نمي  گناه كردههمهه موسي به ما يادآوري نمايد ك

كسي عادل و پاك . اند همه گناه كرده. همه در برابر خدا گناهكارند. برسند
ـ مگر نجات دهنده  هيچكس نيست كه از راه خدا خارج نشده باشد! نيست

  !كامالً عادل كه براي نجات گناهكاران از آسمان نزول كرد
خوانيم كه هارون، برادر  ئيل در پايان باب بيست مياسرا در ادامه داستان بني  

اسرائيل به مدت سي روز برايش  بزرگ موسي، در كوه هور در گذشت، و بني
  .ماتم گرفتند

  :گويد مقدس مي اب بيست و يك كتابپس از آن در ب  
و دل قوم . و از كوه هور به راه بحر قلزم كوچ كردند تا زمين ادوم را دور زنند

: و قوم بر خدا و موسي شكايت آورده گفتند. )صبر بي (نگ شدبسبب راه ت
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كه ما را از مصر چرا برآورديد تا در بيابان بميريم؟ زيرا كه نان نيست و آب «
  »!و دل ما از اين خوراك سخيف كراهت دارد! هم نيست

 در ميان قوم فرستاده، قوم را گزيدند، و گروهي مارهاي آتشيپس خداوند،   
ايم زيرا كه بر  گناه كرده«: و قوم نزد موسي آمده، گفتند. ئيل مردندكثير از اسرا

ايم، پس نزد خداوند دعا كن تا مارها را از ما  خداوند و بر تو شكايت آورده
مار «: و خداوند به مسي گفت. و موسي بجهت قوم استغاثه نمود» .دور كند

اي كه بر آن نظر كند،   شده اي بردار، و هر گزيده آتشيني بساز و آن را بر نيزه
اي بلند كرد، و  پس موسي مار برنجيني ساخته، بر سر نيزه» .خواهد زيست

 بر آن مار دننگاه كرچنين شد كه اگر مار كسي را گزيده بود، به مجرد 
  )9-4:21اعداد ( .شد زنده ميبرنجين 

  
چرا خدا مارهاي سمي به ميان . بياييد به اين داستان عجيب قدري فكر كنيم  
شنيديم كه .  فرستادگناهانشاناسرائيل فرستاد؟ او مارهاي سمي را به خاطر  بني

كرد  گفتند، و خوراكي را كه خدا براي آنها نازل مي درباره خدا و موسي چه مي
به همين خاطر خدا مارها سمي در ميان آنها فرستاد، بسياري . حقير شمردند

  .مردند
توانستند خود   آيا ميكردند؟ ايد مياسرائيل براي گريختن از مرگ چه ب بني  

توانستند خود را از زهر كشندة مارها شفا دهند؟  را از بالي مارها برهانند؟ آيا مي
! توانستند نيز خدا فرياد برآورند كردند؟ مي پس بايد چه كار مي! غير ممكن بود

 و نزد اسرائيل توبه كردند ديديم كه بني. و اين همان كاريست كه آنها انجام دادند
زد خدا براي ما ن! بر تو و خدا خطا كرديم» !ايم گناه كرده«، موسي رفتند و گفتند
  ! كند و مارها را از ما دور كنددعا كن تا بر ما رحم

خدا به موسي گفت ! آيا خدا مارها را از آنها دور كرد؟ او كاري بهتر كرد  
اي كه بر آن  زيده شدههر گ«اي بگذارد تا  ماري برنجي بسازد و آن را بر سر نيزه

گزيد تنها كاري  اگر مار كسي را مي.  بوددرمان خدااين » . زنده ماند كندنگاه
 بود كه مار برنجيني كه بر سر آن نيزه نداد اي كه شخص مارگزيده بايد انجام مي
نگاه : ب داداين راه نجاتي بود كه خدا ترتي! آويزان شده بود نگاه كند تا شفا يابد

  !ه بمانيدكنيد و زند
 را كه به مار برنجيني كه موسي بر سر آن نيزه هر كسيخدا وعده داد تا   

 چه كردند نمينگاه اما بر سر آناني كه .  شفا دهدنگاه كندآويزان كرده بود 
اما هر كس كه به خدا ايمان داشت و به مار . مردند آوري ميآمد؟ به طرز زجر مي

يافت، زيرا خدا به آنها وعده داده بود،  كرد از مرگ رهايي مي برنجين نگاه مي
  ».نگاه كند زنده مانداي كه بر آن   گزيده شدههر«
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اين . آميزاست، البته بسيار بيشتر از اسرارآميزي داستان اسرارحقيقتاً كه   
 همه ماخواهد به ما نشان دهد كه  خدا مي. داستان نوشته شد تا ما از آن بياموزيم

ما نيز همه گناهكاريم، و به همين دليل است كه هر . اسرائيل هستيم همانند بني
كنيم، و در افكارمان، سخنانمان  از چند گاهي از خدا و انسان گله و شكايت مي

اي   همچون مارهاي سميشيطان. سازيم و اعمالمان خدا را رنجيده خاطر مي
 همچون زهري است كه آنها را گناهو . گزيدند اسرائيل را مي است كه بني

شود تا به ابد  آدم را گزيده است و زهر گناه باعث مي شيطان تمام بني. كشت مي
مجازات گناه هالكت !  مهيا كنددرمانيهالك شويم، مگر اينكه تنها خدا براي ما 

اما خدا را شكر ! در آتش ابدي است، و ما در خود هيچ راه گريزي نداريم
اي   چارهزهر مارهائيل از اسرا كنيم، زيرا او همانگونه كه براي نجات بني مي

  ! تدبيري انديشيده استزهر گناهانديشيد، همچنين براي نجات ما از 
دانيد خدا براي نجات شما از لعنتي كه گناه به  ندگان عزيز، آيا ميخوان  

دهندة  گوش دهيد و ببينيد كه نجاتهمراه آورده چه كاري انجام داده است؟ 
ه موسي مار برنجي را در بيابان بر سر  هزار و پانصد سال بعد از اينكقدوس

همچنان كه موسي ما را در بيابان بلند نمود، «: او گفت. چه گفتچوبي قرار داد 
تا هركه بر او ايمان آورد هالك ... سر انسان نيز بايد بلند كرده شودهمچنين پ

  )16 ،14:3يوحنا (» !نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد
آموزيم كه مار برنجيني كه موسي در بيابان  ، مياز اين آيه در انجيل مقدس  

آمد و بر روي  اي كه بايد مي دهنده بود از نجات) نماد، سايه (تصويريبلند كرد، 
داد تا شيطان را كه قدرت مرگ در دستان اوست،  صليب جان خود را مي

در دروس بعدي ! چقدر اين پيغام زيبا است) 14:2عبرانيان . (شكست دهد
دهنده، در نجات، صلح و شادي   خدا كه توسط مرگ و قيام نجاتخواهيم ديد

خواهد اين  تنها چيزي كه خدا از شما مي! آدم گشوده است ابدي را به روي بني
توانيد خود را از قدرت گناه نجات دهيد، و به  است كه باور داشته باشيد نمي

اهان شما بر روي اي كه براي كفاره گن دهنده تمامي دل به آنچه خدا درباره نجات
دهنده نگاه كنيد و  به نجات: گويد خدا مي. صليب مرد، ايمان داشته باشيد

 به او ايمان داشته باشيد و خدا شما را شفا خواهد داد، !زيست خواهيد كرد
 آسمان دهيد و براي خود در حضور خداوند در خود را از زهر گناه نجات
  !جايگاهي ابدي ذخيره كنيد

نگاه : گويد د، خدا به همه شما مين و مرد، فقير و ثروتمنپير و جوان، ز  
 قادر كه خدا براي شما فرستاده است نگاه دهنده نجات به ! و زنده بمانيدكنيد

اي  دهنده ، اگر به نجاتاگر نگاه نكنيد: گويد اما همچنين مي! كنيد و زنده بمانيد
در گناهان خود «كنيد، كه خدا توسط او تنها مرهم گناه را مهيا كرده است نگاه ن

كند هر كس درماني  شريعت مقدس خدا اعالم مي) 24:8يوحنا (» !خواهيد مرد
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خدا براي درمان فرزندان آدم از . مردخواهد را كه خدا مهيا كرده است نپذيرد 
اي كه دربارة او تمام انبيا  دهنده آيا به نجات. رهم ديگري نداردزهر گناه م

 او شما را پاك خواهد كرد و به شما حيات جاوداني ايد؟ اند نگاه كرده نوشته
باري ديگر به آنچه . خواهد بخشيد، اگر تنها به او اعتماد داشته باشيد

همچنان كه موسي ما را در بيابان بلند نمود، «: گويد گوش دهيد مقدس مي كتاب
او تا هركه بر . ..نيز بايد بلند كرده شود)  دنيادهندة نجات(همچنين پسر انسان 

  )16 ،14:3 يوحنا(» !ايمان آورد هالك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابد
 توجه درساين از اينكه به . ن رسيده استندگان عزيز زمان ما به پاياخوان  
 بعدي آخرين سخنان حضرت موسي را به ياري خدا در درس. د متشكريمكردي

 خدا به شما ...دهيم  بررسي تورات پايان ميبررسي خواهيم كرد و بدينسان به
  :اي كه او داده است، فكر كنيد در مورد وعده. بركت دهد

  
  )22:45اشعيا ( »!به من توجه نماييد و نجات يابيد«
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  43درس 
  پيغام آخر موسي

  
  
  
  تثنيه
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
ين كرده است، درك كرده و تسليم هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعي

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميدرسآن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باشيد 
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

مقدس، يعني كتاب تورات را  در چهل و دو درس گذشته، كتاب اول كتب  
كه سخنان خود را در ذهن  دانيد، خدا بود ه كه ميهمانگون. بررسي كرديم

تقريباً سه هزار و . حضرت موسي قرار داد و به الهام بخشيد تا تورات را بنويسد
پانصد سال از زماني كه موسي تورات را نوشت گذشته است، اما با وجود 

 است بنياديتورات . گذشت اين همه سال هنوز اين كتاب بسيار ارزشمند است
آيا از كه  شنويم محك بزنيم و ببينيم ا خود قرار داد، تا هر آنچه را كه ميكه خد

هر .  درباره خدا استحقايق مسلمتعليم تورات . سوي خدا است يا خير
تمام حقايق خدا با آنچه در تورات .  استدروغتعليمي كه با آن در تضاد باشد 

تواند  در نمييك چيز است كه خداي قا. ثبت شده است هماهنگي كامل دارد
تواند خود را  خدا نمي، دانيد آن چيست؟ بله درست است آيا مي. انجام دهد
خدا انسان « موسي در تورات اين سخنان را رشتة تحرير درآورد، !نقض كند

آيا . و از بني آدم نيست كه به اراده خود تغيير بدهد. نيست كه دروغ بگويد
اعداد  (»ه باشد و استوار ننمايد؟او سخني گفته باشد و نكند؟ يا چيزي فرمود

19:23(  
. خدا توسط مطالعه تورات موسي اسرار بسيار عميقي را بر ما مكشوف كرد  

پيش از اينكه به . به سفر خود در تورات مقدس پايان دهيمامروز قصد داريم 
كنون مطالعه يد دوباره به آنچه كه از آغاز تابابهاي پاياني نگاه بيندازيم، بياي

  .ايم نگاهي بيندازيم كرده
خدا . در باب اول تورات، ديديم خدا انسان اول را به صورت خوا آفريد  
به .  عميق و نزديك با انساني كه خلق كرده بود داشته باشداي رابطهخواست  مي

را قرار داد تا خدا را بشناسد ) روح(همين خاطر است كه او در جان انسان ذهن 
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اي به او بخشيد تا خود  دوست داشته باشد و ارادهو به او قلبي داد تا خدا را 
  .انتخاب كند كه از خدا اطاعت كند يا نكند

در باب سوم، ديديم كه انسان اول، آدم، اطاعت از شيطان را برگزيد و از   
بوساطت «: گويد مقدس مي از اين رو كتاب. درختي كه خدا منع كرده بود خورد

؛ و به اينگونه موت بر همه مردم موتگناه  داخل جهان گرديد و به گناهيك آدم 
 مجازات گناه مرگ )12:5روميان (» .اند طاري گشت، از آنجه كه همه گناه كرده

  .و جدايي ابدي از خدا است
اما . شان از باغ عدن بيرون كرده خدا آدم و حوا را به خاطر گناهديديم ك  

 را به دهنده نجات روزي پيش از اينكه آنها را بيرون كند اعالم كرد كه قصد دارد
اين دنيا بفرستد، تا در نجات را به روي فرزندان آدم بگشايد؛ تا آنها را از تسلط 

  .شيطان و عقوبت گناه برهاند
 از امتي خاصخواند، و به او وعده داد تا سپس ديديم كه خدا ابراهيم را فرا  

ابراين ابراهيم اسحاق بن. دهنده ظهور كنند او توليد كند تا از آن امت انبيا و نجات
سپس خدا نام . را آورد؛ و اسحاق يعقوب را آورد؛ و يعقوب دوازده پسر آورد

دوازده پسر اسرائيل امت جديدي كه خدا به ابراهيم .  را بر يعقوب نهاداسرائيل
دوازده برادر بزرگتر يوسف او را به عنوان يك برده . وعده داده بود شكل دادند

آنچه آدمي بكارد همان را «اما .  تاجران او را به مصر بردندبه تاجران فروختند كه
اسرائيل در مصر به  در نتيجه ديديم كه بني) 7:6غالطيان (» .درو خواهد كرد

اي را كه به ابراهيم و فرزندانش داده  اينحال خدا وعده اما با. بردگي كشيده شدند
ود به ابراهيم جامه در كتاب خروج ديديم كه خدا به وعده خ. بود فراموش نكرد

  .عمل پوشانيد و موسي را خواند تا اسرائيل را از اسارت بردگي آزاد كند
اسرائيل از  العادة رهايي بني در بررسي داستان موسي، واقعه عجيب و خارق  

همچنين خوانديم كه چگونه خدا . ظلم و تعدي فرعون و مردم مصر را خوانديم
را تا به مرز كنعان آورد، سرزميني كه سالها آنها را در بيابان حفظ كرد و آنها 

اما با اينحال، اكثر مردم اسرائيل از . پيش آن را به جد آنها ابراهيم وعده داده بود
ترسيدند و به خدا توكل نكردند تا او آنچه را كه به  پيكر كنعان مي انسانهاي غول

سرزمين پر از به همين خاطر است كه آنها به . آنها وعده داده بود انجام دهد
  .بركت كنعان داخل نشدند

ايماني خود به مدت چهل سال در بيابان آواره  اسرائيل به خاطر بي بني  
. شدند، تا تمام كساني كه به وعده خدا در مورد كنعان توكل نكرده بودند مردند

 ...خداوند«مسلماً . بر آنها آوردايماني آنها  اين تنبيهي بود كه خدا به خاطر بي
  )4:32تثنيه (» .و عادل و راست است او  امين و از ظلم مبرا استخداي
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به ياد داشته باشيد كه . به سفر خود در تورات پايان دهيماكنون، بياييد   
. ايمانيشان تنبيه كرده بود اسرائيل در بيابان بودند زيرا خدا آنها را به خاطر بي بني

آنچه خدا در مورد سرزمين تمام كساني كه بيش از بيست سال سن داشتند و به 
اما . حتي يك نفر هم زنده نماند. كنعان وعده داده بود ايمان نياوردند درگذشتند
اسرائيل پس از چهل سال  بني. اكنون فرزندان آنها به مرز كنعان رسيده بودند

خواستند در سرزميني كه پدرانشان  سرگرداني در بيابان، اكنون از اينكه مي
  .ارد شوند ساكن شوند بسيار نگران بودندنتوانستند به آن و

در اين .  را بررسي خواهيم كردتثنيهامروز قسمت پنجم تورات يعني كتاب   
كند و آن را به طوايف  قسمت پاياني موسي شريعت مقدس خدا را بازنگري مي

 موسي به قوم پيغام پايانياين كتاب بسيار عميق شامل . آموزد اسرائيل مي بني
كه قوم را براي ورود به سرزميني كه خدا به آنها وعده داده بود است، پيغامي 

دهد تمام موعظه موسي را بخوانيم، اما  وقت ما كفاف نمي. ساخت آماده مي
  »!فراموش نكنيد«: توانيم كل سخنان موسي را در يك عبارت خالصه كنيم مي

يد مبادا فراموش كن: اسرائيل گفت طور خالصه موسي چنين چيزي به بنيب  
هيچگاه آنچه را كه خدا در طول راه، ميان مصر ! كه زماني در مصر برده بوديد

هيچگاه گناهاني را كه نسبت به خدا مرتكب ! براي شما انجام داد فراموش نكنيد
فراموش نكنيد چگونه خداوند اجداد شما را به خاطر ! شديد فراموش نكنيد

هيچگاه . د آنها در بيابان ماندايماني آنها مجازات كرد، به همين خاطر اجسا بي
فراموش نكنيد كه خدا به اجداد شما نيكي كرد، اما در مقابل آنها سرسختي 

  !فراموش نكنيد. كردند و به او ايمان نياورند
شنويد، دل خود را سخت نكنيد، آنگونه كه  امروز اگر صداي خدا را مي  

ان خواهيد بود كه به كالم آيا شما نيز همچون اجدادت. اجداد شما در بيابان كردند
خدا ايمان نياوردند، يا اينكه به خداوند خدايتان ايمان داريد؟ اگر همچون اجداد 
خود به كالم خدا ايمان نياوريد، خدا همانگونه كه آنها را مجازات كرد شما را 

  !اين را فراموش نكنيد. نيز مجازات خواهد كرد
 در آن شير و شهد جاريست، خداوند خدا شما را سرزميني خواهد برد كه  

خدايي را كه اين سرزمين را به شما . سرزميني كه به اجداد شما وعده داده بود
كند، بلكه به  بخشيده است فراموش نكنيد، زيرا انسان تنها محض نان زيست نمي

  !اين را فراموش نكنيد! شود اي كه از دهان خداوند صادر مي هر كلمه
  : به موسي گفتپايان موعظه خداوندپس از   
  

به اين كوه عباريم يعني جبل نبو كه در زمين موآب در مقابل اريحاست برآي، 
و . دهم، مالحظه كن اسرائيل به ملكيت مي و زمين كنعان را كه من آن را بني

اسرائيل   زيرا كه شما در ميان بني...آيي وفات كرده ه آن بر ميتو در كوهي كه ب
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ن سين به من تقصير نموديد، چونكه مرا در ميان نزد آب مريبا قادش در بيابا
پس زمين را پيش روي خود خواهي ديد، ليكن . اسرائيل تقديس نكرديد بني

  ».دهد، داخل نخواهي شد سرائيل ميا به آنجا به زميني كه به بني
  )52-49:32تثنيه (

و موسي از عربات موآب، به كوه نبو، بر قله فسجه كه در مقابل اريحاست   
تمامي زمين ...  از جلعاد تا دان به او نشان دادمد، و خداوند تمامي زمين رابرآ

اين است زميني كه براي «: و خداوند وي را گفت.. .اي مغربييهودا را تا دري
ابراهيم و اسحاق و يعقوب قسم خورده، گفتم كه اين را به ذريت تو خواهم 

 ليكن به آنجا عبور داد، تو را اجازت دادم كه به چشم خود آن را ببيني
موسي بندة خداوند در آنجا به زمين موآب بر حسب پس » .نخواهي كرد
 تا  رادفن كرد، و احدي قبر او.. .و او را در سرزمين موآب.  مردقول خداوند

و موسي چون وفات يافت، صد و بيست سال داشت، و . امروز ندانسته است
سرائيل براي موسي در عربات ا و بني. نه چشمش تار، و نه قوتش كم شده بود

گري براي موسي  پس روزهاي ماتم و نوحه. موآب سي روز ماتم گرفتند
 بن نون از روح حكمت مملو بود، چونكه موسي  يوشعو . سپري گشت

اسرائيل او را اطاعت نمودند، و بر  و بني. دستهاي خود را بر او نهاده بود
  .مل كردندموسي امر فرموده بود، عحسب آنچه خداوند به 

اي مثل موسي تا بحال در اسرائيل برنخاسته است كه خداوند او را  و نبي  
روبرو شناخته باشد، در جميع آيات و معجزاتي كه خداوند او را فرستاد تا 
آنها را در زمين مصر به فرعون و جميع بندگانش و تمامي زمينش بنمايد، و 

سي در نظر همة اسرائيل ه مودر تمامي دست قوي، و جميع آن هيبت عظيم ك
  )12- 1 :34تثنيه ( .نمود

  
هر آنچه در تورات نوشته . رسد ندگان عزيز اينچنين تورات به پايان ميخوان  

شده براي معرفت ما نوشته شده است، معرفتي كه ما را به سوي ايمان به راه 
او خدا را رو در رو .  بودنبي بزرگيمسلماً موسي . كند نجات خدا هدايت مي

خدا توسط . او معجزات بزرگي از سوي خدا ظاهر كرد. شناخت ده بود ميدي
همچنين خدا به دستان . اسرائيل را از ظلم و تعدي موسي رهانيد موسي بني

هر كس بايد آنچه را . مقدس است عطا كرد موسي تورات را كه كتاب اول كتاب
داند، در  هر كسي كه تورات موسي را نمي. كه حضرت موسي نوشته است بداند

به ياد داشته . كند عدالتي او را تهديد مي اشتباه است و خطر هالكت در طريق بي
باشيد، تورات بنيادي است كه خدا خود بنا نهاد، بنيادي توسط ديگر انبيا ادامه 

  .مقدس خود را بر آن بنا كرد كتاب
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اما در . حقيقتاً حضرت موسي كالمي عميق و بسيار زيبا و عجيب نوشت  
تر از آنچه او در  هايي كه موسي انجام داد و نوشت هيچ چيز مهم  تمام چيزميان

اسرائيل  او در اين باب به بني. قسمت پنجم تورات، در باب هجده نوشت نيست
اي حتي بزرگتر از او به ظهور خواهد برساند كه  نبيگفت كه خدا قصد دارد 

اسرائيل گفت  بنيبه آنچه موسي به . مستقيماً از سوي او سخن خواهد گفت
  :گوش دهيد

  
اي را از ميان تو از برادرانت، مثل من براي تو مبعوث  يهوه خدايت، نبي

موافق هرآنچه در حوريب در روز اجتماع از . خواهد گردانيد، او را بشنويد
آواز يهوه خداي خود را ديگر نشنوم، «: يهوه خداي خود مسألت نموده، گفتي

آنچه «: ن گفتو خداوند به م» .نم، مبادا بميرمو اين آتش عظيم را ديگر نبي
اي را براي ايشان از ميان برادران ايشان مثل تو  يبن. گفتند نيكو گفتند

مبعوث خواهم كرد، و كالم خود را به دهانش خواهم گذاشت و هرآنچه 
و هر كسي كه سخنان مرا كه به . به او امر فرمايم به ايشان خواهد گفت

  )19-15:18تثنيه ( ». من از او مطالبه خواهم كردنود،اسم من گويد نش
  

خدا توسط اين اعالن از دهان موسي، خبر از ظهور نبي ديگري از نسل   
كي و كمال بيان انساني كه كالم خدا را به پا) 18 ،15آيات  (داد عبرانيان مي

آيات (شد  يان خدا و انسان مياي كه ميانجيِ م ، نبي)19 ،18آيات (كرد  مي
دانيد سخنان كدام نبي حتي مقتدرتر  دانيد آن نبي كه بود؟ آيا مي آيا مي). 17 ،16

ور هدانيد كدام نبي بود كه اعمالي بزرگتر از موسي به ظ از موسي بود؟ آيا مي
 است، دهندة عادل نجاتگفت  اي كه موسي از آن سخن مي رسانيد؟ بله، نبي

 درباره او هشداري به امت موسي. كسي كه از يك باكرة يهودي به اين دنيا آمد
 هر كسي كه سخنان مرا كه به اسم من !...او را بشنويد«: اسرائيل اعالم كرد

  ».گويد نشنود، من از او مطالبه خواهم كرد
چگونه . رسد دوستان عزيز، در اينجا بررسي ما از كتاب تورات به پايان مي  
ن برسانيم؟ بياييد با آنچه توانيم سفر خود را از اين كتاب وسيع و عالي به پايا مي

رسي تورات اسرائيل اعالم كرد به بر  به بنيكه خود موسي در روز وفات خود
  :موسي در باب سي و دو گفت. يمپايان ده

  
. زيرا كه نام يهوه را ندا خواهم كرد.. .اي آسمان گوش بگير تا بگويم  

. او صخره است و اعمال او كامل. خداي ما را به عظمت وصف نماييد
عادل و . خداي امين و از ظلم مبرا. استهاي او انصاف  زيرا همة طريق
  )4-3، 1:32تثنيه ( .راست است او
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از . كنيم  ميافظيبا اين كالم خدا كه از دهان موسي صادر شد با شما خداح  
 بعدي به به ياري خدا در درس. پاسگذاريمديد س توجه كراينكه به اين درس

پرداخت و خواهيم ديد كه چگونه خدا بر طبق بررسي كتاب بعدي خواهيم 
  ... جاري بود آورداسرائيل را به سرزميني كه شير و شهد در آن اش بني وعده
! كت دهداد شما را برايسته جالل و اكرام است تا ابداآلبخدايي كه ش  

  :حضرت موسي به درستي گفت
  

 عدال و .مبرا ظلم خداي امين و از. هاي او انصاف است زيرا همة طريق«
  ! آمين)4:32تثنيه ( ».راست است او
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  44درس 
  يوشع و سرزمين كنعان

  
  
  
  يوشع
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزبر شما خوانسالم   
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميشيد درسد با او آرامش داشته باآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

هاي انبيا   گذشته بررسي تورات موسي را كه اولين كتاب در نوشتهدر درس  
 چگونه دنيا وارد اين دنيا در تورات مقدس خوانديم كه. سانديماست به پايان ر
با اينحال همچنين ديديم كه خداوند خدا، بر . نت به همرا آوردشد و با خود لع

آدم  اي به اين خواهد فرستاد كه بني دهنده طبق نقشه عالي خود وعده داد نجات
خود را پيش ببرد، ابراهيم خدا براي انيكه نقشه . را از لعنت گناه خواهد رهانيد

سرزمين كنعان خواند تا خانة پدري و وطن خود را ترك كند و به را فرا
خدا قصد داشت از ابراهيم نسلي جديد بوجود آورد كه از آن . مهاجرت كند
پس از اينكه ابراهيم به سرزمين كنعان رسيد، خدا . دهنده ظهور كند نسل نجات

باري ديگر به او ظاهر شد و به او چنين وعده داد، سرزمين كنعان كه اكنون در 
» !هم بخشيد تا ملك آنها باشد تا به ابدآن غريبي، آن را روزي به نسل تو خوا

چگونه خدا عهدي را كه سالها پيش با ابراهيم بسته بود امروز خواهيم ديد كه 
 كنعان.  تسليم كرد، اسرائيلسرزمين كنعان را به فرزندان ابراهيم، و بجا آورد

  .شود ناميده مياسرائيل  سرزميني است كه امروزه
 در حاليكه موسيات شنيديم كه چگونه  گذشته، در باب آخر توردر درس  

 كه دستيار او بود، يوشعپس از وفات موسي، . نگريست درگذشت به كنعان مي
. يين كرد تا جايگزين موسي شودخدا يوشع را تع. رهبر جديد اسرائيل شد

ويژگي خاص يوشع اين بود كه او به تمام . كنون چند بار به يوشع برخورديمتا
. اشت، حتي زماني كه اكثر قوم اسرائيل به ايمان نداشتندهاي خدا ايمان د وعده

يوشع يكي از دو جاسوسي بود كه پس از رسيدن اسرائيل به مرزهاي كنعان به 
اسرائيل آماده بودند او را سنگسار كنند، تنها به اين خاطر  بني. خدا ايمان داشت

. آن خود كنندكه آنها را تشويق كرد به خدا ايمان آورند و زمين كنعان را از 
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 كه همان يوشعي كه اسرائيل چهل سال پيش رد كرد كسي  ديدامروز خواهيم
  !و آنها را به سرزمين كنعان ببردبود كه خدا وي را برگزيد تا رهبر آنها باشد 

مقدس  كتاب يوشع كه امروز از آن براي شما قرائت خواهيم كرد، در كتاب  
دهد كه چگونه خدا  شع به ما نشان ميكتاب يو. ميان تورات و مزامير قرار دارد

پوشاند، هنگامي كه  اي را كه سالها پيش به ابراهيم داده بود جامه عمل مي وعده
زمين غربت تو، يعني زمين كنعان را، به تو و بعد از تو به ذريت تو «: به او گفت

  )8:17پيدايش (» !به ملكيت ابدي دهم
آنها هنوز در بيابان . يني نداشتدر اين زمان اسرائيل هنوز براي خود سرزم  

نها آن را تصاحب كنند پر آعالوه بر اين سرزمين كنعان كه قرار بود . آواره بودند
اينحال، خداي قادر قصد داشت ساكنان  با. آور پيكر و رزم بود از انسانهاي غول

اسرائيل  آورشان نابود كند و آن سرزمين را به بني م كنعان را به خاطر گناهان شر
  .بدهد
اسرائيل به آن سرزمين داخل شدند و  اكنون بياييد ببينيم چگونه يوشع و بني  

مقدس در باب اول يوشع  بكتا. بر ساكنان غلبه كرده و آن را تصاحب كردند
  :گويد مي
  

و واقع شد بعد از وفات موسي، بندة خداوند كه خداوند يوشع بن نون، «  
پس . دة من وفات يافته استسي بنمو«: خادم موسي را خطاب كرده، گفت

به زميني كه من به ن برخيز و از اين اردن عبور كن، تو و تمامي اين قوم، اآل
هر جايي كه كف پاي شما گذارده . دهم اسرائيل مي ايشان، يعني به بني
از صحرا و اين لبنان تا نهر . ام، چنانكه به موسي گفتم شود به شما داده

مين حتيان و تا درياي بزرگ به طرف مغرب بزرگ يعني نهر فرات، تمامي ز
هيچكس را در تمامي ايام عمرت ياراي . حدود شما خواهد بودآفتاب، 

چنانكه با موسي بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل . مقاومت با تو نخواهد بود
  .م گذاشت و ترك نخواهم نمودهنخوا

ه براي پدران ايشان قوي و دلير باش، زيرا كه تو اين قوم را متصرف زميني ك  
آيا تو را امر نكردم؟ پس قوي و . قسم خوردم كه به ايشان بدهم خواهي ساخت

 كه بروي يهوه خداي تو با دلير باش؛ مترس و هراسان مباش زيرا در هر جا
 بگذريد و   لشكرگاه در ميان« : ، گفت  را امر فرموده  قوم ساي رؤ  يوشع پس .توست

 روز،   بعد از سه  حاضر كنيد، زيرا كه  خود توشه براي: وييد، بگ  را امر فرموده قوم
   يهوه  كه  كنيد در زميني  خواهيد شد تا تصرف ، داخل  عبور كرده  اردن شما از اين

  )12- 6 :1يوشع ( ».دهد  مي  ملكيت  شما براي  شما، به خداي
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  به سرزميندو جاسوسگويد كه چگونه يوشع  مقدس مي پس از اين كتاب  
طور گاه كنند، بكنعان فرستاد و آنها را مأمور ساخت تا آن سرزمين را به دقت ن

اين دو جاسوس رفتند و شهر اريحا و ديوارهاي مستحكم و  .اريحاخاص شهر 
اين دو جاسوس تمام . بلندي را كه به دور آن بنا شده بود به دقت بررسي كردند

با .  ماندندراحاباي به نام  حشهشب را در اريحا پنهان شده بودند، و در خانة فا
اينحال، برخي از مردم اريحا جاسوسان اسرائيلي را ديدند كه به خانة راحاب 

اسرائيل براي  برخي از بني«بالفاصله پادشاه را خبر دادند كه . وارد شدند
پادشاه سربازاني را به خانه راحاب فرستاد تا آنها را » .اند جاسوسي به شهر آمده

  .، اما راحاب آنها در پشت بام مخفي كرددستگير كند
پس از اينكه سربازان خانه راحاب را ترك كردند، راحاب جاسوسان را صدا   

همچنين . دانم كه خداوند خداي شما خداي حقيقي است مي«: زد و به آنها گفت
دانم كه خداي شما شهر ما و تمام سرزمين كنعان را به دستان شما تسليم  مي

اند كه  ترسند، زيرا شنيده ام مردم اين سرزمين به شدت از شما ميتم. خواهد كرد
چگونه خدا درياي سرخ را مقابل شما گشود و چگونه تمام دشمنان شما را 

! ايمان دارم كه خداوند خداي شما، خداي حقيقي است. هالك كرده است
 كرديد، كنم كه سوگند ياد كنيد هرگاه بر اين شهر غلبه بنابراين، از شما تمنا مي

دو جاسوس پاسخ دادند، » !ام را حفظ كنيد، و ما را از مرگ برهانيد من و خانواده
كند، از تو و تمام كساني كه  هنگامي كه خدا شهر شما را به دستان ما تسليم مي«

  ».در خانة تو هستند حفاظت خواهيم كرد
ه اسرائيل براي وارد شدن ب دهد كه بني مقدس شرح مي در باب سوم كتاب  

.  عبور كنند، اما رود اردن عميق و عريض بودرود اردنسرزمين كنعان بايد از 
توانستند از آن عبور كنند؟ پاسخ بسيار  چگونه جمعيت دو يا سه ميليون نفري مي

ساده است، زيرا خداوند خداي قادري كه از ميان درياي سرخ راهي براي آنها 
اسرائيل گشود، اين  راهي براي بنيخدا باري ديگر ! گشوده بود تغيير نكرده بود

تمام . از اين رو از ميان آبها بر روي زمين خشك رفتند. بار از ميان رود اردن
مردم اريحا . اسرائيل از رودخانه گذشتند، و مقابل شهر بزرگ اريحا رسيدند بني

توانست داخل شود و نه كسي  نه كسي مي. بسته بودند هاي شهر را دروازه
  .ج شودتوانست خار مي

گويد كه هنگامي كه يوشع نزديك اريحا  مقدس به ما مي در باب پنجم، كتاب  
بود، سر خود را برافراشت و مردي را شمشير به دست ديد كه مقابل او ايستاده 

من «او پاسخ داد، » آيا دوست ما هستي يا دشمن؟«يوشع از او پرسيد، . است
سپس سردار لشكر . زمين افتاديوشع مقابل او به » !سردار لشكر خداوند هستم

اي  نعلين خود را از پايت بيرون كن، زيرا جايي كه ايستاده« خدا به يوشع گفت، 
  .و يوشع نعلين خود را بيرون كرد» .مقدس است
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زد؟ او خود خداوند  دانيد چه كسي با يوشع حرف مي دوستان عزيز، آيا مي  
ديديم كه خدا خود را همچون قبالً هم ! بود كه تا حدي خود را ظاهر ساخته بود

انسان بر ابراهيم طاهر ساخت و با او سخن گفت، و در بوتة مشتعل بر موسي 
بينيم كه چگونه خدا همچون سرداري قدرتمند در حاليكه  و اكنون مي. طاهر شد

  !شمشيري به دستش بود به يوشع ظاهر شد
  :پس خداوند خدا به يوشع گفت  

پس شما .  جنگي را به دست تو تسليم كردمببين اريحا و ملكَش و مردان
يعني همه مردان جنگي، شهر را طواف كنيد، و يك مرتبه دور شهر بگرديد، و 

و هفت كاهن پيش تابوت، هفت كرناي يوبيل بردارند، و . شش روز چنين كن
و چون . در روز هفتم شهر را هفت مرتبه طواف كنيد، و كاهنان كرناها بنوازند

ه شود و شما آواز كرنا را بشنويد، تمامي قوم به آواز بلند بوق يوبيل كشيد
كس از قوم پيش روي صدا كنند، و حصار شهر به زمين خواهد افتاد، و هر 

  )5- 2:6يوشع ( ».خود برآيد
  

  .سپس خداوند سخنان خود با اشعيا را به پايان رسانيد
 او فرمان اسرائيل رفت و هرآنچه را كه خداوند به بالفاصله يوشع نزد بني  

سپس يوشع به آنها فرمان داد تابوت عهد را بردارند و يكبار شهر . داده بود گفت
اي حرف  تا زماني كه به شما فرمان ندادم كلمه«اما به آنها گفت، . را طواف كنند

پس از اينكه » .توانيد فرياد بزنيد سپس مي. نزنيد تا زماني كه بگويم فرياد بزنيد
. دند، به اردوگاه بازگشتند و شب را در آنجا سپري كردنديكبار شهر را طواف كر

خداوند به آنها گفت . در روز دوم، شهر را طواف كردند و به اردوگاه بازگشتند
  .در شش روز اول چنين كنند

اما در روز هفتم، به هنگام ظهر برخاستند و براي بار هفتم شهر را طواف   
دور شهر گشتند، كاهنان بر كرناها پس از اينكه براي هفتمين بار به . كردند
ا صدا زنيد زيرا خداوند شهر ر«سپس يوشع به تمام جمعات فرمان داد، . دميدند

  )16:6يوشع ( »!به شما داده است
اسرائيل صداي كرناها را شنيدند، به صداي بلند فرياد زدند،  هنگامي كه بني  

و . شهر شدندسپس مردان اسرائيلي وارد ! و ديوارهاي دور شهر فروريخت
اسرائيل بر اولين شهر در سرزمين كنعان غلبه  بينيم كه بدينسان يوشع و بني مي

اش، همانگونه  در آن روز تمام مردم اريحا مردند، جز راحاب و خانواده. كردند
خانة راحاب فرو نريخت، زيرا او از . كه آن دو جاسوس به او قول داده بودند

  .داي اسرائيل ايمان آورده بودبت پرستي توبه كرده بود و به خ



__________________________________________________________  
 PWO    271-راه عدالت

اسرائيل توانستند بر اين شهر حصاردار و مستحكم غلبه  چرا يوشع و بني  
كنند و به سرزميني كه خدا به آنها وعده داده بود داخل شوند؟ آنها بر آن غلبه 

خدا با آناني است كه به كالم او ايمان . زيرا به كالم خدا ايمان داشتند كردند
حاب همراه با مردم شهر اريحا نمرد؟ او زنده ماند زيرا او نايستاد و چرا را. دارند

 آورد تا جاييكه به قوم خدا ايمانتنها قدرت خدا را مشاهده نكرد، بلكه به او 
  :گويد مقدس به ما مي اين همان چيزي است كه كتاب. همكاري كرد

  
. زير افتاد حصار اريحا چون هفت روز آن را طواف كرده بودند، به ايمانبه «

 راحاب فاحشه با عصيان هالك نشد، زيرا كه جاسوسان را به سالمتي ايمانبه 
، زيرا هر كه بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است.... پذيرفته بود

 بر اينكه او هست و جويندگان ايمان آوردتقرب به خدا جويد، الزم است كه 
  )6 ،31- 30:11عبرانيان ( ».دهد را جزا ميخود 

  
توانستيم داستانهاي بيشتري از كتاب يوشع را براي شما شرح  اي كاش مي  

، بايد بدانيد كه اين جان كالم اينكه. ستدهيم، اما افسوس كه وقت با ما يار ني
 دهد كه چگونه خدا در كنار يوشع و اسرائيل بود، و چگونه كتاب شرح مي

 شهر به شهر به آنها تسليم سرزمين كنعان را همانگونه كه به آنها وعده داده بود،
: گويد مقدس مي از اين رو در باب بيست و يك كتاب يوشع، كتاب. كرد

ه به ايشان بدهد خداوند تمامي زمين را كه براي پدران ايشان قسم خورده بود ك«
خداوند جميع  ..!. ايشان را از هر طرف آرامي دادخداوند... !به اسرائيل داد

  )44-43:21يوشع (» !يشان سپرددشمنان ايشان را به دست ا
دوستان عزيز، آيا خدا آنچه را كه سالها پيش به ابراهيم وعده داده بود به   

انجام رسانيد؟ آيا خدا همانگونه كه گفته بود سرزمين كنعان را به اسرائيل 
اي كه بدهد انجام خواهد داد، حتي اگر  هر وعده! خدا امين است! بخشيد؟ بله

خداوند خدا دوست داشت نسبت به .  تأخير كرده استانسان گمان كند او
اسرائيل مهربان باشد و سرزمين پر از بركت كنعان را به آنها ببخشد، اما از  بني

اسرائيل  همانگونه كه ديديم، بني. سويي ديگر منتظر بود آنها به او توكل كنند
هاي يش از اينكه به آنچه خدا به آنها وعده داده بود ايمان آورند سالپ

پدران آنها بركات سرزمين كنعان را به ارث . بسياري را بيهوده سپري كردند
  .هاي خدا ايمان نداشتند نبردند، زيرا به وعده

شما چطور؟ آيا به خدا ايمان داريد؟ مقصود ما اين نيست كه آيا به وجود   
د داند كه خدا وجو شيطان نيز مي. خدا ايمان داريد يا اينكه آيا خدا واحد است

 خود خداآيا به : سؤالي كه بايد بدان پاسخ دهيد اين است! دارد و يكي است
 توكل كالم خدا؟ آيا با تمام وجود خود به دوست داريدايمان داريد؟ آيا او را 
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آورند چه چيزي در   خدا براي كساني كه به او ايمان ميدانيد ميكنيد؟ آيا  مي
 را كه خدا به هنگام ايمان آوردن القدس نظر دارد؟ آيا شما زندگي ابدي و روح
؟ اكثر انسانها ايمان دارند كه داريدكند  شخص به خبر خوش او به وي عطا مي

هاي پرارزش خدا را  اما، در كمال تأسف كساني كه وعده. خدا وجود دارد
ندگان عزيز، خدا شما را خوان. يمان دارند بسيار اندك هستنددانند و به آنها ا مي

خواهد فراتر از تصور شما به شما بركت دهد، اما بايد كالم او  يدوست دارد و م
مقدس در اين باره  كتاب! بپذيريد و آن را ايمان بياوريد، به آن بدانيدرا 
  :گويد مي
  

چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني خطور نكرد، «
كاهل «) 9:2قرنتيان 1(» .يعني آنچه خدا براي دوستداران خود مهيا كرده است

  ».باشند ميها   وارث وعدهايمان و صبرمشويد بلكه اقتدا كنيد آناني را كه به 
  )12:6عبرانيان (

  
به  .خدا به شما بركت دهد...  توجه كرديد سپاسگذاريماين درساز اينكه به   

  :مقدس توجه نماييد كننده از كتاب اين كالم دلگرم
  

ها  ن و صبر وارث وعدهآناني را كه به ايماكاهل مشويد بلكه اقتدا كنيد «
  )12:6عبرانيان ( ».باشند مي
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  45درس 
  داوران و روت

  
  
  

  داوران و روت
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود مقرر كرده است، درك كرده و تسليم آن 

ر بسيا. كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسه ابشويد، و تا ب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت خوشحاليم از اينكه باري ديگر درس

داستان « خود نگاهي بيندازيم به يك روز قصد داريم در نيمة دوم درسام  
در ! نكنيدـ پس ما را ترك  مقدس ثبت شده است انگيز كه در كتاب دل» عاشقانة
اسرائيل را به سوي كنعان   گذشته خود ديديم كه يوشع، دستيار موسي بنيدرس

ديديم كه خدا پيش روي يوشع و اسرائيل رفت و دشمنان آنها را . هدايت كرد
بيرون كرد و آنها را به سرزمين پر از نعمت كنعان آورد، همانگونه كه سالها پيش 

امروز قصد داريم به كتابهايي كه پس از كتاب . به جد آنها ابراهيم وعده داده بود
اين كتابها .  نام دارندداوران و روتاين كتابها . يوشع قرار دارند نگاهي بيندازيم

 چه وقايعي داود نبي و يبنيوشع  زمان ميان فاصلةهند كه در د به ما نشان مي
  .رخ داد

اسرائيل پيش   بنيبهوران بپردازيم، بايد پيغام يوشع پيش از اينكه به كتاب دا  
در باب آخر كتاب يوشع، يوشع با تمام رهبران اسرائيل . از مرگ خود بخوانيم

ديدار كرد تا به آنها هشدار دهد و آنها را تشويق نمايد كه خداوند خداي خود 
را كه آنها را از مصر بيرون كرده بود و سرزمين زيبايي به آنها بخشيده بود 

  : سخنراني خود به آنها گفتيوشع در آخرين. دوست بدارند
  

امروز براي خود اگر در نظر شما پسند نيايد كه يهوه را عبادت نماييد، پس «
، خواه خداياني را كه پدران شما كه اختيار كنيد كه را عبادت خواهيد نمود

به آن طرف نهر بودند عبادت نمودند، خواه خدايان امورياني را كه شما در 
.. . من، يهوه را عبادت خواهيم نمودما من و خاندانازمين ايشان ساكنيد، و 

  ». استپس ما نيز يهوه را عبادت خواهيم نمود، زيرا كه او خداي ما
  )18 ،15:24يوشع (
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مقدس  در كتاب داوران، باب دوم، كتاب. اكنون بياييد ببينيم چه اتفاقي افتد  
  :فرمايد مي
  

، و از يوشع زنده ماندنددر تمام ايام يوشع و تمام ايام مشايخي كه بعد 
 خداوند قوم، همه كارهاي بزرگ خداوند را كه براي اسرائيل كرده بود، ديدند

و يوشع بن نون، بندة خداوند، چون صد و ده ساله بود . را عبادت نمودند
و او را در حدود ملكش در تمنَه حارس در كوهستان افرايم به طرف . مرد

مي آن طبقه نيز به پدران خود پيوستند، و و تما. شمال كوه جاعش دفن كردند
بعد از ايشان طبقة ديگر برخاستند كه خداوند و اعمالي را كه براي اسرائيل 

، و بعلها و بني اسرائيل در نظر خداوند شرارت ورزيدند. كرده بود، ندانستند
و يهوه خدا پدران خود را كه ايشان را از زمين مصر بيرون . را عبادت نمودند

 بود ترك كردند، و خدايان غير را از خدايان طوايفي كه در اطراف آورده
و خشم خداوند را . ايشان بودند پيروي نموده، آنها را سجده كردند

داوران ( . بعل و عشتاروت را عبادت نمودندو يهوه را ترك كرده،. برانگيختند
2: 7-13(  

  
و به او پشت اسرائيل خداوند خداي خود را فراموش كردند  بدينسان بني  

اينحال، آن امتها  با. به مذاهب ملل همسايه خود گرايش پيدا كردندكرده و 
. آنها بعل را پرستش كردند. شناختند و كالم او را نداشتند خداي حقيقي را نمي

آنها براي خود . كردند خدا است بعل بتي بود كه مردم كنعان ادعا مي
امتهايي كه بعل را . كردند رستش ميساختند و آنها را پ هايي از بعل مي مجسمه

اما در واقعيت . كنند به گمان خود دارند خدا را پرستش ميكردند  پرستش مي
كردند؛ اما با اينحال  هاي جسم خود و شيطان را پرستش عبادت مي آنها خواسته

همچنين شيطان . دانستند زيرا شيطان آنها را فريب داده بود اين موضوع را نمي
اسرائيل را فريب داد، و به همين علت از خداوند خداي خود  نيبسياري از ب

  .رويگردان شدند و همچون ملل اطراف خود به پرستش بعل روي آوردند
اسرائيل به راهي كه خدا براي آنها مهيا كرده  بينيم كه اكثر بني از اين رو مي  

راي بود پشت كردند، همان راه شريعت موسي و قرباني حيوان بر روي مذبح ب
آنها به جاي پيروي از طريق عدالت خدا، در پي راه دروغ رفتند، . پوشش گناهان

اولين فرمان از ده فرماني كه خدا بر كوه سينا به موسي عطا . يعني مذهب بعل
  :گويد كرد مي
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باشم،  زيرا من كه يهوه خداي تو مي. ..ا خدايان ديگر غير از من نباشدتو ر«
م گناه پدران را از پسران تا پشت سوم و چهارم از خداي غيور هستم، كه انتقا

و تا هزار پشت بر آناني كه مرا دوست . گيرم آناني كه مرا دشمن دارند مي
  )6- 5 ،3:20خروج ( ».كنم ، رحمت ميدارند و احكام مرا نگاه دارند

  
اسرائيل براي خداوند خدا حرمت قائل نبودند، و به همين ديلي خدا  اما اكثر بني

  .را تنبيه كردآنها 
  :خوانيم در ادامه باب دوم كتاب داوران چنين مي  

  
 ...، و بعلها را عبادت نمودندشرارت ورزيدند در نظر خداوند بني اسرائيلو 

ايشان را به دست تاراج پس خشم خداوند بر اسرائيل افروخته شده، 
ه به شمناني ك تا ايشان را غارت نمايند، و ايشان را به دست دكنندگان سپرد

 فروخت به حدي كه ديگر نتوانستند با دشمنان خود اطراف ايشان بودند،
رفتند، دست خداوند براي بدي بر  و به هر جا كه بيرون مي. مقاومت نمايند

بود، چنانكه خداوند گفته، و چنانكه خداوند براي ايشان قسم خورده  ايشان مي
  )15-14 ،11 :2داوران ( .ود و به نهايت تنگي گرفتار شدندب
  

دهد كه چگونه باري ديگر قوم اسرائيل  پس كتاب داوران نيز به ما نشان مي  
به همين دليل است . دلهاي خود را سخت كردند و از خداوند رويگردان شدند

كه خدا بارها و بارها آنها را به دست دشمنان تسليم كرد، تا آنها را تنبيه كند، تا 
هر بار كه قوم خدا .  از نابودي رهايي يابندبدينوسيله از گناه خود توبه كنند و

كرد تا آنها را از دست  كرد، خدا براي آنها رهبراني تعيين مي واقعاً توبه مي
دوست داريم براي شما از قهرماناني همچون جدعون . دشمنانشان برهاند

صحبت كنيم، كسي كه تنها با سيصد نفر يك لشكر عظيم و قدرتمند را شكست 
كه به تنهايي بر هزار سرباز غلبه كرد، اما افسوس كه ) سامسون(ن داد، يا شمشو

شايد شما خود مايل باشيد داستانهاي زيبا و جذاب كتاب . وقت با ما يار نيست
  .داوران را خود مطالعه كنيد

اسرائيل از  دهد هر بار كه بني  آنكه، كتاب داوران به ما نشان ميجان كالم  
كرد تا آنها از گناه خود   خداوند آنها را تنبيه ميشدند، خدا و كالم او دور مي

كردند، خدا رهبراني  هنگامي كه آنها توبه مي. توبه كنند و به سوي او بازگردند
كتاب اين است خالصة . كرد تا بر دشمنانشان غلبه كنند براي آنها تعيين مي

  .داوران
نت آنها اما آيا خيا. اسرائيل باري ديگر از خدا تخطي كرد بله، بني  
مسلماً خدا هركس را كه ! توانست مانع از امانت و وفاداري خدا شود؟ هرگز مي
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كرد، اما او در كل امت اسرائيل را حفظ كرد، زيرا  شد تنبيه مي مرتكب گناه مي
توانست آنچه را كه سالها پيش به ابراهيم وعده داده بود فراموش كند،  خدا نمي

خدا قصد داشت » .م دنيا بركت خواهند يافتاز تو تمامي اقوا: هنگامي كه گفت
 به روي زمين دهنده دنيا نجاتاز نسل ابراهيم امتي بوجود آورد كه از آن امت 

نه گناه : ي نقشة عالي خدا شودارتوانست مانع از اج چيز نمي هيچ. بيايد
اسرائيل، نه فرعون، نه مردم مصر نه مردم كنعان، و نه مذهبي دروغين  بني

اي كه  توانست مانع از نقشه چيز نمي هيچ.  و نه حتي خود شيطانهمچون بعل،
اسرائيل به دنيا كشيده بود  دهنده توسط قوم بني خدا براي فرستادن نجات

  .شود
كتاب : اكنون بايد كتاب كوتاهي كه پس از داوران قرار دارد نگاهي بيندازيم  
 و ا بسيار زيبگويي كه گل. داستان اين كتاب بسيار عجيب و زيبا است. روت

داستان از زني د، زيرا اين دان بسيار بد بو رشد كن ي در زبالها داشتني دوست
  .داشت كند كه در ميان نسلي فاسد و مرتد خدا را دوست مي صحبت مي

توانيم آن را برايتان به اختصار  توانيم تمام كتاب روت را بخوانيم، اما مي نمي  
زني بود كه به قوم اسرائيل   بيوهروتنيد كه پيش از هر چيز بايد بدا. بيان كنيم

 بود و در موآب كه در شمال سرزمين اسرائيل موآباو از مردم . تعلق نداشت
پرست بودند  همچنين بايد بدانيد كه مردم موآب بت. واقع شده بود قرار داشت

  .كردند و هم اسرائيل و هم خداي اسرائيل را تحقير مي
، اما اين باعث نشد كه او خداي اسرائيل را روت به امت موآب تعلق داشت  

روت با تمام وجود خود به خداي اسرائيل ايمان در حقيقت، . حقير شمرد
آور اسرائيل را  روت شنيده بود كه خداوند خدا با معجزات بسيار حيرت. داشت

همچنين، روت شنيده بود حضرت موسي در . از چنگ مصريان رهانيده بود
روت . جاتي كه خدا مهيا كرده بود چه جيزهايي نوشته بودتورات دربارة طريق ن

سرائيل داده ا با تمام قلب خود به خداوند ايمان داشت، و پيغامي را كه او به بني
  .بود پذيرفته بود

و در ميان  پس، آنچه كه درباره روت مهم است، اين است كه او در موآب  
روت با مذهب آنها . ندپرست بود والدين روت بت. كرد پرستان زندگي مي بت

. ديگر روت به مذهب اجداد خود ايمان نداشتاما اكنون . بزرگ شده بود
بينيم براي روت انتخاب  از اين رو مي. روت تنها به خداي اسرائيل ايمان داشت

ماند، و  آيا روت بايد در خانة پدر خود مي! از ميان اين دو را كار آساني نبود
شناخت ازدواج  با مردي كه خداي اسرائيل را نميپذيرفت و  مذهب آنان را مي

كرد و به اسرائيل  كرد؟ و يا اينكه بايد به خانة پدر خود و مذهب او پشت مي مي
  !رفت؟ اين انتخاب بسيار دشواري بود كه روت انجام داد مي
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پيش از اينكه ببينيم روت كدام راه را برگزيد، همچنين بايد بدانيد كه روت   
عرفه نيز همچون روت دربارة خداي اسرائيل .  داشتعرفهي به نام ا خواهر ناتني

پس خواهر روت هم بايد ميان مذهب پدران و خداوند خداي . دانست مي
  .كرد انتخاب ميابراهيم، اسحاق، و يعقوب يكي را 

 را انتخاب كرد، راه آسانترعرفه و روت كدام راه را انتخاب كردند؟ عرفه   
 روت راه دشواراما . ري و ازدواج با مردي از قوم خوديعني ماندن در خانة پد

دانست  روت مي. را انتخاب كرد، يعني ترك خانة پدري خود و رفتن به اسرائيل
يك آن هم توانست در  كسي نمي. تواند دو خدا را عبادت كند كه هيچكس نمي

به همين دليل است كه روت به . هم بتهاي موآب. خداي اسرائيل را بپرستد
خدا را اطاعت كند تا روت تصميم گرفت، . هب پدران خود پشت كردمذ

روت حاضر بود از سوي خانواده و دوستانش طرد شود اما از خداي . انسان
  :همانگونه كه در تمثيلي گفته شده است. حقيقي و زنده پيروي نمايد

  
  شفا بايدت داروي تلخ نوش    چه خوش گفت آن مرد دارو فروش

  
 را ترك كرد، و به سرزمين اسرائيل، به شهر كوچكي به نام روت خانة پدر خود

  . رفتالحم بيت
 بود، زني راحاببوعز پسر . كرد  زندگي ميبوعزالحم مردي به نام  در بيت  

بوعز مردي عادل و درستكار بود، و . كه از نابودي شهر اريحا در امان ماند
ود و زمينها و غالت بوعز مردي ثروتمند ب. داشت حرمت كالم خدا را نگاه مي

  .بسياري داشت، اما هنوز ازدواج نكرده بود
كرد، و عادت  الحم زندگي مي نويسد روت در شهر بيت مقدس مي كتاب  

كنندگان انداخته  هايي را كه درو داشت هر روز صبح به مزارع برود و خوشه
 روت دهقاني فقير بود و بر طبق شريعتي كه خدا به. كرد آوري مي بودند جمع

چيني كنند، تا مبادا از  موسي داده بود، فقيران اجازه داشتند به اين شكل خوشه
گويد كه خدا روت را هدايت  مقدس به ما مي از اين رو كتاب. گرسنگي بميرند

  .چيني كند كرد تا در مزارع بوعز، پسر راحاب خوشه
چيني است و با او  اش مشغول خوشه بوعز متوجه شد كه روت در مزارعه  
بوعز مردي . بوعز بالفاصله به زيبايي شخصيت روت پي برد. بت كردصح

آيا بقيه ماجرا را . درستكار و عادل بود و ديد كه روت زني پاكدامن است
 و بوعز و روت عاشق همديگر شدند! توان حدس زد دانيد؟ راحت مي مي

ار روت خدا و كالم او را اولويت زندگي خود قر. سرانجام با هم ازدواج كردند
بوعز و روت صاحب : گويد مقدس مي پس كتاب. داد و خدا نيز او را بركت داد

و داود .  را آوردداود را آورد و يسي نيز يسيعوبيد .  شدندعوبيدپسري به نام 
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 دهنده نجاتو از نسل داود .  را نوشتمزاميراي كه  پادشاه اسرائيل شد، و نبي
  .در مورد او پيشگويي كرده بودنددهندة دنيا كه انبيا  ظهور كرد، همان نجات

پس امروز ديديم كه چگونه خدا در زندگي روت، زني كه از امت اسرائيل   
اسرائيل به خداوند خدايشان پشت كرده بودند  حاليكه بني در. نبود عمل كرد

و جذب مذاهب دروغين ملل همسايه شده بودند، روت به مذهب اجداد 
از اين رو، روت را به ! ركت كردخود پشت كرد در پي خداي اسرائيل ح

الحم هدايت كرد تا با بوعز ازدواج كند، و مادربزرگ داود، پادشاه اسرائيل  بيت
برد تا  بينيم كه خدا نقشه خود را پيش مي در تمام اين ماجراها مي. شود

 بود كه در شهر اورشليم و نسل داود را به اين دنيا بفرستد، زيرا از دهنده نجات
  . دنيا متولد شددهندة نجات
 به مطالعه به ياري خدا در درس بعدي. رسد ان مي ما به پايدر اينجا درس  

كتاب ديگري خواهيم پرداخت، كتابي كه از داستان زندگي داود، كسي كه در 
امروز با سؤالي از . گويد الحم و از نسل روت و بوعز به دنيا آمد، سخن مي بيت

؟ آيا عرفه، را بيشتر دوست داريدكداميك : شما خداحافظي خواهيم كرد
 را انتخاب كرد؟ يا روت پر دل و جرأت را، كه به راه آسانخواهر روت را كه 

   پيروي كند؟خداي حقيقيمذهب اجداد خود پشت كرد تا از 
... خدا به شما بركت دهد. ..يد سپاسگذاريم اين درس توجه كرداز اينكه به  

اسرائيل گفت فراموش  رگ خود به بنيهيچگاه آنچه را كه يوشع نبي پيش از م
  :نكنيد

  
اما من و .. .ه را عبادت خواهيد نمودپس امروز براي خود اختيار كنيد ك«

  )15:24يوشع ( »!من، يهوه را عبادت خواهيم نمودخاندان 
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  و
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  اشعياء      شائول
  ارمياء      داود

  دانيال      جليات
  زكريا      بتشبع

  ملكي      سليمان
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  اي؟ آيا به انبياء ايمان آورده

  27 :26اعمال رسوالن 
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  46درس 
  سموئيل، شائول و داود

  
  
  

  23، 8ر وم، مز16-1سموئيل 1
  

خواهد  داوند آرامش، كه ميدر نام خدا، خ. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

 اي تاريك و فاسد دورهديدم كه دورة پس از يوشع  گذشته خود در درس  
اما حتي در آن دورة تاريك نيز پرتوهايي از ايمان به . در تاريخ قوم اسرائيل بود

خداوند وعده خود را به ابراهيم و نسل او فراموش نكرده . خدا مشاهده كرديم
  .دهنده بايد از قوم اسرائيل ظهور كند بود، اين وعده كه نجات

روت .  كار كردروتنه خدا در زندگي زني به نام  رو ديديم كه چگواز اين  
و . از قوم اسرائيل نبود، بلكه تنها با تمام دل خود به خدا اسرائيل ايمان داشت

در حاليكه بسياري از خداوند خداي خود دور شده بودند، روت به سوي 
 با مردي الحم ساكن شد و در آنجا سرزمين اسرائيل حركت كرد و در شهر بيت

بوعز و روت صاحب فرزندي به نام عوبيد . اسرائيلي به نام بوعز ازدواج كرد
بينيم كه نقشه خدا براي  پس مي.  نبيداودشدند؛ و عوبيد يسي را آورد، پدر 

از نسل داود  دنيا بايد دهندة نجاترفت، زيرا  آدم آرام آرام پيش مي رهايي بني
دهنده بايد متولد  اورشليم بود كه نجاتدر زادگاه داود، يعني . كرد ظهور مي

در درسهاي آينده، خواهيم شنيد كه انبياي خدا تمام وقايع را پيشگويي . شد مي
تنها . دهنده صدها سال بعد به آنها جامه عمل پوشانيد كردند و چگونه نجات

  !توانست چنين بكند خدا مي
 بيش از هزار بار نام او. اي بسيار بارز است مقدس چهره  در كتابداود نبي  

ني بود دانيد كه او جوا دانيد؟ شايد مي دربارة داود نبي چه مي. تكرار شده است
همچنين شايد بدانيد كه داود . پيكر جنگيد ليات غولكه تنها با يك فالخن با ج

اگر اين .  بودهرا نوشت) زبور(اي كه قسمت اعظم مزامير  پادشاه اسرائيل و نبي
اگر . ي خوب است، اما نبايد تنها به اينها رضايت دهيدخيلدانيد،  چيزها را مي

چه چيز باعث شد تا او بدانيد كه داود پادشاه بزرگي بوده است، اما اگر ندانيد 
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اي دارد؟ يا اگر بدانيم كه داود قسمتي از كتاب   ـ چه فايدهاينقدر معروف شود
  ارد؟اي د ، چه فايدهچه نوشتهمزامير را نوشته است، اما ندانيم 

 بيشتر بدانيد و كالم عالي و داود نبيخواهيد در مورد  دوستان من، اگر مي  
كنيم به اين  ز شما دعوت مي نوشته است بشنويد، امزاميرمقتدري را كه او در 

  . بعدي با ما همراه باشيددرس و پنج درس
 خدا.  بود نبيسموئيل دانيد؟ اود ظهور كرد را مياي كه پيش از د آيا نام نبي  

سموئيل را برگزيد تا قوم اسرائيل را به سوي خداوند بازگرداند، زيرا دلهاي آنان 
كتاب .  بريتان قرائت خواهيم كردكتاب سموئيلامروز از . بسيار از خدا دور بود

او در ميان كتب انبيا بسيار مهم است، زيرا شامل داستانهاي ارزشمندي از زندگي 
  .يعني شائول، داود، و سليمان: ستسموئيل و سه پادشاه اول اسرائيل ا

به قوم  همچون موسي، يوشع و سموئيل رانيرهبهمانگونه كه ديديم، خدا   
با اينحال، خداوند خدا، كه آنها . اسرائيل بخشيد تا آنها را هدايت و داوري كنند

خدا به آنها فرمان .  بودپادشاه حقيقي آنهارا از بندهاي اسارت در مصر رهانيد، 
اي خاص براي او بسازند تا جالل خود را در ميان آنها ساكن كند، و  داد خيمه

. كردند آنها تنها بايد از او اطاعت و پيروي مي. خواست خود حاكم آنها باشد مي
آنها . با اينحال، اكثر مردم اسرائيل راضي نبودند كه خداوند پادشاه آنها باشد

 از فرزندان آدم به عنوان  و يكيخواستند همچون تمام امتهاي دنيا باشند مي
  !پادشاه بر آنها حكمراني كند

 :گويد اب هشت كتاب اول سموئيل ميمقدس بر ب كتاب 
  

و او را . پس جميع مشايخ اسرائيل جمع شده، نزد سموئيل به رامه آمدند
ن پس اآل. نمايند  راه تو رفتار نمياي و پسرانت به اينك تو پير شده«: گفتند

و » . براي ما حكومت نمايدها مثل ساير امتب نما تا  نصپادشاهيبراي ما 
آواز قوم را در هر «: و خداوند به سموئيل گفت. سموئيل نزد خداوند دعا كرد

چه به تو گفتند بشنو، زيرا كه تو را ترك نكردند بلكه مرا ترك كردند تا بر 
مصر بر حسب همة اعمالي كه از روزي كه ايشان را از . ايشان پادشاهي ننمايم

بيرون آوردم، بجا آوردند و مرا ترك نموده، خدايان غير را عبادت نمودند، 
ن آواز ايشان را بشنو لكن بر ايشان پس اآل. نمايند و همچنين رفتار ميپس با ت

ان حكومت به تأكيد شهادت بده، و ايشان را از رسم پادشاهي كه بر ايش
  )9-4 :8اول سموئيل ( ».خواهد نمود، مطلع ساز

  
خواهند بكنند و براي  س خدا به سموئيل گفت به قوم اجازه دهد آنچه ميپ  

اسرائيل پادشاهي غير از او  خواست بني خدا نمي. خود پادشاهي منصوب كنند
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داشته باشند، بلكه از آنجايي كه آنها سلطنت خدا را رد كرده بودند، خدا 
نيم كه سموئيل بي در باب بعدي مي. خواست به اجبار بر آنها سلطنت كند نمي

. كند  را به پادشاهي انتخاب ميشائولبراي قوم اسرائيل مردي به نام 
) شائول(پس سموئيل ظرف روغن را گرفته، بر سر وي «: گويد مقدس مي كتاب
كردند او را  گاه كه كسي را انختاب ميقوم اسرائيل هر) 1:10سموئيل 1(» .ريخت

ريختند تا به  هن يا پادشاه روغن ميآنها بر سر نبي، كا. كردند با روغن مسح مي
سموئيل پس از اينكه بر سر شائول روغن ريخت، به . اين شكل او را جدا سازند

آيا شخصي را كه خداوند برگزيده است، مالحضه نموديد كه «تمام قوم گفت، 
پادشاه زنده «: و تمامي قوم صدا زنده گفتند» در تمامي قوم مثل او كسي نيست؟

  )24:10ئيل سمو1(» !بماند
او قوي، شجاع .  قوم اسرائيل به خاطر پادشاه خود بسيار شاد شدند،در ابتدا  

شايد شائول از . تر بود بلند قيافه بود، و از همه مردم اسرائيل قد و جوان و خوش
انسان به . كند اما خدا به ظاهر انسان نگاه نمي. نظيري بود نظر ظاهري پادشاه بي

شائول بسيار خوب شروع كرد، . بيند  انسان را ميدلخدا ، اما كند ظاهر نگاه مي
كرد  شائول با زبان خود خدا را تكريم مي. اما پس از مدتي مغرور و متكبر شد

او آنچه را . كرد شائول از كالم خدا اطاعت نمي. اما دل او از خدا بسيار دور بود
  .هاي خدا توجهي نداشت كرد و به خواسته خواست مي خود ميكه 

  :گويد با گذشت مدتي از پادشاهي شائول مقدس به ما مي تابك  
  

پشيمان شدم كه شائول را پادشاه «: كالم خدا بر سموئيل نازل شده، گفت
و سموئيل » .از پيروي من برگشته، كالم مرا بجا نياورده استساختم زيرا 

است تا و بامدادان برخ. خشمناك شده، تمامي شب نزد خداوند فرياد برآورد
 و چون سموئيل نزد شائول رسيد، شائول به او ...ئول را مالقات نمايدشا

 سموئيل ...».رمان خداوند را بجا آوردممن ف! بركت خداوند بر تو باد«: گفت
و ذبايح خشنود است يا به اطاعت  هاي سوختني آيا خداوند به قرباني«: گفت

يه قوچها نيكوتر ها و گوش گرفتن از پ فرمان خداوند؟ اينك اطاعت از قرباني
پرستي و  زيرا كه تمرد مثل گناه جادوگري است و گردنكشي مثل بت. است

او نيز تو را از سلطنت رد چونكه خداوند را ترك كردي، . ترافيم است
  )23-22، 13- 10، 15 :8اول سموئيل ( ».نمود

  
پس سموئيل به او گفت پادشاهي از او گرفته خواهد شد و به كسي ديگر   

  :گويد مقدس در باب بعدي چنين مي كتاب. هد شدداده خوا
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گيري چونكه  تا به كي تو براي شائول ماتم مي«: و خداوند به سموئيل گفت
پس حقّة خود را از روغن . من او را سلطنت نمودن براي اسرائيل رد نمودم

به   رااز پسرانشيكي  بفرستم، زيرا كه لحمي يساي بيتپر كرده، بيا تو را نزد 
چگونه بروم؟ اگر شائول : سموئيل گفت» .ام هي براي خود تعيين نمودهپادشا

اي همراه خود ببر و بگو كه  گوساله«: خداوند گفت» .بشنود مرا خواهد كشت
و يسا را به قرباني دعوت نما، . ام به جهت گذرانيدن قرباني براي خداوند آمده

كه به تو امر نمايم نمايم كه چه بايد بكني، و كسي را  و من تو را اعالم مي
و سموئيل آنچه را كه خداوند به او گفته بود بجا آورده، » .براي من مسح نما

آيا «: الحم آمد، و مشايخ شهر لرزان شده، به استقبال او آمدند، و گفتند به بيت
با سالمتي به جهت قرباني گذرانيدن براي خداوند «: گفت» آيي؟ با سالمتي مي

و او يسا و » .ديس نموده، همراه من به قرباني بياييدپس خود را تق. ام آمده
و واقع شد كه  . ايشان را به قرباني دعوت نمودپسرانش را تقديس نموده،

يقيناً مسيح خداوند به حضور وي «: چون آمدند، بر اليĤب نظر انداخته، گفت
ما اش و بلندي قامتش نظر من به چهره«: اما خداوند به سموئيل گفت» .است

نگرد، زيرا كه انسان به  چونكه خداوند مثل انسان نمي .ام  او را رد كردهيراز
  ».نگرد نگرد و خداوند به دل مي يظاهر م

: و يسا ابيناداب را خوانده، او را از حضور سموئيل گذرانيد، و او گفت  
و يسا هفت پسر خود را از حضور » .خداوند اين را نيز برنگزيده است«

و  ».خداوند اينها را برنگزيده است«: وئيل به يسا گفتسموئيل گذرانيد و سم
   هنوز باقيكوچكتر«: گفت» .آيا پسرانت تمام شدند«: سموئيل به يسا گفت

بفرست و او را «: و سموئيل به يسا گفت» .چراند است و اينك او گله را مي
ورد، پس فرستاده، او را آ» .بياور، زيرا كه تا او به اينجا نيايد نخواهيم نشست

برخاسته همين «: و خداوند گفت. منظر بود او سرخ رو و نيك چشم و خوش
پس سموئيل حقّة روغن را گرفته، او را در » .را مسح كن زيرا كه همين است

 مستولي داودو از آن روز به بعد روح خداوند بر . ميان برادرانش مسح نمود
  )13-1:16اول سموئيل ( . برخاسته به رامه رفتو سموئيل. شد

  
 را برگزيد تا به جاي شائول پادشاه اسرائيل داودبينيم كه خدا  از اين رو مي  
داود هنوز جوان . اما بايد بدانيد كه داود در آن روز پادشاه اسرائيل نشد. شود

در . بود و زماني كه خدا براي پادشاهي او مقرر كرده بود هنوز فرا نرسيده بود
  .كرد تا بر تخت سلطنت اسرائيل بنشيند حقيقت، داود بايد ده سال صبر مي
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. كرد پس داود به زمينهاي اطراف اورشليم آمد و گله پدرش را شباني مي  
به خداوند ترسيد زيرا  او از چيزي نمي. داود چوپاني وفادار و خوب بود

به عنوان مثال، روزي، هنگامي كه داود از گلة پدر خود شباني . توكل داشت
داود به دنبال . ز گوسفندان را به دهان گرفت و فرار كردكرد، شيري يكي ا مي

هنگامي كه . شير رفت، و آن را با تير زد و گوسفند را از دهان آن نجات داد
 و با ضربات چاقو از پاي شير به سمت او يورش برد او يالهاي او را گرفت

  )35:17سموئيل 1( .درآورد
  

نواخت و سرود  چنگ ميالعاده نبود؛ او  داود تنها يك چوپان خارق  
روح خدا داود را الهام بخشيد تا سرودهاي بسياري بنويسد كه در . خواند مي

اوه، چقدر داود خداوند خدا و كالم او را .  گردآوري شده استمزاميركتاب 
  !دوست داشت

 امروز را با گلچيني از مزامير داود به پايان برسانيم؟ آيا مايل هستيد درس  
حاليكه چنگ  كنار گوسفندانش در ر ميان چمنزارها و درتصور كنيد داود د

. خواند نوازد اين سرودهاي شكرگزاي را كه از روح خدا الهام گرفته، مي مي
  :گوش دهيد

  
 چون به !...مجيد است نام تو در تمامي زميناي يهوه خداوند ما چه «

 تو آسمان تو نگاه كنم كه صنعت انگشتهاي توست، و به ماه و ستارگاني كه
آدم كه از او تفقد  اي، پس انسان چيست كه او را به يادآوري، و بني آفريده

نمايي؟ او را از فرشتگان اندكي كمتر ساختي و تاج جالل و اكرام را بر سر او 
  »!مجيد است نام تو در تمامي زميناي يهوه خداوند ما چه ... گذاردي

  )9 ،5-3 ،1:8مزمور (
كالم تو را در . هاي من نور است  و براي راهچراغ براي پايهاي من كالم تو

 )11 ،105:119مزمور ( ».اشتم كه مبادا به تو گناه ورزمدل خود مخفي د
گرداند؛ شهادات خداوند امين  شريعت خداوند كامل است و جان را بر مي«

فرايض خداوند راست است و دل را شاد . گرداند است و جاهل را حكيم مي
تر و  از طال مرغوب. كند پاك است و چشم را روشن ميامر خداوند . سازد مي

بندة تو نيز از آن . از شهد شيرينتر و از قطرات شانه عسل. از زر خاص بسيار
  )11-10، 8-7:19مزمور  (.شود، و در آنها ثواب عظيمي است متنبه مي

هاي سبز   مرتعدر.  محتاج به هيچ چيز نخواهم بودخداوند شبان من است«  
گرداند و  جان مرا برمي. كند زد آبهاي راحت مرا رهبري مين. اباندخو مرا مي

چون در وادي سايه . نمايد هاي عدالت هدايتم مي به خاطر نام خود به راه
موت نيز راه روم از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي؛ عصا و 
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اي براي من به حضور دشمنانم  سفره. دستي تو مرا تسلي خواهد داد چوب
 هر. ام لبريز شده است اي و كاسه سر مرا به روغن تدهين كرده. گستراني يم

 آينه نيكويي و رحمت تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خانة
  )23مزمور ( !آمين» .بادخداوند ساكن خواهم بود تا ابداآل

  
در درس بعدي، . ديد سپاسگذاريم توجه كر اين درس، از اينكه بهدوستان  

اريم ادامه داستان داود را برايتان شرح دهيم و خواهيم ديد كه هنگامي كه قصد د
  ...جنگد خدا با او است پيكر مي داود با جليات غول

  :نچه خدا به سموئيل گفت گوش دهيدبه آ. خدا به شما بركت دهد  
  

نگرد و  نگرد، زيرا كه انسان به ظاهر مي چونكه خداوند مثل انسان نمي«
  )7:16سموئيل 1( ».نگرد يخداوند به دل م
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  47درس 
  داود و جليات

  
  
  

  27؛ مزمور 17سموئيل 1
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم خود را آغاز مي د با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

ببينيد خدا در مورد .  گذشته بررسي زندگي داود نبي را آغاز كرديمدر درس  
ام كه به   بن يسي را مرغوب دل خود يافتهداود«: داود چه شهادت داده است

ديديم كه خدا داود را به ) 22:13اعمال (» . كردتمامي ارادة من عمل خواهد
عنوان پادشاه دوم اسرائيل برگزيد، زيرا پادشاه اول شائول، از كالم خدا اطاعت 

با اينحال، داود در روزي كه خدا او را به عنوان پادشاه اسرائيل برگزيد بر . نكرد
قرر كرده او هنوز جوان بود و زماني كه خدا براي او م. تخت پادشاهي ننشست
روغن مسيح و تدهين شد، به مزارع پس از اينكه داود به . بود هنوز نرسيده بود

  . چمنزارهاي اطراف اورشليم بازگشت تا گلة پدر خود را شباني كندو
گويد چگونه خدا  امروز داستان عجيبي خواهيم خواند، داستاني كه به ما مي  

نام » داود و جليات«س امروز ما در. رفت با داود بود، زيرا داود با خدا راه مي
. بياييد ادامة داستان از كتاب اول سموئيل باب هفده را مطالعه كنيم. دارد
  :گويد مقدس مي كتاب

  
شائول و مردان و .. .لشكر خود را براي جنگ جمع نموده سطينيانلفو   

آرايي   جمع شده، در دره اياله اردو زده، به مقابلة فلسطينيان صفاسرائيل
و فلسطينيان بر كوه از يك طرف ايستادند، و اسرائيليان بر كوه بر . دكردن

  .طرف ديگر ايستادند، و دره در ميان ايشان بود
 از شهر جت بود بيرون جلياتسطينيان مرد مبارزي مسمي به و از اردوي فل  

و بر سر خود، خود برنجيني داشت . آمد، و قدش شش ذراع و يك وجب بود
و بر . اش پنج هزار مثقال برنج بود بس بود، و وزن زرهو به زرة فلسي مل

و چوب . ساقهايش ساقبندهاي برنجين و در ميان كتفهايش مزراق برنجين بود
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اش ششصد مثقال آهن بود، و  اش مثل نورد جوالهگان و سر نيزه نيزه
  .رفت سپردارش پيش او مي

چرا بيرون آمده «:  ايستاده، افواج اسرائيل را صدا زد و به ايشان گفتجليات  
آرايي نموديد؟ آيا من فلسطيني نيستم و شما بندگان شائول؟ براي خود  صف

اگر او بتواند با من جنگ كرده، مرا بكشد، . شخصي برگزينيد تا نزد من درآيد
ما بندگان شما خواهيم شد، و اگر من بر او غالب آمده، او را بكشم شما 

من امروز «: و فلسطيني گفت» .نمودبندگان ما شده، ما را بندگي خواهيد 
شخصي به من بدهيد تا با هم جنگ . آورم فوجهاي اسرائيل را به ننگ مي

چون شائول و جميع اسرائيليان اين سخنان فلسطيني را شنيدند، و » .نماييم
  )11-1 :17اول سموئيل  (.هراسان شده، بسيار بترسيدند

  
 با آرامش كامل داودزد،  ليات به لشكر اسرائيل طعنه ميحاليكه جدر   

كرد و  مشغول شباني گلة پدرش بود، به دور از جنگ به كالم خدا تفكر مي
با اينحال، داود سه برادر . خواند نواخت و براي خداوند سرود مي چنگ مي

روزي پدر داود نزد او آمد و . بزرگتر داشت كه در لشكر اسرائيل سرباز بودند
پس » . چطور است و ببين وضعيتبرويدان نبرد  در منتنزد برادرا«به او گفت، 

برخاست و به سوي داود گوسفندان خود را به شباني ديگر سپرد، صبح زود 
  .ميدان نبرد رفت

ليات، قهرمان كرد، ج  بزرگتر خود احوالپرسي ميدر حاليكه داود با برادران  
 همچون فلسطينيها از صف سربازان بيرون آمد و رو به سربازان اسرائيلي كرد و

سربازان اسرائيلي با ديدن او از ترس . چهل روز گذشته دوباره آنها را تهديد كرد
او ما را به » بيني؟ آيا آن را مي«: سپس شخصي به داود گفت. پا به فرار گذاشتند

هر كس كه او را بكشد شائول پادشاه ثروت عظيمي به او . طلبد مبارزه مي
اهد و خانوادة او از پرداخت ماليات معاف خواهد بخشيد و دختر او را به او خو

  .شوند مي
مختون كيست كه لشكرهاي خداي حي  اين فلسطيني نا«سپس داود گفت،   

وقتي اين را گفت برادر بزرگتر داود از دست او عصباني شد » را به ننگ آورد؟
براي چه اينجا آمدي و آن گلة قليل را در بيابان نزد كه گذاشتي؟ «و به او گفت، 

اما يكي از » !اي كه جنگ را تماشا كني آمده. اي دانيم براي چه اينجا آمده يم
سربازان اسرائيلي سخنان جسورانه داود را شنيد و آنان را نزد شائول پادشاه 

  .و بياورندسپس شائول فرستاد تا داود را نزد ا. بازگو كرد
  :گويد ا مياز اين رو كالم خد  
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رود و با اين  ات مي بنده. ه سبب او نيفتددل كسي ب«: داود به شائول گفت  
تواني به مقابل اين  تو نمي«: شائول به داود گفت» .كند فلسطيني جنگ مي

فلسطيني بروي تا با وي جنگ نمايي زيرا كه تو جوان هستي و او از 
ات گلة پدر خود  بنده«: داود به شائول گفت» .اش مرد جنگي بوده است جواني
و من آن را تعاقب . اي از گله ربودند  و خرسي آمده، برهچرانيد كه شير را مي

نموده، كشتم و از دهانش رهانيدم و چون به طرف من بلند شد، ريش او را 
ات هم شير و هم خرس را كشت؛ و اين  بنده. گرفته او را زدم و كشتم

فلسطيني نامختون مثل يكي از آنها خواهد بود، چونكه لشكرهاي خدا حي را 
خداوند مرا از چنگ شير و از چنگ «: و داود گفت» .ورده استبه ننگ آ

 و شائول به داود» .خرس رهانيد، مرا از دست اين فلسطيني خواهد رهانيد
و شائول لباس خود را بر داود پوشانيد و  ».برو و خداوند با تو باد«: گفت

ر و داود شمشيرش را ب. اي به او پوشانيد خود برنجيني بر سرش نهاد و زره
و داود به . خواست كه برود زيرا كه آنها را نيازموده بود لباس خود بست و مي

د آنها را از بر پس داو» .ام انم رفت چونكه نيازمودهوت با اينها نمي«: شائول گفت
  .خود بيرون آورد

، از نهر سوا كرد و پنج سنگ ماليدهدستي خود را به دست گرفته،  و چوب  
 را به فالخنشه داشت، يعني در انبان خود گذاشت و آنها را در كيسة شباني ك

آمد تا به داود  و آن فلسطيني همي . گرفته، به آن فلسطيني نزديك شددست
و فلسطيني . آمد داشت پيش رويش مي مي نزديك شد و مردي كه سپرش را بر

نظر افكنده، داود را ديد و او را حقير شمرد زيرا جواني خوشرو و نيكو منظر 
آيا من سگ هستم كه با چوبدستي نزد من «:  فلسطيني به داود گفتو. بود
مرغان هوا نزد من بيا تا گوشت تو را به «: و فلسطيني به داود گفت» آيي؟ مي

  ».و درندگان صحرا بدهم
من به اسم آيي، اما  تو با شمشير و نيزه نزد من مي«: داود به فلسطيني گفت  

نزد تو اي   كه او را به ننگ آورده خداي لشكرهاي اسرائيليهوه صبايوت،
و خداوند امروز تو را به دست من تسليم خواهد كرد و تو را زده، سر . آيم مي

هاي لشكر فلسطينيان را امروزه به مرغان  تو را از تنت جدا خوام كرد، و الشه
هوا و درندگان زمين خواهم داد تا تمامي زمين بدانند كه در اسرائيل خدايي 

مي اين جماعت خواهند دانست كه خداوند به شمشير و نيزه و تما. هست
او شما را به دست ما  و زيرا كه جنگ از آن خداوند استدهد  خالصي نمي
  ».خواهد داد

و چون فلسطيني برخاسته، پيش آمد و به مقابلة داود نزديك شد، داود   
ه و داود دست خود را ب. شتافته، به مقابلة فلسطيني به سوي لشكر دويد

اش برد و سنگي از آن گرفته، از فالخن انداخت و به پيشاني فلسطيني  كيسه
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پس داود  .فت كه بر روي خود بر زمين افتادزد، و سنگ به پيشاني او فرو ر
بر فلسطيني با فالخن و سنگ غالب آمده، فلسطيني را زد و كشت و در دست 

 و شمشير او را  بر آن فلسطيني ايستاد،داود دويدهو . داود شمشيري نبود
و چون . ، سرش را با آن از تنش جدا كردرفته از غالفش كشيد و او را كشتهگ

و مردان اسرائيل و يهودا . فلسطينيان، مبارز خود را كشته ديدند گريختند
هاي عقرون تعاقب  برخاستند و نعره زدند، فلسطينيان را تا جت و دروازه

 .عريم تا به جت و عقرون افتادندنمودند و مجروحان فلسطينيان را به راه شَ
  )52-32 :17اول سموئيل (
  
ايمان ، و يك سنگ و يك فالخنبينيم كه چگونه داود جوان با يك  پس مي  

مسلماً، داستان داود و . يي داد ملت خود را از دشمنان رهاراسخ به خداي زنده
  .ليات داستان بسيار زيبا با نكات بسيار مهم استج

. ترسيدند ليات بسيار مي شائول و سربازان اسرائيل از جنهديديم كه چگو  
پيكر   سرباز غولهيچيك از آنها جسارت نكرد با او بجنگد، اما داود از آن

چرا شائول و ! ليات را نقش بر زمين كرد و او را كشتترسيد؛ او ج نمي
يل ترسيد؟ تفاوت ميان داود و سربازان اسرائ ترسيدند، اما داود نمي سربازانش مي

داود از : به اين شكل بيان كنيمتوانيم اين تفاوتها را  در چه چيز بود؟ ما مي
شائول و سربازانش به . به خداوند خدا توكل داشتترسيد زيرا  ليات نميج
  .ترسيدند پيكر مي ليات غولاز اين رو از ج. دا توكل نداشتندخ

!  را ديد قادرخداياما داود .  را ديدندپيكر ليات غولجشائول و سربازانش   
شد كه يك  شائول و سربازان اسرائيلي يك نوع مذهب داشتند، اما اين باعث نمي

شود كه  تعلق داشتن به يك مذهب باعث نمي. ارتباط حقيقي با خدا داشته باشند
دانستند كه خدا  شائول و سربازانش به خوبي مي. به خدا تعلق داشته باشيد

الب اما دانستن اين مط.  و قدرتمند استوجود دارد، خدا يكي است و او عظيم
اي با خداي  اما، داود ارتباط صادقانه. ليات برهاندتوانست آنها را از دست ج نمي

داود به . رفت شناخت و با او راه مي داود خدا را مي! زنده و قادر داشت
  .ترسيد ليات نميود از جبه همين خاطر است كه دا. هاي خدا ايمان داشت وعده
دگان عزيز، شما به كداميك شباهت داريد؟ داود؟ يا شائول و نخوان  

ايد؟  شناسيد؟ يا تنها چيزهايي درباره او شنيده سربازانش؟ آيا خدا را شخصاً مي
شناسيد كه دل شما را از شادي پر سازد؟ يا  آيا كالم خدا را آنقدر خوب مي

 خداي زنده خواهيد وظايف مذهبي خود را اجرا كنيد؟ آيا با اينكه تنها مي
  ارتباطي راسخ و صميمانه داريد؟ يا اينكه تنها يك مذهب خشك داريد؟
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خدا نوشته است به آنچه داود بني در كتاب مزامير دربارة رابطه خود با   
  :او گفت. توجه كنيد

  
چون در وادي .  محتاج به هيچ چيز نخواهم بود،خداوند شبان من است«

هرآينه ...  ترسيد زيرا تو با من هستينخوامساية موت نيز راه روم از بدي 
نيكويي و رحمت تمام ايام عمرم در پي من خواهد بود و در خانة خداوند 

  )6 ،4 ،1:23مزمور ( ». ابداالبادساكن خواهم بود تا
  

شما چطور؟ آيا رابطة نزديكي با خدا داريد؟ آيا او را همچون شبان خود   
 در خانة او ساكن خواهيد بود؟ داود اين دانيد؟ آيا مطمئن هستيد كه تا به ابد مي

. دانست هاي عالي و پر ارزش خداوند خدا را مي اعتماد را داشت، زيرا او وعده
 نيز به آنها  خوددر دلدانست، بلكه   نمير ذهن خوددو او تنها اين چيزها را 

  .ايمان داشت
ا اساس انسانه ايمان او بر سخنان سست و بي. داود ايماني اصيل داشت  

ايمان او بر مبناي كالم قابل اطمينان خداوند خدايي بود كه هيچگاه . استوار نبود
  :اود در مزامير نوشته است توجه كنيدبه آنچه د! كند قوم خود را رها نمي

  
 خداوند ملجاي جان من خداوند نور و نجات من است، از كه بترسم؟«

. دلم نخواهد ترسيداست؛ از كه هراسان شوم؟ اگر لشكري بر من فرود آيد، 
يك چيز از . اگر جنگ بر من برپا شود، در اين نيز اطمينان خواهم داشت

كه تمام ايام عمرم در خانة خداوند : خداوند خواستم و آن را خواهم طلبيد
اي .. .ده كنم و در هيكل او تفكر نمايمساكن باشم تا جمال خداوند را مشاه

 بشنو و رحمت فرموده، مرا مستجاب خوانم، مرا خداوند چون به آواز خود مي
مزمور ( ».لبيدروي مرا بط«): اي كه گفته(گويد  دل من به تو مي. فرما

1:27، 3، 4، 7، 8(  
 من خداوند صخرة. نمايم تو را محبت مي! اي قوت من! اي خداوند«  

برم و به خداي  به مدد تو بر فوجها حمله مي.. .دهندة من است و ملجا و نجات
و اما خدا طريق او كامل است و كالم خداوند . جهم رها بر ميخود از حصا

  )30-29 ،2- 1:18مزمور ( »! براي همة متوكالن خود سپر استاو. مصفي
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 به ياري خدا در درس. پاسگذاريمديد س توجه كر اين درساز اينكه به  
ود خبعدي داستان داود نبي را ادامه خواهيم داد و خواهيم ديد كه چگونه پادشاه 

با اين كالم داود از كتاب . خدا به شما بركت دهد.. .كند را بر اسرائيل آغاز مي
  :سپاريم مزامير شما را به خدا مي

  
خوشابحال شخصي كه بدو توكـل  . بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكو است      «

  )8:34مزمور ( ».دارد مي
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  48درس 
  داود پادشاه و وعدة خداوند

  
  
  

  7سموئيل 2-18سموئيل 1
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم را به شما تقديم مي طريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

در درسهاي گذشته ديدم كه . دهيم  ادامه ميداود نبيامروز به داستان   
اسرائيل باشد، اگر چه او از  چگونه خدا داود را برگزيد تا دومين پادشاه بني

، را رد كرد، زيرا او خدا شائول، پادشاه اول. نت ننشستهمان آغاز بر تخت سلط
داود بن «اما خدا دربارة داود چنين شهادت داد، . داد يبه ارادة خدا اهميتي نم

» .ام كه به تمامي ارادة من عمل خواهد كرد يسي را مرغوب دل خود يافته
پيكر را با يك  ليات غولدر درس گذشته ديديم كه داود ج) 22:13اعمال (

حال بياييد به .  از پاي درآورديك ايمان راسخ به خداي زندهفالخن و سنگ و 
تان داود ادامه دهيم و ببينيم چگونه داود جايگزينِ شائول پادشاه اسرائيل داس
  .شد

  :گويد دهيم، كالم خدا مي ادامه ميرا كتاب اول سموئيل   
  

گشت، چون ايشان  و واقع شد هنگامي كه داود از كشتن فلسطيني بر مي
آمدند كه زنان از جميع شهرهاي اسرائيل با دفها و شادي و با آالت  مي
 و زنان لهو .وسيقي سرود و رقص كنان به استقبال شاؤل پادشاه بيرون آمدندم

 را و هزاران خودشاؤل «: گفتند سراييدند و مي و لعب كرده، يكديگر را مي
ن سخو شاؤل بسيار غضبناك شد، و اين » . را كشته استده هزاران خودداود 

.  به من هزاران دادندبه داود ده هزاران دادند و«: در نظرش ناپسند آمده، گفت
 و از آن روز به بعد شاؤل بر داود ». استپس غير از سلطنت برايش چه باقي

  )9-6:18اول سموئيل ( .نگريست مي) حسادت(به چشم بد 
  

اما هر چه . بينيم كه مردم اسرائيل چقدر داود را دوست داشتند پس، مي  
حسادت . شد يشتر ميبيشتر داود را دوست داشتند، تنفر شاؤل نسبت به داود ب
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 و بر او مسلط شد به طوريكه او به اين فكر افتاد كه چه دل شاؤل را پر ساخت
در نتيجه داود، فرار كرد و در بيابان، همرا با چهار . و كند تا او را سر راه بردارد

شاؤل و سربازانش در . كردند مخفي شد صد مرد اسرائيلي كه او را همراهي مي
 دشاؤل هر چه در توان داشت رو كرد تا داود را بگير. ود رفتندبيابان به دنبال دا

اما شاؤل . اش برسد زيرا خداوند با داود بود اما، نتوانست به خواسته. و بكشد
داود و همراهانش به مدت هشت سال از دست . موجب اضطراب داود شد

  .پادشاه خشمناك در حال فرار بودند
داد  نسبت به داود از خود نشان ميبا اينحال، حسادت و خشمي كه شاؤل   

چرا داود از شاؤل متنفر نبود؟ داود . باعث نشد داود از او متنفر شود
رفت كه آفتابش بر  داود با خدايي راه ميتوانست شاؤل را بكشد، زيرا  نمي

  :گويد مقدس مي همانگونه كه كتاب. تابيد عادالن و بدان به يك سان مي
  

و شناسد،  خدا مولود شده است و خدا را مينمايد از  يهر كه محبت م«  
اگر . خدا محبت استشناسد زيرا  نمايد، خدا را نمي كسي كه محبت نمي

نمايم و از برادر خود نفرت كند،  كسي گويد كه خدا را محبت مي
دروغگوست، زيرا كسي كه برادري را كه ديده است محبت ننمايد، چگونه 

  )20 ،19 ،8 ،7:4يوحنا 1( »بت نمايد؟يي را كه نديده است محممكن است خدا
  

دهد تمام وقايعي كه ميان داود و پادشاه رخ  وقت اندك ما به ما اجازه نمي  
محبت و خواهيم به يكي از اين داستانها نگاهي بيندازيم و  داده بخوانيم، اما مي

يتان قرائت ااز كتاب اول سموئيل، باب بيست و چهار بر.  را ببينيمفروتني داود
  :كنيم مي
  

و واقع شد بعد از برگشتن شاؤل از عقب فلسطينيان كه او را خبر داده،   
 سه هزار نفر برگزيده شاؤلو » .اينك داود در بيابان عين جدي است«: گفتند

هاي   و كسانش بر صخرهبراي جستجوي داودرا از تمامي اسرائيل گرفته، 
اي  ه در آنجا مغارهو به سر راه به آغلهاي گوسفندان ك. بزهاي كوهي رفت

و و داود و كسان ا. و شاؤل داخل آن شد تا پايهاي خود را بپوشاند. بود، رسيد
  .در جانبهاي مغاره نشسته بودند

اينك روزي كه خداوند به تو وعده داده است «: و كسان داود وي را گفتند  
كه همانا دشمن تو را به دستت تسليم خواهم نمود تا هر چه در نظرت پسند 

و . داود برخاسته دامن رداي شاؤل را آهسته بريدو » .يد به او عمل نماييآ
و به . بعد از آن دل داود مضطرب شد از اينجهت كه دامن شاؤل را بريده بود
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حاشا بر من كه از جانب خداوند كه اين امر را به آقاي «: كسان خود گفت
چونكه او مسيح خود مسيح خداوند بكنم، و دست خود را بر او دراز نمايم، 

پس داود كسان خود را به اين سخنان توبيخ نموده، ايشان را » .خداوند است
نگذاشت كه بر شاؤل برخيزند، و شاؤل از مغاره برخاسته، راه خود را پيش 

  .گرفت
و بعد از آن داود برخاسته، از مغاره بيرون رفت و در عقب شاؤل صدا زده   

ل به عقب خود نگريست، داود را به و چون شاؤ» .اي آقايم پادشاه«: گفت
چرا سخنان مردم را «: و داود به شاؤل گفت. زمين خم شده تعظيم كرد

اينك امروز چشمانت . گويند اينك داود قصد اذيت تو را دارد شنوي كه مي مي
ديده است كه چگونه خداوند تو را در مغاره امروز به دست من تسليم نمود، 

م، اما چشمم بر تو شفقت نموده، گفتم دست و بعضي گفتند كه تو را بكش
و اي پدرم . خود را بر آقاي خويش دراز نكنم، زيرا كه مسيح خداوند است

مالحظه كن و دامن رداي خود را در دست من ببين، زيرا از اينكه جامة تو را 
بريدم و تو را نشكتم، بدان و ببين كه بدي و خيانت در دست من نيست، و به 

خداوند . كني تا آن را گرفتار سازي اما تو جان مرا شكار مي. ام هتو گناه نكرد
اما دست من بر . در ميان من و تو حكم نمايد، و خداوند انتقام مرا از تو بكشد

گويد كه شرارت از شريران صادر  چنانكه مثل قديميان مي. تو نخواهد شد
را تعاقب و در عقب كيست كه او . شود، اما دست من بر تو نخواهد شد مي
پس خداوند داور ! اي بلكه در عقب يك كَيك نمايي، در عقب سگ مرده مي

باشد و ميان من و تو حكم نمايد و مالحظه كرده، دعوي مرا با تو فيصل كند 
  ».و مرا از دست تو برهاند

آيا اين «: و چون داود از گفتن اين سخنان به شاؤل فارغ شد، شاؤل گفت  
و به . و شاؤل آواز خود را بلند كرده گريست» د؟آواز توست اي پسر من داو

تو از من نيكوتر هستي زيرا كه تو جزاي نيكو به من رسانيدي و «: داود گفت
و تو امروز ظاهر كردي كه چگونه به من . من جزاي بدي به تو رسانيدم

و . احسان نمودي چونكه خداوند مرا به دست تو تسليم كرده، و مرا نكشتي
خويش را بيابد، آيا او را به نيكويي رها نمايد؟ پس خداوند اگر كسي دشمن 

و حال اينك . كرديمن تو را به نيكويي جزا دهد به سبب آنچه امروز به 
ئيل در دست تو ثابت دانم كه البته پادشاه خواهي شد و سلطنت اسرا مي

  )20- 1:24سموئيل 1( .خواهد گرديد
  

 مدتي نگذشته بود كه حسادت پس از اينكه شاؤل، به خانه بازگشت، هنوز  
دوباره به دل شاؤل رخنه كرد و او را وا داشت تا به صحرا باز گردد و تعقيب 

شاؤل به مدت هشت سال چنين كرد، همه به خاطر . داود را از سر گيرد
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در پايان، شاؤل شرارتي . نيدرها  بار، داود را از دست شاؤل مياما، هر! حسادت
  : در باب سي و يك چه نوشته استببينيد. كردرا كه خود كاشته بود درو 

  
و فلسطينيان با اسرائيل جنگ كردند و مردان اسرائيل از حضور فلسطينيان   

و فلسطينيان شاؤل و . ندع كشته شده، افتادوبفرار كردند، و در كوه جل
پسرانش را به سختي تعاقب نمودند، و فلسطينيان يوناتان و ابيناداب و 

اندازان  و جنگ بر شاؤل سخت شد، و تير.  شاؤل را كشتندملْكيشُوع پسران
و شاؤل به  .دور او را گرفتند و به سبب تيراندازان به غايت دلتنگ گرديد

شمشير خود را كشيده، و آن را بر من فرود بر، مبادا «: سالحدار خود گفت
اما سالحدارش » .نامختونان آمده، مرا مجروح سازند و مرا افتضاح نمايند

شاؤل شمشير خود را گرفته، بر پس . واست زيرا كه بسيار در ترس بودنخ
  )3-1 :31اول سموئيل  (.آن افتاد

  
از اين رو، فرزندان شاؤل كامالً نابود . در آن روز، شاؤل و سه پسرش مردند  

دهد  مقدس شرح مي در بابهاي بعدي، كتاب. شدند، همانگونه كه خدا گفته بود
داود پادشاهي عادل بود كه . كند به داود منتقل ميخدا سلطنت را كه چگونه 

داود خداوند خدا را با تمام دل و وجود . دوستدار عدالت بود و از گناه متنفر
در افكار داود هميشه كالم خدا و جالل خدا بر همه چيز . خود دوست داشت

پس از اينكه داود سلطنت خود را آغاز كرد اولين كاري كه خواست . مقدم بودند
اورشليم . بكند اين بود كه خيمه اجتماع و تابوت عهد را به اورشليم بياورد

خواست خيمه عبادت و  پايتخت اسرائيل شده بود، و به همين خاطر داود مي
  .نجا برپا كندمذبح قرباني را در آ

گويد پس از اينكه داود خيمة اجتماع را به اورشليم  مقدس به ما مي كتاب  
داود . اشت معبدي زيبا بسازد تا نام خداوند را جالل دهدمنتقل كرد، در نظر د

خواست معبدي بسازد كه تابوت عهد در آن قرار بگيرد و گناهكاران براي  مي
اما، خداوند به داود گفت او آن كسي . پوشش گناهان خود قرباني بگذرانند

اخت، اي خواهد س اي بسازد، بلكه خدا براي او خانه نيست كه بايد براي او خانه
 د بستبه عهدي كه خدا با داو! يعني سعادتي كه تا به ابد پايدار خواهد بود

  :او به داود گفت. گوش دهيد
  

زيرا روزهاي تو تمام خواهد شد و با پدران خود خواهي خوابيد و ذريت «  
تو را كه از صلب تو بيرون آيد، بعد از تو استوار خواهم ساخت، و سلطنت او 

اي بنا خواهد نمود و كرسي  و او براي اسم من خانه. ودرا پايدار خواهم نم
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من او را پدر خواهم بود و او مرا  ».سلطنت او را تا ابد پايدار خواهم ساخت
حضورت تا ابداآلباد پايدار خواهد خانه سلطنت تو، به و . پسر خواهد بود

  )16- 12:7سموئيل 2( ».شد
  

دانيد؟ عهدي كه خدا با  يآيا عهدي را كه خدا در آن روز با داود بست م  
خدا به داود وعده ! داود بست بسيار عجيب و فوق از درك و تصور بشر بود

  »!باد پايدار خواهد شدتا ابداآل، به حضورت سلطنت توانه و خ«داد، 
ماند؟ چگونه ممكن است؟ چگونه   پايدار ميابدچگونه پادشاهي داود تا به   

د دوام بياورد؟ اباشته باشد كه تا ابداآل، مملكتي دداود كه تنها يك انسان است
 برخواهد خواست از نسل او شخصيخدا به داود وعده داد كه : پاسخ اينجاست

از نسل داود انساني به دنيا خواهد . اي جاوداني برقرار خواهد كرد كه پادشاهي
او . آمد كه تا به ابد قدرت را در آسمان و بر زمين در دستان خود خواهد گرفت

صدها سال پس از . االرباب، شاهزادة سالمتي ناميده خواهد شد اهان، ربشاه ش
داود، يعني هفتصد سال پيش از اينكه شاه شاهان به دنيا بيايد، اشعياي نبي 

  :دربارة او چنين نوشته بود
  
سلطنت بر دوش او  بخشيده شد و راي ما ولدي زاييده و پسري به ماب

خداي قدير و پدر سرمدي و سرور عجيب و مشير و  و اسم او خواهد بود
 را بر كرسي داود و بر مملكت ترقّي سلطنت او. شدسالمتي خوانده خواهد 

باد ثابت و تا آن را به انصاف و عدالت از اآلن تا ابداآل انتها نخواهد بودوي 
  .غيرت يهوه صبايوت اين را بجا خواهد آورد. استوار نمايد

  
ود، به چه كسي اين قدرت داده شد تا يك دانيد در ميان فرزندان دا آيا مي  

آدم  دانيد چه كسي در روز داوري بر بني پادشاهي ابدي برقرار كند؟ آيا مي
دهنده، پادشاه  نجاتبله، او  داوري خواهد كرد و تا به ابد سلطنت خواهد كرد؟

. اي كه از نسل داود بود  است، كسي كه از يك باكره متولد شد، باكرهآسمان
خدا نيز او را بغايت سرافراز «: نويسد  دربارة اين پادشاه چنين ميمقدس كتاب

  )9:2فيلپيان (» !نمود و نامي را كه فوق از جميع نامها است، بدو بخشيد
دهنده از نسل او فهميد،  هنگامي كه داود نقشه خدا را براي فرستادن نجات  

  به روي زانوهاي خود افتاد و و خداوند را پرستش كرد،
  

من كيستم و خاندان من چيست كه مرا به اين مقام داوند يهوه، اي خ«  
؟ و اين در نظر تو اي خداوند يهوه امر قليل نمود زيرا كه دربارة رسانيدي

آيا اين اي خداوند . ات نيز براي زمان طويل تكلم فرمودي خانة بنده آينده
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ا  زيراي يهوه خدا، تو بزرگ هستيبنابراين آدم است؟  يهوه عادت بني
مثل تو كسي نيست و غير از تو خدايي ام  چنانكه به گوشهاي خود شنيده

 و اين كالم تو صدق استن اي خداوند يهوه، تو خدا هستي و و اآل. نيست
ن احسان فرموده، خاندان بندة خود و اآل. اي  به بنده خود وعده داده رانيكويي

ه تو اي خداوند يهوه  بماند، زيرا كابدرا بركت بده تا آنكه در حضورت تا به 
سموئيل 2( ». مبارك خواهد بودابد تو تا به ات از بركت اي و خاندان بنده گفته
18:7-19، 22، 28 -29(  

  
كرد، اين وعده كه از اش تشكر  بدينوسيله داود از خداوند به خاطر وعده  

ايد  مقدس را خوانده آندسته از شما كه كتاب.  ظهور خواهد كرديهاپادشنسل او 
زيرا كه در انجيل . قسمتي از وعدة خود را عملي ساخته است دانيد كه خدا مي
هاي  اي نزد شباناني كه در تپه خوانيم هزار سال بعد از داود، خدا فرشته مي
ها بودند فرستاد، همانجايي كه داود شباني  لحم مشغول پاسباني از گله بيت
خوشيِ عظيم به شما اينك بشارت «: فرشتة خداوند به شبانان گفت. كرد مي
، در شهر داودكه امروز براي شما .  خواهد بودبراي جميع قومدهم كه  مي

بله، پادشاهي ) 11-10:2لوقا (» . باشد متولد شداوندخداي كه مسيح  دهنده نجات
در حال حاضر اين . كه خدا وعدة ظهور وي را داده بود از نسل داود متولد شد

و به انتظار روز عظيم و مهيبي است كه تا پادشاه به آسمان بازگشته است، 
در آن روز همه خواهند دانست . بازگردد و دنيا را به عدالت داوري كند

در آن روز . وعدهاي كه خدا در مورد پادشاهي ابدي به او داده بود حقيقت دارد
باد تا ابداآل از آن خداوند ما مسيح او شد و سلطنت جهان«، شدگفته خواهد 
  )15:11مكاشفه (» .هد كردحكمراني خوا

ديد  توجه كردرساين از اينكه به . رسد پايان مي ما به اينجا درسدر   
 بعدي به ياري خدا، داستاني دربارة داود پادشاه برايتان در درس. سپاسگذاريم

  .خواهيم گفت كه گوشهايتان به لرزه در خواهد آمد
  :كنيم ما خداحافظي ميبا اين آيه از كالم خدا با ش. خدا به شما بركت دهد  

  
 زيرا كه از او و به او و تا !...ق دولتمندي و حكمت و علم خدازهي عم«

  )36 ،33:11روميان ( »!باد جالل باد، آميناو همه چيز است؛ و او را تا ابدآل
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  49درس 
  شبع داود و بت

  
  
  

  32 ،51؛ مزمور١٢ ،11سموئيل 2
  

خواهد  خداوند آرامش، كه ميدر نام خدا، . ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتخوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه 

داود پادشاهي . خود ديديم كه داود پادشاه اسرائيل شد گذشته در درس  
اما امروز قصد داريم . گذاشت دلسوز بود كه صادقانه به كالم خدا احترام مي

داود كاري كرد . وجه خوشايند نيست در مورد داود بخوانيم كه به هيچچيزي
و هر كه در نظر خدا ناپسند بود؛ او به زن همسايه خود طمع كرد، با او زنا كرد 

چرا چنين «ممكن است برخي بپرسند، . گناهي مرتكب شد تا آن را بپوشاند
مقدس به سؤال پاسخ  كتاب» مقدس ثبت شده است؟ داستان بدي در كتاب

 تا  نوشته شدتعليم ماهمة چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي زيرا «: دهد مي
اين همه بطور مثَل و « )4 :15روميان (» !به صبر و تسلي كتاب اميدوار باشيم

 مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما  ما)هشدار (براي تنبيهبديشان واقع شد و 
قرنتيان 1 (»!پس آنكه گمام برَد كه قايم است، با خبر باشد كه نيفتد. رسيده است

خواهد  كند زيرا مي مقدس خدا گناه انبيا را مخفي نمي در كتاب) 11:10-12
  .يباموزددرسهاي با ارزشي به ما 

پس بياييد به كتاب دوم سموئيل بازگرديم و ببينيم كه چگونه داود به گناه   
  :گويد مقدس چنين مي در باب يازده، كتاب. افتاد

  
 يوآب داودان، كه و واقع شد بعد از انقضاي سال، هنگام بيرون رفتن پادشاه«

 خراب عمون را را با بندگان خويش و تمامي اسرائيل فرستاد، و ايشان بني
و واقع شد در وقت . كرده، ربه را محاصره نمودند، اما داود در اورشليم ماند

بام خانة پادشاه گردش كرد و از  عصر كه داود از بسترش برخاسته، بر پشت
كند؛ و آن زن بسيار نيكو  پشت بام زني را ديد كه خويشتن را شستشو مي

آيا «د و او را گفتند كه  نموپس داود فرستاده، دربارة زن استفسار. منظر بود
و داود قاصدان فرستاده، او را » ختر اَليعام، زن اورياي حتي نيست؟ دبتشبع
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و .  به خانة خود برگشت...وي آمده، داود با او همبتسر شد وگرفت و او نزد 
من حامله «آن زن حامله شد و فرستاده، داود را مخبر ساخت و گفت كه 

  )4-1 :11دوم سموئيل  (».هستم
  
. دهد كه داود سعي كرد گناه خود را بپوشاند مقدس شرح مي  كتاب،سپس  

هنگامي كه داود شنيد بتشبع حامله شده است، پيغامي نزد يوآب، سردار لشكر، 
اوريا در لشكر . فرستاد و به او دستور داد اوريا، شوهر بتشبع را نزد او بفرستند

  .آب اوريا را نزد داود فرستادو بدينسان يو. اسرائيل جنگاوري قدرتمند بود
  

و چون اوريا نزد وي رسيد، داود از سالمتي يوآب و از سالمتي قوم و از 
ات برو و پايهاي خود را  به خانه«: و داود با اوريا گفت. سالمتي جنگ پرسيد

پس اوريا از خانة پادشاه بيرون رفت و از عقبش، خواني از پادشاه » .بشو
نزد در خانة پادشاه با ساير بندگان آقايش خوابيده، به اما اوريا . فرستاده شد

» .اوريا به خانة خود نرفته است«: و داود را خبر داده، گفتند. خانة خود نرفت
اي؟ پس چرا به خانة خود  آيا تو از سفر نيامده«: پس داود به اوريا گفت

ها  هتابوت و اسرائيل و يهودا در خيم«اوريا به داود عرض كرد كه » نرفتي؟
و آيا من به . ساكنند و آقايم، يوآب، و بندگان آقايم بر روي بيابان خيمه نشينند

خانه خود بروم تا اكل و شرب بنمايم و با زن خود بخوابم؟ به حيات تو و به 
امروز «: و داود به اوريا گفت» .حيات جان تو قسم كه اين كار را نخواهم كرد

پس اوريا آن روز و فردايش را در » .كنم مينيز اينجا باش و فردا تو را راوانه 
و داود او را دعوت نمود كه در حضورش خورد و نوشيد و او . اورشليم ماند

را مست كرد، و وقت شام بيرون رفته، بر بسترش با بندگان آقايش خوابيد و 
  .به خانة خود نرفت

 در و. و بامدادان داود مكتوبي براي يوآب نوشته، به دست اوريا فرستاد  
اوريا را در مقدمة جنگ سخت بگذاريد، و «مكتوب به اين مضمون نوشت كه 

و چون يوآب شهر را محاصره » .از عقبش پس برويد تا زده شده بميرد
باشند،  دانست كه مردان شجاع در آنجا مي كرد، اوريا را در مكاني كه مي مي

ي از قوم، از و مردان شهر، بيرون آمده، با يوآب جنگ كردند و بعض. گذاشت
 پس يوآب فرستاده، داود را از. بندگان داود، افتادند و اورياي حتي نيز بمرد

  ».اورياي حتي نيز مرده است «...جميع وقايع خبر داد
و چون زن اوريا شنيد كه شوهرش اوريا مرده است، براي شوهر خود ماتم   

ود آورد و او و چون ايام ماتم گذشت، داود فرستاده، او را به خانة خ. گرفت
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اما كاري كه داود كرده بود، در نظر . زن وي شد، و برايش پسري زاييد
  )27-7 :11دوم سموئيل  (.مدخداوند ناپسند آ

در « را نزد داود فرستاد و نزد وي آمده، او را گفت كه ناتانو خداوند   
و دولتمند را گوسفند و . شهري دو مرد بودند، يكي دولتمند و ديگري فقير

و فقير را جز يك ماده برة كوچك نبود كه آن را . نهايت بسيار بود بيگاو 
شد؛ از خوراك وي  خريده و پرورش داده، همراه وي و پسرانش بزرگ مي

خوابيد و برايش مثل  نوشيد و در آغوشش مي خورد و از كاسة وي مي مي
و مسافري نزد آن مرد دولمتند آمد و او را حيف آمد كه از . بود دختر مي

گوسفندان و گاوان خود بگيرد تا به جهت مسافري كه نزد وي آمده بود مهيا 
كه نزد وي آمده بود، مهيا سازد؛ و بره آن مرد فقير را گرفته، براي آن مرد 

  ».ساخت
به حيات «: آنگاه خشم داود بر آن شخص افروخته شده، به ناتان گفت  

و . تل استكسي كه اين كار را كرده است، مستوجب قخداوند قسم، 
چونكه اين كار را كرده است و هيچ ترحم ننموده بره را چهار چندان بايد رد 

، و يهوه خداي اسرائيل چنين آن مرد تو هستي«: ناتان به داود گفت ».كند
من تو را بر اسرائيل به پادشاهي مسح نمودم و من تو را از دست : گويد مي

دم و زنان آقاي تو را به آغوش تو، و خانة آقايت را به تو دا. شاؤل رهايي دادم
بود، چنين و  و اگر اين كم مي. و خاندان اسرائيل و يهودا را به تو عطا كردم

پس چرا كالم خداوند را خوار نموده، در نظر وي . كردم چنان بر تو مزيد مي
عمل بد بجا آوردي و اورياي حتي را به شمشير زده، زن او را براي خود به 

عمون به قتل رسانيدي؟ پس حال شمشير از  و را با شمشير بنيزني گرفتي، و ا
خانة تو هرگز دور نخواهد شد به علت اينكه مرا تحقير نموده، زن اورياي 

اينك من از خانة خود : گويد خداوند چنين مي. حتي را گرفتي تا زن تو باشد
 بدي را بر تو عارض خواهم گردانيد و زنان تو را پيش چشم تو گرفته، به

زيرا . ات خواهم داد، و او در نظر اين آفتاب با زنان تو خواهد خوابيد همسايه
كه تو اين كار را به پنهاني كردي، اما من اين كار را پيش تمام اسرائيل و در 

» .ام به خداوند گناه كرده«: و داود با ناتان گفت» .نظر آفتاب خواهم نمود
را عفو نموده است كه نخواهي خداوند نيز گناه تو «: ناتان به داود گفت

اي، پسري  نان خداوند شدهمليكن چون از اين امر باعث كفر گفتن دش. مرد
پس ناتان به خانة خود » .مردنيز كه براي تو زاييده شده است، البته خواهد 

  )15-1 :12دوم سموئيل  (.رفت
  

و دهد كه چگونه گناه داود دردسرها   نشان ميمقدس در بابهاي بعدي كتاب  
جايي «: گويد اما كالم خدا همچنين مي. فجايع بسياري در خاندان او پديد آورد
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از اين رو ) 20:5روميان (» .نهايت افزون گرديد  بيفيض زياده گشت، گناهكه 
 خود را به داود نشان فيضامروز در وقت باقيمانده خواهيم ديد كه چگونه خدا 

  . او را بخشيدگناهانداد و تمام 
 آيا شنيديد كه داود پس از اينكه ناتان به ناهان داود را بخشيد؟چرا خدا گ  

چه پاسخي داد؟ نبي خدا، ناتان آنقدر شجاعت » !آن مرد تو هستي«او گفت 
پاسخ داود به ناتان چه بود؟ آيا او . داشت كه اين را به پادشاه اسرائيل بگويد

 اعدام كرد؟ آيا داود همچون ديگر پادشاهان ناتان را به زندان انداخت و يا او را
يا » !خواست چنين شود خدا مي« توجيه كند و بگويد،  راسعي كرد گناهان خود

؟ آيا داود به »!خدا نيكوست، شايد به كارهاي خوب من نگاه كند و مرا ببخشد«
پس پاسخ داود چه بود؟ ! ناتان چنين پاسخي داد؟ خير، داود چنين پاسخي نداد

  »!ام به خداوند گناه كرده «،»!ما من گناه كرده«داود گفت، 
براي درك بهتر اعتراف داود به گناهش، آنچه را كه خود داود پس از اينكه   

. ناتان نبي او را به خاطر گناهش با بتشبع توبيخ كرد، در مزامير نوشت بخوانيم
  : در مزمور پنجاه و يكم گفته استداود

  
 كثرت رأفت ؛ به حسباي خدا به حسب رحمت خود بر من رحم فرما

مرا از عصيانم به كلي شست و شو ده و از گناهم . خويش گناهم را محو ساز
كنم و گناهم هميشه در  زيرا كه من به معصيت خود اعتراف مي. مرا طاهر كن
ام،  ه به تو و به تو تنها گناه ورزيده، و در نظر تو اين بدي را كرد. نظر من است

اينك در  .ري خويش مزكي شوي گردي و در داوتا در كالم خود مصدق
اينك به راستيِ در . معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد

مرا با زوفا پاك . پس حكمت را در باطن من به من بياموز. قلب راغب هستي
اي خدا دل . تر گردم مرا شستشو كن تا از برف سفيد. كن تا طاهر شوم

هاي خدا روح  قرباني.  در باطنم تازه بسازطاهر در من بيافرين و روح مستقيم
  !كوبيده را خوار نخواهي شمردخدايا دل شكسته و . شكسته است

  
او در مقابل خدا . او به خاطر گناهش بسيار گريه كرد. داود اينگونه توبه كرد  

داود همچون كساني نبود كه مذهب دارند، اما باز . دلي شكسته و خوار داشت
مسلماً داود در دام گناه گرفتار شده بود، اما . دهند مه ميهم به گناه خود ادا

و هيچ ظلمت خدا نور است؛ «دانست كه  توانست در آن زندگي كند، و مي نمي
  )5:1يوحنا 1(» .هرگز در وي نيست
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: خدا پس از توبة داود از دهان ناتان نبي به او چه گفت؟ آيا خدا به او گفت  
! ؟ خير، خدا چنين نگفت»!گناهانت را ببخشمبرو كمي كار خوب انجام بده تا «

  »!ا عفو نموده است كه نخواهي مردخداوند نيز گناه تو ر«ناتان تنها به او گفت، 
خدا گناهش را نه بر حسب پس از آن داود در مورد سعادت مردي كه   
خوشابحال كسي كه عصيان او «: ، در مزامير چنين نوشتلش بخشيدهااعم

خداوند به وي  خوشابحال كسي كه.  گرديدمستورهش  و گناآمرزيده شد
؛ 2 ،1:32مزمور (» !شدبا اي نمي  و در روح او حيلهجرمي در حساب نياورد

البته اين !  را بخشيد و او را عادل محسوب كردبله، خدا داود) 8-7:4روميان 
بدان معنا نيست كه خدا فجايعي را كه گناه داود به وجود آورد از پيش روي او 

مقصود اين است كه در روز داوري خدا گناهان داود را به ياد نخواهد . داشتبر
  !او تمام گناهان او را از دفترش پاك كرد. آورد
توانست تمام گناهان   چگونه خدا ميتواند چنين بكند؟ چگونه خدا مي  

توانست به همين  داود را ببخشد اما همچنان داوري عادل بماند؟ آيا خدا مي
تواند  خدا يك داور عادل است، و نمي!  گناهان داود را ببخشد؟ خيرسادگي تمام

توانست داود  پس چگونه خدا مي. آدم ببندد چشمان خود را به روي گناهان بني
  را ببخشد، و در عين حال عدالت خود را نيز ناديده نگيرد؟

آيا به ياد داريد كه داود پس از اينكه در حضور خدا به گناهش اعتراف كرد   
 به كلي شست و شو ده و از گناهم عصيانممرا از «چه كرد؟ او چنين دعا كرد، 

مرا شستشو كن تا از برف . مرا با زوفا پاك كن تا طاهر شوم.. .مرا طاهر كن
اي  اسرائيل فرمان داده بود كه شاخه خدا به بني) 7 ،2:51مزمور (» !تر گردم سفيد

خون پاشيده شده تصويري . با آن بپاشندها را  از گياه زوفا بردارند و خون قرباني
 مرد و خون  موعود كه به خواست و ارادة خود ميدهندة نجاتبود از قرباني 

  .كرد اخت ميدرپخود را به عنوان كفارة گناهان 
 داشت كه ايمان كرده بود و توبهتوانست داود را ببخشد زيرا داود  خدا مي  

احتماالً . را پاك سازدتواند او  يدهندة موعود قادر م قدرت خدا در عمل نجات
اي خداي من، براي گناهانم غم و اندوهي «: ور خدا چنين دعا كردداود در حض

تواني گناهانم را  دانم كه مي مي! كنم مرا ببخش در دل من است و خواهش مي
دهنده را، كه گناهي در او نيست، خواهي فرستاد و او  ببخشي، زيرا روزي نجات

پس خداوند، بر من رحم . ه مرا تا به ابد متحمل خواهد شدخود مجازات گنا
دهندة قدوس بشوي، و من كامالً پاك  مرا در خون نجات! كن، من گناهكارم

  »!خواهم شد
آيا خدا بر حسب رحمت خود تمام گناهان داود را بخشيد؟ آيا خدا دل   

 عادل بر خدا او را پاك كرد و. داود را پاك ساخت و او را عادل بر شمرد؟ بله
بر چه مبنايي خدا اين كار را كرد؟ خدا داود را بخشيد زيرا او به وضعيت ! شمرد
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دهنده  ، و به آنچه خدا در مورد نجاتاعتراف كردآلود خود در برابر خود  گناه
آمد و مجازات گناه انسان را متحمل  ، همان كسي كه ميايمان آوردگفته بود 

ي خدا داشت باعث شد بتواند شادي كند و در ها ايماني كه داود به وعده. شد مي
ش خوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گناه«: مزامير چنين بنويسد

خداوند به وي جرمي در حساب نياورد خوشابحال كسي كه . مستور گرديد
  )2-1:32مور مز (»!باشد اي نمي و در روح او حيله

پاسگذاريم، به ياري خدا ديد ستوجه كراين درس دوستان عزيز، از اينكه به   
 بعدي نگاهي خواهيم انداخت به كتاب زيباي مزامير و خواهيم ديد كه در درس

دهنده موعود، كسي كه مجازات ما را متحمل شد، تا  داود نبي در مورد نجات
  ...خدا تا به ابد گناهان ما را ببخشد، چه سخناني گفته است

داود در مورد يكي از بزرگترين بركات اي كه  به آيه. خدا به شما بركت دهد  
  :خدا نوشته است فكر كنيد

  
. هش مستور گرديدخوشابحال كسي كه عصيان او آمرزيده شد و گنا«

 خداوند به وي جرمي در حساب نياورد و در روح او خوشابحال كسي كه
  )2 ،1:32مزمور ( »!باشد اي نمي حيله
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  50درس 
  داود نبي و مسيح

  
  
  
  2 ،1مزامير 
  

خواهد  در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي. ندگان عزيزسالم بر شما خوان  
هر يك از شما راه عدالت را كه او خود تعيين كرده است، درك كرده و تسليم 

بسيار . كنيم  خود را آغاز ميد با او آرامش داشته باشيد درسآن شويد، و تا به اب
  .كنيم را به شما تقديم مي طريق عدالت شحاليم از اينكه باري ديگر درسخو

اود ديديم كه د. كرديم  را بررسي ميداود نبيدر چهار درس گذشته داستان   
سرايندة سرود، دانشجوي كالم خدا، نويس، يك شبان، نوازندة چنگ، مزمور

در درس گذاشته ديديم كه داود . قهرمان جنگها، پادشاه اسرائيل و نبي خدا بود
.  خدا بسيار ناپسند بودر كاري انجام داد كه در نظ بود؛ چرا كهيك گناهكارنيز 

كار از گناه خود  اما، ديديم كه خدا گناهان داود را بخشيد، زيرا داود با قلبي توبه
 گفته بود ايمان آورد، همان  دهنده بازگشت و به آنچه خدا در مورد نجات

 دنيا را متحمل آمد تا مجازات گناهان مردم اي كه بايد به اين دنيا مي دهنده نجات
  .شود
مقدس قرار  امروز، قصد داريم بر روي كتابي بسيار زيبا كه در وسط كتاب  

خدا .  استمزاميراين كتاب بله، دانيد؟  آيا نام اين كتاب را مي. دارد تفكر كنيم
در يك دورة زماني چند صد ساله انبياي گوناگوني همچون موسي، سليمان، 

اما سهم داود در . فت تا مزامير را بنويسندآصاف و بني قورح را به كار گر
 دو مزمور اول تفكر و امروز قصد داريم در. نگارش مزامير بيشتر از ديگرن است

  .تعمق كنيم
طريق كساني كه در : گويد اولين سرود در مورد دو گروه از مردم سخن مي  

مور در مز. ندكن  سير ميعدالتي بيطريق روند، و كساني كه در   راه ميعدالت
  :اول نوشته شده است

  
، و خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايستد

در مجلس استهزا كنندگان ننشيند؛ بلكه رغبت او در شريعت خداوند است و 
پس مثل درختي نشانده نزد نهرهاي . كند روز و شب در شريعت او تفكر مي

گردد  دهد، و برگش پژمرده نمي ميآب خواهد بود، كه ميوة خود را موسمش 
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 بلكه مثل پر !شريران چنين نيستند. كند نيك انجام خواهد بود و هر آنچه مي
داند، ولي  زيرا خداوند طريق عادالن را مي. كند كاهند كه باد آن را پراكنده مي

  )4-1 :1مزمور  (.طريق گناهكاران هالك خواهد شد
. د و نه گناهكاران در جماعت عادالنلهذا شريران در داوري نخواهند ايستا  

داند، ولي طريق گناهكاران هالك خواهد  زيرا خداوند طريق عادالن را مي
  )6 ،5 :1مزمور . (شد

  
كساني كه روزي هالك  و طريق كساني را كه مبارك هستنددر اينجا   

خواهد  هيچكس نمي. خواهد كه بركت بگيرد هر كسي مي. بينيم خواهند شد مي
اما شما بايد از طريق راهي كه خدا . خواهد همه بركت يابند خدا مي. هالك شود

اين راه بركت چيست؟ اولين سرود مزامير آن را به . مقرر كرده است نزد او رويد
كنند در  راه كساني را كه كالم خدا را استهزا مي: اولو  كند دو شكل بيان مي

دف كه آن را درك كنيد، به بر كالم خدا تفكر كنيد با اين ه: دوم. پيش نگيريد
  .ا كه خدا مقرر كرده است بپذيريدآن ايمان بياوريد و راه نجاتي ر

مقدس  اگر به طريق عدالت خدا ايمان آوريد و از آن پيروي كنيد، كتاب  
مثل درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهيد بود كه ميوة خود را «گويد شما  مي

شود و در موسم خود ميوه   برقرار مي؛ زندگي شما در خدا»دهد در موسمش مي
اما اگر طريق عدالت . هايي همچون محبت، شادي و سالمتي خواهد داد، ميوه

  .كه باد آن را پراكنده خواهد كردخدا را در پيش نگيريد مثل كاه خواهيد بود 
در اين باب خدا به داود الهام . اكنون بياييد به سرود دوم در مزامير بپردازيم  

پس بياييد . آمد  بنويسد كه بايد به اين دنيا مياي دهنده نجات در مورد بخشيد تا
. ست گوش دهيمبه دقت به پيامي كه خدا توسط قلم نبي خدا داود به ما داده ا

  :گويد مقدس مي كتاب
  

كنند؟ پادشاهان  اند و طوائف دنيا در باطل تفكر مي چرا امتها شورش نموده
اند، به ضد خداوند و به  هم مشورت نمودهخيزند و سروران با  زمين بر مي

؛ كه بندهاي ايشان را بگسليم و زنجيرهاي ايشان را از خود مسيح اوضد 
خداوند بر ايشان استهزا . خندد او كه بر آسمانها نشسته است مي. بيندازيم

آنگاه در خشم خود بديشان تكلم خواهد كرد و به غضب خويش . كند مي
ام، بر كوه   خود را نصب كردهپادشاهو من «. ختايشان را آشفته خواهد سا

تو «: خداوند به من گفته است: كنم فرمان را اعالم مي» .مقدس خود صهيون
از من درخواست كن و امتها را به .  هستي امروز تو را توليد كردمپسر من

ايشان را به . ميراث تو خواهم داد و اقصاي زمين را ملك تو خواهم گردانيد
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 ».گر آنها را خرد خواهي نمود ن خواهي شكست؛ مثل كوزة كوزهعصاي آهني
خداوند را با ! اي داوران جهان متنبه گرديد! ن اي پادشاهان تعقل نماييدو اآل

پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود ! ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد
. شود و از طريق هالك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي

  )12-1 :2مزمور  (.وشابحال همة آناني كه بر او توكل دارندخ
  

دانيد خدا در باب دوم كتاب مزامير چه اعالني كرده است؟ اين اعالن  آيا مي  
 را نام دهنده سه اسم از اسامي نجاتخدا در اين سرود، . بسيار مهم است

آيا اين . نجات دهدآدم را  آمد تا بني اي كه بايد به اين دنيا مي دهنده برد، نجات مي
بياييد به اين سه . پسر، و مسيح، پادشاه: اسامي را شنيديد؟ اين اسامي عبارتند از

  .برد كمي فكر كنيم يا به كار ميدهندة دن اسمي كه خدا براي اشاره به نجات
 يك واژة عبري و مسيح. نامد مي» مسيح«دهنده را  بينيم كه خدا نجات مي. 1  

خواهد به  خدا با اين نام مي. است) يا مسيح شدة خدا(به معناي برگزيدة خدا 
دهنده ايمان بياورد و او را  فرزندان آدم اعالن نمايد كه هر كسي بايد به نجات

. دهنده و داور دنيا باشد بپذيرد، زيرا او تنها كسي است كه خدا برگزيد تا نجات
م مسيحي را كه آد كند كه بني اما، خدا در سه آيه اول اين سرود، پيشگويي مي

  .ييد اين آيات را دوباره بخوانيمبيا.  كنند قرار بود به دنيا بفرستد رد مي
  

كنند؟ پادشاهان  اند و طوائف دنيا در باطل تفكر مي چرا امتها شورش نموده«  
اند، به ضد خداوند و به  خيزند و سروران با هم مشورت نموده زمين بر مي

رهاي ايشان را از خود بگسليم و زنجيضد مسيح او؛ كه بندهاي ايشان را 
  )3- 1:2مزمور ( ».بيندازيم

  
خواهند مسيحي را كه خدا فرستاد بپذيرند؟ آنها مسيح را  چرا مردم دنيا نمي  

مقدس به ما  كنند زيرا او قدوس است، به گناه آلوده نشده است، كتاب رد مي
پيش روي كند، روشني را دشمن دارد و  زيرا هر كه عمل بد مي«گويد  مي

پس خدا در اين ) 20:3يوحنا (» .مبادا اعمال او توبيخ شودآيد،  روشني نمي
هاي دنيا با يكديگر دسيسه  كند كه چگونه يهوديان و امت آيات پيشگويي مي

دهنده و داور دنيا باشد  خواهند كرد تا انسان قدوسي كه خدا برگزيده بود نجات
ين انسانهاي شرير قصد انجام چه كاري دانست كه ا اما خدا مي. از ميان بردارند

ها را به كار گرفت تا نقشة پاك و عالي خود  هاي خبيث انسان خدا نقشه. دارند
او «: خوانيم به همين دليل است كه مي. كاران به انجام برساندهرا براي نجات گنا

مزمور (» .كند خداوند بر ايشان استهزا مي. خندد كه بر آسمانها نشسته است مي
دهد  دهنده نسبت مي  از اين رو اولين نامي كه خدا در اين باب به نجات)4:2
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شايد جالب باشد كه بدانيد نام عبري مسيح همان واژة يوناني .  استمسيح
Christاست» برگزيدة خدا«كه آن هم به معناي .  است.  

خدا توسط اين نام . مسيح پادشاه نيز است. است   پادشاهنام دوم . 2  
رغم   همه بدانند كه مسيح در پايان داود و حاكم دنيا خواهد بود، عليخواهد مي

در روز بزرگ داوري، هر كسي در مقابل . كنند اينكه اكثر مردم دنيا او را رد مي
او زانو خواهد شد، زيرا او تنها كسي است كه خدا انتخاب كرد تا شاه شاهان، 

و هم داور شما خواهد بود،  دهنده مسيح هم نجاتدر نتيجه . رباب باشداالَ رب
 كه خدا برگزيد تا تا ابداآلباد ي استاو پادشاهزيرا چه بخواهيد چه نخواهيد، 

  !سلطنت كند
سوم، همانگونه كه خوانديم خدا در اين باب نام ديگري نيز به مسيح . 3  

اين نام . اين نامي است كه ما بايد به دقت آن را بررسي كنيم. دهد نسبت مي
پيش از اينكه شرح دهيم اين واژه به چه معنايي است، شايد به . است» پسر«

خاطر داشته باشيم هرآنچه داود در مزامير نوشت، با حكمتي كه خدا به او عطا 
هاي انبيا فهم  همچنين بايد به خاطر بسپاريم كه در نوشته. نوشتكرده بود 

 زير سؤال تواند حقيقت آنها را برخي مطالب دشوار است، اما اين موضوع نمي
بعضي ) مقدس كتاب(در آنها «: خدا در كالم خود به ما هشدار داده است! ببرد

علم و ناپايدار آنها را مثل  چيزهاست كه فهميدن آنها مشكل است و مردمان بي
ناداني ) 16:3پطرس 2(» !كنند تا به هالكت خود برسند ساير كتب تحريف مي

ي باشد كه خدا برگزيد تا يك فاجعه است، مخصوصاً اگر در مورد مسيح
پيش از آنكه پي «: گويد المثلي مي ضرب! فرزندان آدم را از هالكت ابدي برهاند

بياييد در حاليكه اين مفهوم را به ذهن خود » !ببري، جهل تو را خواهد كشت
  .ه مسيح نسبت داده است فكر كنيمسپاريم دربارة نامي كه خدا ب مي

خوانيم كه مسيح  در آيه هفت مي. ريمحال بياييد به مزمور دوم بازگ  
 هستي امروز تو را توليد پسر منتو «: خداوند به من گفته است« : گويد مي

گفت؟ او آيا شنيديد كه خداوند به مسيح چه ) 7:2(» ) هستمپدر تو (.كردم
دانيد  آيا مي» ) هستمپدر تو. (امروز تو را توليد كردم...  هستيپسر منتو «گفت، 

 معنا است؟ چهدانيد اين نام به   ناميد؟ آيا ميپسر خودح را چرا خدا مسي
مقصود اين نيست . نداشته باشيداميدواريم كه شما برداشت اشتباهي از اين نام 

! ه و از او صاحب فرزندي شده استكه خدا همسري براي خود اختيار كرد
  .ودش دار نمي خدا روح است و مانند انسان بچه! چنين فكري كفر است! حاشا
كنيم،  ؟ خدا را شكر مي»! هستيپسر منتو «پس، چرا خدا به مسيح گفت،   

آنقدر وقت نداريم كه بتوانيم ساعتها دربارة . زيرا خدا خود علت را گفته است
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 بياوريم سه دليلهاي انبيا  اين موضوع صحبت كنيم، اما دوست داريم از نوشته
  . ناميده استپسر خودخدا مسيح را  چراكه 

 آنكه بايد بدانيد خدا به اين دليل مسيح را پسر خود ناميد كه ،اول دليل  
هاي انبيا ايمان دارد،  هر كسي كه به نوشته. ، يعني از آسمانمسيح از باال آمد

همانگونه كه . داند كه مسيح از انسان متولد نشد، بلكه از حضور خدا آمد مي
 جسمي مسيح بايد اما در مورد وجود. مسيح پدر زميني نداشتدانيد،  مي

بگوييم كه او از نسل داود بود، زيرا مسيح از مريم باكره متولد شد و مريم از 
اما در مورد پدر مسيح بايد گفت كه او به طرز منحصر به . نسل داود پادشاه بود

تواند دربارة او  به همين دليل است كه خدا مي. فردي از روح خدا مولود شد
  !روز تو را توليد كردم هستي اممنپسر تو «بگويد، 

مقدس   اين است كه خدا مسيح را پسر خود ناميد زيرا كتاب،دومدليل   
. همچون پدر و پسر. خدا و مسيح يك ويژگي مقدس دارندگويد  مي

دهندة موعود بايد پاك و قدوس باشد، همانگونه كه خدا پاك و قدوس  نجات
 دهيم اما اگر به وقايع توانيم در مورد اين موضوع توضيح بسيار ما نمي. است

! انجيل نگاهي بيندازيم خواهيم ديد كه مسيح پسر آدم نبود كه به گناه آلوده شود
اما مسيح، هرگز . همانگونه كه ديديم، حتي بزرگترين پيامبران هم گناه كردند

الزم بود كه مسيح بدون گناه باشد . او هميشه ارادة خدا را انجام داد. گناه نكرد
شود كساني كه  مگر مي! دنيا آمد تا گناهكاران را از گناه نجات بخشدزيرا او به 

مقدس او را  كتاب! خود بدهكارند، بدهكاري ديگران را بدهند؟ نه هرگز
» تر عيب و از گناهكاران جدا شده و از آسمانها بلند آزار و بي قدوس، بي«

 كه خدا او را دهنده قدوس بود، همانگونه بله، نجات) 26:7عبرانيان . (نامد مي
پسر ت از اينكه او را  به همين خاطر است كه خدا ابا نداش!قدوس فرستده بود

  . بنامدخود
او را از  بايد بدانيم خدا از اينجهت مسيح را پسر خود ناميد تا سوم،دليل   

مرد «موسي . ناميده شد» دوست خدا«ديديم كه ابراهيم . تمام انبيا متمايز سازد
اما خدا » !مردي موافق دل خود يافتم«ا در مورد داود گفت، خد. نام داشت» خدا

 پدر تو ( هستي امروز تو را توليد نمودمپسر منتو «درباره كدام نبي گفت 
؟ اين نام تنها به مسيح نسبت داده شد زيرا مسيح تنها كسي بود كه از »!)هستم

  .آسمان آمد، از باكره متولد شد، و به گناه آلوده نبود و نشد
 ناميد پسر خود را كه خدا او را مسيح، پادشاهيندگان عزيز، آيا انخو  
خواهد همه او را بشناسند، به او گوش دهيد، به او ايمان  شناسيد؟ خدا مي مي

با اين به همين خاطر است كه داود اين باب را . داشته باشيد و او را بپذيريد
  :رساند سخنان به پايان مي
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متنبه اي داوران جهان ! )عاقل باشيد (نماييدتعقل ن اي پادشاهان و اآل«
خداوند را با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي ! )شود هشدار داده مي (گرديد
پسر را ببوسيد مبادا غضبناك شود و از طريق هالك شويد، زيرا غضب ! نماييد

 ».همة آناني كه بر او توكل دارندخوشابحال . شود او به اندكي افروخته مي
  )12-10:2مزمور (
  

 بعدي به بررسي به ياري خدا در درس. رسد ان مي ما به پايدر اينجا درس  
  ...ير سروده است خواهيم پرداختسرود ديگري كه داود نبي در كتاب مزام

 است تفكر و  بر آنچه داود در كتاب مزامير نوشته. خدا به شما بركت دهد  
  :تعمق كنيد

  
خداوند را ! ي داوران جهان متنبه گرديدا! ن اي پادشاهان تعقل نماييدو اآل«

پسر را ببوسيد مبادا غضبناك ! با ترس عبادت كنيد و با لرز شادي نماييد
. شود شود و از طريق هالك شويد، زيرا غضب او به اندكي افروخته مي

  )12- 10:2مزمور ( ».كل دارندخوشابحال همة آناني كه بر او تو
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  51درس 
  هاي ديگري از مزامير درس

  
  
  
  22ر مزمو

  
ما در نام خدا، خداوند . نده، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز خوان  

خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي
درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 

 توانيم دوباره با درس يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به
  .، در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت

 را با هم بررسي كرديم، چقدر خوب كتاب مزاميرهاي اول  دفعة قبل، فصل  
هاي اين كتاب  مان تمام قسمت خودداشتيم تا در درس د اگر وقت ميبو مي

ديم، اما چون اين كتاب داراي يك دا مند را مورد بررسي و مطالعه قرار ميارزش
  .؛ پس اين كار عمالً امكان نداردپنجاه فصل است و صد
هم يكي ديگر از خواهيم با  كتاب را تمام كنيم، ميكه اين ن اما قبل از آ  

فصل بيست . ذاشته است، بررسي كنيمهايي را كه خدا در دل داود نبي گ سروده
گويي چگونگي مرگ پيش؛ زيرا دربارة ّ است  كتاب مزامير، بسيار مهمدومو 

 تمام فرزندان آدم؛  موعود با دردي جانكاه براي پرداختن كفّارة گناهانمسيح
سال پيش از آمدن  در اين فصل، حضرت داود كه تقريباً هزار. گويد سخن مي

بايست در روز  ا كه ميه است؛ حدود سي رخ داد تزيست مسيحاي موعود مي
كه ما انجيل را كه  هنگامي. كند گويي مي افتد، پيش موعود اتّفاقگ مسيحمر

تمام آنچه كه پيامبر بينيم كه  كنيم، مي عه ميداستان مسيحاي موعود است مطال
توانيم مطمئن باشيم  عالوه، ميب. اند د، دقيقاً اتّفاق افتادهگويي كرده بوخدا پيش

فكر خدا  از  خدابلكهر يك انسان تراوش نكرده است، كه اين سروده از فك
  .واند آينده را با چنين دقّتي پيشگويي فرمايدت تنها خدا مي. بيرون آمده است

دو نوشته است، حال اجازه دهيد تا به آنچه كه داود نبي در مزمور بيست و   
در اين فصل، حضرت داود؛ افكاري را كه در ذهن مسيحا در . گوش دهيم

او چنين . دهد ت، شرح ميريخروزي كه او خونش را براي كفّارة گناهان انسان 
  :گويد مي
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اي و از نجات من و از  اي خداي من، اي خداي من؛ چرا مرا ترك كرده
سخنان فريادم دور هستي؟ و اما تو قدوس هستي، اي كه بر تسبيحات اسرائيل 

عار آدميان هستم و حقير شمرده . و اما من كرم هستم و انسان ني. اي نشسته
دلم مثل . هايم از هم گسيخته ام و همة استخوان يخته شدهمثل آب ر. شدة قوم

قوت من مثل سفال خشك  .موم گرديده و در ميان احشايم گداخته شده است
سگان دور مرا . اي و مرا به خاك موت نهاده. شده و زبانم به كامم چسبيده

! اند هاي مرا سفتهدستها و پايجماعت اشرار مرا احاطه كرده، . اند گرفته
  )16-1 :22مزمور (
  

دوستان عزيز، آيا توجه كرديد كه داود نبي، دربارة مسيحا چه نوشته است؟   
جماعت اشرار مرا ": نويسد كه حا به جهان، داود ميسال پيش از آمدن مسي هزار

گويي داود پيامبر با اين كلمات پيش. "!اند هاي مرا سفتهدستها و پاياحاطه كرده، 
ها و ن آدم با ميخكوب كردن مسيحا بر صليب، دستكند كه چگونه فرزندا مي

نويسد كه  ين زبور ميچرا حضرت داود در ا. كنند پاهاي او را سوراخ مي
بايست مسيحا با آن  كنند؟ چرا مي ها و پاهاي مسيحا را سوراخ ميشريران، دست

را داد تا احياء كنندة پاكي  ها اجازه ميك بميرد؟ چرا خدا بايد به انساننا وضع درد
  او فرستاده بود؛ به قتل برسانند؟كه 

دهنده با چنان   كه نجاتالزم بود. دهد كالم خدا به ما پاسخ اين سؤال را مي  
هاي ما ها و غم  و شريك درد ما را بگيردجايناكي بميرد تا بتواند درد وحشت

جا كه مزد گناه، مرگ و از آن.  ما را بر خودش حمل نمايدشود و مجازات
در جهنّم است، الزم بود كه مسيحاي موعود، سختي و عقوبت هالكت ابدي 

جهنّم را چشيده و تجربه نمايد تا مجازات گناهي را كه ما مستحقّ آن بوديم؛ از 
اي را به  دهنده خدا در فيض و رحمانيت خود، تصميم گرفت تا نجات. ما بردارد

 فرمود تا مرگ بشر آلوده نبود و با ارادة آزاد خود قصد جهان بفرستد كه به گناه
كه توانست بدون آن اينطور خدا مي). 9 :2رسالة به عبرانيان . ( بيازمايدرا بچشد و

دار گردد، راه و مسير حيات جاودان و آمرزش گناه را براي  عدالتش خدشه
. مسيحاي موعود جريمه و تاوان گناهان ما را پرداخت! فرزندان آدم بگشايد
 را كه به كس هرتواند  ت كه خداي عادل مي، دليل آن اسمرگ مسيحاي عادل

  .او ايمان دارد؛ عادالنه داوري فرمايد
انگيز  راستي شگفت نويسد، به  ميچه كه حضرت داود دربارة مرگ مسيحآن  
ات درد و رنج و مرگ  بدنيا بيايد، داود جزئييحكه مسسال پيش از آن هزار! است
ها نخستين ملّتي دانيم كه روميالزم است كه ما ب.  بر صليب را نوشته استمسيح

 حضرت كه كه زمانيك صليب را ابداع كردند و جالب آنبودند كه مرگ دردنا
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ها وجود نداشتند و نمود، هنوز روم و رومي  پيشگويي ميداود دربارة مرگ مسيح
دانست كه سوراخ شدن دست و پا و مرگ دردناك بر صليب به چه  كسي نمي
 مسيحا را در ذهن داود گذاشت و به او الهام فرمود اما خدا پيام مرگ. معنا است

 برنامة خدا، نقشه و  كه مرگ مسيحي اطمينان ما بنويسدخود براكه در زبور 
  .از تاوان و جريمة گناه بوده استبراي نجات ما 

كسي اين پيام خدا   اما هرپيام اين فصل از كالم خدا بسيار روشن است،   
 هاي حضرت داود دربارة  بسياري هستند كه بر نوشتهتا به امروز،. پذيرد را نمي

كنند كه خدا  اين افراد ادعا مي. كنند را قبول نميگيرند و آن ، ايراد ميمرگ مسيح
آوري   موعودش با چنان مرگ دردناك و شرمتواند اجازه داده باشد كه مسيح نمي

م خدا و اما واقعيت اين است كه اين اشخاص، نسبت به پيام كال! هالك شود
 و آن غافلورزند و از  انبياي او و برنامة خدا براي رستگاري بشر، ناداني مي

در رسالة ! نشويدغافل  مواظب باشيد كه از راه نجات خدا !شوند متضرّر مي البتّه
پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از ": ، چنين نوشته شده است3 :2به عبرانيان 

الة اول پولس رسول به چنين در رس هم"!؟غافل باشيمين نجاتي عظيم چن
زيرا ذكر صليب براي هالكان، حماقت است؛ لكن نزد ": خوانيم ، مي18 :1قرنتيان 

  ".، قوت خدا استما كه ناجيان هستيم
  

اي و از نجات من و  اي خداي من، اي خداي من، چرا مرا ترك كرده
لبهاي . كند  ميهر كه مرا بيند به من استهزا... سخنان فريادم دور هستي؟

بر خداوند «): گويند و مي(جنباند  كنند و سرهاي خود را مي خود را باز مي
او را برهاند چونكه به وي رغبت . توكل كن پس او را خالصي بدهد

   مثل ؛ دلم  گسيخته  از هم  استخوانهايم  و همه ام  شده  ريخته  آب مثل ...».دارد مي
 من مثل سفال خشك  قوت.  است  شده  گداخته  احشايم ، در ميان  گرديده موم
 دور  زيرا سگان.  اي  نهاده  موت  خاك ؛ و مرا به  چسبيده  كامم  به زبانم و  شده

. اند  مرا سفته دستها و پايهاي،   كرده  اشرار مرا احاطه اند؛ جماعت مرا گرفته
. نگرند ، مي  دوخته چشم   من  به مردم.  شمارم  خود را مي خوانهاي است همه

 . انداختنـد  قرعـه  مـن  كردند و بر لباس  خود تقسيم  مرا در ميان رخت
  )18-14 ،8 ،7 ،1 :22مزمور (
  

مسيحا چه كه در اين مزمور دربارة وقايع روز مصلوب شدن حاال بياييد به آن  
دقّت بخوانيم، متوجه اگر اين زبور را ب. نوشته شده است، نگاهي دقيقتر بيندازيم

ني بي برد، درست پيش كار مي كه تمام كلماتي كه حضرت داود به واهيم شدخ
اين .  و در روز مصلوب شدنش اتّفاق افتادهمان وقايعي است كه براي مسيح

  :گويد كالم خدا مي. جيل هم ذكر شده استوقايع در ان
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 رخت او را تقسيم نمودند و بر آنها قرعه انداختند تا پس او را مصلوب نموده،"
رخت مرا در ميان خود تقسيم «زبان نبي گفته شده بود تمام شود كه ه چه بنآ

جا به نگاهباني او نشستند و  و در آن».ند و بر لباس من قرعه انداختندكرد
اين است عيسي، پادشاه «نامة او را نوشته، باالي سرش آويختند كه  تقصير
با وي مصلوب  گاه دو دزد، يكي بر دست راست و ديگري بر چپش؛ آن»!يهود
 كه اي كسي«: گفتند گويان مي هاي خود را جنبانيده، كفر گذاران سرو راه. شدند

 اگر پسر. سازي، خود را نجات ده را ميكني و در سه روز آن هيكل را خراب مي
  )40 ،39 ،36 ،35 :27متّي  (".»!خدا هستي، از صليب فرود بيا

  
بر خدا بود، گويي پيام همان تحقّق پيشفاق افتاده بود وانجيل نيز وقايعي را كه اتّ

  .كند بدقّت ثبت مي
شدت تشنه بود و درد و رنجي عظيم را در دانيم كه مسيحا به  همچنين مي  

را نيز تحت الهام خدا نوشته كرد كه حضرت داود آن حش احساس ميجسم و رو
 روي زيزان پيش آمده باشد كه چرا مسيحشايد اين سؤال براي شما ع. است

اي و از  اي خداي من، اي خداي من؛ چرا مرا ترك كرده": زند  فرياد ميصليب
 پاسخ ما را مقدس  باز هم كتاب"نجات من و از سخنان فريادم دور هستي؟

تواند گناه   كه نمي،)3 :22مزمور  ( است»پاك و مقّدس«قدر زيرا خدا آن. دهد مي
،  اما تو قدوس هستيو": را نيز حضرت داود نوشته استاين . را تحمل فرمايد

گرداند،  مي  روي بر خدا بايد از مسيح".اي شستهاي كه بر تسبيحات اسرائيل ن
 تاوان و كفّارة گناهان تمام خداكوب شده بود چون زيرا او روي صليب ميخ

در رسالة دوم پولس به قرنتيان ببينيم كه . ها را بر خودش گرفته بود انسان
ت  گناه ساخراه مازيرا او را كه گناه نشناخت، در ": ، چه نوشته شده است21 :5

  ".تا ما در وي عدالت خدا شويم
ري بسيار خوش را هاي خودش، خب حضرت داود در نوشته! جالل بر خدا  

، چنين نبوت نموده 11-10 :16او در مزمور ! نيز براي ما پيشگويي كرده است
و قدوس خود را زيرا جانم را در عالم اموات ترك نخواهي كرد، ": است

. طريق حيات را به من خواهي آموخت.  فساد را ببيندنخواهي گذاشت كه
 در اين ".اآلباد بحضور تو كمال خوشي است و بدست راست تو لذّتها تا ابد

اي  رنامهبيني كرده است كه چگونه خدا تصميم گرفته و ب ها، داود نبي، پيش نوشته
بر و دنياي مردگان برخيزاند و اين امكان  موعود را از قرا طرح فرموده تا مسيح

كس كه بر او ايمان آورد، هميشه با او در حضور قدوس  را فراهم نمايد تا هر
، چنين نوشته 4-3 :15لة اول پولس رسول به قرنتيان در رسا! خدا زندگي نمايد
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 و در مدفون شدكه  و اينراه گناه ما مردسب كتب در ح مسيح بر... ": شده است
  ".برخاست حسب كتب  سوم برروز
، خدا او را ن مسيحگويي كرده بود كه پس از برخاستداود نبي همچنين پيش  

و بنشيند تا به آسمان خواهد برد و به او خواهد فرمود كه به دست راست ا
. دالتش، داوري فرمايد باز آيد و تمام جهان را برحسب عروزي كه دوباره مسيح

  ).1 :110مزمور (
  :گويد دو، داود چنين مي و بيست پاياني مزموردر آيات   

  
شت خواهند نمود و سوي خداوند بازگهاي زمين متذكّر شده، ب ع كرانهجمي"

ذريتي او را عبادت خواهند ... حضور تو سجده خواهند كردهمة قبايل امتها ب
ايشان خواهند آمد و ... كرد و دربارة خداوند، طبقة بعد را اخبار خواهند نمود

 او اين كار را  شد كهز عدالت او خبر خواهند داد، قومي را كه متولّد خواهندا
  )31 ،30 ،27 :22مزمور  (".كرده است

  
پايان  موعود انجام داده است، بمسيحاين مزمور با خبري از كاري كه   
 حال ممكن است سؤال پيش آيد كه او »!او اين كار را كرده است« .رسد مي

جاي ما فرمايد كه او ب يز، كالم خدا ميلي دوستان عزچه كاري كرده است؟ ب
او تحقّق وعدة خدا به آدم و ! گناهكاران مجازات شده است تا ما نجات بيابيم

حوا بود كه احياء را براي نسل بشر به ارمغان آورد تا آنان از تاوان و جريمة 
  مسيح. و پاك محسوب گردندگناهانشان خالصي يافته و در پيشگاه خدا پارسا

، نقطة پايان حمرگ مسي. موعود، فدا شد تا قرباني نهايي براي گناه تمام بشر باشد
كه قوچي  همچنان. جهت كفّارة گناهان بشر بود ههاي حيوانات بو كمال بر قرباني

جاي ما مجازات مرگ را بر خود  هم براي ما و برباني شد، مسيحجاي اسحاق قب
به او ! جاي ما مرد بمسيح: ام انسانها استخدا براي تمين پيام خوش ا! پذيرفت

راه رستگاري براي ! بيدايمان آوريد تا از داوري و مجازات عادالنة خدا رهايي يا
. في است كه به او ايمان آوريدكا. اندازة كافي فراخ و گسترده استهمة انسانها ب

تمام ":  درست پيش از مرگش بر صليب؛ فرياد زدهمين دليل است كه مسيحب
 و خدا با برخيزانيدن »!او اين كار را كرده است«) 30 :19انجيل يوحنّا . ("!دش

حساب ما منظور ل او را پذيرفت و عدالت وي را ب در روز سوم قرباني كاممسيح
 از تمام توانيم با مطالعة انجيل كه مژدة شيرين خدا براي ما است، و ما مي. فرمود

  .اين جزئيات آگاه شويم
سال پيش از تولّد عيسي مسيح،  هزارخاطر آوريم كه توانيم ب حال مي بهر  

 را سوراخ هاي مسيح ها و پابيني كرده بود كه گناهكاران دست يامبر پيشداود پ
رزش گناهان  موعود براي آمم است كه فراموش نكنيم كه مسيح و الز!كنند مي
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ه به او كس ك ناك را متحمل شد تا هر ها آن مرگ دردمن و شما و همة انسان
 موعود اجازه داد مسيح. ايمان آورد، هالك نشود بلكه زندگي ابدي داشته باشد

هاي او را سوراخ كنند تا ارادة خدا را انجام دهد و  ها و پاتا انسانهاي شرير دست
كتاب انجيل چه  عيسي خداوند در ببينيم كه. محبت خود را به ما آشكار فرمايد

  :فرمايد مي
  

را  نهم تا آن يدارد كه من جان خود را م ر مرا دوست ميو از اين سبب پد"
قدرت دارم . نهم گيرد، بلكه من خود آنرا مي  از من نميراكسي آن. گيرم باز

 ". اين حكم را از پدر خود يافتم.گيرم را بازكه آنرا بنهم و قدرت دارم كه آن
  )18-17 :10يوحنّا (
  

 براي او را براي فرستادن مسيحشيد و اندي ، آيا شما به خدا ميدوستان خوب  
... «گويد  مقدس مي يد؟ كتابنك نجات دادن شما از گناهانتان، شكر و تجليل مي

اي گذاشت تا در اثر  و شما را نمونه!  عذاب كشيد)ما (توچونكه مسيح براي 
 كه خود گناهان ما را در بدن خويش بردار متحمل ...قدمهاي وي رفتار نماييد،

رده شده، به عدالت زيست نماييم كه به ضربهاي او شفا شد تا از گناه م
كه به سبب گناهان ما تسليم گرديد و به سبب عادل شدن ما .... ايد يافته

قدر محبت نمود كه پسر يگانة خود را داد زيرا خدا جهان را آن.... برخيزانيده شد
ول ا(» .ان يابدكه بر او ايمان آورد، هالك نگردد؛ بلكه حيات جاود هرتا 

  )16 :3؛ يوحنا 25 :4؛ روميان 24 ،21 :2پطرس 
 مطالعه كرديم براي شما آشكار واريم كه خدا آنچه را كه در اين درس اميد  

 آينده، نونيم و اگر خدا بخواهد در درساز شما براي همراهيتان مم. فرمايد
عني يهاي انبيا را دنبال خواهيم كرد و به زندگي پسر حضرت داود،  مطالعة نوشته

  ....حضرت سليمان خواهيم پرداخت
رت داود با الهام خدا خدا شما را بركت دهد تا درك نماييد كه چرا حض  

  :نوشته است
  

  )16 :22مزمور ( ".اند هاي مرا سفتهدستها و پاي"
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  52درس 
  سليمان نبي

  
  
  
  72 و مزمور 10–2كتاب اول پادشاهان 

  
ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  

خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي
 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به

راه پارسايي و  توانيم دوباره با درس يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي
  .زان باشيمخدمت شما عزي در عدالت،

را خواهي بطلب و من آن آنچه مي": دا به شما ظاهر شود و بگويداگر خ  
رديد؟ عمر طوالني؟ ثروت ك ، شما چه چيزي را انتخاب مي"دادبه تو خواهم 

 به سليمان، پسر داود نبي در روياهنگفت؟ شهرت؟ يا چيزي ديگر؟ روزي خدا 
 سليمان چه چيزي را كنيد فكر مي. ظاهر شد و همين سؤال را از او پرسيد

  . ما در همين مورد استبرگزيد؟ درس
در شش درس گذشته، ما به داستان زندگي يكي از پيامبران خدا؛ يعني   

 معروف هستند، بررسي زبور پرداختيم و چند سرودة او را كه به داودحضرت 
ستان و  دگويي كرد كه فرزندان شرير آدم،در درس گذشته ديديم او پيش. رديمك
نين چاو هم. د كرد و او را خواهند كشت موعود را سوراخ خواهنهاي مسيح پا

بار اين. خيزانيد  را از مردگان و قبر خواهد برنبوت نموده بود كه خدا مسيح
ببينيم .  را مطالعه خواهيم كردسليمانداستان پسر حضرت داود، يعني حضرت 

  .فرمايد چه ميكه كالم خدا در اين مورد 
 پادشاهان، و سپس از مزمور هفتاد و هاي دوم تا دهم كتاب اولابتدا از فصل  

اين كالم خدا است با احترام به آن . خواهيم كرددوم؛ آياتي را با هم مطالعه 
  :توجه كنيد

  
و چون ايام وفات داود نزديك شد، پسر خود سليمان را وصيت فرموده، "

ش وصاياي پس تو قوي و دلير با. ومر من به راه تمامي اهل زمين مي«: گفت
هاي وي سلوك نما، و فرائض و به طريقيهوه، خداي خود را نگاهداشته، 

نوعي كه در تورات موسي مكتوب اوامر و احكام و شهادات وي را به 
جايي كه توجه نمايي، ما تا در هر كاري كه كني و به هر ، محافظت ناست
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و .  خود خوابيد و در شهر داود دفن شدپس داود با پدران... ».برخوردار باشي
سال در هفت . نمود، چهل سال بود د بر اسرائيل سلطنت ميايامي كه داو

و سليمان بر . سال سلطنت نمود سه وبرون سلطنت كرد و در اورشليم سي ح
اول پادشاهان  (. سلطنت او بسيار استوار گرديدكرسي پدر خود داود نشست و

2: 1-3، 10 -12(  
نمود،   خود داود رفتار ميمان خداوند را دوست داشته، به فرائض پدرو سلي  

و پادشاه به . سوزانيد گذرانيد و بخور مي هاي بلند قرباني ميجز اينكه در مكان
جا قرباني بگذراند، زيرا كه مكان بلند عظيم؛ آن بود و رفت تا در آنجِبعون 

 و خداوند به سليمان در. سليمان بر آن مذبح، هزار قرباني سوختني گذرانيد
 سليمان ».تو بدهم، طلب نماآنچه را كه به «: و خدا گفت. جِبعون ظاهر شد

گاه در حضور تو با راستي و عدالت و قلب  ات، پدرم داود هر تو با بنده«: گفت
نمودي، و اين احسان عظيم را براي  نمود، احسان عظيم مي سليم با تو رفتار مي

كه امروز دادي تا بر كرسي وي بنشيند، چنانبه او او نگاه داشتي كه پسري 
جاي پدرم داود، هوه، خداي من، تو بندة خود را بو اآلن اي ي. واقع شده است

ات  دانم و بنده پادشاه ساختي و من طفل صغير هستم كه خروج و دخول نمي
حدي كه ايشان ي هستم، قوم عظيمي كه كثيرند، با در ميان قوم تو كه برگزيده

 تا قوم تو پس به بندة خود دل فهيم عطا فرما. نتوان شمرد و حساب كردرا 
ز كنم، زيرا كيست كه اين قوم عظيم ري نمايم و در ميان نيك و بد تمييرا داو

 كه سليمان اين خداوند پسند آمدنظر  و اين امر به. »را داوري تواند نمود؟
يز را خواستي و كه اين چ چون«: پس خدا وي را گفت. چيز را خواسته بود

جان طول ايام براي خويشتن نطلبيدي، و دولت براي خود سؤال ننمودي، و 
جهت خود حكمت خواستي تا انصاف را بفهمي، دشمنانت را نطلبيدي، بلكه ب

كه  طورينك دل حكيم و فهيم به تو دادم بحسب كالم تو كردم و اي اينك بر
.  مثل تو نخواهد برخاستيپيش از تو مثل تويي نبوده است و بعد از تو كس

هم جالل را به تو عطا فرمودم، چه را نطلبيدي، يعني هم دولت و و نيز آن
و . دشاهان نخواهد بودهايت كسي مثل تو در ميان پا حدي كه در تمامي روزب

كه  طوريك نموده، فرائض و اوامر مرا نگاهداري، بهاي من سلواگر در راه
پس . ».هايت را طويل خواهم گردانيد وزگاه رود؛ آنپدر تو داود سلوك نم

سليمان بيدار شد و اينك در خواب بود و به اورشليم آمده، پيش تابوت عهد 
هاي سوختني گذرانيد و ذبايح سالمتي ذبح كرده،  خداوند ايستاد؛ و قرباني

  .براي تمامي بندگانش ضيافت نمود
و يكي از آن زنان  .د در حضورش ايستادن آنگاه دو زن زانيه نزد پادشاه آمده،  

 .اي آقايم، من و اين زن در يك خانه ساكنيم و در آن خانه با او زاييدم«: گفت
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م بعد از زاييدنم واقع شد كه اين زن نيز زاييد و ما با يكديگر بوديم و روز سو
و در شب،  .دو در خانه تنها بوديم و كسي ديگر با ما در خانه نبود و ما هر

شب برخاسته، پسر  و او در نصف .ا كه بر او خوابيده بودپسر اين زن مرد زير
مرا وقتي كه كنيزت در خواب بود از پهلوي من گرفت و در بغل خود 

و بامدادان چون برخاستم تا پسر  . خود را در بغل من نهادةگذاشت و پسر مرد
ا چون در وقت صبح بر او نگاه كردم، خود را شير دهم، اينك مرده بود؛ ام

ني، بلكه پسر «: زن ديگر گفت. ».ه پسري كه من زاييده بودم، نيستديدم ك
 بلكه  ني،«: و آن ديگر گفت» .زنده از آن من است و پسر مرده از آن توست

و به حضور پادشاه » .پسر مرده از آن توست و پسر زنده از آن من است
  .كردند مكالمه مي

 آن من است و پسر گويد كه اين پسر زنده از اين مي«: پس پادشاه گفت  
 بلكه پسر مرده از آن توست و پسر زنده  گويد ني، مرده از آن توست و آن مي

 پس شمشيري .».شمشيري نزد من بياوريد«: و پادشاه گفت. ».از آن من است
پسر زنده را به دو حصه تقسيم «: و پادشاه گفت .به حضور پادشاه آوردند

  ». آن بدهيدنماييد و نصفش را به اين و نصفش را به
سوخت به  و زني كه پسر زنده از آن او بود، چونكه دلش بر پسرش مي  

پسر زنده را به او دهيد و او را هرگز ! اي آقايم«: پادشاه عرض كرده، گفت
نه از آن من و نه از آن تو باشد؛ او را تقسيم «: ا آن ديگري گفتام ».شيدمكُ

پسر زنده را به او بدهيد و او را البته  «: گفت آنگاه پادشاه امر فرموده،. ».نماييد
و چون تمامي اسرائيل حكمي را كه . ».شيد زيرا كه مادرش اين استمكُ

زيرا ديدند كه حكمت خدايي  ؛پادشاه كرده بود، شنيدند از پادشاه بترسيدند
  )28-3 :3اول پادشاهان ( .جهت داوري كردن در دل اوست به
از حد زياده و وسعت دل مثل ريگ و خدا به سليمان حكمت و فطانت   

مشرق   از حكمت تمامي بني زيادترحكمت سليمانو  . دريا عطا فرمودةكنار
 و از و از جميع آدميان از ايتانِ ازراحي . بودو از حكمت جميع مصريان
تر بود و اسم او در ميان  و كَلْكُول و دردع حكيمپسران ماحول، يعني حيمان 

هزار مثَل گفت و  و سه . به اطرافش بودند، شهرت يافتهايي كه تمامي امت
 درختان سخن گفت، از سرو آزاد لُبنان ةو دربار .پنج بود و سرودهايش هزار

 بهايم و مرغان و حشرات و ماهيان ةرويد و دربار تا زوفائي كه بر ديوارها مي
مت  حكةو از جميع طوايف و از تمام پادشاهان زمين كه آواز .نيز سخن گفت

اول ( ".آمدند تا حكمت سليمان را استماع نمايند او را شنيده بودند، مي
  )34-29 :4پادشاهان 
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 كه اي در سرزمين سبا ملكهنويسد كه در آن زمان،  سپس كالم خدا مي  
كرد كه آوازة حكمت و شوكت سليمان را  سرزمين فعلي يمن است، زندگي مي

چه كه شنيده است،  آمده و ببيند كه آنه به اورشليماو تصميم گرفت ك. شنيده بود
هزار ور او با او اورشليم، تقريباً دو فاصلة كش.  استحقيقت دارد يا دروغ

  .ملكة سبا به ديدن سليمان نيايدمتر بود، اما اين مانع آن نشد كه  كيلو
  :خوانيم  اول پادشاهان، چنين ميدر ادامة كالم خدا در فصل دهم از كتاب  

  
 او را به اسم خداوند شنيد، آمد تا ة سليمان را دربارة سبا آوازةو چون ملك"

پس با موكب بسيار عظيم و با شتراني كه به عطريات و  .مسائل امتحان كند
 بار شده بود، به اورشليم وارد شده، به حضور بهانگهاي گران سطالي بسيار و

ان تمامي و سليم .سليمان آمد و با وي از هرچه در دلش بود، گفتگو كرد
مسائلش را برايش بيان نمود و چيزي از پادشاه مخفي نماند كه برايش بيان 

اي را كه بنا كرده   سبا تمامي حكمت سليمان را ديد و خانهةو چون ملك. نكرد
 او و مجلس بندگانش را و نظام و لباس خادمانش را و ةو طعام سفر بود،

آمد، روح در او ديگر  ند برمي خداوةاي را كه به آن به خان ساقيانش و زينه
  .نماند

اي كه دربارة كارها و حكمت تو در واليت خود  آوازه«:  به پادشاه گفتاو
ا تا نيامدم و به چشمان خود نديدم، اخبار را باور نكردم، ام. شنيدم، راست بود

و اينك نصفش به من اعالم نشده بود؛ حكمت و سعادتمندي تو از خبري 
خوشابحال مردان تو و خوشابحال اين بندگانت  .اده است، زيكه شنيده بودم

متبارك باد يهوه،  .شنوند ايستند و حكمت تو را مي كه به حضور تو هميشه مي
از اين سبب  .خداي تو، كه بر تو رغبت داشته، تو را بر كرسي اسرائيل نشانيد

 نصب نموده دارد، تو را بر پادشاهي كه خداوند، اسرائيل را تا به ابد دوست مي
  )9-1 :10اول پادشاهان  ("».وري و عدالت را بجا آوريااست تا د

  
بارة ملكة سبا چه كه كالم خدا در در همين جا توقف كنيم، اما آنما ناچاريم  
 ز هزار سال پس از اين زمان مسيحكمتر ا. بايد جا پايان نميفرمايد؛ در اين مي

در انجيل متّي . فرمايد ايي ميه يزموعود دربارة ملكة سبا و سليمان پادشاه چ
 با اين فرقه ملكة جنوب در روز داوري": ده است چنين نوشته ش42 :12

برخاسته، بر ايشان حكم خواهد كرد زيرا كه از اقصاي زمين آمد تا حكمت 
  ".و اينك شخصي بزرگتر از سليمان در اينجا استيمان را بشنود؛ سل

جوي ملكة جستفرمايد كه  يسي مي خداوند عآيا شنيديد مسيح چه گفت؟  
جوي جالل ن، تمام آن كساني را كه از جستسبا براي جالل و شكوه سليما
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چه در توان داشت،  ملكة سبا هر. نمايد ؛ محكوم ميكنند پيچي مي مسيح، سر
زار ه او چهار. مندانة او انجام داد براي ديدن شكوه سليمان و شنيدن سخنان خرد

چه كه شينده است درست است يا عاري از حقيقت يند آنكيلومتر سفر كرد تا بب
 موعود از آسمان به زمين مسيح.  درس مهم براي همة ما استاين يك! است

حال هنوز تش بسيار بيش از سليمان بود و با اينآمد كه جالل، حكمت و قدر
حتي در اين مورد  و خواهند جالل او را بشناسند نميبسياري از فرزندان آدم، 

همين دليل بود كه عيسي خداوند،  به! درك نمايند تا حقيقت را  كنندتحقيق
  .ايي آنان به حقيقت، محكوم فرموداعتن فهمي و بيانها را براي كج انس

آيا شما جالل مسيح ، كنيد دوستان عزيزي كه اين درس را مطالعه مي  
آيا دهيد؟  رديف ديگر پيامبران قرار مي يا او را همكنيد ماني را درك ميآس
خدا . معناي برگزيدة خدا است ب به چه معنا است؟ بلي، مسيحدانيد كه مسيح مي

اما متأسفانه، . مسيح را برگزيده تا دنيا را نجات بخشد و بر آن داوري فرمايد
گيرند ت و نجات خدا را نديده ميبسياري محب.  

 عرض خواهم به شما عزيزان  ما تقريبًا رو به پايان است اما ميوقت درس  
ت كه همة آنها كنم كه سليمان پادشاه، سه كتاب را تحت الهام خدا نوشته اس

مثال، كتاب كتاب ا: ها عبارتند ازاين كتاب. جزو كتب با ارزش كالم خدا هستند
داود، حضرت سليمان هم همانند پدرش حضرت . هاجامعه و كتاب غزل غزل

. ندزامير موجود هستراييده است كه در كتاب مهايي براي جالل خدا س سرود
 قرائت كنم كه درسدوم را برايتان در آخر اجازه دهيد تا مزمور هفتاد و 

بيني كرده است كه  پيشاو در اين سرود، . اي از سليمان پادشاه است سروده
ها را به عدالت داوري  به زمين باز خواهد گشت تا انسان موعودروزي مسيح

  :دعا به اين سرودة زيبا گوش دهيمي و اجازه دهيد تا با روح فروتن. فرمايد
  

 و ...انصاف به را تو مساكين و نمود خواهد داوري عدالت به را تو قوم او و"
 حضور به ...جهان اقصاي تا نهر از و دريا تا دريا از كرد خواهد حكمراني او

 .ليسيد خواهند را خاك او دشمنان و نهاد خواهند گردن نشينان صحرا وي
 ارمغانها سبا و شَبا پادشاهان. آورد خواهند هدايا ،جزاير و يشترش پادشاهان
 را او امتها جميع و كرد خواهند تعظيم را او سالطين جميع .رسانيد خواهند
. داد خواهد بدو شبا طالي از و ماند خواهد زنده او و ...نمود خواهند بندگي
 نام.. .خواند واهدخ مبارك را او روز تمامي و كرد خواهد دعا وي براي دائماً
 آدميان. كرد خواهد دوام آفتاب پيش او اسم. ماند خواهد باقي ابداآلباد تا او
 را او زمين امتهاي جميع و خواست خواهند بركت يكديگر براي او در

 او كه. است اسرائيل خداي كه خدا يهوه باد متبارك .خواند خواهند خوشحال
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 تماميِ و. ابداآلباد تا او مجيد نام دبا متبارك و .كند مي عجيب كارهاي فقط
  )19- ،17 ،15 ،11-،8 ،2 :72مزمور  ("!آمين و آمين. بشود پر او جالل از زمين

  
حضور بيني كرده بود كه روزي تمام مردم جهان در  سليمان پادشاه پيش  
اما خدا از .  كه شاه شاهان و داور عادل است، سر تعظيم فرو خواهند آوردمسيح
آيا شما حقيقتاً به ! هد تا همين اآلن به حضور او آييم و او را بپذيريمخوا ما مي

 موعود را در زندگي خود يا جالل و اقتدار مسيحسپرده هستيد؟ آ خدا سر
ايد؟ اينك زمان مقبول است كه خدا را در زندگي  را پذيرفتهايد و آن هشناخت

كّر نماييد، پي خواهيد هي تفهاي پيامبران ال اگر در نوشته. ودتان قبول نماييدخ
را كالم مقدس و عاري از خطاي اين. دهندة انسان است  يكتا نجاتبرد كه مسيحا،

انبيا بر او و جميع ": چنين نوشته شده استدر كالم خدا . فرمايد خدا مي
، به اسم او آمرزش گناهان را كه به وي ايمان آوردهر دهند كه  شهادت مي
  )27 :26؛ 43 :10ن اعمال رسوال (".خواهد يافت

 خدا فيضبه . دوستان عزيز، سپاسگذاريم كه به درس خودتان توجه كرديد  
مورد يكي ديگر از پيامبران خدا يعني حضرت الياس كه آتش   بعدي دردر درس

  .م خدا را بررسي خواهيم نمودخدا را از آسمان فرو فرستاد، كال
 چرا در كالم د كهخدا شما را بركت مخصوص عطا فرمايد تا درك نمايي  

  :خدا نوشته شده است
  

 با اين فرقه برخاسته، بر ايشان حكم خواهد ملكة جنوب در روز داوري"
يمان را بشنود؛ و اينك كرد زيرا كه از اقصاي زمين آمد تا حكمت سل

  )42 :12متي  ("!جا است تر از سليمان در اينشخصي بزرگ
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  53درس 
   نبييليايا

  
  
  

  18–6كتاب اول پادشاهان 
  

ما در نام خدا، خداوند .  سالمتي بر شما باد فيض وده،خوانندوستان عزيز   
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
  درستوانيم دوباره با م كه مييحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به

  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،
ت داود  قبلي، دربارة سليمان كه پسر حضردرساگر بخاطر داشته باشيد، در   

خدا به سليمان، و از كالم خدا دانستيم كه چگونه . است، با هم صحبت كرديم
ترين شهر  ن نبي، اورشليم؛ زيبادر روزگار سليما. نظير داد حكمت و شكوهي بي

 بود كه معبديترين چيزي كه حضرت سليمان بنا نمود،  اما زيبا. در تمام دنيا بود
گزين چادري شد كه اين معبد جاي.  ساختخدااي پرستش در شهر اورشليم بر

.  نهاده بودنددستور او بنياد ل در بيابان براي عبادت خدا و بهاسرائي موسي و بني
كار گماشت تا آن  سال به هزار كارگر را براي هفت مان دويستحضرت سلي

هاي بزرگي كه سليمان توان سنگ امروزه هم مي. ا نمايندشكوه و زيبا را بن معبد با
  .كار برده بود، مشاهده نمود د بهنبي براي بناي آن معب

مظهر آن عنوان ت معبد بپايان رسيد، كاهنان بوقتي كه كار ساخ  
بهايش نجات بخشد،  كه بايد بيايد و انسان را با خود گران اي دهنده نجات

. قديم نمودند و آن معبد را به خدا تهزاران گوسفند و گاو را قرباني كردند
  ترين را در مقدسهنان صندوقچة عهد را آوردند و آنها، كاپس انجام آن قرباني

ردند، جالل  را ترك ككه ايشان آن مكانو درست پس از آن. ن معبد گذاشتندمكا
طوري كه جالل خدا خيمة اجتماعي را كه را پر كرد، درست همانجا خدا تمام آن
  .ل ساخته بودند، مملو ساخته بوداسرائي موسي و بني

 شود كه عاقبت او روشن مي اما با توجه به بقية داستان حضرت سليمان،  
هي را مبران ال كه كالم خدا گناهان پياجا استجالب اين. مانند ابتداي او نبود

، چه نوشته شده 4-1 :11نيم كه در كتاب اول پادشاهان ببي. فرمايد مخفي نمي
و سليمان پادشاه سواي دختر فرعون، زنان غريب بسياري را از موآبيان و ": است

و در وقت پيري .. .داشت عمونيان و ادوميان و صيدونيان و حتَّيان دوست مي
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و او را به پيروي خدايان غريب مايل ساختند، سليمان واقع شد كه زنانش دل 
اول پادشاهان  (".دل او مثل دل پدرش داود با يهوه، خدايش كامل نبود

11: 1-4(  
هاي شرقي اورشليم براي  سليمان در اواخر عمرش جاهاي بلندي را در تپه  
ان هايشان قرباني بگذرانند و آن كافر خود ساخت تا آنان براي خدايان و بتزنان 

خدا پشت كرده بود، كه سليمان به كالم حقيقي و زندة  و خدا از اين! را بپرستند
  ،پس خداوند به سليمان گفت. خشمگين شد

  
 و عهد و فرايض مرا كه به تو امر فرمودم نگاه كه اين عمل را نموديچون«

 ليكن در. ات خواهم داد را به بنده، آنه سلطنت را از تو پاره كردهالبتّنداشتي، 
را پاره نخواهم كرد، اما از دست پسرت آنخاطر پدرت، داود ايام تو اين را ب

ك سبط را به ولي تمامي مملكت را پاره نخواهم كرد بلكه ي. خواهم كرد
 "».ام به پسر تو خواهم داد خاطر اورشليم كه برگزيدهام داود و ب خاطر بنده

  )13-11 :11اول پادشاهان (
  

ايد كه پس از مرگ سليمان، بين اقوام و اسباط فرم ما مي كالم خدا به  
دوازده سبط اسرائيل كه فرزندان يعقوب . گرفت اسرائيل، جنگ و كشمكش در

. طور كه خدا به سليمان فرموده بوده دو دسته تقسيم شدند، درست همانبودند، ب
 و اسرائيل، يعني تبديل به دو ملّتآنان ديگر يك ملّت واحد نبودند، بلكه 

هاي شمالي تشكيل قوم اسرائيل را ده قبيلة اسرائيل در سرزمين. شده بودند يهودا
. دادند و قبيلة يهودا و قبيلة كوچك بنيامين سلطنت جنوبي يهودا را شكل دادند

 موعود از آن مسيح قبيلة داود و مسيري بود كه خدا وعده فرموده بود تا يهودا
  .به جهان آيد

تر اين  بيش. سلطنت، چندين پادشاه داشتندفرمايد كه اين دو  كالم خدا مي  
و در بين . پادشاهان، رهبران شريري بودند كه به خدا و شريعت او پشت نمودند

اَخاب تر بود كه نام او  تر و پليد اين پادشاهان شرير، يكي از آنان از بقيه شرور
  .شد ادشاه پس از سليمان محسوب مي بود و هشتمين پپادشاه

و ": فرمايد ، دربارة اَخاب چنين مي30 :16شاهان ب اول پادكالم خدا در كتا  
 او ". بودند در نظر خداوند بدتر كردخاب بن عمري از همه آناني كه قبل از اواَ

دا رو  ازدواج نمود كه زني بسيار شرير بود كه از كالم خايزابلنام  با زني به
 ساخت كه مردم بعلام ن چنين در اسرائيل معبدي بهاَخاب هم. گردانيده بود بر

سوي مذهبي  چنين با رهبري قوم اسرائيل بهاو هم. تر گمراه نمايديل را بيشاسرائ
  .ناك نمودپيش غضب از چ و پيامبران دروغين، خدا را بيشدروغين و پو
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 نامش رفت كه اما در همان زمان در اسرائيل مردي بود كه با خدا راه مي  
در كتاب . بگويد اَخاب فرستاد تا پيامش را به او نزد و خدا او را به.  بودايليا

و ايلياي تشْبي كه از ساكنان جِلْعاد بود، " :خوانيم ، چنين مي1 :17اول پادشاهان 
ام قَسم   ايستادهبه حيات يهوه، خداي اسرائيل كه به حضور وي«: خاب گفتبه اَ

  "».دها شبنم و باران جز به كالم من نخواهد بوكه در اين سال
قحطي در آن سرزمين شديد . نيم در آن سرزمين باران نباريد و سال و سه  

اجازه دهيد تا از فصل هجدهم كتاب اول پادشاهان، چند آيه را برايتان . شده بود
  :فرمايد دا در اين قسمت، چنين ميكالم خ. قرائت كنم

  
: نازل شده، گفتم، به ايليا هاي بسيار، كالم خداوند در سال سو و بعد از روز"
پس ايليا  ».خاب بنما و من بر زمين باران خواهم بارانيدبرو و خود را به اَ«

و چون .. .خاب بنمايد و قحط در سامره سخت بودَ روانه شد تا خود را به ا
آيا تو هستي كه اسرائيل را مضطرب «: خاب ايليا را ديد، اخاب وي را گفتاَ

سازم، بلكه تو و خاندان  مضطرب نميمن اسرائيل را «: گفت» سازي؟ مي
 .كه اوامر خداوند را ترك كرديد و تو پيروي بعليم را نمودي پدرت؛ چون

 و .ل جمع كنرمپس اآلن بفرست و تمام اسرائيل را نزد من بر كوه كَ
صد نفر كه بر  شيريم را چهارپنجاه نفر، و انبياي اَ و صد انبياي بعل را نيز چهار

  ».رندخو  ايزابل ميةسفر
و  .اسرائيل فرستاده، انبيا را بر كوه كرمل جمع كرد پس اخاب نزد جميع بني  

لنگيد؟  كي در ميان دو فرقه مي تا به«: ايليا به تمامي قوم نزديك آمده، گفت
و اگر بعل است، وي را پيروي ! اگر يهوه خداست، او را پيروي نماييد

  .ندا قوم در جواب او هيچ نگفت ام.»!نماييد
ل ام و انبياي بع من تنها نبيِ يهوه باقي مانده«: پس ايليا به قوم گفت  

جهت خود   بدهند و يك گاو بهدو گاوپس به ما  .پنجاه نفرند و صد چهار
 آن را بر هيزم بگذارند و آتش ننهند؛  انتخاب كرده، و آن را قطعه قطعه نموده،

و شما  .نهم گذارم و آتش نمي و من گاو ديگر را حاضر ساخته، بر هيزم مي
آن خدايي كه اسم خداي خود را بخوانيد و من نام يهوه را خواهم خواند؛ و 

  ».به آتش جواب دهد، او خدا باشد
:  گفتانبياي بعلپس ايليا به  ».نيكو گفتي«: و تمامي قوم در جواب گفتند  
»د زيرا كه بسيار ل آن را حاضر سازييك گاو براي خود انتخاب كرده، شما او

پس گاو را كه به . ».ا آتش نگذاريدهستيد و به نام خداي خود بخوانيد، ام
ايشان داده شده بود، گرفتند و آن را حاضر ساخته، نام بل را از صبح تا ظهر ع

ليكن هيچ صدا يا جوابي نبود و » . ما را جواب بده،لعاي ب«: گفتند خوانده، مي
و به وقت ظهر،  .نمودند خيز مي و ه بودند، جستايشان بر مذبحي كه ساخت
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! به آواز بلند بخوانيد زيرا كه او خداست«: ايليا ايشان را مسخره نموده، گفت
باشد، يا شايد كه در خواب  شايد متفكّر است يا به خلوت رفته، يا در سفر مي

فق عادت خواندند و موا و ايشان به آواز بلند مي. »!است و بايد او را بيدار كرد
ي كه خون بر حد ساختند، به ها مجروح مي ها و نيزه خود، خويشتن را به تيغ

و بعد از گذشتن ظهر تا وقت گذرانيدن هديه عصري،  .شد ايشان جاري مي
ت ميايشان نبو ه كردند؛ ليكن نه آوازي بود و نه كسي كه جواب دهد يا توج

  .نمايد
و تمامي قوم نزد وي آمدند » .من بياييدنزد «:  به تمامي قوم گفتآنگاه ايليا  

و ايليا موافق شماره اسباط  .و مذبح يهوه را كه خراب شده بود، تعمير نمود
يعقوب كه كالم خداوند بر وي نازل شده، گفته بود كه نام تو اسرائيل  بني

ها مذبحي به نام يهوه بنا كرد و  و به آن سنگ .خواهد بود، دوازده سنگ گرفت
و هيزم را  . بزر داشت، ساختةاگرد مذبح خندقي كه گنجايش و پيمانگرد

چهار «: پس گفت. ترتيب داد و گاو را قطعه قطعه نموده، آن را هيزم گذاشت
  .».خُم از آب پر كرده، آن را بر قرباني سوختني و هيزم بريزيد

و  .دندم كرو بار سو» .م بكنيدسو بار«: ؛ و گفت»بار ديگر بكنيد «: پس گفت  
  .آب گرداگرد مذبح جاري شد و خندق نيز از آب پر گشت

اي «: و در وقت گذرانيدن هديه عصري، ايلياي نبي نزديك آمده، گفت  
يهوه، خداي ابراهيم و اسحاق و اسرائيل، امروز معلوم بشود كه تو در اسرائيل 

مرا  .ام دهها را به فرمان تو كر  تو هستم و تمام اين كارةخدا هستي و من بند
خدا  يهوه تا اين قوم بدانند كه تومرا اجابت فرما ! اجابت فرما اي خداوند

  ».هستي و اينكه دل ايشان را باز پس گردانيدي
ها و خاك را بلعيد و  آنگاه آتشِ يهوه افتاده، قرباني سوختني و هيزم و سنگ  

دند، به روي خود و تمامي قوم چون اين را دي .آب را كه در خندق بود، ليسيد
  »!يهوه او خداست! يهوه، او خداست«: افتاده، گفتند

» .انبياي بعل را بگيريد و يكي از ايشان رهايي نيابد«: و ايليا به ايشان گفت  
پس ايشان را گرفتند و ايليا ايشان را نزد نهر قيشون فرود آورده، ايشان را در 

رب نما زيرا كه صداي كل و شُبرآمده، اَ«: خاب گفتو ايليا به اَ .شتآنجا كُ
 كَرْمل ةو ايليا بر قلّ. رب نمودكل و شُخاب برآمده، اَپس اَ ».آيد بارانِ بسيار مي

و به خادم  .برآمد و به زمين خم شده، روي خود را به ميان زانوهايش گذاشت
فت و او باال رفته، نگريست و گ» .سوي دريا نگاه كنباال رفته، ب«: خود گفت

 هفتم گفت كه ةو در مرتب ». ديگر بروةهفت مرتب«: كه چيزي نيست و او گفت
برو و «: او گفت» .آيد قدر كف دست آدمي از دريا برمياينك ابري كوچك ب«

و  ». خود را ببند و فرود شو مبادا باران تو را مانع شودةابخاب بگو كه اربه اَ
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فام شد، و باران  سياه يظ و باد،ماني، آسمان از ابرِ غلواقع شد كه در اندك ز
  )45-1 :18اول پادشاهان  (".خاب سوار شده، به يزْرعيل آمدسخت باريد و اَ

  
واقع لو از جالل و قدرت خدا است و در انگيز، مم اين داستان شگفت  

ايان برسانيم، الزم  را به پكه اين درس پيش از اين.  ندارداحتياج به تفسير ما
.  كنيمكه حضرت ايلياي نبي به مردم اسرائيل گفته است، توجهچه است كه به آن
پنجاه انبياي بعل را به چالش بكشد، به مردم كه او آن چهار صد و  قبل از اين

لنگيد؟ اگر يهوه خداست، او را  كي در ميان دو فرقه مي تا به": اسرائيل گفت
  "!و اگر بعل است، وي را پيروي نماييد! پيروي نماييد

در ابتدا قوم، هيچ پاسخي ندادند؛ اما وقتي جالل و جبروت خدا را در پاسخ   
هاي ايليا ديدند، همگي با ترس به زمين افتاده و خدا را تمجيد نمودند و  دعا

و در همان روز، . "!يهوه او خداست! يهوه، او خداست": اعتراف كردند كه
زاي اعمال ننگين ايشان رسانيد و دل قوم س ايلياي پيامبر، تمام انبياي بعل را به

  !گردانيد سوي خداوند خداي ايشان باز اسرائيل را به
 چون ايليا خداوند خدا را دوست چرا خدا پاسخ دعاي ايليا را داد؟  
هاي  خواست چرا خدا به درو . داشت و به كالم او ايمان و باور داشت مي

ي حقيقي كه خود را به ابراهيم،  زيرا آنان به خدااعتنا بود؟ انبياي بعل بي
آنان كالم خدا را نديده . كردند اسحاق و قوم اسرائيل آشكار فرموده بود؛ دعا نمي

آنان براي فرائض . كردند گرفتند و اعمال مذهبي باطل خود را دنبال مي مي
. مذهبي خود غيرت داشتند، اما براي خداي حقيقي هيچ اهميتي قائل نبودند

آنان پر از مذهب . ل و پوچ بودرت و اشتياق ديني آنان كامالً باطبراين، غي بنا
  .هاي ايشان وجود نداشت گي و باورند، اما هيچ اثري از خدا در زندبود

  :داشت  را به تفكّر وا اسرائيلبراين، ايلياي نبي، قوم بنا  
روغين بعلْ، يكي را تا بين خداي ابراهيم و اسحاق و يعقوب با مذهب د  

   كنند؛انتخاب
  دروغ؛يا حقيقت يا   
  ؛عدالتي  راه بيپارسايي و عدالت ياراه يا   
  . يا تكيه بر مذهب انسان باشد بر كالم خدايا تكيه  
خواهيد  تا كي مي«پاسخ شما به اين سؤال حضرت ايلياي نبي چيست؟   

 كالم »باشيد؟ها، سرگردان  بين كالم زندة خداي حقيقي و سخنان باطل انسان
زيرا يا از يكي . تواند كرد كس دو آقا را خدمت نميهيچ": مايدفر خدا مي

. شمارد ميچسبد و ديگر را حقير  نفرت دارد و با ديگري محبت، و يا به يكي مي
توانيم خدمت خدا   هرگز نميما. "!محال است كه خدا و ممونا را خدمت كنيد"

  .هم آميزيم خالي و دروغين در را با خدمت مذاهب تو
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 آينده در درس. ا ممنونيم كه به اين درس توجه كرديد، خيلي از شمندوستا  
روز را در شكم يك ماهي ي پيامبري نگاه خواهيم كرد كه سه ما به داستان زندگ

انگيز  شايد بخواهيد دربارة اسم اين نبي و داستان شگفت. بسيار بزرگ گذرانيد
 به درس بعدي با ه دركنيم ك پس شما را دعوت مي. تري بدانيد هاي بيش او چيز

  .باشيد تا كالم شيرين خدا را بياموزيمما همراه 
ي چيست كه با خدا به شما بركت دهد تا تعمق نماييد كه منظور ايلياي نب  

  :گويد الهام خدا مي
  

لنگيد؟ اگر يهوه خداست، او را پيروي  كي در ميان دو فرقه مي تا به"
  )21 :18اول پادشاهان  ("!نماييد

  
 بعدي شما را به خداي امين و زنده رسيد تا درسجا به پايان  ما در ايندرس
  .آمين. او حافظ و ياور شما باشد. سپاريم مي
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  54درس 
  س نبييون

  
  
  
   يونسكتاب

  
ما در نام خدا، خداوند سالمتي .  سالمتي بر شما باد فيض و،دوستان عزيز  

بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او  كه مي
 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به

راه پارسايي و  ه درستوانيم دوباره ب يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي
  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،

، نگاهي ايليانام  ي، بههداستان زندگي يكي از پيامبران ال قبلي، به در درس  
او يكي از انبياي بزرگ بود، زيرا قدرت روح خدا در زندگي او ديده . داشتيم

نيم باراني از آسمان  تا در اسرائيل باران نبارد و سه سال و او دعا كرد. شد مي
هي  آسمان دعا نمود و باران رحمت النباريد و باز به درگاه خدا براي باز شدن

 انبياي بعلْ مقابله كرد و آنان را از پا درآورد و مذهب ايلياي نبي، با. باريد
دا از ايليا استفاده فرمود تا خ. دروغين ايشان را براي قوم اسرائيل آشكار نمود

  .گردند م اسرائيل بسوي خدا بازهاي بسياري از قودل
هي كه پس از ايليا  به زندگي يكي ديگر از انبياي الخواهيم  ميدر اين درس  

براي زندگي ، نگاهي اجمالي داشته باشيم و از آن يونسي حضرت آمد، يعن
نيم كه چگونه خدا از يك خواهيم ببي مي. مند بگيريمامروز خود، درسي ارزش

  كساني كه به بيگانگانبرو و پيام مرا استفاده كرد به او گفت شخص اسرائيلي
ا الوقوع خد برساند و آنان را از داوري و مجازات قريبهستند دشمنان اسرائيل 

  .آگاه سازد
ببينيم كه كالم . توانيم در فصل اول كتاب حضرت يونس پيدا كنيم را مياين  

برخيز «: ي نازل شده، گفتاو كالم خداوند بر يونس بن اَمتّ": فرمايد خدا چه مي
 زيرا كه شرارت ايشان به حضور من  و بر آن ندا كنبروو به نينوا شهر بزرگ 

قدر زياد شده بود كه خدا ر نينوا آنشرارت اهالي شه) 1 :1يونس ( "».آمده است
حال د تا همة ايشان را هالك سازد، با ايناز آنان به خشم آمده و تصميم گرفته بو

دهد تا به آن شهر رفته و پيام توبه را به آنان اعالم نمايد تا  به يونس دستور مي
  !يدنفرماگشته و ايشان را هالك  شايد خدا از غضب خود باز
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خواست يونس را   كه چرا خدا ميحال شايد اين سؤال برايتان مطرح شود  
ها را از بين خواستند آن ن اسرائيل بودند و ميسوي مردمي بفرستد كه دشمناب

 خدا سوخت؟ بلي دوستان عزيز، ببرند؟ آيا دل خدا براي دشمنان اسرائيل هم مي
 .هشان به آسمان رسيده بودآماده بود تا مردم نينوا را مجازات كند چونكه گنا

 پيدا خواهد همه نجات بيابند و از هالكت رهايي قدر مهربان است كه ميخدا آن
خواهد تا همة ايشان توبه   و ميبرد كاران، لذّت نميخدا از نابودي گناه! كنند

م  پياتاكه برود  به يونس فرمان داد خداهمين دليل بود كه ب. و بازگشت كنند
كار در شهر نينوا برساند تا ايشان هم فرصت هاي گناه شوريتوبه را به گوش آ

سوي دشمنان قوم خود رفته  كه بخواست يونس نمياما ! نجات را داشته باشند
خدا . الوقوعي كه در انتظار آنان بود؛ آگاه سازد و آنان را نسبت به هالكت قريب

ها را تنبيه  آنخواست تا اما يونس از خدا ميخواست بر آنان رحمت فرمايد،  مي
پيچي كرد و تالش كرد تا از  همين دليل او از رفتن به نينوا سر به! و هالك سازد

  توانست بگريزد؟ ور خدا به كجا مياما واقعاً او از حض. فرمان خدا بگريزد
  :م خدا در اين زمينه دنبال كنيماجازه دهيد تا كال  

  
 و به يافا فرود رار كندف برخاست تا از حضور خداوند به تَرْشيش اما يونس

اش را داده، سوار شد تا  پس كرايه. اي يافت كه عازم تَرْشيش بود آمده، كشتي
خداوند باد شديدي بر و . همراه ايشان از حضور خداوند به تَرْشيش برود

كه نزديك بود كه كشتي   كه تالطم عظيمي در دريا پديد آمد چناندريا وزانيد
ن شده، هر كدام نزد خداي خود استغاثه نمودند و مالّحان ترسا. شكسته شود

ك سازندو اسباب را كه در كشتي بود به دريا ريختند تا آن را براي خود سب .
اما يونس در اندرون كشتي فرود شده، دراز شد و خواب سنگيني او را در 

اي، تو را چه  اي كه خفته« : و ناخداي كشتي نزد او آمده، وي را گفت. ربود
خاطر آورد  ت؟ برخيز و خداي خود را بخوان؛ شايد كه خدا ما را بهشده اس

بياييد قرعه بيندازيم تا بدانيم كه اين «: و به يكديگر گفتند» .تا هالك نشويم
پس چون قرعه انداختند، قرعه به »  بال به سبب چه كس بر ما وارد شده است؟

  .نام يونس درآمد
 اين بال به سبب چه كس بر ما عارض ما را اطالّع ده كه«: پس او را گفتند  

اي و وطنت كدام است و از چه قوم  شده؟ شغل تو چيست و از كجا آمده
من عبراني هستم و از يهوه خداي آسمان «: و ايشان را جواب داد كه» هستي؟

پس آن مردمان سخت » .باشم كه دريا و خشكي را آفريده است ترسان مي
دانستند كه از  زيرا كه ايشان مي» اي؟ ردهچه ك«: ترسان شدند و او را گفتند

: و او را گفتند. ع داده بودكه ايشان را اطالحضور خداوند فرار كرده است چون
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او . افزود زيرا دريا در تالطم همي» با تو چه كنيم تا دريا براي ما ساكن شود؟«
هد مرا برداشته، به دريا بيندازيد و دريا براي شما ساكن خوا«: به ايشان گفت
اما آن . دانم اين تالطم عظيم به سبب من بر شما وارد آمده است شد، زيرا مي

مردمان سعي نمودند تا كشتي را به خشكي برسانند، اما نتوانستند زيرا كه دريا 
  .نمود ان زياده و زياده تالطم ميبه ضد ايش

جان اين شخص خاطر  آه اي خداوند به«: پس نزد يهوه دعا كرده، گفتند  
گناه را بر ما مگذار، زيرا تو اي خداوند هرچه الك نشويم و خون بيه

پس يونس را برداشته، در دريا انداختند و دريا از » .كني خواهي مي مي
و آن مردمان از خداوند سخت ترسان شدند و براي . تالطمش آرام شد

خداوند ماهي بزرگي و اما . ها گذرانيدند و نذرها نمودند خداوند قرباني
شب در شكم ماهي  روز و سه  كه يونس را فرو برد و يونس سه كردراهمف

  )17- 1 :1يونس  (.ماند
  

جا كمي درنگ كرده و به اين قسمت از كالم خدا  اجازه دهيد تا در همين  
خواهد از يونس براي كار بزرگ خود استفاده  بينيم كه خدا مي مي. بينديشيم

جا آورد، اما د تا او ارادة خدا را بخواه  ميفرمايد چون او را دوست دارد و
 به د؟توان فرار كر گيرد، اما از حضور خدا به كجا مي يونس تصميم به فرار مي

  . تا يونس را ببلعد تا هالك نشودفرستد همين دليل خدا آن ماهي بزرگ را مي
كاري  او چه! الجثّه بود در شكم آن ماهي عظيمحاال او  !بيچاره يونس  
درگاه خدا  توانست به تنها مي! چيز اي نجات خودش بكند؟ هيچتوانست بر مي

در فصل دوم . توانست او را نجات دهد چون فقط خدا مي. دعا و استغاثه كند
كند و به گناه  درگاه خدا دعا و ناله مي بينيم كه چگونه يونس به كتاب يونس مي

 در دريا ازروز يونس را  خدا براي مدت سه. نمايد سرپيچي خود اعتراف مي
مندي را در آن مدت كند و يونس درسهاي بزرگ و ارزش خطرات محافظت مي

: كند كه ي خدا فرياد مي شكم ماهي بسوو در روز سوم، يونس از! آموزد مي
و هنگامي كه اين اعتراف از زبان و قلب يونس . "!نجات از آن خداوند است"

  ".ا بر خشكي قي كردمود و يونس رپس خدا ماهي را امر فر"بيرون آمد، 
  :ت يكم تا دهم توجه كنيد آيابه فصل سوم  

  
برخيز و به نينوا شهر «: پس كالم خداوند بار دوم بر يونس نازل شده، گفت

آنگاه . ». و آن وعظ را كه من به تو خواهم گفت به ايشان ندا كنبروبزرگ 
و نينوا . تبرخاسته، برحسب فرمان خداوند به نينوا رف و اطاعت كردهيونس 

روز داخل  و يونس به مسافت يك. روز داشت شهر بزرگ بود كه مسافت سه
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روز نينوا سرنگون  بعد از چهل«: شهر شده، به ندا كردن شروع نمود و گفت
  ».خواهد شد

 از بزرگ تا   و روزه را ندا كرده،و مردمان نينوا به خدا ايمان آوردند  
 از كرسي  الع يافت،ا از اين امر اطّو چون پادشاه نينو. كوچك پالس پوشيدند

و . د و پالس پوشيده، بر خاكستر نشستنْخود برخاسته، رداي خود را از بركَ
پادشاه و اكابرش فرمان دادند تا در نينوا ندا در دادند و امر فرموده، گفتند كه 

. آب ننوشند مردمان و بهايم و گاوان و گوسفندان چيزي نخورند و نچرند و«
شّدت استغاثه نمايند و  ه و بهايم به پالس پوشيده شوند و نزد خدا بو مردمان

. هر كس از راه بد خود و از ظلمي كه در دست او است بازگشت نمايد
كيست بداند كه شايد خدا برگشته، پشيمان شود و از حدت خشم خود رجوع 

 پس چون خدا اعمال ايشان را ديد كه از راه زشت. »نمايد تا هالك نشويم؟
خود بازگشت نمودند، آنگاه خدا از باليي كه گفته بود كه به ايشان برساند 

دپشيمان گرديد و آن را بعمل نياور.  
  

، زيرا آنان به كالم رحمت فرمود بر مردم شهر نينوا خدابلي دوستان عزيزم،   
 نينوا با دلي شكسته و فروتن، اهالي شهر. حقيقي و پيام راستين او ايمان آورند

 كه خدا به مردم يونس خوشحال نبوداما . گاه خدا توبه و بازگشت نمودنددربه 
ل چهارم اين كتاب اجازه دهيد تا پايان داستان را در فص .نينوا رحمت نشان داده

  .بررسي نماييم
  :فرمايد خدا چه مي  

  
  "و نزد   و غيظش افروخته شد،غايت ناپسند آمد اين امر يونس را بها ام 

حيني كه در   آيا اين سخن من نبود،  آه اي خداوند،«: گفت وده، خداوند دعا نم
و از اين سبب به فرار كردن به تَرشيش مبادرت نمودم زيرا . واليت خود بودم

احسان هستي و از  غضب و كثير دانستم كه تو خداي كريم و رحيم و دير مي
را كه مردن  جانم را از من بگير زي پس حال، اي خداوند،شوي؟  بال پشيمان مي

آيا صواب است كه «: خداوند گفت ».از زنده ماندن براي من بهتر است
و يونس از شهر بيرون رفته، بطرف شرقي شهر نشست و . »خشمناك شوي؟

اش نشست تا ببيند بر شهر چه  باني براي خود ساخته زير سايه در آنجا سايه
ي يونس نمو داد تا و يهوه خدا كدويي رويانيد و آن را باال. واقع خواهد شد

نهايت  زنش آسايش دهد و يونس از كدو بياو را از ح بر سر وي سايه افكنده، 
  .شادمان شد
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  امرمي پيدا كرد كه كدو را زد ا در فرداي آن روز در وقت طلوع فجر خدا ك
 خدا باد شرقي گرم وزانيد و آفتاب بر سر ،و چون آفتاب برآمد. و خشك شد

تاب شده، براي خود مسألت نمود كه بميرد و  ي كه بيحد يونس تابيد به
: خدا به يونس جواب داد. ».مردن از زنده ماندن براي من بهتر است« : گفت

صواب است  «: او گفت» آيا صواب است كه به جهت كدو غضبناك شوي؟ «
 براي كدو بسوخت كه دل تو«: خداوند گفت. ».كه تا به مرگ غضبناك شوم

شب بوجود آمد و در  نكشيدي و آن را نمو ندادي كه در يكبراي آن زحمت 
جهت نينوا شهر بزرگ نسوزد كه در آن بو آيا دل من . شب ضايع گرديد يك

باشند كه در ميان راست و چپ تشخيص  هزار كس مي بيست و بيشتر از صد
ايان گونه و ناگهاني به پب يونس، اينكتا ".»نتوانند داد و نيز بهايم بسيار؟

  )11- 1 :4يونس ( .رسد مي
  
توانيم از اين كتاب  هاي بسياري هست كه ما مياما ياران عزيز خواننده، درس  

گرا بود، اما  جانبه  يونس يك.دل خدا با دل يونس بسيار متفاوت بود. بياموزيم
  .دارد كند و همه را يكسان دوست مي جا نمي خدا هرگز از كسي طرفداري بي

 پر از رحم قلب خداداري از قوم خودش بود، اما  مملو از طرفقلب يونس  
 خدا  دشمنانش متنفّر بود، امايونس از. باشد ها مي و شفقّت نسبت به تمام انسان

خواست تا آنان هم نجات   را نيز دوست داشت و مي مردم نينواومردم اسرائيل 
واست تا خ ، اما خدا مينابود شوند  خيلي ميل داشت تا مردم نينوايونس. بيابند

دوست عزيزم، فرقي .  و رستگار گردندتوبه كنندايشان هم از گناهانشان 
 و مشتاق آن است .دوست داردخدا شما را  كسي هستيد، كند كه شما چه نمي

ن  در دل خود بپذيريد تا از بركات آكه شما هم كالم زنده و حقيقي او را
. ست دارد را دوشماخود خدا از گناهان شما بيزار است، اما . برخوردار گرديد

خواهد هر فردي در حضور او توبه   و ميخدا هر فرد و مليتي را دوست دارد
  .كند، حقيقت را بشنود، و آنرا بفهمد، و ايمان بياورد و نجات يابد

هاي روي زمين اهميتي  كنند كه خدا به بسياري از انسان برخي فكر مي  
تك  خدا به تك.  اين هرگز درست نيستدهد و آنان براي او مهم نيستند، اما نمي
خواهد تا  او مي. كند و آنان را بسيار دوست دارد هاي روز زمين فكر مي انسان

ميرند  ها در گناهان خود مي درست است كه بسياري از انسان. همه نجات بيابند
 و به  با نجات يابندها همة انسانروند، اما ارادة خدا اين است كه  و از دنيا مي

: خوانيم ، چنين مي4 :2ولس به تيموتاؤس  پدر رسالة اول. يقت آن را دريابندحق
يابند و به معرفت راستي خواهد جميع مردم نجات  دهندة ما خدا مي نجات... "

خدا ... ": ، چنين نوشته شده است9 :3 همچنين در رسالة دوم پطرس ".گرايند
 اما كساني كه عمداً ". گرايندگردد، بلكه همه به توبهخواهد كه كسي هالك  نمي
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اساس عدالت خدا  ، بركنند بخش خدا را رد مي محبت عظيم و نجاتو آگاهانه 
دوم پولس رسول به تسالونيكيان رسالة (زيرا در ! داوري و مجازات خواهند شد

جا كه راستي براي هالكين، از آن ريب ناهر قسم ف": خوانيم كه  چنين مي)12 ،10 :2
و تا فتوايي شود بر همة كساني كه ... استي را نپذيرفتند تا نجات يابندمحبت ر

 .خدا نيكو و رحيم است. ".راستي شاد شدند راستي را باور نكردند، بلكه به نا
خدا قدوس و اما . او راه رستگاري انسان را در عيسي مسيح فراهم نموده است

ت ند، داوري و مجازاپذير  و همة كساني را كه فيض او را نمي.عادل است
  .فرمايد مي

خدا هرگز از كسي . دوستان خوب، نگذاريد كه كسي شما را فريب دهد  
خدا . شود كاران هم خشنود نمياما او از هالكت گناه. كند  نميطرفداري

خواهد هر انسان روي زمين حقيقت را بشناسد و به آن ايمان آورده و  مي
هاي قديم، به انبيايش  است كه او در زمان براي همين بوده !نجات و حيات بيابد

الهام فرموده است تا كالم راست او را بنويسند كه ما بتوانيم حقيقت كالم وي را 
تا  برگزينيم و تصميم بگيريم و به قوت خدا راه پارسايي و عدالت او را بفهميم

د  خواهكند، مطمئنّاً به بهشت كس كه اين راه را انتخاب مي هر. نجات يابيم
اول تيموتاؤس  (!د، مطمئنّاً به جهنّم خواهد رفت نمايرا رد كس كه آن و هر! رفت

  )3 :13؛ لوقا 4 :2
هاي  گوييبر بزرگي صحبت خواهيم كرد كه پيش دربارة پيام بعديدر درس  

 اين پيامبر بزرگ،. نوشته استدهندة موعود با الهام خدا  بسياري را دربارة نجات
  .ته استزيس  ميسال پيش از مسيحصد  حدود هفت نبي نام دارد كهاشعياء
در . گذاريم كه در اين درس با ما همراه بوديدسپاس. هدخدا شما را بركت د  

ميان تاب يونس نبي آموختيم، با شما در بار ديگر دو درسي را كه از كپايان يك
  .  كالم خدا چه بوده استگذاريم و اميدواريم كه درك نماييد كه منظور مي
  

خدا را نظر به ": دوم) 10 :2يونس ( ".نجات از آن خداوند است" :اول
  )34 :10اعمال رسوالن ( ".ظاهر نيست
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  55درس 
   نبياشعياء
  
  
  
   اشعياءكتاب

  
ما در نام خدا، خداوند سالمتي .  سالمتي بر شما باد فيض و،دوستان عزيز  

 است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده كه مي
و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به شما 

راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم الم و درود ميس
  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،

گاهي  نيونسنام داستان زندگي يكي از پيامبران الهي، به  قبلي، به در درس  
دانيم كه فرار كردن از خدا  اما مي. داشتيم كه تالش كرد تا از خداوند فرار كند
و خدا حتّي در شكم ! ممكن است همانند گريختن از ساية خودمان است كه غير
  .ماهي نيز همراه يونس بود و او را اجابت فرمود

از  تصميم داريم كه دربارة يكي ديگر از پيامبراني كه پس در اين درس  
. مقدس بسيار مشهور است، مطالعه كنيم دوران يونس نبي آمد و اسم او در كتاب

سال پيش از آمدن صد  است و حدود هفت نبياشعياءمبر بزرگ، اسم اين پيا
اشعياء كاهني بود كه در پرستشگاهي كه . تكرده اس  موعود، زندگي ميمسيح

او . نمود مت و عبادت مي در شهر اورشليم بنا كرده بود، خدا را خد نبيسليمان
گاه، تقديم و  در قربانروزه براي خدا حيواناتي رابايستي هر  و ديگر كاهنان مي

 كفّارة  بود كه بايستي براياياي قرباني، نُمادي از خون مسيحاين هد. قرباني كنند
  .شد گناهان بشر ريخته مي

 افتاد و خود او  اتّفاق نبي اشعياءاي را كه يكروز براي اجازه دهيد تا واقعه  
آيه را از فصل چند . گو كنم شرح داده است، برايتان از كالم مقدس خدا باز

، با احترام به آن گوش اين كالم خدا است. كنم  قرائت مي نبي اشعياءششم كتاب
  :فرا دهيد

  
خداوند را ديدم كه بر كرسي بلند و عالي در سالي كه عزّيا پادشاه مرد، "

و سرافين باالي آن ايستاده بودند  .هاي وي پر بود از دامن، و هيكل نشسته بود
پوشانيد و  يك از آنها شش بال داشت، و با دو از آنها روي خود را مي كه هر
و يكي ديگري را  .نمود  پرواز مي،پوشانيد و با دو هاي خود را مي  پاي،با دو
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زمين از  يهوه صبايوت، تمامي ؛ قدوس، قدوس،قدوس «: گفت صدا زده، مي
لرزيد و  زد مي و اساس آستانه از آواز او كه صدا مي ».جالل او مملّو است
مرد من ام زيرا كه   كه هالك شدهواي بر من «: پس گفتم .خانه از دود پر شد

ناپاك لب هستم و در ميان قوم ناپاك لب ساكنم و چشمانم يهوه صبايوت 
من پريد و در دست خود آنگاه يكي از سرافين نزد  ».پادشاه را ديده است

و آن را بر دهانم گذارده،  .ر از روي مذبح گرفته بود، داشتنباخگري كه با اَ
صيانت رفع شده و هايت را لمس كرده است و ع اينك اين لب«گفت كه 

كه را «: گفت آنگاه آواز خداوند را شنيدم كه مي. ».گناهت كفّاره گشته است
  )8-1 :6 ءاشعيا( "»! مرا بفرست،يكلب «، گفتم»  و كيست كه براي ما برود؟بفرستم 

  
همين جهت، خداوند خدا جالل و قدوسيت خود را بر اشعياء ظاهر به   
. گو كند نمايد تا كالم خدا را به قوم اسرائيل باز فرمايد و او را دعوت مي مي

اب چاريم كه پيام كت اما نا. هاي آموزنده استكتاب اشعياء، طوالني و پر از درس
  .اشعياء را به دو بخش عمده خالصه كنيم

  رادربارة گناهان آنان و تنبيه خداخبر بد ، اشعياء نبي به قوم يهود، نخست  
  .دهد مي

  .دهد مي موعود براي كفّارة گناهان انسان را  آمدن مسيحخبر خوش، او دوم  
  : نبي اين استءبنابراين، بصورت مختصر، پيام اشعيا  
   و گناه و مجازات است؛خبر بد درباره) 1  
خبر خوش درباره يك نجات دهنده كسي كه حاضر است هزينه ) 2  

  .مجازات گناه را براي گناهكاران بپردازد
 توضيح ء اشعياكه خدا به را خبر بد؛ اجازه دهيد تا ابتدا دربارة آياتي كه  
بايست آنرا به يهوديان و افراد ديگري كه گوش شنوا دارند   او ميدهد، مي
  :در فصل اول، اشعياء نبي نوشته. رساندب

  
هاي عزّيا و   ابن آموص كه آن را درباره يهودا و اورشليم، در روزءرؤياي اشعيا

و اي زمين ! اي آسمان بشنو. يوتام و آخاز و حزقيا، پادشاهان يهودا ديد
پسران پروردم و برافراشتم اما ايشان . گويد گوش بگير زيرا خداوند سخن مي

 آخور صاحب خود را ،گاو مالك خويش را و االغ. صيان ورزيدندبر من ع
كار  واي بر امت خطا. شناسند و قوم من فهم ندارند شناسد، اما اسرائيل نمي مي

خداوند . باشند و بر ذريت شريران و پسران مفسد و قومي كه زير بار گناه مي
ب منحرف را ترك كردند و قدوس اسرائيل را اهانت نمودند و بسوي عق

بخور نزد من مكروه است و غرّه ماه . هداياي باطل ديگر مياوريد ....شدند
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توانم تحمل  گناه را با محفل مقدس نمي. و سبت و دعوت جماعت نيز
هاي شما را جان من نفرت دارد؛ آنها براي من بار  ها و عيد غرّه .نمايم

هاي   كه دستهنگامي .ام سنگين است كه از تحمل نمودنش خسته شده
كنيد، چشمان خود را از شما خواهم پوشانيد و چون  خود را دراز مي
هاي شما پر از   زيرا كه دست؛كنيد، اجابت نخواهم نمود دعاي بسيار مي

  )15- 13 ،4-2 :1 ءاشعيا! (خون است
  
او . كاري ايشان توبيخ و شماتت نمود گونه يهوديان را براي ريااشعياء نبي اين  

كه اين قوم  چون«: گويد و خداوند مي": كند را در چنين خالصه ميگناهان قوم 
هاي خويش مرا تمجيد  جويند و به لب از دهان خود به من تقرّب مي

اند و ترس ايشان از من وصيتي است  ، اما دل خود را از من دور كردهنمايند مي
 عمل عجيب و اين اينك من بار ديگر با اين قوم بر بنا ؛اند كه از انسان آموخته

مان ايشان باطل و فهم فهيمان ايشان يغريب بجا خواهم آورد و حكمت حك
  )13 :29 ء؛ اشعيا8 :15متي  ("»!مستور خواهد شد

كاري ايشان،  جهت گناهان و ريا  قوم اسرائيل را به نبياشعياءپس از اينكه   
م او را نمايد، شروع به بيان خبر خوب به ايشان و هر كس ديگر كه كال توبيخ مي

گويد كه خدا قلب هر كس را كه به او   ميخبر خوشاين . كند شنود، مي مي
مانده، به  حال اجازه دهيد تا در اين وقت باقي. ايمان آورد، پاك خواهد فرمود
  .توضيح اين خبر خوش بپردازيم

  
  »اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد. ه نماييمبياييد تا با همديگر محاج، 

 سرخ باشد، مانند پشم ، سفيد خواهد شد و اگر مثل قرمز،مانند برف
  )18 :1اشعياء ( ».خواهد شد

صداي ندا ... :گويد خداي شما مي! قوم مرا تسلّي دهيد! ي دهيدتسلّ"  
 و طريقي براي خداي ما در راه خداوند را مهيا سازيداي در بيابان،  كننده

 كوه و تلّي پست خواهد شد؛ اي برافراشته و هر هر دره... صحرا راست نماييد
و جالل خداوند . ها هموار خواهد گرديد ها راست و ناهمواري و كجي

مكشوف گشته، تمامي بشر آن را با هم خواهند ديد زيرا كه دهان خداوند اين 
و اي ! آي دهي به كوه بلند بر اي صهيون كه بشارت مي... را گفته است

آن را بلند كن و ! ت بلند كن قو آوازت را با،دهي اورشليم كه بشارت مي
اينك خداوند » !هان خداي شما است«هاي يهودا بگو كه  مترس و به شهر
اينك اجرت او . نمايد راني مي  و بازوي وي برايش حكمآيد يهوه با قوت مي

  )10-9 ،5-3 ،1 :40اشعياء ( ".آيد با وي است و عقوبت وي پيش روي او مي
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اينك باكره آبستن شده، : متي خواهد دادخود خداوند خودش به تو عال"  
كه تفسيرش اين  خواهند خواند  و نام او را عمانوئيلپسري خواهد زاييد

  )23 :1؛ متي 14 :7اشعياء ( "!خدا با ما: است
  

خدا ! خدا يك معماي عظيم را از طريق اشعياء نبي آشكار فرموده است  
حال هرگز ه بفرستد كه تا بحم يك دختر باكر را به رروح خودقصد فرمود كه 

خواست از طريق آن  ه خدا مياين روشي بود ك! با مردي رابطه نداشته است
ح، پدر جسماني دانيد، عيسي مسي طور كه ميهمان. وعود به جهان بيايد ممسيح

 كلمة  عيسيدنيا آيد، در ملكوت و آسمان بود؛ زيرا كه بهنداشت و پيش از آن
خدا است كه در  ، مسيح نبي اشعياءبه پيشگوييا بن. خدا و آغاز همه چيز است

خدايي كه روح است، تصميم ! شكوهي چه حقيقت پر. جسم ظاهر شده است
چون طفلي كوچك ره و همگيرد تا در جسم انسان و از طريق يك دختر باك مي

اينك ": گويد  است كه مي نبي اشعياءاين درست همان تفسير نبوت! به جهان آيد
ند كه نام او را عمانوئيل خواهند خواده، پسري خواهد زاييد و باكره آبستن ش

  "!خدا با ماتفسيرش اين است، 
 موعود نوشته سيحهاي بعدي كتاب اشعياء، جزئيات بيشتري دربارة مفصلدر   

  :نويسد نهم از كتاب خود، چنين مي در فصل  نبياشعياء. شده است
  

"خواهند ديد و بر ساكنان يمينور عظ  بودند، ك ميقومي كه در تاريكي سال 
 و ولدي زاييدهزيرا كه براي ما .. . نور ساطع خواهد شد؛ موتةزمين ساي

عجيب پسري به ما بخشيده شد و سلطنت بر دوش او خواهد بود و اسم او 
خوانده خواهد شد"!سالمتي سرور ، پدر سرمدي،خداي قدير ،شيرم . 
: خوانيم  همين كتاب هم ميپنجمهمچنين در فصل سي و ) 6 ،2 :9اشعياء (
.  چشمان كوران باز خواهد شد و گوشهاي كَران مفتوح خواهد گرديدگاهآن"
. خواهند نمود و زبان گُنگ خواهد سراييدخيز  و گاه لَنگان مثل غزال جستآن

  )6-5 :35اشعياء  (".ها در صحرا خواهد جوشيد  و نهرها در بيابانزيرا كه آب
  

دا را ، قدوسيت و رحمت خكند كه مسيح گويي مي، پيشدر اين آيات، اشعياء نبي
را انجام خواهد هايي   كارگويد كه مسيح چنين مياو هم. به زمين خواهد آورد
پس همه خواهند دانست كه او از ! كس ديده نشده استداد كه تا بحال از هيچ

: نويسد كه اسم مسيح مي  نبي اشعياءبراي همين است كه!  آمده استحضور خدا
"خوانده خواهد "! سرور سالمتي! پدر سرمدي! خداي قدير!شيرعجيب و م 
رديف كه او هرگز مسيح را هم وجه تمايز اشعياء با مردم امروزي اين است .شد
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ست و از  خداي مجسم ادانست كه مسيح او مي! داد ار نميبا ساير پيامبران قر
  !حضور خداي پدر آمده است

واهم كه يك فصل خ پايان ببريم، اجازه مي را به پيش از آنكه اين درس  
سوم اين كتاب، فصل پنجاه و . مطالعه نماييم را هم  نبي اشعياءديگر از كتاب

اين . ترين قسمتي است كه اين پيامبر بزرگ خدا نوشته است انگيز شگفت
چون يك برّه براي  بايد خونش را هم كه چگونه مسيحدهد فصل شرح مي

ة به اين كالم الهام شد. يزد تا تاوان گناه او را بپردازدآمرزش گناهان انسان بر
  :دقّت گوش فرا دهيد خدا نيز به

  
كيست كه خبر ما را تصديق نموده و كيست كه ساعد خداوند بر او "
نكَمزيرا به حضور وي مثل نهال و مانند ريشه در زمين  ف شده باشد؟ش

و چون او را . باشد او را نه صورتي و نه جمالي مي. خشك خواهد روييد
خوار و نزد مردمان مردود و . نگريم و منظري ندارد كه مشتاق او باشيم مي

ها را از او بپوشانند و خوار  ديده و مثل كسي كه روي صاحب غمها و رنج
لكن او غمهاي ما را بر خود گرفت و  .شده كه او را به حساب نياورديم

را از جانب خدا زحمت و ما او . خويش حمل نمود هاي ما را بر درد
هاي ما  كه به سبب تقصير و حال آن .كشيده و مضروب و مبتال گمان برديم

و تأديب سالمتي ما بر وي آمد . مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديد
جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و  .و از زخمهاي او ما شفا يافتيم

و خداوند گناه جميع ما را بر وي هر يكي از ما به راه خود برگشته بود 
  .نهاد

  اي كه براي  همثل برّ. ا تواضع نموده، دهان خود را نگشوداو مظلوم شد ام
زبان است همچنان  اش بي رندهبرند و مانند گوسفندي كه نزد پشم ب ذبح مي

ر  او كه تفكّةو از طبق. از ظلم و از داوري گرفته شد .دهان خود را نگشود
ز زمين زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب نمود كه او ا

. و قبر او را با شريران تعيين نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان گرديد؟
ا خداوند را پسند ام .اي نبود هرچند هيچ ظلم نكرد و در دهان وي حيله

چون جان او را قرباني . آمد كه او را مضروب نموده، به دردها مبتال سازد
ناه ساخت، آنگاه ذريت خود را خواهد ديد و عمر او دراز خواهد شد و گ

 مشقّت جان خويش را ةثمر .مسرت خداوند در دست او ميسر خواهد بود
 عادل من به معرفت خود بسياري را ةو بند. خواهد ديد و سير خواهد شد

 عادل خواهد گردانيد زيرا كه او گناهان ايشان را بر خويشتن حمل خواهد
اين او را در ميان بزرگان نصيب خواهم داد و غنيمت را با  بر بنا .نمود
كه جان خود را به مرگ  آوران تقسيم خواهد نمود، به جهت اين  زور
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كاران محسوب شد و گناهان بسياري را برخود گرفت و  ريخت و از خطا
  )53اشعياء ( ".كاران شفاعت نمود براي خطا

  
بي درمورد رنج مسيح براي آمرزش گناهان چه كه اشعياء ناين است آن  

 خون پاكش را براي تمام سيحبلي دوستان گرامي، الزم بود تا م. نويسد انسان، مي
دار گردد؛ گناهان ما را  كه عدالتش خدشهران بريزد تا خدا بتواند بدون آنكاگناه

، نبوت سال پيش از مسيحصد مين دليل است كه اشعياء نبي، هفته به. بيامرزد
 . مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديدهاي ما به سبب تقصير": كهكند  مي

اشعياء  (".و تأديب سالمتي ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا يافتيم
  .ها است  براي انسانخبر خوب و خبر بد اين آيات، خالصة )6 ،5 :53

 ها در پيشگاه خدا مة ما انسانه" آن است كه خبر بداول، ) 1    
  "!كار و مستوجب مجازات هستيمشده و گمراه، گناهن گوسفندان گمچوهم

اي طرح فرموده است  ه آن است كه خدا برنامخبر خوبو دوم، ) 2    
كه به  و حال آن": به اين علت اشعياء نوشته اخيز مسيحخاطر مرگ و رستتا ب

 و خداوند.. .هاي ما مجروح و به سبب گناهان ما كوفته گرديد سبب تقصير
  ".نهادگناه جميع ما را بر وي 

 كه گناهان شما در پيشگاه خداي مقدس؛ چقدر عظيم دانيد مي، آيا دوستان  
 كه از رحم يك دختر باكره به جهان  كه مسيحايمان داريد آيا گران است؟و 

 مسيح دانيد چرا مي ها بريزد؟ آمد تا خون پاكش را براي فدية گناهان همة انسان
  ا مانند يك بره قرباني بريزد؟ربايست خونش  مي

خواهد به شما كمك كند تا هر  يخدا م. به اين موضوعات، عميقاً بينديشيد  
  .چه را كه اشعياء نبي گفته است، درك كرده و دربارة آن تصميم درستي بگيريدآن

واريم كه   هم با ما همراه بوديد، از شما ممنونيم و اميدكه در اين درس از اين  
ياء نبي را درك كنيد كه  بركت خاص عطا فرمايد تا موضوع پيام اشعخدا شما را

  :گويد مي
  

اگر گناهان شما مثل . ه نماييمبياييد تا با همديگر محاج« :گويد خداوند مي"
 سرخ باشد، ، سفيد خواهد شد و اگر مثل قرمز، مانند برف،ارغوان باشد

  )18 :1اشعياء  ("!مانند پشم خواهد شد
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  56درس 
   نبياءارمي

  
  
  
   ارمياءكتاب

  
ما در نام خدا، خداوند .  سالمتي بر شما باد فيض ونده،خواندوستان عزيز   

خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي
درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 

 درستوانيم دوباره با  يم كه ميخوشحال. فرستيم ميباشند؛ به شما سالم و درود 
  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،

 پرداختيم كه اشعياءنام  هي، بهبلي، به پيام يكي از پيامبران ال قدر درس  
حدود . ام خدا نبوت كرده بودبايست بيايد، با اله  موعود كه ميدربارة مسيح

ويي كرده بود كه گ، اشعياء نبي پيش آمدن مسيحنياسال پيش از به دهفتصد 
كند  آيد، پاك زندگي مي كاران از يك دختر باكره به جهان ميچگونه منجي گناه

چنان اما اين پيشگويي، هم. ي انجام نداده استكند كه هرگز كس و معجزاتي مي
. ود داردآلود آن منجي را هم در خ هاي تلخي است كه مرگ درد شامل وعده

ة گناهان و راه  بايد درد بكشد و خون را بريزد تا كفّارگويد كه مسيح عياء مياش
شود و زندگي   با اين كار، بر مرگ پيروز ميمسيح. كار باشدآمرزش انسان گناه

 در اين درس. دهد ورند، هديه ميجاودان را براي تمام كساني كه به او ايمان آ
  .پردازيم مي  نبي ارمياءيعنيبه زندگي و پيام يكي ديگر از انبياي خدا، 

طور كه قبالً همان. زيست ارمياء در حدود يكصد سال پس از اشعياء مي  
پارچه نبود، بلكه به دو قوم اسرائيل كه يم، قوم اسرائيل ديگر يك ملّت يكدانست

در . در شمال ساكن بودند و يهودا كه در جنوب ساكن بودند؛ تقسيم گشته بود
 اسرائيل نابود شده بود، زيرا خدا آنان را به دست دوران ارمياء، پادشاهي

دشمنانشان تسليم كرده بود، چون ايشان به پيام انبياي خدا توجهي نكرده بودند 
يهودا ، تنها براين از آن قوم يهود بنا. ه كنندو نخواسته بودند كه از گناهانشان توب

اهي گ در آن پرستششليم بود كهپايتخت اين پادشاهي، شهر اور. باقي مانده بود
. و پرستش خدا بنا نموده بودرا براي ستايش وجود داشت كه حضرت سليمان آن

ين قوم يهودا  موعود از به بود كه مسيحطور كه قبالً آموختيم، خدا وعده دادهمان
  .به جهان خواهد آمد
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دنيا  كيلومتري اورشليم به ارمياء يك يهودي بود و در شهر كوچكي در پنج  
در آن . نمود ا خدمت ميعنوان يك كاهن در معبد، خدا ر پدر وي ب.آمده بود

از كالم خداوند خدا  بودند، اما بسيار مذهبيتر يهوديان، هنوز دوران بيش
اما ارمياء مردي بود كه قلباً به پيروي از فرمايشات خدا مايل . كردند پيروي نمي

حال بياييد با .  بفرستد موعود را به دنيا او منتظر روزي بود كه خدا مسيح.بود
  :ارمياء نوشته.  كنيمهم از فصل اول كتاب ارمياء، چند آيه را مطالعه

  
كه تو را در شكم  قبل از آن« :پس كالم خداوند بر من نازل شده، گفت"

صورت بندم تو را شناختم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس 
 اينك من ،آه اي خداوند يهوه «: فتمپس گ ».نمودم و تو را نبي امت قرار دادم

مگو من «: ا خداوند مرا گفتام ».كه طفل هستم دانم چون تكلّم كردن را نمي
چه تو را امر  هر هطفل هستم، زيرا هر جايي كه تو را بفرستم خواهي رفت و ب

من با تو : گويد از ايشان مترس زيرا خداوند مي.  تكلّم خواهي نمود،فرمايم
  گاه خداوند دست خود را دراز كرده، آن ». رهايي خواهم دادهستم و تو را

اينك كالم خود را در دهان تو « :مرا لمس كرد و خداوند به من گفتدهان 
كني  بدان كه تو را امروز بر امت ها و ممالك مبعوث كردم تا از ريشه بر .نهادم

 "».و منهدم سازي و هالك كني و خراب نمايي و بنا نمايي و غرس كني
  )10-4 :1ارمياء (
  

سوي برادران  خدا به او فرمان داد تا به. خدا ارمياء را پيامبر خود خواند  
سوي  يهودي خود رفته و به آنان بگويد اگر از گناهان خود توبه نكنند و به

وظيفة . نگردند، خدا ايشان را داوري و مجازات خواهد فرمود خداوند باز
خواستند كه كسي به  يهوديان نميده بود، زيرا دوش ارمياء گذاشته ش سنگيني به

 اما ارمياء نبي .سازد آنان بگويد كه اعمال مذهبي آنان خدا را خشنود نمي
مدت بيست و ين دليل، او بهم به. صدد خشنودي انسان باشد كسي نبود كه در

نمود و  سال در اورشليم و سراسر سرزمين يهودا به توبه موعظه ميچهار 
خدا از من خواسته تا به شما هشدار دهم كه اگر از گناهانتان توبه گفت كه  مي

ها اجازه خواهد داد  نكنيد و از كالم خداوند پيروي ننماييد، خدا به ارتش بابِلي
و شما ! را تسخير و به آتش؛ نابود سازند اورشليم و معبد، حمله كرده و آنتا به

  !هيد شدو از سرزمينتان آواره خوارا اسير خواهند نمود 
حال اجازه دهيد تا آيات ديگري را در همين مورد از فصل هفتم كتاب   

  :به كالم خدا گوش دهيد.  بخوانيمارمياء نبي
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 ة خانةبه درواز« : گفت  نازل شده،ءكالمي كه از جانب خداوند به ارميا"  
  : بگو كالم را در آنجا ندا كرده،خداوند بايست و اين 

 ،نماييد  خداوند را سجده مي ها داخل شده، ين دروازهاي تمامي يهودا كه به ا  
ها  طريق: گويد يهوه صبايوت خداي اسرائيل چنين مي .كالم خداوند را بشنويد

. و اعمال خود را اصالح كنيد و من شما را در اين مكان ساكن خواهم گردانيد
 هيكل  ه،وهه، هيكل يوه توكّل منماييد و مگوييد كه هيكل ي،به سخنان دروغ

يهطريقها و اعمال خود را اصالح كنيد و ،زيرا اگر به تحقيق. ه اين استو 
زنان  و بر غريبان و يتيمان و بيوه  عمل آوريد، هانصاف را در ميان يكديگر ب

جهت  گناهان را در اين مكان نريزيد و خدايان غير را به ظلم ننماييد و خون بي
ما را در اين مكان در زميني كه به پدران ضرر خويش پيروي ننماييد، آنگاه ش

اينك شما به سخنان  .ام ساكن خواهم گردانيد شما از ازل تا به ابد داده
  .نماييد دروغي كه منفعت ندارد توكّل مي

خوريد و  نمي  قسم،شويد و به دروغ آيا مرتكب دزدي و زنا و قتل نمي  
شناسيد پيروي  كه نمي و آيا خدايان غير را  سوزانيد؟ براي بعل بخور نمي

 ااي كه به اسم من مسم و داخل شده، به حضور من در اين خانه نماييد؟ نمي
 "؟ايم د كه به گردن تمام اين رجاسات سپرده شدهيگوي ايستيد و مي است مي

  )9-1 :7ارمياء (
  

همين علّت، ارمياء تحت هدايت خدا، آنان را براي اين اعمال ناپسند آنان،  به  
، اما اعمالشان شناسند كردند كه خدا را مي آنان وانمود مي. نمايد توبيخ مي

  :در فصل هفدهم همين كتاب، اينطور نوشته شده است! ادد را نشان نمي اين
  

ملعون باد كسي كه بر انسان توكّل دارد و بشر «: ويدگ و خداوند چنين مي"  
ه چيز دل از هم. ..را اعتماد خويش سازد و دلش از يهوه منحرف باشد

 كيست كه آن را بداند؟ من يهوه تفتيش ر است و بسيار مريض استت فربينده
كس برحسب راههايش و بر وفق  ها هستم تا به هر دهة گُردل و آزمايندة كنند
  )10-9 ،5 :17ارمياء ( "». اعمالش جزا دهمةثمر

  
نان را ارمياء با اين كلمات، به قوم يهودا، هشدار داد كه اگر توبه نكنند، خدا آ

  !ها خوار و ذليل خواهد نمود بِليدست دشمنان ايشان؛ يعني با به
كنيد كه آنان به اين كالم و هشدار، اعتنا و توجه كردند و تسليم  فكر مي  

تر ايشان اصالً به كالم خدا توجهي بيشكالم خدا شدند؟ بايد عرض كنم كه 
بلكه ! آميز نشان ندادند ار حتّي كاهنان هم التفاتي به اين پيام هشد!نشان ندادند

آنان . آنان ارمياء را دستگير و زنداني كردند و پاهاي او را در زنجير گذاشتند
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توانستند باور كنند كه خدا ايشان را به دست دشمنانشان تسليم و ذليل  نمي
آنان از ارمياء ! ممكن است كار، غيركردند كه اين آنان تصور مي! مودخواهد ن

  ! بود كه اورشليم ويران خواهد شد پيشگويي كردهعصباني بودند كه
تنها كاهنان و مردم عادي از پذيرش كالم خدا سرپيچي كردند، بلكه حتّي  نه  

 با  راكتاباني كه كتاب ارمياء را خواند، او زم. پادشاه يهودا هم او را نپذيرفت
 كرد و  و به داخل آتش پرتاباز ميان پاره كردعصبانيت و تحقير؛ با چاقويي 

او هم از گناهش توبه نكرد و كالم خدا را نپذيرفت و كتاب ارمياء ! را سوزانيدآن
توانست اراده و خواست خدا را تغيير  اما اين كار او نمي. را به آتش سوزانيد

  .خدا به ارمياء فرمان داد تا دوباره كتابش را بنويسد. دهد
ردم و كاهنان و مگونه شويد كه چ اگر كالم خدا را بخوانيد، متوجه مي  

بار او  حتّي يك.افكندند ارمياء را آزار داده و غالباً در زندان ميپادشاه يهودا، 
  ! پر از گل و لجن بود، انداختندچالي كه را به سياه

ت اين است كه اينطور نبود كه فقط يهوديان زيادي به چيزي كه مهم اس  
عني نيست كه به هيچكس ، اين به اين مندادد گوش نميسخنان ارمياء نبي 

 معرّفي دروغ؛ پيامبرها به سخنان افرادي كه خود را به آن! دادند گوش نمي
 خودشان را فرمايد كه بسياري كالم خدا به ما مي! دادند گوش مينمودند،  مي
كاري خودشان، از خدا دور  زدند و قوم را با فريب و رياجاي انبياي خدا جا ب

هر زماني كه ارمياء دربارة ويراني و . جانب خدا نبودزيرا كالم آنان از . كردند
نه، ": آوردند كه مي گفت، آن پيامبران دروغين، فرياد بر اسارت اورشليم سخن مي

تواند  هيچكس نمي. توانند بر ما غلبه كنند نميها  بابِلي! طور نيستهرگز اين! نه
يم ديد و از ما تنها آرامش را خواه! گاه و هيكل خدا را ويران سازدپرستش

  "!صيبت و فاجعه خبري نخواهد بودم
  اما ارمياء به همه يهوديان گفت،  

  
به سخنان اين انبيايي كه براي شما نبوت «: گويد يهوه صبايوت چنين مي"  
 و رؤياي دل دهند كنند گوش مدهيد زيرا شما را به بطالت تعليم مي مي

ين انبيا را نفرستادم ليكن من ا... كنند و نه از دهان خداوند خود را بيان مي
اما اگر در مشورت . ا ايشان نبوت نمودند ام،به ايشان سخن نگفتم. دويدند

كردند و ايشان را از راه بد و از  ماندند، كالم مرا به قوم من بيان مي من قايم مي
  )22 ،21 ،16 :23ارمياء ( ".گردانيدند اعمال شرير ايشان برمي

  
كارانة انبياي كذبه،  به قوم دربارة سخنان دروغ و فريبهمين خاطر ارمياء،  به  

دهد؛ اما متأسفانه بسياري از مردمان يهودا، به حرف او توجهي  هشدار مي
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اما . كنند سخنان باطل و دروغ انبياي دروغين را باور ميجاي آن  كنند و به نمي
د كه اين ارمياء فهمن  پادشاه، كاهنان و مردم مي بود،دير شدهدر زماني كه خيلي 

هميشه كالم خدا !  زنده را بيان نموده بودكالم حقيقي خدايبوده است كه 
  .راست و درست است

  :گويد به كالم خدا توجه كنيد كه چه مي  
  

ل با تمامي لشكر خود در روز دهم ماه  پادشاه بابِنبوكدرصرو واقع شد كه 
بل آن اردو زده، دهم سال نهم سلطنت خويش بر اورشليم برآمد و در مقا

و شهر تا سال يازدهم صدقيا پادشاه در  .سنگري گرداگردش بنا نمودند
 قحطي در شهر چنان سخت شد كه ،و در روز نهم ماه چهارم .محاصره بود

 و تمام مردان جنگي اي ساختند پس در شهر رخنه .براي اهل زمين نان نبود
.  فرار كردند،باغ پادشاه بوداي كه در ميان دو حصار نزد  در شب از راه دروازه

و لشكر  .و ايشان به راه عرَبه رفتند. و كلدانيان شهر را احاطه نموده بودند
ريحا به صدقيا رسيدند و تمامي  پادشاه را تعاقب نموده، در بيابان اَ،كلدانيان

ل به پس پادشاه را گرفته، او را نزد پادشاه بابِ .لشكرش از او پراكنده شدند
 پسران صدقيا ،لو پادشاه بابِ . دادامات آوردند و او بر وي فتور زمين حه دبلَرِ

و  .قتل رسانيد و جميع سروران يهودا را نيز در ربله كُشت را پيش رويش به
ل او را به و پادشاه بابِ. دو زنجير بسته چشمان صدقيا را كور كرده، او را ب

و در روز دهم ماه پنجم از  .ختل برده، وي را تا روز وفاتش در زندان اندابابِ
ادان كه سال نوزدهم سلطنت نبوكدرصر ملك پادشاه بابل، نبوزردان رئيس جلّ

 پادشاه ة خداوند و خانةو خان .ايستاد به اورشليم آمد ل ميبه حضور پادشاه بابِ
و  . بزرگ را به آتش سوزانيدةهاي اورشليم و هر خان را سوزانيد و همه خانه

هاي  ادان بودند، تمامي حصاردانيان كه همراه رئيس جلّتمامي لشكر كل
و نبوزردان رئيس جالدان بعضي از  .هر طرف منهدم ساختند هاورشليم را ب

ن را كه ا قوم را كه در شهر باقي مانده بودند و خارجيةفقيران خلق و بقي
دان اما نبوزر .ت را به اسيري برد جمعيةطرف پادشاه بابل شده بودند و بقي هب

 ...رئيس جالدان بعضي از مسكينان زمين را براي باغباني و فالّحي واگذاشت
- 13 ،11- 9 ،6-4 :52ارمياء ( !رفتند اسيري به خود واليت از يهودا پس
16، 27(  

  
زبان پيامبر خود، يعني ارمياء فرموده   را كه بهچهآن خدا هربينيم كه  پس مي  

 ارمياء سخناندانستند كه  وديان ميحال ديگر همة يه. انجام رسانيد بهبود؛ 
  !ها اسير و مورد تحقير بودند لي است، اما چه سود كه آنان در دستان بابِراست
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اقلّ بفهميم  توانيم بياموزيم؟ شايد حد امروزه ما چه درسي از اين داستان مي  
چيز درست،  خره خواهند فهميد كه چهروز داوري، تمام فرزندان آدم باالَكه در 
خواهد تا شما اكنون بفهميد كه  خدا مياما ! چيز اشتباه بوده است هو چ
چيزي درست و حقيقت است تا در روز داوري، شرمنده و پشيمان  چه

 ! در روز داوري، توبه كردن بسيار دير است و پشيماني سودي ندارد!نباشيد
، 2 :6الة دوم پولس رسول به قرنتيان همين دليل است كه كالم خدا در رس به

 اآلن روز نجات اينك!  الحال زمان مقبول استاينك... ": چنين فرموده است
  )2 :6دوم قرنتيان  (".است
ها را بيازماييد كه از خدا  اي حبيبان، هر روح را قبول مكنيد، بلكه روح"  

اول يوحنا  (".اند زيرا كه انبياي كذبة بسيار به جهان بيرون رفته. هستند يا نه
4: 1(  

بعدي خواهيم ديد كه عاقبت يهودياني كه از وطن خود به بابِل به  در درس  
  .شود اسيري رفتند، چه مي

كه توسط ارمياء نبي خدا شما را بركت دهد تا دريافت كنيد كه وعدة خدا   
  .فرمايد كالم خدا مي.  پيامي داردچه معنا است و براي شما چهگفته شد، به 

  
جو نماييد، مرا  و تمامي دل خود جستو مرا خواهيد طلبيد و چون مرا به "

  )13 :29ارمياء ( ".خواهيد يافت
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  57درس 
   نبيدانيال

  
  
  

  6 ،1 دانيال كتاب
  

ما در نام خدا، خداوند .  سالمتي بر شما باد فيض ونده،خواندوستان عزيز   
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي
 مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته درك كرده و

 درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به
  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،

؛ نگاهي ارمياء نام دگي يكي از انبياي خدا، به قبلي، به داستان زن درسدر  
موعود، سال پيش از آمدن مسيح  پيامبر بزرگ خدا در حدود ششصد اين. داشتيم

ه نكردن ديديم كه او چگونه به قوم خود دربارة عاقبت توب. كرد زندگي مي
هاي او گوش ندادند و تر مردم اسرائيل به حرففانه بيشايشان، هشدار داد و متأس

سليم نمود ها ت دست بابِلي را شنيدند و خدا آنان را بكاذبانبياي سخنان دروغ 
 اسيري گاه ايشان سوزانيده و ويران گرديد و ايشان بهو شهر اورشليم و پرستش

رمياء فرموده بود، اتّفاق طوري كه خدا به پيامبرش اچيز درست همان همه. رفتند
  .افتاد
اما اين اتّفاقات تلخ به اين معنا نيست كه خدا قوم يهود را كه برگزيدة او   

 را كه به ابراهيم، اي وعدهتوانست  خدا نمي.  ترك فرمودبودند، براي هميشه
اسحاق و يعقوب داده بود كه از طريق ايشان تمام اقوام و ملل جهان بركت 

 را براي فرستادن اش برنامهتوانست  خدا نمي. خواهند يافت، فراموش نمايد
اموشي دهنده از بين قوم يهود كه از نسل ابراهيم و اسحاق بودند، را به فر نجات
فرمايد كه خدا چگونه از قومش در هنگامي كه در  عالوه كالم خدا مي به. بسپارد

كه آنان را دوباره   محافظت فرمود تا اينسالهفتاد بِل اسير بودند، براي مدت با
دي ان را بشنويد، الزم است تا درس بعكه داست براي اين. گردانيد به اورشليم باز
  .هم صبر كنيد

صد داريم تا دربارة يك مرد جوان كه در زمرة اسيران يهودي  قدر اين درس  
كلمة .  استدانيالاسم اين فرد، . ساكن در بابِل بود كالم خدا را مطالعه كنيم

جز خدا دانيال از هيچكس ب. باشد  ميخدا داور من است،معناي  دانيال به
گفتند،  يكردند و م هايي كه ديگران دربارة او فكر مي او به چيز. ترسيد نمي
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دانيال كامالً به گفتة حضرت . فقط افكار خدا براي او مهم بودند. داد اهميتي نمي
ترس از انسان، دام ": گويد ، مي25 :29 ايمان داشت كه در كتاب امثال سليمان

  ".افراز خواهد شد كه بر خداوند توكّل نمايد، سر هرگستراند، اما  مي
، شامل كتاب دانيال. بي بسيار مهم بنويسدخدا به دانيال الهام فرمود تا كتا  

. ها را اختراع كرده باشدتواند آن  كه ذهن انسان هرگز نميمطالب بسياري است
حال دانيال دربارة  اينبا . ه چه اتّفاقي خواهد افتادداند كه در آيند تنها خدا مي
كه آنان پا به عرصة  ، پيش از آنگذشت بسياري از اقوام جهان تاريخ و سر

رس، روم و يونان، خيلي مثالً او دربارة پادشاهي پا. هور بگذارند، نوشته بودظ
او همانند . هاي مهمي نوشته است وجود آيند، چيزها ب قبل از آنكه اين پادشاهي

، مطالب  موعودگشت مسيح  بازآمدن وهي ديگر، دربارة بسياري از پيامبران ال
و بعد از آن ": خوانيم نين مي، چ26 :9در كتاب دانيال . زشي نوشته استاربا 

هفته، مسيح منقطع خواهد گرديد و از آن او نخواهد بود، بلكه قوم شصت و دو 
آيد، شهر و قدس را خراب خواهند ساخت و آخر او در آن  آن رئيس كه مي

آميز  هاي اسرار  در گفته".ها معين است  و تا جنگ، خرابيسيالب خواهد بود
جهت كفّارة   براي مردن به كه نخستين آمدن مسيح، مشخّص استدانيال نبي

هم به  بياييد با. گشت او براي داوري عادالنة دنيا است ها است و باز گناهان انسان
نيال نبي، با هم چند آيه را از فصل هفتم كتاب دا. روياي دانيال گوش دهيم

  :قرائت كنيم
  

 جلوس فرمود و لباس او ماياالَ قديمها برقرار شد و   تا كرسي،كردم مي و نظر"
هاي آتش و  مثل برف سفيد و موي سرش مثل پشم پاك و عرش او شعله

نهري از آتش جاري شده، از پيش روي او  .هاي آن آتش ملتهب بود چرخ
ها كرور به حضور وي  كردند و كرور هزاران هزار او را خدمت مي. بيرون آمد

  !ه گرديدها گشود ديوان برپا شد و دفتر. ايستاده بودند
هاي آسمان آمد و   با ابرپسر انسانو در رؤياي شب نگريستم و اينك مثل   

و سلطنت و جالل و  .ام رسيد و او را به حضور وي آوردندياالَ نزد قديم
. ملكوت به او داده شد تا جميع قومها و امتها و زبانها او را خدمت نمايند

 ".وت او زايل نخواهد شدزوال است و ملك سلطنت او سلطنت جاوداني و بي
  )14 ،13 ،10 ،9 :7دانيال (
  

هاي ترين قسمت ي نيست تا دربارة عميقدوستان عزيز، چون وقت ما كاف  
ستان داافكار خدا كه در كتاب دانيال گفته شده است، تفكّر كنيم، پس تنها به 

  .پردازيم  ميدانيال نبيخود 
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ها كه نبوكدنصر نام  ابِليبينيم كه چگونه پادشاه ب در فصل اول كتاب مي  
 را برگزيد تا تعليم يافته يهوديهوش و مستعد   زيبا و باجوانانداشت، برخي از 

  .ان بود يكي از اين جواندانيالو در دربار او خدمت نمايند و 
اما در همان روز . ها نمود اين، دانيال شروع به تحصيل در مدرسة بابِلي بر بنا  

پادشاه بابِل امر فرموده بود .  روبرو گرديدكل بزرگترس و مشاول او با يك 
ا تا آن جوانان، از بهترين شراب و بهترين خوراك موجود بنوشند و بخورند، ام

ها بودند و از نظر يهوديان  واقع قرباني بتها؛ در  ها و خوراك اين نوشيدني
ها نتوانست از آ آيا دانيال مي. دندش پاك و نجس محسوب مي پرست، نا يكتا

. ترسيد  از خدا ميدانيالچون ! توانست؟ اما چرا نمي! بخورد و بنوشد؟ هرگز
. راحت سازد داد بميرد، اما كاري نكند كه خداوند خدا را نا دانيال ترجيح مي

دانيال در دل خود قصد نمود كه اما " :خوانيم ، مي8 :1اين در كتاب دانيال  بر بنا
پس از . نوشيد، نجس نسازد شرابي كه او مي را از طعام پادشاه و از خويشتن

  ".ت نمود كه خويشتن را نجس نسازدسرايان درخواس رئيس خواجه
فرمايد كه چگونه خدا دانيال را از ترسش رهايي  و كالم خدا در ادامه مي  

در آية بيستم همين .  عطا فرمودخردمندي و دانشي بزرگداد، او را بركت و 
هر مسألة حكمت و فطانت كه پادشاه از ايشان و در ": فصل نوشته شده است

 او گراني كه در تمام مملكت استفسار كرد، ايشان را از جميع مجوسيان و جادو
سال براي چهار لّت، دانيال تقريباً هفتاد ع به همين ".مرتبه بهتر يافتبودند، ده 

  . كار كرد و خدا هميشه با او بودپادشاه
 دانيالزندگي داستان نگاهي به  واهيمخ ي، مدرساين ماندة  در وقت باقي  

در . ترسيد دهد دانيال از هيچكس بجز خدا نمي ني كه نشان ميداستا. بيندازيم
 خواهيم ديد كه چگونه دانيال از تمام افراد ديگري كه براي پادشاه كار اين درس

ب و آنان افرادي بودند كه به رشوه گرفتن و تقلّ. تر بود كردند، بهتر و متفاوت مي
اما . هاي ايشان دور شده بودت كرده بودند زيرا ترس خدا از دلراستي عاد نا

كه ترس خدا دل او  زد، چون باز مي درستي؛ سر عدالتي و نا دانيال از پذيرش هر نا
كه خدا از  اينداد تا در چاه شيران انداخته شود تا  او ترجيح مي. را پر ساخته بود

 !خشنود گردد او نا
چنان ه دانيال اكنون پير شده است و همشود ك ا از جايي شروع ميداستان م 

امپراتوري بابِل، ديگر بابِل ناميده . به خدمت به چهارمين پادشاه وفادار است
ها و پارسيان اين سرزمين را تسخير  شود؛ بلكه نام آن پارس است، زيرا ماد نمي

ست همانطور كه دانيال ش، تقسيم نموده بودند، دررا به دو بخ كرده بودند و آن
احترام به فصل ششم از كتاب حضرت دانيال بياييد با . نبي، پيشگويي كرده بود

  :فرمايد كالم خدا چنين مي. گوش فرا دهيم
  



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    350

و  .ساله بود سلطنت را يافتو د و حاليكه شصت و داريوش مادي در"
بيست والي بر مملكت نصب نمايد تا بر  و داريوش مصلحت دانست كه صد

و بر آنها سه وزير كه يكي از ايشان دانيال بود تا آن  .امي مملكت باشندتم
پس اين دانيال  .واليان به ايشان حساب دهند و هيچ ضرري به پادشاه نرسد

 زيرا كه روح فاضل در او بود و پادشاه بر ساير وزراء و واليان تفوق جست
  .تمامي مملكت نصب نمايد اراده داشت كه او را بر

جستند تا شكايتي در امور سلطنت بر دانيال  يران و واليان بهانه ميپس وز  
كه او امين بود و   چون ا نتوانستند كه هيچ علّتي يا تقصيري بيابند، ام،بياورند

در « :پس آن اشخاص گفتند كه .خطايي يا تقصيري در او هرگز يافت نشد
 شريعت  ةدربار مگر اينكه آن را اين دانيال هيچ علتي پيدا نخواهيم كرد

  ».خدايش در او بيابيم
اي « :آنگاه اين وزراء و واليان نزد پادشاه جمع شدند و او را چنين گفتند  

جميع وزراي مملكت و رؤسا و واليان و  .داريوش پادشاه تا به ابد زنده باش
اند كه پادشاه حكمي استوار كند و  مشيران و حاكمان با هم مشورت كرده

روز از خدايي يا انساني سواي تو  كسي كه تا سي هركه ي نمايد غقدغن بلي
پس اي پادشاه فرمان را  .اي پادشاه مسألتي نمايد در چاه شيران افكنده شود

سيان كه منسوخ راپا فرما تا موافق شريعت ماديان و كن و نوشته را امض استوار
  .امضا نمودشاه نوشته و فرمان را اين داريوش پاد بنابر ». تبديل نگردد،شود نمي

  خود درآمده و ةا چون دانيال دانست كه نوشته امضا شده است به خانام 
مرتبه  سمت اورشليم باز نموده، هر روز سه  خود را بهةخان هاي باال پنجره

داشت، نزد خداي  كه قبل از آن عادت مي نمود و چنان زد و دعا مي زانو مي
خاص جمع شده، دانيال را پس آن اش .خواند كرد و تسبيح مي خويش دعا مي

آنگاه به حضور پادشاه . نمايد يافتند كه نزد خداي خود مسألت و تضّرع مي
اي پادشاه آيا فرماني امضا « : فرمان پادشاه عرض كردند كهةنزديك شده، دربار

ز نزد خدايي يا انساني سواي تو اي پادشاه مسألتي ور كه تا سي ننمودي كه هر
اين امر موافق « : پادشاه در جواب گفت.»كنده شود؟ در چاه شيران اف،نمايد

پس ايشان در  ».شود، صحيح است ارسيان كه منسوخ نميپشريعت ماديان و 
باشد  اين دانيال كه از اسيران يهودا مي«حضور پادشاه جواب دادند و گفتند كه 

وز ر نمايد، بلكه هر نمي  اعتنا،اي به تو اي پادشاه و به فرماني كه امضا نموده
  ».نمايد مرتبه مسألت خود را مي سه
آنگاه پادشاه چون اين سخن را شنيد بر خويشتن بسيار خشمگين گرديد و   

دل خود را به رهانيدن دانيال مشغول ساخت و تا غروب آفتاب براي 
آنگاه آن اشخاص نزد پادشاه جمع شدند و به  .نمود استخالص او سعي مي
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ارسيان اين است پ بدان كه قانون ماديان و  پادشاهاي« :پادشاه عرض كردند كه
پس پادشاه امر  ».كه هيچ فرمان يا حكمي كه پادشاه استوار نمايد تبديل نشود

و پادشاه دانيال را  ؛ او را در چاه شيران بيندازندفرمود تا دانيال را بياورند و 
نمايي تو را رهايي  خداي تو كه او را پيوسته عبادت مي« :خطاب كرده گفت

 چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر ةو سنگي آورد و آن را بر دهن ».خواهد داد
 . دانيال تبديل نشودةخود و مهر امراي خويش مختوم ساخت تا امر دربار

سر برد و به حضور وي ه آنگاه پادشاه به قصر خويش رفته، شب را به روزه ب
  .اسباب عيش او را نياوردند و خوابش از او برفت

تعجيل به چاه شيران   پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و بهپس  
 دانيال را صدا زد و پادشاه ،و چون نزد چاه شيران رسيد به آواز حزين .رفت

 خداي حي، آيا خدايت كه او را ة بند،اي دانيال« :دانيال را خطاب كرده، گفت
آنگاه دانيال  »ست؟نمايي به رهانيدنت از شيران قادر بوده ا پيوسته عبادت مي

خداي من فرشتة  !اي پادشاه تا به ابد زنده باش« :به پادشاه جواب داد كه
كه به  خود را فرستاد، دهان شيران را بست تا به من ضرري نرسانند چون

حضور وي در من گناهي يافت نشد و هم در حضور تو اي پادشاه 
 شده، امر فرمود كه نهايت شادمان آنگاه پادشاه بي ».تقصيري نورزيده بودم

آورند و دانيال را از چاه برآوردند و از آن جهت كه بر  دانيال را از چاه بر
و پادشاه امر فرمود  .خداي خود توكّل نموده بود در او هيچ ضرري يافت نشد

 حاضر ساختند و ايشان را ،تا آن اشخاص را كه بر دانيال شكايت آورده بودند
 د به ته چاه نرسيده بودنزاه شيران انداختند و هنوبا پسران و زنان ايشان در چ

  .هاي ايشان را خرد كردند  استخوانةهم ، شيران بر ايشان حمله آوردهكه 
بعد از آن داريوش پادشاه به جميع قومها و امتها و زبانهايي كه در تمامي   

از حضور من فرماني  !سالمتي شما افزون باد« :جهان ساكن بودند نوشت كه
به حضور خداي ) مردمان( شده است كه در هر سلطنتي از ممالك من صادر

و . باد قيوم استاآل دانيال لرزان و ترسان باشند زيرا كه او خداي حي و تا ابد
دهد  او است كه نجات مي .متناهي است زوال و سلطنت او غير ملكوت او بي

سازد و  رهاند و آيات و عجايب را در آسمان و در زمين ظاهر مي و مي
ر پس اين دانيال د ».اوست كه دانيال را از چنگ شيران رهايي داده است

  )27- 1 :6دانيال  (".بود يروز ميفارسي پسلطنت داريوش و در سلطنت كورش 
  
كه ديد خدا براي  توجه اين است كه داريوش بزرگ، پس از اين نكتة جالب  

ام كشور پهناورش صادر دانيال چه معجزة بزرگي فرموده است، فرماني براي تم
  .، زيرا او خداي زنده و جاوداني استهمه از خداي دانيال بترسندنمود تا 
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يد، آيا شما هم از يهوه خداي دوستان عزيزي كه به اين درس توجه كرد  
 خداي دانيال، تنها "خداي دانيال كيست؟": ترسيد؟ شايد بپرسيد كه دانيال مي

او خداي موسي و داود .  و يعقوب استخداي زنده و خداي ابراهيم و اسحاق
او . مقدس را به ما عطا كرد ست كه كتابخداي دانيال، همان خدايي ا. است

ها به زمين  نجات انساناي را براي  دهنده خدايي است كه وعده فرمود تا نجات
دهد تواني او از  با قدرت خودش نجات ميبفرستد، كسي كه گناهكاران را 

 خداخداي دانيال ! ست، از قدرت شيطان، گناه، و جهنمقدرت شيران بيشتر ا
  ! يك خداي حقيقي- است
 كه آيا از دوستان و افكار پرسيم نميما از شما  ؟ترسيد آيا شما از خدا مي  

آيا شما از ترسيد، بلكه سؤال اين است كه  آنان، از پيشينيان و رسوم ايشان مي
زيد و از كالم زندة او پيروي خواهيد خدا را خشنود سا  آيا ميترسيد؟  ميخدا
او . علّت از انسان ترسي نداشتترسيد، به همين   ميخداييد؟ دانيال از نما

.  باشدراحت كه خدا از او نا ترجيح داد تا در چاه شيران درنده افكنده شد تا اين
ترسيد؟ آيا شما هم   ميخداآيا شما هم مثل دانيال از كنيد؟  شما چگونه رفتار مي

بريد؟ يا  م خدا لذّت ميشويد؟ آيا همانند دانيال از كال خشنود مي ستي نارا از نا
آيد و  تر فرزندان آدم كه از حقيقت روگردان هستند، از پول خوششان ميمثل بيش

  ؟ترسيد آيا شما از خدا ميباشيد؟  گيرند؛ مي كالم خدا را نديده مي
شما بسيار د، از ديي كرهمراه ما را درساين كه با وستان گرامي، از ايند  
هايي حضرت  گوييخواهيم به برخي از پيش آينده، مي در درس .گذاريمسپاس

 را زكرياء نبي كه پس از دانيال نبي ظهور نمود، نگاهي گذرا داشته باشيم و شما
  .كنيم تا درس بعدي را مطالعه كنيد دعوت مي

  :خدا به شما بركت دهد تا درك نماييد اين حقيقت مهم دربارة چيست  
  

كه بر خداوند توكّل نمايد،  گستراند، اما هر ترس از انسان، دام مي"
  )25 :29امثال ( ".افراز خواهد شد سر
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  58 درس
  كتاب زكرياء نبي

  
  
  

  زكرياء
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما بادعزيزدوستان   
نياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او ب كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درس دوباره با توانيم حاليم كه ميخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
دانستيم . آموختيم ارمياء نبي، مطالبي از كالم خدا  دربارة قبلي،درس  دودر  

  كردند و از گناهانشان توبه كه او دربارة قوم يهود كه از كالم خدا پيروي نمي
دست بابِليان تسليم خواهد نمود و  نمودند، هشدار داد كه خدا ايشان را به نمي

شهر و ديار ايشان به آتش سوخته و نابود خواهد گرديد و خود آنان هم به 
نتيجه، به كالم خدا اهميتي ندادند و در تر آنان  شاما بي! اسارت خواهند رفت

ها از مشرق بر آنان هجوم آورده و اورشليم را نابود  خدا اجازه داد تا لشگر بابِلي
چيزي  ماناين ه. كردند و معبد سليمان را سوزانيدند و آنان را به اسيري بردند

تند، قرار گرفيهوديان مورد آزار . گويي نموده بودبود كه حضرت ارمياء پيش
  .گويي پيامبر خدا سرپيچي كردندزيرا از احترام و اطاعت پيش

داري و عالقة خدا نسبت به آنان را  وفايي قوم، وفا فرماني و بي اما آيا اين نا  
چه   خدا در كتاب ارمياء به قوم يهودكالمبشنويد كه ! برد؟ هرگز از بين مي

او به آنها . ه اسارت برده شده بودندفرمايد، آنها بخاطر گناهشان به بابِل ب مي
  :گفت

  
يل بـه تمـامي اسـيراني كـه مـن ايـشان را از               ئيهوه صبايوت خداي اسـرا    «"  

: گويـد   و خداونـد مـي     ... :گويـد  ل به اسيري فرستادم، چنين مي     اورشليم به بابِ  
ل سپري شود من از شما تفقّد خواهم نمود و سخنان           سال بابِ  چون مدت هفتاد  

 بـاز   ،اي شما گفتم انجام خواهم داد؛ به اينكه شما را به اين مكان            نيكو را كه بر   
دانم  هايي را كه براي شما دارم مي       فكر: گويد زيرا خداوند مي   ...خواهم آورد 

 "». تا شما را در آخرت اميد بخشم       ؛باشد و نه بدي    هاي سالمتي مي   كه فكر 
  )11 ،10 ،4 :29ارمياء (
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ياد  چه آنان خدا را از   مژده را داد كه اگربا اين پيام، ارمياء به قوم، اين  
سال، خدا قصد پس از هفتاد !  آنان را فراموش نكرده استخدا،اند، اما  برده

 خدابلي دوستان خوب، . گرداند فرمود تا ايشان را به سرزمين پدرانشان باز
 خدا از ياد نبرده بود كه وعده فرمود .}او عهدش را نگهميدارد{ وفادار است

خدا فراموش نكرده بود . جهان آيد دهنده بايد به  كه از بين قوم يهود، نجاتبود
ديديم كه خدا . كه از طريق اين قوم، كالم او بايد در سراسر دنيا گسترش يابد
دانيم كه  ما مي. پيامبرانش را از ميان قوم اسرائيل برگزيد تا پيام او را اعالم نمايند

ديديم كه خدا . ير را در قلب داود گذاشتخدا تورات را در دل موسي و مزام
فرمايشاتش را به ذهن يوشع، سموئيل، سليمان، اشعياء، ارمياء و دانيال الهام 
فرمود و آنان به مدد روح خدا با قوت و امانت، برنامة خدا و كالم زندة او را 

  .نوشتند
ين  را به سرزمقوم اسرائيلطور  چخداخواهيم ببينيم كه  در اين درس، مي  

چگونه اسرائيليان را پس از خواهيم بفهميم كه خدا  مي. آورد بازپدري ايشان 
گردانيد، درست  لي ايشان بازها، به سرزمين اص سال اسارت در دست بابِليهفتاد 
، الزم است كه براي مطالعة امروز.  بودبيني نموده طور كه ارمياء نبي پيشهمان
را تسخير و شد، زيرا پارسيان آن  خوانده نميمياد آوريم كه بابِل ديگر به اين نا به

اجازه دهيد تا بخشي از فصل اول كتاب عزرا در . به سرزمين خود پيوسته بودند
  :فرمايد كالم خدا چنين مي. ت كنممورد، خدمتتان قرائ اين
  

مـل   كاءتا كالم خداوند به زبـان ارميـا   ،ارسپ پادشاه   رشو در سال اول كو    
 تا در تمامي ممالـك      انگيخت ارس را بر  پرش پادشاه   شود، خداوند روح كو   

ارس پكورش پادشاه   « :خود فرماني نافذ كرد و آن را نيز مرقوم داشت و گفت           
ها جميع ممالك زمين را به من داده و مـرا         يهوه خداي آسمان  : فرمايد چنين مي 

بنـا   كـه در يهـودا اسـت         اي براي وي در اورشـليم      خانهامر فرموده است كه     
پس كيست از شما از تمامي قوم او كـه خـدايش بـا وي باشـد؟ او بـه                     .نمايم

 برود و خانه يهوه را كه خداي اسـرائيل و خـداي              اورشليم كه در يهودا است،    
كه باقي مانده باشد، در هر مكـاني از          و هر  .حقيقي است، در اورشليم بنا نمايد     

ـ    ،باشد، اهل آن مكـان     هايي كه در آنها غريب مي      مكان ه نقـره و طـال و        او را ب
عي به جهت خانه خدا كه در اورشـليم   رُبپايان عالوه بر هداياي تَ     اموال و چهار  

پس رؤساي آباي يهودا و بنيامين و كاهنـان و الويـان بـا               ».است اعانت نمايند  
انگيزانيده بود برخاسته، روانـه شـدند تـا          همه كساني كه خدا روح ايشان را بر       

و جميـع همـسايگان ايـشان،        .يم است بنا نمايند   خانه خداوند را كه در اورشل     
 ةها، عـالوه بـر همـ       پايان و تحفه   ايشان را به آالت نقره و طال و اموال و چهار          
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ـ    ،و كورش پادشاه   .عي اعانت كردند  هداياي تَبرُّ   خداونـد را كـه      ة ظـروف خان
ن  خدايان خود گذاشته بود، بيرو     ةنّصر آنها را از اورشليم آورده و در خان         نبوكد
دار خـود بيـرون      و كورش پادشاه فارس، آنها را از دست متْرَدات، خزانه          .آورد

  )7-5 ،3-1 :1عزرا  (.آورده، به شيشَبصر رئيس يهوديان شمرد
  

در . چه را كه به انبياي خود فرموده بود، انجام دادبينيم كه خدا آن پس مي  
ر اورشليم را ل شهكالم خدا نوشته شده است كه خدا اجازه داد تا پادشاه بابِ

همانطوري كه ارمياء نبوت  -كند گاه خداوند را خراب مي و پرستش،ويران كرده
كبير، پادشاه پارس به امر خدا دستور   كه كورشبينيم حاال ما مي. كرده بود

 و شهر خود تواند به كشور كس دوست دارد؛ مي دهد كه از يهوديان اسير، هر مي
او ! بينيم كه خداوند، شاه شاهان است پس مي. نماينددوباره بنا را گردد و آن باز

چه او فرموده است، در آن هر.  و تمام جهان، احاطه داردكسي است كه بر زمان
 :نويسد ، چنين مي1 :21سليمان نبي در كتاب امثال ! شدزمان معين انجام خواهد 

خواهد  آب در دست خداوند است، آنرا به هر سو كه بهاي دل پادشاه مثل نهر"
  ".گرداند برمي
گيرند  كنيم كه گروهي از يهوديان تصميم مي سپس در كالم خدا مشاهده مي  

.  شهر اورشليم بروندسوي سرزمين يهودا و تا سرزمين پارس را ترك كرده و به
وقتي آنان به اورشليم رسيدند، با . نام زِروبابِل، رهبر آنان بوديك يهودي به 

 زيرا تمام شهر ويران شده بود و معبدي كه مشكالت بسياري روبرو شدند،
شكوه و  از آن شهر با.  بوداي شده حضرت سليمان بنا كرده بود، تبديل به ويرانه

  .ستر باقي مانده بودهاي شكسته و خاك، تنها سنگ پرستشگاه آن
 معبد، گرد فرمايد كه آنان نخست در همان مكان سابق ما ميكالم خدا به   

خدا  و حيواناتي را قرباني كرده و به گاهي ساختندآنجا قربانآنان در . هم آمدند
ن را در بابِل و پارس براي كه ايشاهم خدا را براي اين  همة آنان با.تقديم نمودند

سال، محافظت فرموده و اجازه داده بود تا به سرزمين پدري خود هفتاد 
.  همراه بودخدا با آنان در تمام اين مدت. گردند؛ شكر و پرستش كردند باز
گاه خداوند و شهر اورشليم و توانستند دوباره پرستش آنان مي -همين سبب به

  .را بسازند هاي آن ديوار
گشت يهوديان به سرزمين  شايد برخي از شما عزيزان بپرسيد كه داستان باز  

 داستان، بسيار مهم خودشان، چه ربطي به شما دارد؟ بايد عرض كنم كه اين
 كه بخش جنوبي فلسطين بود يهودابه سرزمين بايست  يمها است؛ زيرا آن

 بود كه يهوديان به بسيار مهم. به دنيا آيد  موعودمسيح  تا آنكهبازگشت نمايند،
 در آنجا - دهندة شما  نجات-ة جهاندهند  نجات بازگشت نمايند تاسرزمين يهود
  !به دنيا بيايد
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اي آنان پيامبري را شت يهوديان به سرزمين خودشان، خدا برگدر زمان باز  
بايد عرض كنم كه اين زكرياء با آن زكرياء كه پدر يحياي . فرستادزكرياء نام  به

خدا زكرياء را فرستاد تا ايمان يهوديان را تقويت . دهنده بود؛ تفاوت دارد تعميد
او . دپيام زكرياء هم بسيار مهم بو. آوري نمايد كرده و پيمان خدا را ايشان ياد

سال ديگر تنها پانصد ! تر شده است د؛ نزديك موعومان آمدن مسيحگفت كه ز مي
  . ظهور فرمايدانجام برسد و مسيحباقي بود تا وعدة خدا به 

اجازه دهيد تا كالمي را كه خدا به فكر زكريـاء الهـام فرمـوده بـود، مطالعـه                     
خدا به كالم   . كنم  از فصل اول كتاب زكرياء، چند آيه را خدمتتان قرائت مي          . كنيم

  :گوش فرا دهيد
  

در ماه هشتم از سال دوم داريوش، كالم خداوند بـر زكريـاء ابـن برَكيـا ابـن                   "
پـس   .خداوند بر پدران شما بسيار غضبناك بـود « :عدوي نبي نازل شده، گفت  

قـول  . سوي من بازگـشت كنيـد      هگويد ب  يهوه صبايوت چنين مي   : به ايشان بگو  
سـوي شـما رجـوع       من به : گويد يوت مي و يهوه صبا  . يهوه صبايوت اين است   

 كه انبيا سلَف ايشان را نـدا كـرده،          شما مثل پدران خود مباشيد    . خواهم نمود 
گويد از راههـاي زشـت خـود و از اعمـال بـد               گفتند يهوه صبايوت چنين مي    

گويد كه ايشان نشنيدند و به من گوش    خويش بازگشت نماييد، اما خداوند مي     
لـيكن كـالم و      مانند؟  هستند و آيا انبيا هميشه زنده مي       پدران شما كجا   .ندادند

فرايض من كه به بنـدگان خـود انبيـا امـر فرمـوده بـودم، آيـا پـدران شـما را                       
كه يهوه صبايوت قصد     نگرفت؟ و چون ايشان بازگشت نمودند، گفتند چنان        در

  همچنان به ما عمـل نمـوده       ،ها و اعمال ما به ما عمل نمايد        نمود كه موافق راه   
  )6-1 :1 ءزكريا ("».است

  
خداونـد  « زكرياء به يهود را شنيديد؟ او بـه آنهـا گفـت،              آميز  هشدار پيام   آيا  

 خدا از پدران    چرا! شما مثل پدران خود مباشيد    ! عصباني بود بسيار از پدران شما     
به همـين  . اعتنا نكردندنبياي خدا اايشان به كالم قدر عصباني بود؟ زيرا  آن يهود

پدران آنان مذهبي بودنـد،     . ها تسليم نمود    دست بابِلي    خدا آنان را به    دليل بود كه  
امـروزه هـم    . شـنيدند   اما خدا از ايشان خشنود نبود، زيرا آنان كالم خدا را نمـي            

اعتنـا  حرف ايشان به  اما  گويند كه به پيامبران، اعتقاد دارنـد؛          بسياري از مردم مي   
سـازند و بـا او        خـدا را خـشنود نمـي       خود را دارنـد امـا        مذهبمردم  ! كنند نمي

هاي خودشـان خـدا را تمجيـد        مردم آن زمان هم فقط با لب      . ارند زنده ند  ارتباطي
علّت، خدا نبي خـود يعنـي       به همين    ! از خدا بسيار دور بود     دلشان كردند، اما   مي

  .دار خدا را به آنان گوشزد نمايدزكرياء را فرستاد تا دوباره پيام و هش
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 زكرياء دربارة هشدار خدا با قوم سخن گفت، شروع به كه پس از اين  
 فرصت نداريم تا به تمام ما در اين درس.  نموددهنده جاتنصحبت دربارة 

  .كنيم  به ذكر چند نكته بسنده ميكتاب زكرياء بپردازيم و تنها
كند كه  گويي ميخوانيم كه او چنين پيش كرياء، ميدر فصل نهم كتاب ز  

 زكرياء چنين .گردد  االغي به شهر اورشليم وارد ميدهنده سوار بر نجات
 بسيار وجد بنما و اي دختر اورشليم آواز شادماني ،اي دختر صهيون": گويد مي
باشد و  او عادل و صاحب نجات و حليم مي. آيد اينك پادشاه تو نزد تو مي! بده

  )9 :9زكرياء  (". االغ سوار استة بچة و بر كُرّبر االغ
  مسيحزكرياء، او يك نبوت بسيار برجسته دربارة مرگدهم در فصل ياز  
هاي زكرياء نبي در  نوشته. كنم را خدمتتان قرائت مينمايد كه تنها آيات آن مي

و همچنين . شد بايست به سي پاره نقره فروخته مي مسيح ميمورد بود كه 
را بدهيد اگر در نظر شما پسند آيد مزد م«: و به ايشان گفتم": زكرياء نبي نوشت

و خداوند مرا » . وزن كردند نقرهةسي پارپس به جهت مزد من، .  ندهيداوالّ
. گر بينداز، اين قيمت گران را كه مرا به آن قيمت كردند آن را نزد كوزه«: گفت
 "»....گر انداختم آن را در خانه خداوند نزد كوزه را گرفته،  نقرهةسي پارپس 

  )13 ،12 :11زكريا (
 را تنها مسيحگويد كه يهوديان نه   زكرياء مي و سيزدهم،ازدهمو در فصل دو  
باره چه م خدا در اينببينيم كه كال! رسانند قتل مي فروشند، بلكه او را به مي
  :فرمايد مي
  

و بر خاندان داود و بر ساكنان اورشليم روح فيض و تضرّعات را خواهم "
 گري مثل نوحهاي من  خواهند نگريست و بر،اند ريخت و بر من كه نيزه زده

گري خواهند نمود و مانند كسي كه براي   خود، نوحهةبراي پسر يگان
و او را .. .ش ماتم گيرد، براي من ماتم تلخ خواهند گرفتي خوةزاد نخست

؟ و او باشد چيست هاي تو مي اين جراحات كه در دست«: خواهند گفت
ها مجروح  ه آن دوستان خويش بةآنهايي است كه در خانجواب خواهد داد 

  )6 :13؛ 10 :12 ءزكريا( "».ام شده
  

 موعود، كند كه در دستان مسيح گويي ميبا اين سخنان، زكرياء نبي پيش  
بلي دوستان عزيز، يهوديان، روميان را . هايي وجود خواهد داشت جراحت

اي  زهو بر پهلوي او هم ني! كوب كننديب كردند تا مسيح را بر صليب ميخترغ
 انجام مورد مسيحچيز همانطور كه زكرياء نبوت كرده بود، در  همه! كنند فرو مي
 است كه هايي نويسد، در هماهنگي كامل با آن چيز آنچه كه زكرياء مي هر. گرديد
! موده بودگويي نم حضرت داود دربارة مرگ مسيح پيشسال قبل هها  صد
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مرا زيرا سگان دور ": ، چنين نوشته است16 :22حضرت داود در مزمور 
  ".اند تها و پايهاي مرا سفتهجماعت اشرار مرا احاطه كرده، دس. اند گرفته
ترين  بر صليب، مهمحمرگ مسيخواهد تا ما بدانيم كه  ، خدا ميدوستان  

 كه خدا براي نجات فرزندان آدم از گناهانشان طرح اي بود قسمت از برنامه
 اين !رستگاري بيابندهاي پليد مرد تا انسان عادل بايد ميسيحم. فرموده بود

را چه پيام براي شما روشن است؟ آيا آن  آيا اين.پيغام از همه انبياء خدا است
گويي كرده است، درك كه زكرياء نبي، تقريباً پانصد سال پيش از مسيح پيش

آيا به انبياء  انبياء دربارة مرگ مسيح، ايمان داريد؟ پيامكنيد؟ آيا واقعاً به  مي
نند يهوديان كه خدا را ، يا هما)27-18 :26اب اعمال رسوالن كت (اعتقاد داريد؟

 از خدا دور بود، رفتار نمودند، اما دلشان هاي خودشان احترام ميفقط با لب
  كنيد؟ مي

  :فرمايد بر حسب پيام انبياء، كالم خدا مي  
  

و كالم انبياء را نيز ") 20 :5اول تسالونيكيان ( ".ها را خوار مشماريد نبوت"
، مثل چراغي اگر در آن اهتمام كنيدكنيد  تر بداريم كه نيكو ميمحكم

ز بشكافد و ستارة صبح در دلهاي شما طلوع درخشنده در مكان تاريك تا رو
اعمال رسوالن  ("آيا به انبياء اعتقاد داريد؟ ") 19 :1دوم پطرس  (".كند
26: 27(  

  
 اگر خدا .ذاريمگ، سپاستان با اين درس ، از شما براي همراهيدوستان عزيز  

زيسته  ق ميعتي ، از آخرين پيامبري كه در عهداجازه فرمايد، در درس بعدي
  .است، سخن خواهيم گفت

ه برا اين پيام خدا شما را بركت مخصوص عنايت فرمايد تا پاسخي شايست  
  :خدا داشته باشيد

  
  )27 :26اعمال رسوالن ( "آيا به انبياء اعتقاد داريد؟"
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  59 درس
  م انبياءخالصة پيا
  
  
  
  مالكي
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالوشخ. فرستيم سالم و درود مي

  . شما عزيزان باشيم در خدمتعدالت،
 تماماً به نخستين بخش از كالم مقدس خدا، يعني  قبلي،هايدرسدر   
عتيق شامل   عهد.  معروف استوعدة نخستيناين بخش به . ايم عتيق پرداخته عهد

ايم، خدا از قريب  طور كه ديدهمانه.  و كتب پيامبران مختلف استتورات، مزامير
كالم وعدة سال استفاده كرده تا  تقريباً هزار و پانصد نفر از انبياء در طول به سي

  .نخستين خود را بنويسد
اما پيش از . كامل خواهيم كرد، ما سفر خود را در اين بخش در اين درس  

چه از رة آنازيم، الزم است كه كمي درباكه به آخرين فصل اين كتاب بپردآن
قصد داريم تا كلّ . ايم، صحبت كنيم كنون آموخته ابتداي اين كتاب مقدس تا

  :بندي كنيم  سه دستة عمده، تقسيمپيام انبياء را در
  

  . خدا قدوس است و هر گناهي را داوري خواهد فرمود:اول  
شوند و بايد با داوري عدل الهي   مي متولّدگناه همة فرزندان آدم در :دوم  

  .مواجه شوند
ناه  را به جهان بفرستد تا گاي دهنده نجات خدا تصميم داشته تا :سوم  

  .فرزندان آدم را چاره فرمايد
  

حال اجازه . اند هي دربارة آن سخن گفته سه پيامي است كه تمام انبياي الاين  
  .دهيد تا اين سه موضوع را از جنبة ديگري هم مورد بررسي كوتاه قرار دهيم

  
  .تواند به گناه بنگرد  و نميخدا مقدس است: اول  
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 و راهي براي نجات خودش از جريمه پاك و پر از گناه است انسان نا: دوم  
  .و مجازات گناه ندارد

ران و نجات ايشان از داوري كا براي پاك ساختن گناهاي ا برنامهخد: سوم  
  .دارد

  
قت براي شما مفهومي آيا به اين سه نكتة مهم توجه كرديد؟ آيا اين سه حقي  

دانيد كه گناهان  فهميد كه قدوسيت خدا به چه معنا است؟ آيا مي دارند؟ آيا مي
شما چقدر بزرگ است و شخصي عادل شما را داوري خواهد نمود؟ و آيا 

   براي رستگاري و آمرزش شما دارد؟اي  دانيد كه خدا برنامه مي
ها  اين دو حقيقت را بار .پاك است  انسان ناوراستي كه خدا قدوس  به  
دليل است كه خدا آتشي  همين به. توان در كالم خدا مشاهده نمود مي

كند، فراهم آورده  كس كه او را متابعت مي پذير را براي شيطان و هر نا خاموشي
كار بودند از باغ كرد كه آدم و حوا را كه گناه ميقدوسيت خدا ايجاب . است

اي خوردند كه خدا آنان را منع فرموده  ه شان از ميوعدن اخراج فرمايد، زيرا اي
ن، پاكي خدا بود كه امر فرمود تا پسران آدم براي كفّارة گناهان خودشا. بود

و قداست . عنوان هدية سوختني به خدا تقديم نمايندحيواناتي را قرباني كرده و ب
ان كاران را در زم خداي قدوس گناه.خدا بود كه هدية قائن را نپذيرفت

م، آتش از آسمان حضرت نوح با سيالبي عظيم از بين برد و در زمان ابراهي
كه او و پاكي خدا دليلي است براي اين. گران را از ميان برداردفرستاد تا عصيان

  .ها مهيا فرموده است روزي را براي داوري انسان
پاكي  حال بياييد تا به چند قسمت از كالم مقدس خدا دربارة پاكي خدا و نا  

اي يهوه ": خوانيم ، چنين مي13 ،12 :1در كتاب حبقوق . فرا دهيمگوش انسان 
اي خداوند، . آيا تو از ازل نيستي؟ پس نخواهيم مرد! اي قدوس من! خداي من

 را براي تأديب تأسيس اي و اي صخره، ايشان ايشان را براي داوري معين كرده
زيرا كه جميع ما مثل ": يابيم چنين مي، 6 :64 در كتاب حضرت اشعياء ".اي نموده

باشد و همگي ما  ايم و همة اعمال عادلة ما مانند لتّة ملوث مي شخص نجس شده
 خدااگر !  واي بر ما".ربايد ان ما مثل باد، ما را ميمثل برگ، پژمرده شده؛ گناه

تواند نجات  كسي مي پاك است، پس چه كار و ناچنين قدوس و انسان چنين گناه
طور م رهايي يابيم؟ فرزندان آدم چتوانيم از مجازات و جهنّ بد؟ ما چگونه مييا
  سر ببرند؟ در پيشگاه پاك خدا بهتوانند، ابديت را  مي

كه پيامبران دربارة  پس از اين. شود  پيام انبياء يافت ميقسمت سومپاسخ در   
 براي نجات  خدابرنامةمورد   انسان هشدار دادند، درپاكي نا خدا و قدوسيت

  .دگوين انسان از گناه؛ سخن مي
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كه خدا وعده داده ، اين است )عتيق عهد(ترين پيام كتاب اول وعدة خدا  مهم  
جاي فرزندان ناپاك آدم به جهان اي عادل را براي مردن ب دهنده تتا نجااست 
 ريخته شدن خون تنها از طريق. كه به او ايمان آورد، هالك نگردد  تا هربفرستد

كه  ون اينها را ببخشد، بد تواند گناه انسان  منجي عادل است كه خدا ميآن
  .دار گردد عدالتش خدشه

 را فرا خواند تا قومي جديد را شكل دهد تا از ابراهيمبراي اين امر، خدا   
خدا به ابراهيم فرمود كه او را بركت . دهنده به دنيا بيايد بين آن قوم، نجات

همين سبب،  و به. ، ماية بركت خواهد بودوام جهانتمام اقدهد و او براي  مي
 را همچون قرباني به خدا تقديم كرد و پس از آن يعقوب و او اسحاقابراهيم؛ 

 را اسرائيلا قبيلة  را به خدا هديه داد كه آنان دوازده سبط يدوازده پسرشنيز 
  .تشكيل دادند

 و پس از مدتي سپس ديديم كه اسرائيليان از سرزمين كنعان به مصر رفتند  
خدا نسل ابراهيم، اسرائيليان را فراموش اما . تبديل به برده و اسير مصريان شدند

 را فراخواند تا اسرائيليان را از مصر آزاد كند و آنها را به موسيخدا . نكرد
خدا همچنين از . سرزميني كه خدا به پدرانشان ابراهيم عهد بسته بود هدايت كند

 ناميده شد به ما بدهد، كه پايه همه توراترد تا كتابي را كه موسي نبي استفاده ك
  .چيز است كه خدا خدا براي ما معرفي كرده

سپس ديديم كه اسرائيليان از سرزمين كنعان به مصر رفتند و پس از مدتي   
وفايي قوم اسرائيل سبب  اما شرارت و بي. تبديل به برده و اسير مصريان شدند

 را برگزيد داوداو !  را به جهان نفرستداش برگردد و مسيح كه خدا از وعدهنشد 
اين . رايدبسيار زيبايي را در ستايش خدا بسهاي  تا پادشاه اسرائيل شود و سروده

 موعود نوشته است كه او در مزامير دربارة مسيح. وفند معرمزاميرها به  سروده
چنين ما او هما. شود تحقير و كشته ميدست فرزندان آدم مضروب و  چگونه به

  !فرمايد  عاقبت بر مرگ غلبه ميحكه مسينويسد  مي
كه تنها موسي و داود دربارة مقدس ديديم  در مطالعات خودمان در كتاب  
هاي مهمي   موعود، چيزهي دربارة آمدن مسيحتمام انبياي ال. اند  ننوشتهمسيح
صر به  كامالً منحدنيا آمدن مسيح  است كه به نوشته نبياشعياءمثالً . اند نوشته

اين خود خداوند  بر بنا": خوانيم  چنين مي)23 :1 متي ،14 :7اشعياء ( در. فرد است
اينك باكره حامله شده پسري خواهد زاييد و نام او را : شما آيتي خواهد داد به

 ياء، هفتصد سال پيش از آمدن مسيح اينرا اشع".واندعمانوئيل خواهد خ
  .نويسد مي

 در شهري نويسد كه مسيح ، ميميكاهنام   بهامبران خدايكي ديگر از پي  
و تو اي ": خوانيم ، چنين مي2 :5در كتاب ميكاه نبي . آيد هان ميج كوچك به

هاي يهودا كوچك هستي، از تو براي من كسي  چه در هزاره  اَفراته، اگرلَحما بيت
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هاي او  وعراني خواهد نمود و طلهد آمد كه بر قوم من اسرائيل حكمبيرون خوا
 در شهر داود كند كه مسيح گويي مي ميكاه پيش". قديم و از ايام ازل بوده استاز

 آينده، بررسي خواهيم نمود كه خدا در سه درس! جهان خواهد آمد به نبي
  .فرمايد  مياش را محقّق چگونه وعده

 كالم. دهد  موعود را بسيار با دقّت و احتياط انجام ميالبتّه خدا آمدن مسيح  
 شايد شما . استها اشارة انبياء به آمدن مسيح صدبردارندة  پاك خدا در

برانش گذاشت تا هاي پيام عزيزان بپرسيد كه چرا خدا اين اشارات را در ذهن
، آمدن او را پيشگويي نمايند؟ دليل بسيار مهمي براي اين پيش از آمدن مسيح

ها را دربارة آمدن  انسان ما هاي تمام ترديدخواست تا  خدا مي. امر وجود دارد
 موعود از بين ببرد تا ما اطمينان حاصل كنيم كه او از جانب خدا و براي مسيح

خواهد تا كسي ما را فريب  خدا نمي. هاي او از آسمان آمده است انجام وعده
خواهد ما بدانيم كه عيسي مسيح كيست و تا به او ايمان آورده و  خدا مي! بدهد

هاي شيريني را توسط انبياي   دليل است كه خدا چنين وعدهبه اين. نجات بيابيم
 و حقيقتبين خودش در كالم وعدة نخستين خويش براي ما نوشته است تا ما 

  .تشخيص دهيم را دروغ
حال براي پايان اين سفر نيكو در كالم وعدة نخستين خدا، الزم است كه به   

تاب هم بسيار مهم است، كاين .  نبي هم نگاهي گذرا داشته باشيممالكيكتاب 
 به آدميان ادن مسيحها آخرين كالمي هستند كه خدا پيش از فرستزيرا اين

فرمايد تا  كالمي نميسال، خدا ديگر صد  يد و پس از آن براي مدت چهارفرما مي
كتاب هاي مختلف  بياييد چند آيه از جا.  طبق وعده به جهان آيدكه مسيح اين

  :رام به كالم نيكوي خدا گوش دهيداحتا ب. هم بخوانيم مالكي را با
  

طريق را پيش روي من مهيا اينك من رسول خود را خواهم فرستاد و او "
 ناگهان به هيكل خود  باشيد، ؛ و خداوندي كه شما طالب او ميخواهد ساخت

هان او . باشيد خواهد آمد، يعني آن رسول عهدي كه شما از او مسرور مي
باشم، تبديل  زيرا من كه يهوه مي... ت اين استقول يهوه صبايو! آيد مي
ا براي ام.. .شويد نمي اين سبب شما اي پسران يعقوب هالكپذيرم و از  نمي

هاي   طلوع خواهد كرد و بر بالآفتاب عدالت  ترسيد، شما كه از اسم من مي
خيز  و هاي پرواري جست وي شفا خواهد بود و شما بيرون آمده، مانند گوساله

  )2 :4؛ 6 ،1 :3مالكي ( ". كردخواهيد
  

 كه خدا رسول خود را پيش گويي كرده استبه همين دليل، مالكي نبي پيش  
دانيد كه اين رسول  آيا مي. فرستد تا راه او را هموار و مهيا سازد  مياز مسيح
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ه نام دهنده سخن خواهيم گفت ك درس آينده، دربارة آن ندا كسي است؟ در چه
  .ده استدهن  تعميديحياياو 

اينك من رسول خود را " :نويسد  در فصل سوم كتاب خود ميهمچنين، مالكي
؛ و خداوندي خواهم فرستاد و او طريق را پيش روي من مهيا خواهد ساخت

 ناگهان به هيكل خود خواهد آمد، يعني آن رسول  باشيد، كه شما طالب او مي
 قول يهوه صبايوت اين !آيد هان او مي. باشيد عهدي كه شما از او مسرور مي

اين سبب شما اي  و از پذيرم باشم، تبديل نمي زيرا من كه يهوه مي... است
ست يارمياء نبي در حدود دو) 1 :3مالكي  (".شويد نمي پسران يعقوب هالك

  :سال پيش از او چنين نوشته است
  

 را آيد كه خاندان اسرائيل و خاندان يهودا ايامي مي«: گويد اينك خداوند مي"  
و واقع شد چنانكه بر ايشان براي  .به بذر انسان و بذر حيوان خواهم كاشت

كندن و خراب نمودن و منهدم ساختن و هالك كردن و بال رسانيدن مراقبت 
 ،گويد بر ايشان براي بنا نمودن و غرس كردن نمودم، به همينطورخداوند مي

كه پدران انگور ترش و در آن ايام بار ديگر نخواهند گفت  .مراقب خواهم شد
كس به گناه خود خواهد مرد و  بلكه هر .خوردند و دندان پسران كند گرديد

اينك «: گويد خداوند مي ». دندان وي كند خواهد شد،دكه انگور ترش خور هر
 ". خواهم بستاي عهد تازهآيد كه با خاندان اسرائيل و خاندان يهودا  ايامي مي

  )34- 31 :31ارمياء (
  

 را براي پيماني جديد به خواهد بگويد كه مسيح مات، خدا مي كلبا اين  
اين . عتيق و وعدة نخستين را به انجام رساند هاي عهد فرستد تا وعده جهان مي

هاي او  پيمان جديد به انسان بستگي ندارد كه خدا را احترام نكرده و به وعده
  .داري است نيت و وفا سراسر رحمااهميتي نداده است، بلكه به خدا تكيه دارد كه

 و ريختن خون فريضة قرباني كردن حيواناتسال خدا براي مدت هزاران   
ر فكري مناسبي را براي آنان را براي پاك ساختن گناه انسان؛ قرار داد تا بست

قرباني . ها شود، آماده فرمايد  كه بايد كفّاره و فدية گناهان انسانآمدن مسيح
را از طريق انبياء به انسان  بود كه خدا آنتين وعدهنخس، بخش مهمي از حيوانات

 تا با خون خودش استوار فرمود را عهد جديدي، سيحماما . حكم فرموده بود
  .انجام رساند عتيق به  را در عهدوعدة خدا

كمال انجام و   بهرا ، بلكه تا آنباطل سازد نيامد تا كالم انبياء را مسيح  
. خواند  ميآفتاب عدالت را الكي نبي مسيحبه همين دليل است كه م. رساند

اء برد؟ پاسخ اين است كه انبي كار مي  بهرا مالكي اين عبارت را براي مسيحچ
تدريج در تاريكي اين جهان ناپديد و خاموش همانند شمع يا ماه هستند كه ب
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چون آفتاب فروزنده و تابان، براي روشني بخشيدن به   هممسيح، ليكن شوند مي
فرمايد تا راه پارسايي و عدالت را به آدمي نشان  ك انسان طلوع ميذهن تاري

دهنده است، مطالبي را  ، دربارة زكرياء كه پدر يحياي تعميددي در درس بع!دهد
 دربارة آفتاب 79 ،78 :1در انجيل لوقا . خواهيم كردرسي از كالم مقدس خدا بر

ه آن سپيده از به احشاي رحمت خداي ما كه ب": عدالت، چنين آمده است
و . تا ساكنان در ظلمت و ظلّ موت را نور دهد د نمود، از ما تفقّعالم اعال

  "».پايهاي ما را به طريق سالمتي هدايت نمايد
. ق رسيديمعتي ارزش خود در عهد   به پايان سفر با، با اين درسدوستان عزيز  

جديد  عهدانگيز بعدي يعني  شكوه و شگفت ، به فيض خدا بخش بادر درس بعد
هاي خدا را كه   وعدهبينيم كه مسيح ر انجيل است كه ميد. را آغاز خواهيم كرد

خدا شما را بركت . رساند انجام مي كمال به و زبان انبياء گفته شده بود، تمام به
  : نوشته شده استمقدس در كتابدهد تا درك نماييد كه چرا 

  
كنيد اگر در آن اهتمام  يتر داريم كه نيكو م  را نيز محكمءو كالم انبيا"

 صبح ةكنيد، مثل چراغي درخشنده در مكان تاريك تا روز بشكافد و ستار
  )19 :1دوم پطرس  (".در دلهاي شما طلوع كند
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  60 درس
  )دهنده تعميد( نبي يحياي

  
  
  

  1انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  ميكه 

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
بخشي كه . پايان رسانيديم  بهنخستين  عهد ما سفر خود را در بلي، قدرسدر   

خواهيم  ، ميدر اين درس. شامل تورات، مزامير، و كتب ديگر انبياي خدا است
  . معروف استجديد عهد اين بخش به .مطالعة بخش دوم كالم خدا را آغاز كنيم

  بخشچرا خدا كالمش را به دوشايد اين سؤال برايتان پيش آيد كه   
 تقسيم )انجيل (جديد  و عهد)عهدقديم( نخستين  عهدتقسيم كرده است،

شايد اولين چيزي كه الزم . فرموده است؟ دالئل زيادي براي اين كار وجود دارد
 پيش از آمدن مسيح، عهد نخستينم است ما درك كنيم اين باشد كه تمام كال

 نگارش يا آمدن مسيحدن پس از به، دجديدعهو كالم . اند ، نوشته شدهموعود
 خدا مسيح": خدا در عهد نخستين اين بوددليل، پيام انبياي به همين . شده است

 فرستاده  راخدا مسيح": جديد، اين است عهد پيغام ؛ ولي"!را خواهد فرستاد
  .عتيق وعده فرموده بود مبران عهدطور كه از طريق پيادرست همان "!است
كنيد؟ برخي كالم مقدس  هد را درك ميآيا اين تفاوت مهم بين اين دو ع  

شايد اين !  تقسيم شده استجديد و قديمكنند كه به دو بخش  خدا را متّهم مي
گزين تالش داشته تا چيزي جديد را جايكنند كه شخصي  اشخاص تصور مي
، اي نيست مطلب تازهاما حقيقت مطلب اين است كه اين . مطالب قبلي نمايد

  !اند  انبياء نوشتههايي است كه پيش از آن  همان چيزتأييدبلكه 
 كه كالم او به دو بخش تقسيم شده است، خدا تشكّر كنيم، ما بايد از بلي  

 به انجام - آنچه را مدتهاي پيش وعده فرمودبينيم كه خدا زيرا در بخش اول مي
ن ما در همانطور كه او به پدرا خدا براي ما يك نجات دهنده فرستاد،! رساند
نخستين عهد در . بودوعده فرموده  كتابهاي انبياء ، در مزامير، و سايرتورات

  .عهد جديد به رشد خود رسيد
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 اسم ديگري هم دارد كه به جديد عهدطور كه ممكن است بدانيد، همان  
معناي  اين واژه از يك كلمة يوناني گرفته شده است كه به.  معروف استانجيل
يك خبر خوش جديد،  محتواي پيام عهد واقعاً. باشد  يا خبر خوش ميمژده
  ! براي انسان استعالي
. هاي امين خدا است ، تحقّق وعدهگويد كه مسيح ما مي  اين كتاب بهچون  

طور كه خدا درست همان.  انجيل را ننوشته استبايد بدانيد كه خود عيسي مسيح
در ها كالمش را الهام فرمود، را برگزيد و به آنعتيق افراد زيادي  در عهد

ون از هاي ديگري را انتخاب فرمود تا فرمايشات مص جديد هم خدا انسان عهد
 انجيل را كه سرگذشت زندگي زميني چهار نفر. خطا و جاوداني او بنويسند

حال . متّي، مرقُس، لوقا و يوحنّا: نفر عبارتند از اين چهار. اند عيسي است، نوشته
خواست تا   خدا مي را نوشتند؟نفر زندگي مسيح چرا چهارشايد بپرسيد كه 

 صحت سرگذشت زندگي او باال ها دربارة قطعيت و ضريب اطمينان ما انسان
شايد بتوانيم بگوييم كه همچون ميزي كه چهار پايه دارد، انجيل هم بايستي . رود

اين چهار شاهد، زندگي عيسي را از چهار  بر بنا. چهار اساس و پايه داشته باشد
طور كه خدا كالمش را همان. آوردند رشتة تحرير در ت بهگ متفاوگاه و فرهن ديد

گونه نيز چهار شاهد امين را برگزيد تا  و ذهن انبياء الهام فرمود، همانبه دل
البتّه بايد توجه . هاي ديگر بنويسند هاي زندگي او را براي انسان برخي از جنبه

وده بود تا تعاليم اساسي نفر ديگر را هم انتخاب فرم داشته باشيد كه خدا چهار
پولس يعقوب يهودا و : اين افراد عبارتند از. ايمان مسيحي را هم بنويسند

جديد نوشته شده است،  ها كه در عهد و جالب آن است كه تمام اين چيز. پطرس
  !كديگر در هماهنگي و تطابق هستندانگيزي با ي صورت شگفت به

زبان علمي و ادبي دنياي آن انجيل به زبان يوناني نوشته شده است كه   
اما انجيل به بيش از دوهزار زبان در دنيا ترجمه شده تا . دوران بوده است

  . خود از موهبت آن برخوردار گرددكس بتواند به زبان مادري هر
انجيل ": گويند كه و ميگيرند  ها به كالم مقدس خدا ايراد مي  خيليبله،  

پر از تناقضات است، و تحريف شده اعتمادي نيست، اين كتاب كتاب قابل 
واقع دارد جنگد، در   كسي كه با كالم خدا ميدوستان گرامي، بدانيد كه. "!است

هاي بومي آفريقايي  يك مثال در يكي از زبان! كند با خود خداي زنده ستيزه مي
كالم پاك خدا . "!تواند با يك صخره بجنگد مرغ نمي يك تخم": گويد كه مي

هاي كالم خدا درست و  تمام بخش. طلقاً به آن اعتماد نمودارزش دارد كه م
قدر بزرگ و خدا آن. تواند تحريف شود خدا نميكالم . مصون از اشتباه هستند

توانا است كه بتواند كالمش را از دستبرد موجود ضعيفي همچون انسان، 
، 35 :24ر انجيل متّي علّت است كه عيسي مسيح د همين به! محافظت فرمايد
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سخنان من هرگز زايل آسمان و زمين زايل خواهد شد، اما ": فرمايد ين ميچن
  ".نخواهد شد

در . جديد آغاز كنيم در عهدسفر خود را حال لحظة آن رسيده است كه   
خالل آن   در. هايي را از كالم خدا دانستيم  قبلي، دربارة مالكي نبي چيزدرس
هوديان نفرستاد تا كالم او را به سال، خدا هيچ نبي ديگري را به نزد يصد  چهار

آنچه  هراما چرا خدا پيامبر ديگري را نفرستاد؟ پاسخ اين است كه . آنان بگويد
رسيدن زمان  حال خدا منتظر . خدا توسط انبياء خود گفتگفته شودالزم بود 

  .جديد را بنياد نهد را به جهان بفرستد تا عهدي موعود بود تا مسيح
عياء و مالكي الهام نستيم كه خدا به انبيايي همچون اشهاي قبلي دا در درس  

. ند كه برنامة خدا براي آمدن مسيح به جهان چگونه استگويي كنفرمود تا پيش
آور  كننده و پيام ، يك ندا كرده بودند كه پيش از آمدن مسيحچنين نبوتآنان هم

. هموار سازددهنده ظهور خواهد كرد تا مسير آمدن منجي را  نام يحياي تعميد به
تولد يحيي . نمود در معبد خدمت مياو پسر زكرياء بود كه كاهن بود و خدا را 

  .نيز يك معجزه بود
خواهم تا داستان شيرين اين وقايع را از زبان حضرت لوقا كه  حال اجازه مي  

ببينيم كه در فصل يكم اين انجيل . احترام بشنويم در انجيل خود نوشته است، با
  :به كالم خدا گوش فرا دهيد.  استهچه نوشته شد

  
 نام از فرقه ابيا بود كه زن او ءزكرّيادر ايام هيروديس پادشاه يهوديه، كاهني 

و هر دو در حضور خدا صالح و  . نام داشتاليصاباتاز دختران هارون بود و 
و ايشان را فرزندي  .عيب سالك بودند به جميع احكام و فرايض خداوند، بي

  .سال بودند زاد بود و هر دو ديرينه  كه اليصابات نانبود زيرا
حسب  كرد،  خود در حضور خدا كهانت ميةو واقع شد كه چون نوبت فرق  

و در  .عادت كهانت نوبت او شد كه به قدس خداوند درآمده، بخور بسوزاند
 خداوند ةناگاه فرشت .كردند  بيرون عبادت مي،وقت بخور، تمام جماعت قوم

 او را ءچون زكرّيا .، بر وي ظاهر گشت مذبح بخور ايستادهبه طرف راست
 ءاي زكرّيا«: فرشته بدو گفت. ديد، در حيرت افتاده، ترس بر او مستولي شد

ات اليصابات  ترسان مباش، زيرا كه دعاي تو مستجاب گرديده است و زوجه
و تو را خوشي و  .خواهي ناميديي  تو پسري خواهد زاييد و او را يحبراي
زيرا كه  .دي رخ خواهد نمود و بسياري از والدت او مسرور خواهند شدشا

در حضور خداوند بزرگ خواهد بود و شراب و مسكري نخواهد نوشيد و از 
اسرائيل را،  و بسياري از بني .القدس خواهد بود شكم مادر خود، پر از روح

ت الياس و او به روح و قو. گردانيد سوي خداوند خداي ايشان خواهد بر به
فرمانان  هاي پدران را به طرف پسران و نا ، تا دل پيش روي وي خواهد خراميد
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 به ءزكرّيا ».را به حكمت عادالن بگرداند تا قومي مستعد براي خدا مهيا سازد
ام  كه من پير هستم و زوجه اين را چگونه بدانم و حال آن«: فرشته گفت

 در من . هستمجبرائيلمن «: فرشته در جواب وي گفت. »سال است؟ ديرينه
ايستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گويم و از اين امور تو را  حضور خدا مي

زدن  گنگ شده ياراي حرفو الحال تا اين امور واقع نگردد،  .مژده دهم
هاي مرا كه در وقت خود به وقوع خواهد  نخواهي داشت، زيرا سخن

  ».پيوست، باور نكردي
بودند و از طول توقّف او در قدس متعجب  يا ميو جماعت منتظر زكرّ  

اما چون بيرون آمده نتوانست با ايشان حرف زند، پس فهميدند كه در . شدند
و  .كرد و ساكت ماند سوي ايشان اشاره مي پس به. قدس رؤيايي ديده است

و بعد از آن روزها، زن  . خود رفتةچون ايام خدمت او به اتمام رسيد، به خان
به اينطور «: ماه خود را پنهان نمود و گفت يصابات حامله شده، مدت پنجاو ال

هايي كه مرا منظور داشت، تا ننگ مرا از نظر  خداوند به من عمل نمود در روز
  )25- 10، 8-5 :1لوقا  (».مردم بردارد

  
طور فرشتة خدا بر زكرياء ظاهر بينيم كه چ انگيز مي استان شگفتدر اين د  
بينيم  عالوه در پايان همين فصل، مي به. دهد  فرزندي را به او ميگردد و مژدة مي

از هم به كالم خدا گوش ب. دهد  بشارت ميشكوه مسيح كه خدا دربارة ظهور با
  :فرا دهيد

  
و همسايگان و  .اما چون اليصابات را وقت وضع حمل رسيد، پسري بزاد

ه، با او شادي خويشان او چون شنيدند كه خداوند رحمت عظيمي بر وي كرد
 طفل آمدند، كه نام پدرش ةو واقع شد در روز هشتم چون براي ختن. كردند

 ناميده ييحي بلكه ،ني«: اما مادرش ملتفت شده، گفت .نهادند زكريا را بر او مي
به پدرش . ». تو هيچكس اين اسم را نداردةاز قبيل«: به وي گفتند. ».شود مي

 اي خواسته بنوشت كه او تخته. »خواهي نهاد؟او را چه نامي «اشاره كردند كه 
در ساعت، دهان و زبان او  .ب شدندو همه متعج»  استينام او يحي«

پس بر تمامي همسايگان ايشان، خوف  .گشته، به حمد خدا متكلّم شد باز
و  . كوهستان يهوديه شهرت يافتةمستولي گشت و جميع اين وقايع در هم

اين چه نوع طفل خواهد «: كّر نموده، گفتهر كه شنيد، در خاطر خود تف
  .بود و دست خداوند با وي مي» بود؟

خداوند خداي « :القدس پر شده، نبوت نموده، گفت  از روحءو پدرش زكريا  
از قوم خود تفقّد نموده، براي ايشان فدايي قرار اسرائيل متبارك باد، زيرا 
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چنانچه به  . خود داودةو شاخ نجاتي براي ما برافراشت، در خانة بند .داد
رهايي از دشمنان ما  ،بودند زبان مقدسين گفت كه از بدو عالم انبياي او مي

تا رحمت را بر پدران ما بجا آرد و  و از دست آناني كه از ما نفرت دارند،
سوگندي كه براي پدر ما ابراهيم ياد  .عهد مقدس خود را تذكّر فرمايد

 تا از دست دشمنان خود رهايي يافته، او را كه ما را فيض عطا فرمايد، ،كرد
هاي  خوف عبادت كنيم، در حضور او به قدوسيت و عدالت، در تمامي روز بي

  .عمر خود
زيرا پيش روي  شد، ي خوانده خواهو تو اي طفل، نبي حضرت اعال  

، تا قوم او را معرفت خداوند خواهي خراميد، تا طرق او را مهيا سازي
به احشاي رحمت خداي ما كه به آن  .زش گناهان ايشاننجات دهي، در آمر
تا ساكنان در ظلمت و ظلّ موت را نور  ،د نمود از ما تفقّسپيده از عالم اعال

  )79-57 :1لوقا ( ».و پايهاي ما را به طريق سالمتي هدايت نمايد. دهد
  

دانست كه   چون ميگذاري خدا نمود،دليل، زكرياء شروع به سپاس همين به  
 دانست كه پسرش آن مسيح  او مي!ت موعود رسيده اسظهور مسيحوقت 

 و راه او را هموار دهد آمدن او را بشارت ميموعود نيست، بلكه كسي است كه 
  .نمايد مي

 هم با ما يار و ه، خيلي ممنونيم كه در اين درسنددوستان گرامي خوان  
ه ما باشيد تا  بعدي هم همراكنيم تا در درس ز شما تقاضا ميا. دل بوديد هم

فرستد تا  نام مريم مي اي به نزد دختر باكره ببينيم كه چگونه خدا فرشته خود را به
مند بردارندة حقيقتي ارزش عدي نيز در بدرس. يار مهمي را به او بگويدپيام بس
  .است
خدا شما را بركت دهد تا در كلمات زكرياء بينديشيد و از آن درسي نيكو   

  :زكرياء چنين گفت. ياموزيددتان ببراي زندگي خو
  

خداوند خداي اسرائيل متبارك باد، زيرا از قوم خود تفقّد نموده، براي "
 خود ةو شاخ نجاتي براي ما برافراشت، در خانة بند .ايشان فدايي قرار داد

 ".بودند چنانچه به زبان مقدسين گفت كه از بدو عالم انبياي او مي .داود
  )70-68 :1لوقا (
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  61 درس
  اعالن خبر

  
  
  

  1 انجيل متّي ؛1انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند . نده، فيض و سالمتي بر شما بادخواندوستان عزيز   
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
 درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميبهباشند؛ 

  .شيم در خدمت شما عزيزان باراه پارسايي و عدالت،
عتيق و نخستين   ما از رحمت خدا توانستيم عهد قبلي،درس  طول شصتدر  

 در درس. اء است، مطالعه نماييمرا كه شامل تورات و زبور و كتب ديگر انبي
 يا خبر خوش، انجيل را آغاز كرديم كه به جديد عهدالعة اجمالي قبلي هم مط

دهندة  اش، نجات اساس وعده فرمايد كه خدا بر انجيل مي. معروف است
  .مطلقي را براي رستگاري بشر به جهان فرستاده است قادر
جا خواهد بود  جديد آغاز نماييم، به كه بررسي خودمان را در عهدپيش از اين  
 براي كسي راو از نسل ا چرا به آدم وعده فرمود كه خداريم كه ياد آو كه به
آوريد كه در  خاطر ميآيا ب. خواهد فرستاددم به جهان كار آ فرزندان گناهنجات
اطاعتي كردند، چه اتّفاقي افتاد؟ در تورات  كه آدم و حوا به خدا نا روزي

نت گناه به تمام فرماني آدم سبب شد تا اثر لع خوانيم كه چگونه گناه و نا مي
دليل است كه  همين به. جهان سرايت كرده و جهان تبديل به قلمرو شيطان گردد

كاران گناهكاران، گناه. آيند  ميدنيا تمام فرزندان آدم با گناه و زير لعنت آن به
كنند و ما هيچ راهي نداريم  گناهان ما، ما را محكوم مي! كنند ديگري را توليد مي

  .ود از زير لعنت گناه نجات بخشيمهاي خ واناييتا خودمان را با ت
ماني آدم، پايان فر  خدا را شكر كه كالم او با داستان طغيان و نابهرحال،  
طور كه قبالً ديديم، در همان روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه همان! پذيرد نمي
مند خود براي نجات انسان از اسارت د، خدا شروع به بيان برنامة قدرتشدن
فرستد تا  اي را به جهان مي دهنده خدا وعده فرمود كه نجات. اهش فرمودگن

 در آن روز تاريك كه گناه وارد جهان شد، خدا خبر .گناه بشر را چاره فرمايد
جهان خواهد  فردي از يك زن به به نحو منحصر دهندة مقدس به داد كه اين نجات

يست خون با عود كه مي مومسيح). 4 :4، غالطيان 15 :3كتاب پيدايش . (آمد
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توانست از ذريت پدري زميني  كاران بريزد، نميپاكش را براي آمرزش گناه
بايست كامل و مقدس  او مي. كار هستندها گناه  بيايد، زيرا تمام انسانجهان به

دختري باكره و كند كه  گويي ميسبب است كه اشعياء نبي پيش همين به. باشد
 -خوانده خواهد شد، و عمانوئيل آورد دنيا مي هبدون ازدواج با مردي، پسري ب

  )23 :1؛ متي 14 :7كتاب اشعياء  ("!خدا با ما است"يعني بمعني 
چگونه خدا گرديم و ببينيم كه  اجازه دهيد تا به كتاب انجيل مقدس باز  
چه را كه توسط انبياء وعده فرموده بود، در وجود عيسي مسيح، به انجام آن

نام  شتة خودمان ديديم كه فرشتة خدا به مردي يهودي بهدر درس گذ. رسانيد
دهد كه نامش يحيي  اشتن پسري را ميشود و به او وعدة د زكرياء ظاهر مي

هم از  احال بياييد تا ب. باشد  موعود به جهان ميآور مسيح خواهد بود و او پيام
اين قسمت، دا در كالم خ.  لوقا، چند آيه را مطالعه كنيمفصل اول انجيل مقدس

  :فرمايد چنين مي
  

 جبرائيل فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره نام ،و در ماه ششم
 خاندان داود به يوسف از ا نامزد مردي مسماي باكرهنزد  .داشت، فرستاده شد

سالم بر تو اي «: پس فرشته نزد او داخل شده، گفت . بودمريمو نام آن باكره 
چون او را  ». با توست و تو در ميان زنان مبارك هستينعمت رسيده، خداوند

فرشته . نوع تحيت است ديد، از سخن او مضطرب شده، متفكّر شد كه اين چه
و اينك  .اي  زيرا كه نزد خدا نعمت يافته،اي مريم ترسان مباش«: بدو گفت

او بزرگ خواهد  . خواهي ناميدعيسيحامله شده، پسري خواهي زاييد و او را 
 شود، و خداوند خدا تخت پدرش داود را ا، مسمپسر حضرت اعال و به بود

و او بر خاندان يعقوب تا به ابد پادشاهي خواهد كرد  .بدو عطا خواهد فرمود
اين چگونه «: مريم به فرشته گفت. ».و سلطنت او را نهايت نخواهد بود

: تفرشته در جواب وي گف. »ام؟ كه مردي را نشناخته شود و حال آن مي
 بر تو سايه خواهد افكند، القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعال روح«

و اينك اليصابات  .جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد از آن
از خويشان تو نيز در پيري به پسري حامله شده و اين ماه ششم است، مر او 

: مريم گفت. ». نيستزيرا نزد خدا هيچ امري محال .خواندند را كه نازاد مي
پس فرشته از نزد او » .مرا بر حسب سخن تو واقع شود. اينك كنيز خداوندم«

  )38- 26 :1لوقا  (.رفت
  

چه كه در واقعة ظهور فرشته جا كمي درنگ كرده و به آنا هميناجازه دهيد ت  
. مريم دختر جواني بود كه عاشق كالم خدا بود. بر مريم رخ داده است، بينديشيم
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مريم و . خواستند با هم ازدواج كنند نام يوسف بود كه مي مزد مردي بهاو نا
گويي شده دانيم كه در كالم خدا پيش مي. نددو از نسل داود نبي بود يوسف، هر

نسل و خاندان ، بلكه از آيد دنيا مي يك دختر باكره بهتنها از   نهمسيحبود كه 
  . هم هست پادشاهداود
 و او هم كه مريم هم از نسل آدم بدانيد و آن ايناما الزم است كه چيزي را   

ياد داشته باشيم،  را هميشه بهضروري است كه اين. ها گناهكار بودمثل ساير انسان
 !دانند رسانند و او را شايستة پرستش مي زيرا برخي مريم را به مرتبة خدايي مي

را زني  ويژه است، زيسزاوار احتراميچه مريم  اگر!  استپرستي بتكار اين 
ا اين دنيا آمده است؛ ام  از رحم او بهه روح خدا بر او نازل شده و مسيحاست ك

: گويد كالم خدا مي! چون خود خدا پرستش نماييماو را همشود كه  دليل نمي
دور شو اي شيطان، زيرا مكتوب است كه خداوند «: آنگاه عيسي وي را گفت

  )10 :4متي  (».ا عبادت نماو را فقطخداي خود را سجده كن و 
در آياتي كه خدمتتان قرائت كردم، ديديم كه چگونه جبرائيل بر مريم نازل   
چنين جبرائيل هم. دهد يق او اطّالع مي از طردنيا آمدن مسيح ود و او را از بهش مي

 خواهد بود كه معنايش اين عيسياسم او . سازد از اسم كودك، مريم را آگاه مي
گويند كه  وع مي در زبان عربي به عيسي، يس".دده خداوند نجات مي": است

البتّه او اسم ديگري هم دارد كه . تر به تلفّظ صحيح اسم مسيح استبسيار نزديك
. باشد  مي و مسيح"پسر حضرت اعال"كند و آن،  اشاره به برگزيدگي عيسي مي

اين موضوع در كتاب مزامير هم . اين چيزي است كه فرشته به مريم اعالن نمود
  .ما خواهد بودده است كه عيسي به پسر خدا مسآم

 است، براي پسر خدادانم كه شايد اين موضوع كه عيسي  دوستان خوبم، مي  
اما بايد ! ممكن است كه عيسي پسر خدا باشد شما عجيب باشد و بگوييد كه غير

ممكن و يا كفر  را غيركه آن نم كه الزم است پيش از اينخدمت شما عرض ك
ه دالئل و مفاهيم اين امر توجه كرده و از خدا بخواهيد تا مفهوم اين بخوانيد، ب

از  در كالم مقدس خدا واژة مسيح، بيش. زدشما بيامو موضوع بسيار مهم را به
عالوه ما اطمينان داريم انبيايي ب. كار رفته است  بهپسر خداراي بار بوبيست  صد

فرمايشات اند كه  گز جرأت نداشتهاند، هر كه كالم خدا را با الهام روح او نوشته
خدا هرگز اجازة . خواهد؛ بنويسند چه را كه دلشان ميخدا را عوض نمايند و آن

 چرا بدانيم اين است كه خواهيم چه ما ميآن! دهد ين جسارتي را به بشر نميچن
  . مسما فرموده استپسر خدارا به  خدا مسيح

هرگز منظور كالم خدا . نيست نخست بايد بدانيم كه پسر خدا به چه واژةاي  
قدر خدا آن! دار شده است و از او بچهاين نيست كه خدا داراي همسري بوده 

قدر فرصت در اين درس آن. ها شايستة او نيست مرتبه است كه اين چيز بلند
اما چيزي كه الزم است . نداريم كه به طرح و بررسي اين موضوع عميق بپردازيم
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در تمام ! نيستار بودن خدا و معناي عيال اسم هرگز بهبدانيد، اين است كه اين 
اگر مشتاق دانستن . برد دارند ها و مذاهب هم، چنين عناويني وجود و كار فرهنگ

  .درا بفهمي توانيد آن ورزي مي حقيقت باشيد، حتماً بدون تعصب و غرض
زيرا عيسي از خواند،   را پسر خود ميعلّت است كه خدا مسيح همين به  
 و از خود خدا صادر گشته و فرستاده شده ن و مستقيماً از جانب خداآسما
ه شود، زيرا از ازل وجود داشت  نيز خوانده ميكلمة خداچنين به  مسيح هم.است

  دهيد تا آياتياجازه. وسيلة او آفريده شده استخاطر او و بچيز ب است و همه
كالم . ت كنمتان قرائ يوحنّا خدمتبسيار مهم و قدرتمند را از فصل اول انجيل

  :فرمايد خدا چنين مي
  

همان در ابتدا نزد  .كلمه خدا بود و كلمه نزد خدا بود بود و كلمهدر ابتدا "
واسطة او آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات  چيز به همه .خدا بود

، پر از فيض و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شدو .. .وجود نيافت
-1 :1يوحنا  (". پدرة پسر يگانةل او را ديديم، جاللي شايستراستي و جال

3، 14(  
  

دانند كه عيسي پدر  همه مي.  و پسر خدا استعيسي كلمة خدا، بله  
! او پسر كيست؟ !پس اگر چنين است، او از كجا آمده است؟. جسماني نداشت

 چنين كالم خدا.  لوقا برايتان بخوانميد تا باز از فصل اول انجيلاجازه ده
 بر تو سايه القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعال روح": فرمايد مي

  ".جهت آن مولود مقدس، پسر خدا خوانده خواهد شد خواهد افكند، از آن
شايد بگوييد كه تولّد عيسي از مريم باكره، زياد اهميتي ندارد، خدا   
  .يني آفريدري زمخدا آدم را هم بدون داشتن پد. نمايي كند خواسته قدرت مي

چيز نزد او  مطلق است و هيچ دوستان عزيزم، درست است كه خدا قادر  
ممكن نيست، ليكن در رابطه با والدت عيسي از مريم باكره بايد بدانيد كه  غير

مگذاريد كه كسي شما را ! تر از نمايش قدرت خدا بوده است اين امر بسيار مهم
سال پس از  ته است كه عيسي هزاراندليل بسيار مهمي وجود داش! فريب دهد

ما  دانيد؟ كالم خدا به آيا اين دليل را مي. جهان آمده است آفرينش آدم به
ر رسالة  د.كار را نجات بخشدجهان آمد تا انسان گناه مسيح بهفرمايد كه  مي

اين سخن امين است و اليق ": خوانيم ، چنين مي15 :1اول پولس به تيموتاؤس 
سيح عيسي به دنيا آمد تا گناهكاران را نجات بخشد كه من قبول تام كه م

ريخت تا راه  ونش را مي بايستي خ بنا به وعدة خدا، مسيح".بزرگترين آنها هستم
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ضور خدا قرباني عيب در ح اي بي چون برّهاو هم. نجات گناهكاران هموار گردد
  .گناهان ما گرديد

تواند بدهي ديگران  ين، ميآيا كسي با قرضي سنگ! به اين موضوع بينديشيد  
كار را بكند كه كامالً آزاد و بدون بدهي  تواند اين را بپردازد؟ خير، تنها كسي مي

علّت  همين آري دوستان خوب، عيسي هرگز هيچ گناهي نداشت؛ به. باشد
خدا ! توانست گناهان ما را كفّاره نمايد و خدا هم اين قرباني و تاوان را پذيرفت

.  و ديگر فرزندان آدم، بسيار با هم متفاوت هستندنيم كه مسيحبداخواهد ما  مي
مانند ، مانند فرزندان آدم،  ما. است خدا پسر يگانةمسيح هستيم و آدمما پسران 

مانند باراني است كه از بهرحال، عيسي .  بخاطر گناهان مازمين كثيف هستيم
براي . ت او پاك و مقدس، همچون خدا كه پاك و مقدس اس.آيد آسمان مي

واريم كه   اميد! بخواندپسر خود كشد كه او را همين است كه خدا خجالت نمي
هاي شما را پاك و روشن است، خدا ذهنها و دل رو به پايان حال كه اين درس

پسر "ن آمد و مفهوم جها فرمايد تا بفهميد كه چرا عيسي مسيح از مريم باكره به
  . بودن چيست و مفهوم آنچه نيست"خدا
هايي از فصل اول انجيل متّي   بخش خود را با قرائتاين قسمت، درسدر   

پايان   و مالقات فرشتة خدا با شوهر مريم، يعني يوسف؛ بهدربارة تولد مسيح
  : به كالم زندة خدا گوش فرا دهيد.بريم مي
  

اما والدت عيسي مسيح چنين بود كه چون مادرش مريم به يوسف نامزد شده 
و اما شوهرش  .القدس حامله يافتند  با هم آيند، او را از روحبود، قبل از آنكه

يوسف چونكه مرد صالح بود و نخواست او را عبرت نمايد، پس اراده نمود 
 ةكرد، ناگاه فرشت ها تفكّر مي اما چون او در اين چيز .او را به پنهاني رها كند

از گرفتن اي يوسف پسر داود، «: خداوند در خواب بر وي ظاهر شده، گفت
از زن خويش مريم مترس، زيرا كه آنچه در وي قرار گرفته است، 

و او پسري خواهد زاييد و نام او را عيسي خواهي نهاد،   است،القدس روح
و اين همه براي آن  ».او امت خويش را از گناهانشان خواهد رهانيدزيرا كه 

كه اينك «: گرددواقع شد تا كالمي كه خداوند به زبان نبي گفته بود، تمام 
يد و نام او را عمانوئيل خواهند خواند كه يباكره آبستن شده پسري خواهد زا

پس چون يوسف از خواب بيدار شد، چنانكه  ».خدا با ما: تفسيرش اين است
و تا پسر  عمل آورد و زن خويش را گرفت هفرشته خداوند بدو امر كرده بود، ب

  . نام نهادعيسي و او را نخستين خود را نزاييد، او را نشناخت؛
  

 در درسيابد و به قوت خدا  جا پايان مي  ما در ايندوستان عزيز، درس  
  . را از انجيل مقدس بررسي خواهيم نمودانگيز تولد مسيح ده داستان شگفتآين
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چه را كه فرشتة خدا در رابطه با عيسي به خدا شما را بركت دهد تا آن  
  :فرمايد ين ميكالم خدا چن .فهميديوسف گفت ب

  
نام او را عيسي خواهي نهاد، زيرا كه او امت خويش را از گناهانشان "

  )21 :1متي ( ".خواهد رهانيد
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  62 درس
  مسيح متولّد شده است

  
  
  

  2 انجيل متّي ؛2انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند . نده، فيض و سالمتي بر شما بادخواندوستان عزيز   
مگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، خواهد ه سالمتي كه مي

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
  درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به

  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،
نام جبرائيل به سرزمين فلسطين و   كه فرشتة خدا به ديديم قبلي،درسدر   

او به مريم گفت كه از . نام مريم فرستاده شد نزد دختري باكره به شهر ناصره و به
و . القدس حامله شده و پسري خواهد زاييد كه بايد نام او را عيسي بگذارد روح

ين لحظه ها بود كه منتظر ا قوم خدا مدت. دهنده است  نجاتمعناي  بهعيسي
كار وعده فرموده بود،  كه خدا به آدم و حواي گناهاي هدهند نجاتآن ! بودند

  !آمد دنيا مي  و داشت بهودحال در رحم يك دختر باكره ب
كه  از اين پيش.  نام دارد"! متولّد شده استمسيح"درس اين ساعت ما،   

 ماني را كه مسيحمايد، الزم است زفر باره چه مي اين ببينيم كه انجيل مقدس در
پادشاه روم كه به آگوستوس قيصر شهرت داشت، بر . متولد شد، شرح دهيم

اما سلطة . فرمايي داشت جمله سرزمين يهوديان، حكم هاي بسياري از سرزمين
 فرستادن منجي، تأثيري ها بر آن سرزمين، بر خواست و ارادة خدا براي رومي

ها استفاه فرمايد تا كالمي را  ز روميواقع اين خواست خدا بود تا ادر . نداشت
آوريد كه ميكاه نبي دربارة  ياد مي به. محقّق سازد زبان انبيايش فرموده بود، كه به

 چه نبوت نموده بود؟ او است، كه زادگاه عيسي مسيح لحم بيتسرزمين 
 مقدس اما مريم. جهان خواهد آمد  در شهر داود بهمسيحگويي كرده بود كه پيش

 ناصرهنام  كرد؛ بلكه ساكن شهري به جا زندگي نمي، در آنر عيسي باشدكه ماد
 در پس چگونه مسيح. لحم است شمال بيتمتري  پنجاه كيلو و بود كه حدود صد

  توانست متولّد شود؟ نبي است، ميلحم كه شهر داود  بيت
! ممكن يا حتّي سخت نيست چيز براي خداوند خدا غيريچ دوستان خوبم، ه  

 خواهيم ديد كه در اين درس. داند فاق افتد، ميبايست اتّ يز را كه ميچ او همه
طبق آن هر مرد و زني بايد به شهر  پادشاه روم دستوري را صادر كرد كه بر
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ها  شماري جمعيت، انجام گيرد تا به ماليات گردد تا سر خاندان خود باز
يم مجبور بودند اين بدان معنا بود كه هم يوسف و هم مر! وسامان داده شود سر

.  داود بود و آنان به خاندان او تعلّق داشتند بروند، شهري كه از آنلحم يتبتا به 
گرديم و از فصل دوم آن، چند آية مرتبط  حال بياييد تا به انجيل مقدس لوقا باز

  :به كالم مقدس خدا گوش فرا دهيدبا احترام . با اين موضوع را بررسي نماييم
  

 كه تمام ربع مسكون را غُسطُس قيصر صادر گشتاز اوحكمي و در آن ايام 
نويسي اول شد، هنگامي كه كيرينيوس والي سوريه  و اين اسم .نويسي كنند اسم
و يوسف  .رفتند نويسي مي يك به شهر خود براي اسم هر  مردمةپس هم .بود

اشت،  نام دلحم بيتيهوديه به شهر داود كه   بهناصره ةنيز از جليل از بلد
تا نام او با مريم كه نامزد او بود و  .زيرا كه او از خاندان و آل داود بود. رفت

جا بودند، هنگام  آن كه ايشان در و وقتي .نزديك به زاييدن بود، ثبت گردد
پيچيده،  و او را در قنداقه. پسر نخستين خود را زاييد وضع حمل او رسيده،

  )7-1 :2لوقا  (. در منزل جاي نبودزيرا كه براي ايشان. در آخور خوابانيد
  

، اندكي درنگ كرده و به وقايع تولد مسيحجا كمي  الزم است تا در همين  
 بدون رعيتاز كالم خدا چنين معلوم است كه عيسي همچون يك . بينديشيم

داري حيوانات بود، پا به او در يك طويله كه محلّ نگه. آمددنيا  منزلت و مقام به
دهنده و داور عادل جهان است، در يك آخور  ي كه نجاتجهان گذاشت، كس

ايد ش. لحم، پر از جمعيت بودند هاي شهر بيت خانه چون تمام مسافر! دنيا آمد به
دهندة آن است،   موعود كه پادشاه جهان و نجاتبرخي سؤال كنند كه چرا مسيح

  مد؟دنيا نيا  يك پادشاه جالل بهشكوه و شاهانه، در مقام در يك مكان با
ها تفاوت اساسي  هاي انسان افكار خدا با فكر، بايد بدانيم كه دوستان عزيز  
مطمئنّاً ميالد خداوند با شكوه . ها هم متفاوت است  جالل او با شكوه انسان.دارد

 باجالل خدا زيرا ! را درك نكردندتر فرزندان آدم آنبود، اما بيشو عظمت همراه 
  .جالل دنيا تفاوت دارد

هاي بزرگ و  هاي زيادي هستند كه در خانه ا ديده باشيد كه انسانشايد شم  
پوشند و زندگي پر از تجملي دارند و  بها مي كنند و پوشاك گران زيبا زندگي مي

اين جالل اين . كنند آورده مي هاي ايشان را بر كاران فراوان آنان، تمام نياز خدمت
دليل  همين به! متفاوت است، بسيار  جهانجالل  باجالل خدااما . جهان است

ان جه ي پا بهآمدة در چنان شكوه دنيو ر خدا مي كه از حضو مسيحاست كه
مندان خبر  مندان نبود كه از فقر و بيچارگي نيازاو همچون بيشتر ثروت. نگذاشت

اده كسي را كه خدا براي نجات فرزندان آدم از اسارت شيطان فرست. نداشته باشد
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براي همين است كه كسي . دنيا آمد گوار به طي نا و شرايبود، در يك مكان محقّر
خواهد  خدا مي. مندان آمده استاند بگويد كه عيسي فقط براي ثروتتو نمي
كالم خدا در . دنيا آمده است سان همگان بهبراي نجات يكها بدانند كه او  انسان
 خداوند زيرا كه فيض": گويد ، چنين مي9 :8الة دوم پولس رسول به قرنتيان رس

 تا شما براي شما فقير شددانيد كه هر چند دولتمند بود،  ما عيسي مسيح را مي
 عيسي مسيح، تنها شخصي بود كه خودش تصميم ". شويدفقر او دولتمنداز 

شايد يكي از ! دنيا بيايد و انتخاب او اين بود تا در فقر به! گرفت تا متولّد شود
عيب  ين بود كه به ياد ما بياورد كه او برّة بيدنيا آمده ا دالئلي كه او در آخور به

چهارم، دربارة برّة خدا  و صتدر درس ش. گردد خدا است كه قرباني گناهان ما مي
  .تر خواهيم دانستبيش

ترين  منداجازه دهيد تا داستان تولد مسيح را ادامه داده و شكوهحال   
اش  يا آمد، خدا فرشتهدن در شبي كه عيسي در آخور به. را بخوانيم هاي آن قسمت
لحم  هاي اطراف بيتاناني كه گوسفندان خود را در دشتنزد چوپ را به
 را به آنان  كه خدا چگونه خبر خوش آمدن مسيحببينيم. چرانيدند، فرستاد مي
  :فرمايد انجيل مقدس چنين مي. يدفرما مي
  

هاي  له پاسباني گ،بردند و در شب سر مي هو در آن نواحي، شبانان در صحرا ب
 بر ايشان ظاهر شد و كبريايي خداوند  خداوندةفرشتناگاه  .كردند خويش مي

مترسيد، «: فرشته ايشان را گفت .غايت ترسان گشتند هبر گرد ايشان تابيد و ب
دهم كه براي جميع قوم خواهد  زيرا اينك بشارت خوشيِ عظيم به شما مي

اي كه مسيح خداوند  هدهند نجات امروز براي شما در شهر داود،كه  .بود
و عالمت براي شما اين است كه طفلي در قنداقه پيچيده در  .باشد متولّد شد

  .».آخور خوابيده خواهيد يافت
فوجي از لشگر آسماني با فرشته حاضر شده، خدا را   حال،در همان  

ن جالل و بر زمين سالمتي و علييلي خدا را در اع« :گفتند كنان مي تسبيح
  »!مندي باد م رضادر ميان مرد

: و چون فرشتگان از نزد ايشان به آسمان رفتند، شبانان با يكديگر گفتند  
لحم برويم و اين چيزي را كه واقع شده و خداوند آن را به ما  اآلن به بيت«

پس به شتاب رفته، مريم و يوسف و آن طفل را در . ». ببينيم،اعالم نموده است
 طفل بديشان ةا ديدند، آن سخني را كه دربارچون اين ر .آخور خوابيده يافتند

چه شبانان بديشان گفتند،  شنيد از آن كه مي و هر .گفته شده بود، شهرت دادند
اما مريم در دل خود متفكّر شده، اين همه سخنان را نگاه  .نمود تعجب مي

 آن ةكنان برگشتند، به سبب هم شبانان خدا را تمجيد و حمدو . داشت مي
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لوقا ( آمين .ديده و شنيده بودند چنانكه به ايشان گفته شده بوداموري كه 
2: 8-18، 20(  

  
رمود؟ آيا به پادشاه روم بار به چه كساني اعالم ف خدا پيام خوش را نخستين  

مندان، يا رهبران مذهبي، اول مژدة آمدن منجي را اعالن فرمود؟ خير، يا ثروت
تماع بودند و كسي آنان را احترام بلكه چوپاناني كه از طبقة پست و مطرود اج

كرد، نخستين كساني بودند كه فرشتة خدا را ديدند و خبر خوش آمدن و  نمي
آنان ! چه تمايز و افتخار بزرگي نصيب ايشان گرديد! ظهور منجي را شنيدند

ه بودند، كلمة اش سخن گفت دربارة كسي شنيدند كه پيامبران خدا درباره
  !جهان آمده بود  جهان، چون كودكي به و منجيجاوداني خدا، مسيح

هم ببينيم كه در سال بعد از تولّد عيسي مسيح؛  در ادامة انجيل، بياييد تا با  
خواهيم ببينيم كه خدا چگونه خبر ظهور منجي را به  مي. چه اتّفاقاتي رخ دادند

 اجازه دهيد. ويژه ايران، اعالن فرمود زمين و به  خردمندي از مشرقشناسان ستاره
ه كالم خدا ب.  متّي برايتان قرائت كنم را از فصل دوم انجيل مقدستا چند آيه
  :گوش دهيد

  
ام هيروديِس پادشاه در بيتم يهوديه تولّد يافت، ناگاه  و چون عيسي در ايلَح
كجاست آن مولود كه پادشاه « :مجوسي چند از مشرق به اُورشليم آمده، گفتند

 او ايم و براي پرستش  را در مشرق ديده اوةزيرا كه ستاريهود است 
اما هيروديس پادشاه چون اين را شنيد، مضطرب شد و تمام  ».ايم آمده

پس همه روسأيِ كَهنه و كاتبانِ قوم را جمع كرده، از ايشان  .اُورشليم با وي
زيرا لحمِ يهوديه  در بيت«: بدو گفتند » كجا بايد متولد شود ؟مسيح«پرسيد كه 
لحم، در زمين يهودا از ساير  و تو اي بيت :بي چنين مكتوب استكه از ن

تر نيستي، زيرا كه از تو پيشوايي به ظهور خواهد  سرداران يهودا هرگز كوچك
 مجوسيان ،آنگاه هيروديس. ».آمد كه قوم من اسرائيل را رعايت خواهد نمود

 ايشان راپس  .را در خلوت خوانده، وقت ظهور ستاره را از ايشان تحقيق كرد
تدقيق تفحص  هبرويد و از احوال آن طفل ب«: لحم روانه نموده، گفت  بيتبه

  .». مرا خبر دهيد تا من نيز آمده، او را پرستش نمايم،كنيد و چون يافتيد
اي كه در مشرق  چون سخن پادشاه را شنيدند، روانه شدند كه ناگاه آن ستاره  

 آنجايي كه طفل بود رسيده، رفت تا فوق ديده بودند، پيش روي ايشان مي
و به خانه  حال گشتند نهايت شاد و خوش و چون ستاره را ديدند، بي. بايستاد

افتاده، او را پرستش كردند  درآمده، طفل را با مادرش مريم يافتند و به روي در
و چون  . به وي گذرانيدندو ذخاير خود را گشوده، هداياي طال و كُنْدر و مرّ
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بديشان در رسيد كه به نزد هيروديس بازگشت نكنند، پس از  وحي ،در خواب
  )12-1 :2متي  (.راه ديگر به وطن خويش مراجعت كردند

  
انگيز،  اين داستان شگفت. اي از داستان تولّد عيسي مسيح است اين خالصه  

ييم و آن اين توانيم با اطمينان بگو چه پيامي براي امروزة ما دارد؟ يك چيز را مي
كس هيچ.  بوده استنظير بييا و بشر،  موعود، در تاريخ دنولّد مسيحاست كه ت

  .دنيا نيامده است ديگر در بين آدميان، همانند عيسي مسيح؛ به
 طور كه خدا مريم باكره و درست همانمسيح ازكه  ديديم در اين درس •

 .جهان آمد توسط انبيايش فرموده بود، به
گويي  پيش از ظهور منجي پيشسالچند صد طور كه ميكاه نبي عيسي همان •

 . پا به جهان گذاشتلحم بيتكرده بود، در شهر داود، يعني 
سوي چوپانان فرستاد تا مژدة آمدن  اي را به خدا فرشتهچنان ديديم كه هم •

 .دهنده را اعالن نمايد نجات
شتگان، خدا را تسبيح گروه زيادي از فرمشاهده كرديم كه چگونه  •
 .خواندند مي
مندان  تا دانشاي را در آسمان قرار داد چطور ستارهه خدا و دريافتيم ك •
وقت متولّد شده تا مژدة آمدن او   كجا و در چهيختة ايراني بفهمند كه مسيحفره
  .ه ديگران بگويندرا ب

. توانيم بگوييم كه هيچ انساني مانند عيسي نبوده است  ما تنها ميدوستان،  
! ان او را با هيچ فرد ديگري مقايسه نمودتو نمي. فرد بوده است به منحصرتولّد او 

  ! آسماني بوداو مسيح.  از او سخن گفته بودندعيسي كسي بود كه تمام پيامبران
، اگر عيسي هم پيامبري در بين ديگر پيامبران بود، چرا تمام انبياي عزيزان  

تا زمين آمدند   فرشتگان بهچرا اند؟  را قبل از آمدنش مژده دادهپيش از او تولّدش
اي درخشان را براي راهنمايي   خدا ستارهچراوالدت او را جشن بگيرند؟ 

و از يك دختر  ابه چه دليلي اق ظهور منجي در آسمان قرار داد؟مندان مشتدانش
 مهم و بنيادي، واريم كه شما دربارة اين سؤاالت اميد جهان آمد؟ باكره به

  .عميقاً بينديشيد
 هد، در درساگر خدا بخوا. ديده كرخيلي ممنونيم كه به اين درس توج  

را مورد مطالعه قرار خواهيم بعدي چگونگي شروع خدمت و مأموريت عيسي 
  .داد
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خدا شما را بركت عطا فرمايد تا به پيام فرشتگان به چوپانان كه امروز براي   
  :كالم خدا چنين است .؛ نشان دهيدشما عزيزان هم هست، واكنشي مناسب

  
مترسيد، زيرا اينك بشارت خوشيِ عظيم به شما «:  گفتفرشته ايشان را"
كه امروز براي شما در شهر داود،  .دهم كه براي جميع قوم خواهد بود مي

  )11 ،10 :2لوقا ( ". متولّد شد،اي كه مسيح خداوند باشد دهنده نجات
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  63 درس
  مولود مقدس

  
  
  

  4 ،3 انجيل متّي ؛2انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند .  فيض و سالمتي بر شما بادنده،خواندوستان عزيز   
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
 سدرتوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به

  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،
هرگز كسي .  را شنيديمانگيز تولّد مسيح ت داستان شگف قبلي،درسدر   

 روح وسيلة قدرت  او از يك دختر باكره و به! متولّد نشده استهمانند مسيح
در شب . جهان آمد گويي شده بود، بهخدا در شهر داود، درست همانطور كه پيش

نزد چوپاناني  عيسي مسيح، خدا دستة انبوهي از فرشتگان درخشان را بهتولّد 
 يكي از فرشتگان به . را به همه اعالن نمايندور منجيظهگمنام فرستاد تا مژدة 

دهم كه  مترسيد، زيرا اينك بشارت خوشي عظيم به شما مي«: پانان گفتچو
 اي دهنده نجات، كه امروز براي شما در شهر داود.  خواهد بودجميع قومبراي 

  )11 ،10 :2لوقا (» .كه مسيح خداوند باشد متولد شد
 او را از خواهيم كودكي عيسي و چگونگي بزرگ شدن مي، در اين درس  

گويد كه عيسي چهار برادر و چند  ما مي كالم خدا به. كالم خدا مطالعه كنيم
جمعيت  اي پر رسد كه او كودكي خود را در خانواده نظر مي به. خواهر داشته است

دانيم،  طور كه ميهمان. در شهر ناصره گذرانيده استو در شمال فلسطين 
يوسف، پدر جسماني و واقعي عيسي نبود، بلكه از ديد مردم، او پدر عيسي 

اش را  يسي هم شغل پدر جسمانييوسف نجار بود و ع. شد محسوب مي
نظر؛ شخص بسيار ما جالب اين است كه عيسي از همه ا. گرفت و پيشه كردفرا
و عيسي در حكمت ": فرمايد ، چنين مي52 :2كالم خدا در انجيل لوقا . وبي بودخ

  ".كرد  نزد خدا و مردم ترقّي مي،مندي و قامت و رضا
كرد و  خوابيد، بازي مي خورد، مي مثل هر بچة ديگر، عيسي هم غذا مي  

 هرگز مرتكب هيچ او فرد او در اين بود كه به اما تمايز منحصر. نمود مطالعه مي
او هرگز به كسي نگفت كه . هيچ سخن بدي از دهان او بيرون نيامد. گناهي نشد

او را ببخشد، چون اصالً كار اشتباهي را دربارة آن شخص انجام نداده بود كه 
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ريشة گناه توانست كار اشتباهي انجام دهد، زيرا  او نمي. خواهي باشد نياز به عذر
شرارت در وجود او .  طبيعتي پاك و مقدس داشتاو! در او وجود نداشت

او . ساخت داد كه خدا را خشنود مي او تنها كاري را انجام مي. راهي نداشت
 اجازه دهيد تا !آلودي چون ما نداشت بدني شبيه ما داشت، ليكن طبيعت گناه

ين دا چنكالم خ. ، را خدمتتان قرائت كنم15 ،14 :4باره، رسالة به عبرانيان  ناي رد
گذشته است  ها در  عظيمي داريم كه از آسمانةپس چون رئيس كَهن": فرمايد مي

اي نداريم  هنهزيرا رئيس كَ .عتراف خود را محكم بداريمايعني عيسي، پسر خدا، 
چيز به مثال ما  هاي ما بشود، بلكه آزموده شده در هر كه نتواند همدرد ضعف

  ".بدون گناه
وقت آن رسيده بود كه خدمتش را شت، سال دا هنگامي كه عيسي سي  

. و خدمت و مأموريت او اين بود كه جهان را از گناه، نجات دهد. آغاز نمايد
نزد يحياي  سوي رودخانة اردن به روزي او خانواده و شهرش را ترك كرد و به

  .ه رفت تا به آب، غسل تعميد يابددهند تعميد
كه به توبه و آمرزش گناهان، موعظه ياد داريد  دهنده را به حتماً يحياي تعميد  
واقع داشت راه را براي ظهور او در . داد ان را به آب تعميد مينمود و مردم مي

ينه، بخشي از فصل سوم خواهم تا در همين زم اجازه مي. نمود منجي فراهم مي
  :ا گوش فرا دهيداحترام به كالم زندة خد با.  متّي را خدمتتان قرائت كنمانجيل

  
دهنده در بيابان يهوديه ظاهر شد و موعظه كرده،   تعميدايآن ايام، يحيو در 

زيرا همين است  ».توبه كنيد، زيرا ملكوت آسمان نزديك است« :گفت مي
اي در بيابان كه  كننده صداي ندا«: گويد  نبي از او خبر داده، ميءآنكه اشعيا

 لباس از او اين يحي ».راه خداوند را مهيا سازيد و طُرُق او را راست نماييد
بند چرمي بر كمر، خوراك او از ملخ و عسل برّي  داشت و كمر پشم شتر مي

در اين وقت، اورشليم و تمام يهوديه و جميع حوالي اُردنّ نزد او  .بود مي
و به گناهان خود اعتراف كرده، در اُردن از وي تعميد  آمدند، بيرون مي

  )6- 1 :3متي  (.يافتند مي
  

آيا به . بينديشيمچه شنيديم،  آن جا كمي درنگ كرده و به  دهيد تا هميناجازه  
از . از گناهانتان توبه كنيد": پيام يحيا توجه كرديد؟ خالصة پيام يحيا اين بود كه

 زنده شويد كه از رداريد و مهياي مالقات با مسيحتمايالت شريرانة خود، دست ب
 اعتراف ه به گناهان خودشان آنان ك"!آسمان براي نجات شما آمده است

تّه بايد خدمت شما الب. يافتند كردند، از يحيا در رودخانة اردن، غسل تعميد مي مي
خودي خود، گناهان را  نده عرض كنم كه تعميد به آب، بهدوستان خوب خوان
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 راف و توبة واقعي و پذيرفتن مسيحاين تنها يك نشانه از اعت. كند پاك نمي
  .ه استدهند عنوان نجات به

دادند و تعميد  برخي از كساني كه به پيام و دعوت يحيا، پاسخ مثبت مي  
آنان يا صدوقي : يافتند، به يكي از دو طبقة معروف از يهوديان تعلّق داشتند مي

ترين اشخاص يهودي  مند، ثروتصدوقيان. رفتند شمار مي بهبودند و يا از فريسيان 
هايشان هيچ اهميتي   اما در دل . داشتندبودند و بر حكومت رومي، تأثير و نفوذ

فريسيان هم از طبقة مذهبي و غيرتمند يهوديان . دادند هاي انبياء نمي به گفته
 تمام فرائض مذهبي و كردند تا دار و متدين بودند و تالش ميبودند كه بسيار دين

هاي  اما تالش. هم گرددجا آورند تا شايد راه براي آمدن منجي فراشريعت را ب
وده بود، زيرا ايشان كوشش داشتند تا با اعمال و تالش خودشان، در آنان بيه

 را هاي خودشان چنين سنّتآنان هم. ادل و پارسا محسوب شوندحضور خدا ع
نتيجه، تالش آنان چيزي جز در . هم آميخته بودند نيز با كالم حقيقي خدا در

! بود ها نبودند، نمينبه ديگران كه از طبقة آنمايش مذهبي و فخر فروختن 
 خودشان خدا را تمجيد هاي لبخالصه عرض كنم كه صدوقيان و فريسيان، با 

  . از خدا بسيار دور بوددلشانما كردند، ا مي
كاري ايشان، توبيخ  جهت ريا حال بياييد ببينيم كه چگونه يحيا آنان را به  
  :كنم تان قرائت ميجيل متّي، خدمتادامة كالم خدا را از فصل سوم ان. نمايد مي
  

جهت تعميد وي  هپس چون بسياري از فريسيان و صدوقيان را ديد كه ب
زادگان، كه شما را اعالم كرد كه از غضب  اي افعي«: آيند، بديشان گفت مي

بياوريد، و اين سخن را به خاطر خود  توبه ة شايستةاكنون ثمر آينده بگريزيد؟
گويم خدا قادر است كه از  را به شما ميراه مدهيد كه پدر ما ابراهيم است، زي

 درختان ةو الحال تيشه بر ريش .انگيزاند ها فرزندان براي ابراهيم بر اين سنگ
 نيكو نياورد، بريده و در آتش افكنده ةنهاده شده است، پس هر درختي كه ثمر

لكن او كه بعد از من . دهم من شما را به آب به جهت توبه تعميد مي .شود
تر است كه اليق برداشتن نعلين او نيستم؛ او شما را به   من تواناآيد از مي

او غربال خود را در دست دارد و  .القدس و آتش تعميد خواهد داد روح
خرمن خود را نيكو پاك كرده، گندم خويش را در انبار ذخيره خواهد نمود، 

  »! خواهد سوزانيد؛پذيرد ولي كاه را در آتشي كه خاموشي نمي
 او را ااما يحي . آمد تا از او تعميد يابدا از جليل به اُردن نزد يحييسيعآنگاه   

. »آيي؟ من احتياج دارم كه از تو تعميد يابم و تو نزد من مي«: منع نموده، گفت
 زيرا كه ما را همچنين كه مناسب ،اآلن بگذار«: عيسي در جواب وي گفت

- 7 :3متي (» .ا واگذاشتپس او ر» . را به كمال رسانيمتمام عدالتاست تا 
15(  
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شايد بپرسيد كه . سپس يحيا، عيسي را در رودخانة اردن به آب، تعميد داد  
چرا عيسي كه بدون گناه بود، از يحيا خواست تا او را تعميد دهد؟ درست است 

تنها  گناه بود و نياز به توبه نداشت، اما دليل اين است كه عيسي نهكه عيسي بي
خواست  چنين ميا همانند آن رفتار كنيم، بلكه هم ما گذاشت تدليل و مثالي براي

  .ميردتا بگويد كه آمده تا همچون ما زندگي كند و براي ما ب
توجهي برخورد   متّي به نكتة بسيار جالب و قابلدر آخر فصل سوم انجيل  
  :رائت كنماجازه دهيد تا اين قسمت از كالم خدا را نيز برايتان ق. كنيم مي
  

 آسمان بر وي ؛ از آب برآمد كه در ساعت چون تعميد يافت، فوراًعيسياما 
 .آيد  را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده، بر وي ميروح خداگشاده شد و 

اين است پسر حبيب من كه از او « : كهخطابي از آسمان در رسيدآنگاه 
  )17- 16 :3متي  (».خشنودم

  
 از آسمان عيسي را مورد دوستان عزيز، اين صداي خداوند خدا بود كه  

اين است پسر ": خداي پدر، خطاب به عيسي فرمود. خطاب خود قرار داد
ه هاي انبياء ديديم ك  قبالً در كالم خدا و گفته".حبيب من كه از او خشنودم

بينيم كه  اكنون مي. كنند  را پسر خدا خطاب ميدليل، مسيح چه آنان چگونه و به
اين به اين خاطر بود كه . فرمايد  معرّفي ميخود خدا هم عيسي را پسر خودش

عيسي پدر جسماني و . عيسي مستقيماً از آسمان و از جانب خدا آمده است
زميني نداشت و خدا كالم جاوداني و روح پاك خود را در رحم مريم گذاشت 

كه ليل ديگري هم وجود دارد و آن اينالبتّه د. تا او بدون گناه ارثي به جهان آيد
  . از ديگران جدا و متمايز فرمايدخواست تا پسر يگانة خود را يخدا م
تمام فرزندان آدم، داراي چگونه عيسي از فرزندان آدم متفاوت است؟   

 .هي و مبرّا از هر گناهي استطبيعت عيسي؛ الآلود هستند، ليكن  طبيعتي گناه
  مسيح.اهي نشد، زيرا از آسمان و روح الهي آمده بوداو هرگز مرتكب هيچ گن

.  ما را نداشتآلود طبيعت گناه، اما بدني همچون ما بر خود گرفتآسماني، 
دليل است كه خدا از او  همين  بهو! است كه مسيحا پسر خدا استدليل  همين به

كس پسري را  هر. اي از پدرش است شود كه پسر؛ سايه گفته مي! خشنود بود
. ن پسر چگونه شخصي استپدر آتواند تا حدودي حدس بزند كه  بيند، مي مي
د كه خدا چگونه تواند بفهم شناسد، مي ترتيب، كسي كه عيسي را مي همين به

 او را بر انسان، رگز خدا را نديده است، اما مسيحكس ههيچ. شخصيتي است
هي و پاك داشت و سي تنها انساني بود كه طبيعتي العي. آشكار فرموده است
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كه از او اين است پسر حبيب من « صدا از آسمان گفت، علّت همين به
  »!خشنودم

خواهيم ببينيم كه پس از تعميد   امروز، ميمانده از درس در وقت باقي  
 متّي را خدمتتان  دهيد تا فصل چهارم از انجيلاجازه. عيسي، چه اتّفاقي رخ داد

  :قرائت كنم
  

و  .آنگاه عيسي به دست روح به بيابان برده شد تا ابليس او را تجربه نمايد
كننده نزد  پس تجربه .روز روزه داشت، آخر گرسنه گرديد شبانه چون چهل

در  .».ها نان شود ، بگو تا اين سنگاگر پسر خدا هستي«: او آمده، گفت
هر  كند، بلكه به  انسان نه محض نان زيست ميمكتوب است«: جواب گفت

 مقدس برد و آنگاه ابليس او را به شهر. ».اي كه از دهان خدا صادر گردد كلمه
، خود را به زير اگر پسر خدا هستي« : هيكل برپا داشته، به وي گفتةبر كنگر

 تو فرمان دهد تا تو را به ة كه فرشتگان خود را دربارمكتوب استانداز، زيرا 
و «: عيسي وي را گفت. ».گيرند، مبادا پايت به سنگي خورد هاي خود بر دست

پس ابليس او را به . ».جربه مكننيز مكتوب است خداوند خداي خود را ت
به   ممالك جهان و جالل آنها را بدو نشان داده،ةكوهي بسيار بلند برد و هم

گاه آن ».بخشمده كني، همانا اين همه را به تو اگر افتاده مرا سج«: وي گفت
 كه خداوند مكتوب استشو اي شيطان، زيرا  دور«: عيسي وي را گفت

در ساعت ابليس او را رها . ». فقط عبادت نماخداي خود را سجده كن و او را
  )11- 1 :4متي  (.نمودند كرد و اينك فرشتگان آمده، او را پرستاري مي

  
مرتبه تالش نمود تا عيسي را فريب داده و او را وادار به گناه  شيطان سه  
مند خدا قول از كالم مقدس و قدرت با نقلو در تمام اين حاالت، عيسي . سازد

شيطان آدم و حوا را هم در باغ عدن وسوسه كرد و فريب . ن را دادجواب شيطا
  . عيسي گناه نكرداماداد، 
كرد؟ چون او  حال پرسش اين است كه چرا شيطان عيسي را وسوسه مي  
ات بشر از آسمان اي است كه براي نج دهنده دانست كه عيسي همان نجات مي

تكب فقط يك گناه گردد، دانست كه اگر عيسي مر چنان مياو هم. آمده است
ين او  برا بنا. تواند فرزندان آدم را از تسلّط شيطان؛ رستگاري بخشد ديگر نمي

اما عيسي چون . داد ميعيسي را با تمام قدرت و فكر خود؛ مورد وسوسه قرار 
دانست، به دام شيطان گرفتار  خوبي مي هي داشت و كالم خدا را نيز بهطبيعتي ال

  .نشد
ها غلبه كرده و آنان را فاسد و تباه ساخته است، اما  بر انسان، شيطان بله  
توانست گناه كند، زيرا  عيسي نمي! تواند بر پسر قدوس خدا غلبه نمايد نمي
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مند خدا در لباس جسم  عيسي كلمة قدرت!تواند مرتكب گناه گردد خدا نمي
 تاوان گناه، خدا به اين جهان آمد تا انسان را از نيروي اهريمن و! انساني بود

تواند ما را از گناه و شيطان، آزاد  فقط خداوند عيسي مسيح مي! خالصي دهد
كالم خدا سبب است كه  همين به. فرمايد؛ زيرا او هرگز گناه نكرده است

  :فرمايد مي
  

 عيب آزار و بي ه شايسته است، قدوس و بينهزيرا كه ما را چنين رئيس كَ"
كه هر روز محتاج نباشد ،  آسمانها بلندتر گرديدهو از گناهكاران جدا شده و از

به مثال آن رؤساي كَههنل براي گناهان خود و بعد براي قوم قرباني  كه او
بگذراند، چونكه اين را يكبار فقط بجا آورد هنگامي كه خود را به قرباني 

  )27 ،26 :7يان عبران( ".گذرانيد
  

از .  هم همراه ما بوديددرسن گذاريم كه در ايدوستان عزيز، بسيار سپاس  
هم از كالم  هم رسانيد تا با  بعدي ما هم حضور بهكنيم تا در درس شما دعوت مي

  .كنند تا پيروان عيسي شوند رك ميخدا ببينيم كه چرا شاگردان يحيا او را ت
يد،  شما را بصيرت بخشد تا دربارة آنچه كه در اين درس خواندخدا  

  :فرمايد سپاريم كه مي  خداوند ميشما را به كالم .بينديشيد
  

دانيد كه او ظاهر شد تا گناهان را بردارد و در وي هيچ گناه  و مي"
  )5 :3اول يوحنا  (".نيست
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  64 درس
  برّة خدا

  
  
  

  3 ،1انجيل يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
ي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارساي كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
  .همتا بود ، بيمسيح تولّد و ذات عيسي  قبلي،درس  دودر  
دنيا   بهاو از دختري باكره و بدون داشتن پدري زميني و جسماني، ،تولد او •
 .هي و پاك داشتاو ذاتي كامالً ال. آمد
ان بود، ليكن چون داراي طبيعت چه او همانند ما كامالً انس اگر ، اوذات •
اي  دهنده او نجات. آلود نبود و مرتكب گناهي هم نشد هي نيز بود، هرگز گناهال

ان فرزندان آدم به اين جهان بود كه از جانب خدا براي برداشتن جريمة گناه
  .آمد

، قصد داريم تا مطالعة خودمان را از انجيل ادامه داده و ببينيم در اين درس  
يحيا آخرين پيامبر . دهد شهادتي دربارة عيسي مي چه دهنده يحياي تعميدكه 

نّا، خدمتتان  يوحيه را از فصل نخست انجيلند آخواهم تا چ اجازه مي. خدا بود
  :به كالم شيرين خدا گوش فرا دهيماحترام بيايد با . قرائت كنم

  
 در وقتي كه يهوديان از اورشليم كاهنان و الويان را اشهادت يحيو اين است 

كنند كه تو كيستي، كه معترف شد و انكار ننمود، بلكه   فرستادند تا از او سؤال
پس چه؟ آيا تو الياس «: آنگاه از او سؤال كردند.  من مسيح نيستماقرار كرد كه

آنگاه بدو  .جواب داد كه ني» آيا تو آن نبي هستي؟« ».نيستم«: گفت» هستي؟
 ةپس كيستي تا به آن كساني كه ما را فرستادند جواب بريم؟ دربار«: گفتند

اه خداوند را اي در بيابانم كه ر من صداي نداكننده«: گفت »گويي؟ خود چه مي
پس از . و فرستادگان از فريسيان بودند ». نبي گفتءكه اشعيا راست كنيد، چنان

اگر تو مسيح و الياس و آن نبي نيستي، پس براي چه «: او سؤال كرده، گفتند
دهم و در  من به آب تعميد مي«:  در جواب ايشان گفتايحي »دهي؟ تعميد مي
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او آن است كه بعد و . شناسيد را نميميان شما كسي ايستاده است كه شما او 
آيد، اما پيش از من شده است، كه من اليق آن نيستم كه بند  از من مي

عبرَه كه آن طرف اُردن است، در جايي كه  و اين در بيت ».نعلينش را باز كنم
 را ديد كه به عيسي او در فرداي آن روز يحي .داد واقع گشت  تعميد ميايحي

اين ! دارد مي  خدا كه گناه جهان را برةاينك برّ«: پس گفت. آيد جانب او مي
آيد كه پيش از من  كه مردي بعد از من مي او گفتم ةكه من دربار است آن

  )30- 19 :1يوحنا  (». زيرا كه بر من مقدم بود،شده است
  
خيلي جالب است كه . اجازه دهيد تا كمي دربارة اين آيات مهم، بينديشيم  

. خواند  ميدارد، مي كه گناه جهان را بربرّة خدا  روح خدا، عيسي را يحيا با الهام
ها ديديم كه پيامبران گذشته، عيسي را با عناوين  خاطر داشته باشيد، بار اگر به

دهنده، پادشاه،  عناويني همچون؛ نجات. مختلفي مورد خطاب قرار داده بودند
اين لقب، ! خواند  ميبرّة خدارا اما اكنون يحيا او . خداوند، كلمة خدا و پسر خدا

  .سازد اي ما دربارة عيسي روشن ميبسيار مهم است، زيرا حقايق جديدي را بر
خواند؟ آيا عيسي   ميبرّة خداحال سؤال اين است كه چرا يحيا عيسي را   

خير، عيسي از نظر جسماني يك برّه نبود، بلكه از منظر ! واقعاً يك برّه بود؟
د كنم كه مقصو حاال عرض مي. اند عيسي را به برّه تشبيه كردهروحاني و نُمادين، 
  .از اين گفته چيست

كه آدم و حوا مرتكب  براي فهم اين موضوع مهم بايد بدانيم كه پس از اين  
خدا فرمود كه مزد گناه مرگ است و . گناه شدند، خدا فرماني را صادر فرمود

خته شود تا جريمة آن گناه با فدا عيب ري اي بي براي تاوان گناه، بايد خون بره
بينيم كه پسر  در كتاب پيدايش مي. شدن جان حيوان بدون نقصي پرداخته شود

وقتي . خدا تقديم نمود را براي تشكّر قرباني و به اي هبرّدوم آنان يعني هابيل، 
ل محسوب خدا خون آن حيوان را ديد، گناه هابيل را آمرزيد و او را پارسا و عاد

ياد داشته باشيم كه  اما بايد به. جاي او جان دادآن حيوان بيگناه به  زيرا .فرمود
. تواند براي هميشه تاواني كافي براي گناهان انسان باشد خون يك حيوان نمي

اي  قع سايهوابرّة قرباني، در . زيرا ارزش حيوان با انسان هرگز برابر نيست
ونش را بريزد تا آمرزش عيب خدا خ كه الزم بود كه برّة بياست از اين

  .گناهان مهلك انسان، فراهم گردد
 هفتصد سال پيش از آمدن مسيح، اشعياء نبي پيشگويي نموده بود كه مسيح  

، ليل، از زمان هابيل تا زمان مسيحد همين به.  قرباني شودبرة مانند يك بايستي
 تمام انبياي .كردند  رعايت ميهمة كساني كه به خدا ايمان داشتند، اين فريضه را
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واقع منتظر   ر، درآنان با اين كا. دادند هي، اين كار را به احترام خدا انجام ميال
  . موعود بودندروز آمدن مسيح

دهنده هنگامي  علّت است كه هنگامي كه يحياي تعميد همين دوستان عزيز، به  
ه نگا"دارد  عالم ميگويد و ا بيند، خطاب به او و جمعيت مي كه عيسي را مي

 عيسي آن "!دارد مي كنيد، برة خدا، عيسي همان كسي كه گناه جهان را بر
قرباني مقدس بود كه از آسمان به جهان آمد تا گناه فرزندان آدم را بر خود 

  !يشه بيامرزدبگيرد تا خدا بتواند گناهان ما را براي هم
  :دهد قدس يوحنّا، چنين ادامه ميسپس كالم خدا در فصل نخست انجيل م  

  
ناگاه عيسي را  . با دو نفر از شاگردان خود ايستاده بوداو در روز بعد نيز يحي

و چون آن دو شاگرد  ». خداةاينك برّنگاه كنيد، «:  و گفت،رود ديد كه راه مي
پس عيسي روي گردانيده، آن دو . كالم او را شنيدند، از پي عيسي روانه شدند

: بدو گفتند» خواهيد؟ چه مي« :گفتبديشان . آيند نفر را ديد كه از عقب مي
» .بياييد و ببينيد«: بديشان گفت »نمايي؟ در كجا منزل مي) يعني اي معلّم(ربي «

آنگاه آمده، ديدند كه كجا منزل دارد، و آن روز را نزد او بماندند و قريب به 
 را شنيده، پيروي او نمودند، او يكي از آن دو كه سخن يحي .ساعت دهم بود

او اول برادر خود شمعون را يافته، به او . معون پِطرُس بوداس برادر شَرينداَ
و چون او را نزد عيسي » ).ترجمه آن كَرِستُس است( يافتيم مسيح را«: گفت

تو شمعون پسر يونا هستي؛ و اكنون كيفا «: آورد، عيسي بدو نگريسته، گفت
ون عيسي بامدادان چ »).كه ترجمه آن پِطرُس است(خوانده خواهي شد 

از عقب من «: س را يافته، بدو گفتپيسوي جليل روانه شود، فيل خواست به
 نَتَنائيل را ،پسيفيل. صيدا از شهر اندرياس و پِطرُس بود پس از بيتيو فيل ».بيا

اند،  آن كسي را كه موسي در تورات و انبيا مذكور داشته«: يافته بدو گفت
مگر «: نتنائيل بدو گفت ».ت پسر يوسف ناصري اس،ايم كه عيسي يافته
  ».بيا و ببين«: پس بدو گفتيفيل» شود كه از ناصره چيزي خوب پيدا شود؟ مي

  
سؤال . كنند بينيم كه چگونه شاگردان يحيا، عيسي را پيروي مي جا ميدر اين  

ه شدند؟ دنبال عيسي روان و به اين است كه چرا آنان معلّم خود را ترك كردند
ي چيز درست همانگويد،  چه كه يحيا دربارة عيسي ميه آنزيرا آنان فهميدند ك

ها راست و درست اند و تمام آن است كه انبياء درمورد عيسي پيشگويي كرده
سبب وقتي اندرياس كه يكي از شاگردان يحيا بود، حرف يحيا را  همين به. است

را  موعود مسيحا پيدا كرد و به او گفت كه شنيد و عيسي را ديد، برادر خود ر
 و به  را شناخت، از شادي لبريز شدو هنگامي كه فيليپس، مسيح! اند هيافت
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كس كه انبياء اند، همان   را ديدهعيسي ناصريدوستش نتنائيل گفت كه 
  !اند؛ ظهور نموده است اش سخن گفته درباره

 را ديدند، پر از  مسيح، هنگامي كه اندرياس و پطرس، فيليپ و نَتنائيلبلي  
سال  هي هزارانآنكس كه پيامبران الشدند و فهميدند كه شادي و خوشي 

دهندة  نجات!  خدا را شكر!دربارة او سخن گفته و مژده داده بودند، آمده است
قادر مطلق كه تمام پيامبران خدا آمدن او را نويد داده بودند، اكنون در ميان آنان 

 اجازه دهيد تا .نفر شاگرد عيسي شدند همين علّت بود كه اين چهار و به! بود
كالم خدا . ت كنم متّي برايتان قرائن خدا را از فصل چهارم انجيلكالم شيري
  :فرمايد چنين مي

 اخراميد، دو برادر يعني شمعون مسم  درياي جليل ميةو چون عيسي به كنار"
اندازند، زيرا صياد  به پطرس و برادرش اندرياس را ديد كه دامي در دريا مي

در  ».از عقب من آييد تا شما را صياد مردم گردانم«: فتبديشان گ .بودند
و چون از آنجا گذشت  .ها را كنار گذارده، از عقب او روانه شدند ساعت دام

دو برادر ديگر يعني يعقوب، پسر زِبدي و برادرش يوحنّا را ديد كه در كشتي 
ت كنند؛ ايشان را نيز دعو هاي خود را اصالح مي با پدر خويش زبدي، دام

و  .حال، كشتي و پدر خود را ترك كرده، از عقب او روانه شدند در .نمود
گشت و در كنايس ايشان تعليم داده، به بشارت  عيسي در تمام جليل مي

و اسم او  .داد نمود و هر مرض و هر درد قوم را شفا مي ملكوت موعظه همي
 و دردها در تمام سوريه شهرت يافت، و جميع مريضاني كه به انواع امراض

مبتال بودند و ديوانگان و مصروعان و مفلوجان را نزد او آوردند، و ايشان را 
و گروهي بسيار از جليل و ديكاپولس و اورشليم و يهوديه و آن  .شفا بخشيد

  ".طرف اُردن در عقب او روانه شدند
  

كه خداوند عيسي، خلق   درمورد چگونگي اينبه فيض خدا در درس بعدي  
. كرد، صحبت خواهيم كرد داد و براي ايشان معجزات گوناگون مي م ميرا تعلي

اعمال او آشكار و اثبات بررسي خواهيم كرد كه چگونه كالم عيسي خداوند و 
 نبييحياي خواهيم ببينيم كه براي  ، مياما در ادامة درس. ستكرد كه او كي مي

يكي او  ردان يحيا، يكيطور كه از كالم خدا خوانديم، شاگهمان. چه اتّفاقي افتاد
آيا براي آيند بود؟  آيا آن براي يحيا خوش. به عيسي پيوستندرا ترك كردند و 
آيند بود كه شاگردانش او را ترك كنند و به دنبال عيسي  يحيا نبي خوش

  كنيد؟ شما چه فكر مي بروند؟
. اجازه دهيد تا كالم خدا را در فصل سوم انجيل مقدس يوحنّا ادامه دهيم  

  :دا گوش فرا دهيدبه كالم خ
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پس  . و يهوديان مباحثه شداآنگاه در خصوص تطهير، در ميان شاگردان يحي
اي استاد، آن شخصي كه با تو در آن طرف اُردن «:  آمده، به او گفتندانزد يحي به

دهد و همه نزد او   بود و تو براي او شهادت دادي، اكنون او تعميد مي
كه  تواند يافت، مگر آن هيچكس چيزي نمي«: ب گفت در جواايحي. ».آيند  مي

شما خود بر من شاهد هستيد كه گفتم من مسيح . از آسمان بدو داده شود
 اما ؛ داماد است،كسي كه عروس دارد.  بلكه پيش روي او فرستاده شدم،نيستم

شنود، از آواز داماد بسيار خشنود  دوست داماد كه ايستاده آواز او را مي
بايد كه او افزوده شود و من  مي. پس اين خوشي من كامل گرديد. گردد مي

  )30-26 :3يوحنا ! (.ناقص گردم
  

و به عيسي كنند  كه شاگردانش او را ترك مي جالب است كه يحيا از اين  
انجام  مأموريتش را با امانت بهكه او از اين! دشو  ميحالبسيار خوشپيوندند،  مي
و راه را براي آمدن ا! داند خود را كامل مي، شادمان است و خوشي رساند مي

كه مردم را  ، او هم از اينيك پيامبر حقيقي خداهمانند !  هموار نموده بودمسيح
يحيا چقدر با بعضي ! حال بود؛ راهنمايي كند، بسيار خوشي مسيحعيسسوي  به

يك رهبر روحاني حقيقي، هميشه به ! از رهبران مذهبي امروزه تفاوت داشت
نمايد، چرا كه عيسي تنها فردي است كه انسان را  يح، اشاره ميعيسي مس

دانست كه پيامبران بسياري وجود   يحيا مي.برد حضور پاك خداي حقيقي مي به
 :يابيم ، چنين مي36 :3در انجيل يوحنا ! جي وجود دارددارند، اما تنها يك من

ه به پسر ايمان كه به پسر ايمان آورده باشد، حيات جاوداني دارد و آنك آن"
  "».ماند نياورد حيات را نخواهد ديد، بلكه غضب خدا بر او مي

ه، كالم خدا در انجيل لوقا دهند يددر ارتباط با پايان زندگي يحياي تعم  
  :فرمايد ، چنين مي19 ،18 :3
  

اما هيروديس تيترارك چون . داد و به نصايح بسيار ديگر، قوم را بشارت مي"
هايي كه هيروديس كرده بود  ليپس و ساير بديي برادر او فسبب هيروديا، زن به

  ". را در زندان حبس نمودااين را نيز بر همه افزود كه يحي از وي توبيخ يافت،
  

خاطر خشنودي زن  ها هم به هيروديس، يحيا را زنداني كرد و بعد  
ل و انجام يحيا، يافتن جال اما سر. مشروعش، سر يحيا را از بدن او جدا نمود نا

  .حضور خدا در آسمان بود
تر از ساير ا يك پيامبر بزرگ بود، حتّي بزرگفرمايد كه يحي كالم خدا به ما مي  

كرد؟  چيزي او را از ديگران متمايز مي اما چه. پيامبراني كه پيش از او آمده بودند
اما يحيا ! آيد ي ممسيحداشتند كه   اعالن مي انبياءتمامپاسخ اين است كه 
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عيب  كه عيسي همان برّة بيگفت  او مي! جا استمسيح آمده و اينت كه گف مي
كند و رستگاري انسان را با خونش  خدا است كه گناه جهان را بر خود حمل مي

  !او را پيروي كنيد. ي فراهم نموداو راه را براي آمدن عيس! آورد فراهم مي
ما همراه  با سم كه تا اين لحظه و در اين دردوستان عزيز، بسيار ممنوني  
سي به طبيب خواست خدا خواهيم فهميد كه چرا عي  بعدي، بهدر درس. بوديد

  .اعظم ناميده شده است
.  را درك نماييدما بصيرت بخشد تا پيام اين درسواريم كه خدا به ش اميد  
تر از درك درست گفتة يحيا دربارة عيسي نيست، وقتي كه اعالم  چيز مهم هيچ

  :داشت
  )29 :1انجيل يوحنا ( "!دارد مي خدا كه گناه جهان را بر ةاينك برّ"  
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  65 درس
  طبيب اعظم

  
  
  

  2، 1انجيل مرقُس 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما اي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ بهو مطيع آن شوند و بر
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .ا عزيزان باشيم در خدمت شمعدالت،
دانيد؛ در سفر روحاني  تر شما عزيزان مي همانطور كه بيش قبلي،هايدرسدر   

اين كتاب مربوط به خبر . انجيل مقدس هستيمحال بررسي  مطالعة كالم خدا، در
، در آخرين درس. فرزندان آدم استخوش خدا دربارة ظهور منجي براي نجات 

 كالم خدا تعليمهاي مختلف و  ديديم كه عيسي خداوند، شروع به سفر در شهر
بخشيد و اسم او  او هر بيماري و دردي را شفا مي.  براي مردم نمودمعجزاتو 

  .ر آن سرزمين، بسيار مشهور گرديد و ددر آن دوران
؛ از تعاليم و اعمال عيسي مسيحخواهيم ببينيم كه چگونه  ، ميدر اين درس  

او فرد . عيسي همسر، خانه و ثروت دنيوي نداشت. ديگران بسيار متفاوت بود
چيز براي او مهم بود و آن، انجام ارادة كسي بود كه او را  تنها يك. نظيري بود بي

 مرقُس، برايتان آياتي را  تا از فصل اول انجيل مقدساجازه دهيد.  بودفرستاده
  :فرمايد دا در اين قسمت، چنين ميكالم خ. بخوانم

  
بت به كنيسه درآمده، به تأمل در روز س ناحوم شدند، بي و چون وارد كفر"

 زيرا كه ايشانكه از تعليم وي حيران شدند،  قسمي به تعليم دادن شروع كرد،
 ايشان شخصي بود كه ةو در كنيس . نه مانند كاتبان،داد را مقتدرانه تعليم مي

اي عيسي ناصري ما را با تو چه «: گفت ناگاه صيحه زده،. روح پليد داشت
شناسم كيستي، اي قدوس  كار است؟ آيا براي هالك كردنِ ما آمدي؟ تو را مي

در . »!آي  او درخاموش شو و از«: عيسي به وي نهيب داده، گفت. »!خدا
از او بيرون  زده،  صداساعت آن روح خبيث او را مصروع نمود و به آواز بلند

اين «: كه از همديگر سؤال كرده، گفتند حدي هو همه متعجب شدند، ب .آمد
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كند و  چيست و اين چه تعليم تازه است كه ارواح پليد را نيز با قدرت امر مي
  ".بوم جليل شهرت يافت و راً در تمامي مرزو اسم او فو. »نمايند؟ اطاعتش مي

  
همة كساني كه در كنيسه بودند و . تعاليم عيسي با بقيه بسيار متفاوت بود  

داد كه  اقتداري تعليم مي كردند؛ زيرا او با شنيدند، حيرت مي سخنان او را مي
 .ندمعلّمين مذهبي يهودي فاقد آن بود

. دانيد هايي مي  يهود، چيز مذهبيمعلّمينمورد   درحتماً شما دوستان عزيز 
اما بيشتر . كتب ساير پيامبران بودوظيفة آنان توضيح و تفسير تورات و مزامير و 

اطّالع  از كالم خدا بيدادند، زيرا خودشان  درستي اين كار را انجام نميايشان ب
 دانستند، اما كالم هاي نياكانشان مي ها دربارة وظايف مذهبي و سنّتآن! بودند

هايشان احترام   اين خبرگان مذهبي، خدا را با لب!شناختند خداوند را نمي
سبب خداوند عيسي كه  همين به. هايشان از خدا بسيار دور بود كردند؛ اما دل مي

هاي آنان وارد  اتّفاقاً هرگز در مدارس ديني ايشان آموزش نديده بود، به كنيسه
فرمود؛  م متون مقدس كالم خدا مياقتدار و آگاهي، شروع به تعلي شد و با مي

مردم هم از گفتار شيوا و كردار مقتدرانة . شدند زده مي ايشان شديداً خجلت
 او پرسيدند كه عيسي كيست؟ ميشدند و يكديگر  زده مي خداوند عيسي، شگفت

از كجا چنين تعاليمي را آورده است؟ او حتّي با قدرت به ارواح پليد و شرير، 
كسي هرگز چنين گفتار و ! كردند ها هم از او اطاعت ميآند و دا فرمان مي

كنون مثل اين مرد سخن نگفته بود و  هيچ انساني تا! كرداري را نديده بود
  !يي مانند او انجام نداده بودها كار

واقع از زماني كه آدم مرتكب گناه شد، تا هنگام ظهور عيسي؛ كسي در   
! مند نگفته بود حرفهايي اينچنين قدرتبود وچنين اعمال عجيبي را انجام نداده 

من زده، دربارة عيسي چه شهادتي داد؟ او گفت  خاطر داريد كه آن مرد ديو آيا به
دانستند كه   دقيقاً ميها ديو. كه عيسي مسيح، پسر خداي متعال استدانم  مي

دانند كه عيسي   نميمردماما جاي تأسف است كه بسياري از . عيسي كيست
شناختند و از او   شيطان و فرشتگان شرير او عيسي را مي.مسيح كيست

ها  شيطان و ديو. دانستند كه عيسي كلمة خدا است ترسيدند، چون مي مي
 را به آتش دانستند كه عيسي آن قدوسي است كه قدرت دارد كه آنان مي

 !مجازات ابدي بيندازد
س، چند آيه را در  مرقُاره از فصل اول انجيل مقدسحال اجازه دهيد تا دوب 

  :كنم به كالم خدا گوش فرا دهيد يخواهش م. ادامة درس؛ خدمتتان قرائت كنم
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و از كنيسه بيرون آمده، فوراً با يعقوب و يوحنّا به خانه شمعون و اندرياس "
در ساعت وي را از . و مادر زن شمعون تب كرده، خوابيده بود .درآمدند

خيزانيدش كه  دست او را گرفته، برپس نزديك شده،  .حالت او خبر دادند
 .گذاري ايشان مشغول گشت  و به خدمتتب از او زايل شدهمان وقت 

 .شامگاه چون آفتاب به مغرب شد، جميع مريضان و مجانين را پيش او آوردند
و بسا كساني را كه به انواع امراض  .و تمام شهر بر درِ خانه ازدحام نمودند

ها حرف  د كه ديوهاي بسياري بيرون كرده، نگذار مبتال بودند، شفا داد و ديو
بامدادان قبل از صبح برخاسته، بيرون رفت و به  .زنند زيرا كه او را شناختند

و شمعون و رفقايش در پي او  .اي رسيده، در آنجا به دعا مشغول شد ويرانه
به «: بديشان گفت ».طلبند همه تو را مي«: چون او را دريافتند، گفتند. شتافتند

جهت اين كار  هدهات مجاور هم برويم تا در آنها نيز موعظه كنم، زيرا كه ب
ها را  نمود و ديو س ايشان وعظ مينايِ پس در تمام جليل در كَ».بيرون آمدم
: زده، بدو گفت صي پيش وي آمده، استدعا كرد و زانوبرَو اَ .كرد اخراج مي

رحم نموده، دست خود را عيسي ت »!تواني مرا طاهر سازي اگر بخواهي، مي«
و چون سخن  »!طاهر شو. خواهم مي«: دراز كرد و او را لمس نموده، گفت

  ". شده، پاك گشتص از او زايلرَبالفور  گفت، في
  

داد و بر  بلي دوستان خوبم، عيسي مردم را از هر درد و بيماري شفا مي  
براي انجام معجزات اما دليل ديگري هم . فرمود  ميترحم و شفقّتفرزندان آدم، 
ها  فرمود و ديوزده هي را ظاهر ميكه عيسي شفاي ال د داشت و آن اينعيسي وجو
 موعود است م اثبات فرمايد كه او همان مسيحنمود تا به فرزندان آد را آزاد مي

، 6-5 :35براي مثال در كتاب اشعياء . ندكه پيامبران وعدة آمدن او را داده بود
آنگاه چشمان كوران باز خواهد شد و گوشهاي كران " :شته شده استچنين نو

خيز خواهند نمود و زبان  و آنگاه لنگان مثل غزال جست .مفتوح خواهد گرديد
ها در بيابان و نهرها در صحرا خواهد جوشيد زيرا كه آب. راييدگنگ خواهد س." 

 كسي است كه معجزات فراوان  با اين كلمات، گفته است كه مسيحاشعياء
قبالً از كالم خدا ديديم كه پيامبران بزرگ خدا همچون موسي و الياس . ايدنم مي

اي، معجزات آنان بسيار  ايسهاما از نظر مق. كردند هم به قوت خدا معجزه مي
عالوه موسي و الياس از ب. ود كه عيسي خداوند انجام دادتر از معجزاتي بكوچك

ي مسيح، قوت خدا را جاري اما عيس. خودشان قدرتي نداشتند كه معجزه كنند
  !خت؛ زيرا او كلمه و ذات خدا استسا مي

  :خوانيم در فصل دوم آن، چنين ميدر ادامة انجيل مرقس و   
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ناحوم شده، چون شهرت يافت كه در خانه  و بعد از چندي، باز وارد كفر"
قسمي كه بيرون در نيز گنجايش  هبيدرنگ جمعي ازدحام نمودند ب است،

كه ناگاه بعضي نزد وي آمده  .كرد ي ايشان كالم را بيان مينداشت و برا
ت سبب جمعي و چون به. نفر برداشته، آوردند مفلوجي را به دست چهار

نتوانستند نزد او برسند، طاق جايي را كه او بود باز كرده و شكافته، تختي را 
ا ديد، عيسي چون ايمان ايشان ر .شتندكه مفلوج بر آن خوابيده بود، به زير ه

ليكن بعضي از كاتبان  ».اي فرزند، گناهان تو آمرزيده شد«: مفلوج را گفت
چرا اين شخص چنين «كه  كه در آنجا نشسته بودند، در دل خود تفكّر نمودند

در . »گويد؟ غير از خداي واحد، كيست كه بتواند گناهان را بيامرزد؟ كفر مي
كنند،  چنين فكر ميساعت عيسي در روح خود ادراك نموده كه با خود 

تر  كدام سهل دهيد؟ از بهر چه اين خياالت را به خود راه مي«: بديشان گفت
است؟ مفلوج را گفتن گناهان تو آمرزيده شد؟ يا گفتن برخيز و بستر خود را 

ليكن تا بدانيد كه پسر انسان را استطاعت آمرزيدن گناهان بر  برداشته بخرام؟
گويم برخيز و بستر خود را  تو را مي« :تمفلوج را گف» ...روي زمين هست
تأمل بستر خود را برداشته،  او برخاست و بي ». خود بروةبرداشته، به خان

پيش روي همه روانه شد بطوري كه همه حيران شده، خدا را تمجيد نموده، 
  "»!مثل اين امر هرگز نديده بوديم«: گفتند

  
 خالصه  بخشيدن بيمارانشفابينيم كه قدرت عيسي در  در اين روايت، مي  
 انسان را هم شفا آلود قلب گناهشد، بلكه او قدرت اين را نيز داشت كه  نمي

 ترين مشكل ترين و حادبزرگدانست كه  طبيب اعظم بود، ميعيسي كه ! بخشد
و ! پاك و شرير ايشان است ها، نه ضعف و نقص بدني آنان، بلكه قلب نا انسان

  .داد يشان را شفا نيز ميآمرزيد و جسم ا ا را هم ميه خاطر گناهان انسان همين به
 اين بود كه او كفر گفتند چه كه معلّمين يهودي دربارة عيسي مياما آن  
افكار و تعاليم آنان، . تواند گناهان را بيامرزد جز خدا نمي كس بههيچ! گويد مي

ز كسي غير اگفتند كه  ها درست ميآن.  بودنداشتباه و بخشي هم درستبخشي 
چه در كار آنان اشتباه بود اين بود كه آنان  و اما آنتواند گناه را بيامرزد خدا نمي

عيسي همان واسطة بين انسان و خدا است كه از توانستند درك كنند كه  نمي
 .ها را در حضور خدا عادل و پارسا گرداند جانب خدا فرستاده شده تا انسان

آمرزيد، اين   گناهان كسي را ميعيسيدليل وقتي  همين به. عيسي كلمة خدا بود
عيسي مسيح، صداي . فرمود آمرزش گناهان را جاري مي بود كه خداواقع  در

دنيا آمد تا جانش را   اين، بلكه او كسي بود كه بهتنها و نه! خدا بر روي زمين بود
طوري كه يك پدر، همان.  بودقرباني كامل او ه آمرزش گناهان انسان بدهددر را
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كند، خداي پدر هم تمام قدرت آسمان و  تش را به پسرش تفويض مياختيارا
آمرزش گناهان . اش داده بود تا گناهان انسان را ببخشايد زمين را به پسر يگانه

  .اما معلّمين يهود، اينرا باور نداشتند. شود  ميتنها در خداوند عيسي يافت
د تا از فصل دوم ه دهيمانده، اجاز دوستان گرامي، در اين وقت اندك باقي  
كالم خدا در اين . خدمتتان قرائت كنم مرقس، چند آية ديگر را هم انجيل

  :فرمايد قسمت چنين مي
  

متي  (".، و متي بلند شد و بدنبال او رفتبدنيال من بياعيسي به متي گفت "
 وي نشسته بود، بسياري از باجگيران و ةو وقتي كه او در خان ")9 :9

 زيرا بسيار بودند و پيروي او ، شاگردانش نشستندگناهكاران با عيسي و
و چون كاتبان و فريسيان او را ديدند كه با باجگيران و گناهكاران  .كردند مي
رب شُ و كلچرا با باجگيران و گناهكاران اَ«: خورد، به شاگردان او گفتند مي
تندرستان احتياج به «: عيسي چون اين را شنيد، بديشان گفت. »نمايد؟ مي
و من نيامدم تا عادالن را بلكه تا گناهكاران را . بيب ندارند بلكه مريضانط

  )17-15 :2مرقس  ("».به توبه دعوت كنم
  

دليل  خواست بگويد كه معلّمين يهود، به خداوند با اين كلمات مي  
را  توانستند اين اما آنان نمي.  و ناپاك هستندبيمار در حضور خدا گناهانشان
پاك و پست  كردند كه با اشخاص نا اقع آنان عيسي را متّهم ميو در. قبول كنند

كاران و شفا و نجات اما معاشرت با گناه. كند است ميبرخ و اجتماع، نشست
  .كه عيسي خداوند به اين جهان آيدايشان، تنها دليلي بود كه باعث شده بود 

با كنيد؟ آيا شما هم قبول داريد كه  دوستان عزيز، شما چطور فكر مي  
ايد؟ گناه انسان است كه باعث  جهان آمده هايي سخت به  و بيماريگناهان

اما خدا را شكر كه . درگاه خدا حاضر شودشود او بميرد و براي داوري ب مي
 او !ها را چاره فرمايد تواند گناه و مرض دل ما انسان كسي آمده است كه مي

ها ترك  ان ما انسگناه است كه جالل آسمان را براي آمرزش بيعيسي مسيح
زد، الزم است كه عيسي بتواند قلب شما را از گناه پاك سااما پيش از آن. فرمود

و . روند نزد پزشك مي هتنها بيماران هستند كه ب. كار هستيدكه بپذيريد كه گناه
ند، كه اين نياز را قبول ندار مند منجي هستند و آنان كاران هستند كه نيازتنها گناه

نهايت خدا ايشان را داوري و مجازات خواهد مانند و در  د ميدر گناهان خو
پندارند، نيامد؛ بلكه  عيسي براي نجات كساني كه خود را عادل مي. فرمود

  .شده را بجويد و نجات بخشدآمد تا گم
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در . ود را به پايان رسانيم خبرادران و خواهران عزيز، بايد در اينجا درس  
انگيز ديگري را كه از  ل مقدس؛ سخنان شگفت بعدي با فيض خدا، از انجيدرس

  .رون آمد، مورد بررسي خواهيم داددهان مبارك عيسي خداوند بي
  :لمات عيسي خداوند را درك نماييدخدا شما را بركت دهد تا اين ك  

  
و من نيامدم تا عادالن را . تندرستان احتياج به طبيب ندارند بلكه مريضان"

  )17 :2مرقس ( ".به دعوت كنمبلكه تا گناهكاران را به تو
  

 شما را تا درس. ما همراه بوديد با از شما سپاسگذاريم كه در اين درس  
  .آمين. سپاريم او شما را محافظت فرمايد بعدي به پروردگار مهربان مي
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  66 درس
  معلّم اعظم

  
  
  

  7-5انجيل متّي 
  

وند سالمتي ما در نام خدا، خدا. ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .شيم در خدمت شما عزيزان باعدالت،
ها و  ر از كالم خدا ديديم كه چگونه عيسي خداوند در شه قبلي،درسدر   
بخشيد و  داد، بيماران را تندرستي مي و تعليم ميگشت  هاي فلسطين مي روستا
مردم از اين . بخشيد فرمود و آنان را آزادي مي ها بيرون مي زده ها را از ديو ديو

پرسيدند كه  د و از خود مياعمال عجيب و سخنان عميق او در شگفت بودن
! فرمود يها را اخراج م داد و ديو  او با قدرت و اقتدار تعليم ميعيسي كيست؟

  )27 :1انجيل مرقُس (
كلمات شيريني ، قصد داريم تا به مطالعة انجيل ادامه دهيم و در اين درس  

او در آغاز . اموزيم، بيرا كه از دهان مبارك عيسي خداوند بيرون آمده است
همراه شاگردانش؛ گروه بسياري از  روز بر فراز كوهي بهدمت خود، يكخ

دليل  چه به اگر. داد جمعيتي را در كنار خود داشتند و خداوند، آنان را تعليم مي
م آيات نوشته شده در انجيل را در اينباره مطالعه توانيم تما محدوديت وقت، نمي

 متّي را به قوت  انجيل مقدسهايي از فصلهاي پنجم تا هفتم كنيم، ليكن بخش
  :ترام به كالم زندة خدا گوش دهيداح با. كنيم روح خدا مطالعه مي

  
 شاگردانش ،و گروهي بسيار ديده، بر فراز كوه آمد و وقتي كه او بنشست"  

  :آنگاه دهان خود را گشوده، ايشان را تعليم داد و گفت .نزد او حاضر شدند
 .ا ملكوت آسمان از آن ايشان است مسكينان در روح، زيرخوشابحال«

 حليمان، زيرا حالب خوشا .ي خواهند يافت ماتميان، زيرا ايشان تسلّحالب خوشا
 گرسنگان و تشنگان عدالت، زيرا حالب خوشا. ايشان وارث زمين خواهند شد

كنندگان، زيرا بر ايشان رحم كرده   رحمحالب خوشا .ايشان سير خواهند شد
 حالخوشاب .دالن، زيرا ايشان خدا را خواهند ديد پاك حالب خوشا .خواهد شد
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 حالب خوشا .كنندگان، زيرا ايشان پسران خدا خوانده خواهند شد صلح
خوشحال  .كشان براي عدالت، زيرا ملكوت آسمان از آن ايشان است زحمت

باشيد چون شما را فحش گويند و جفا رسانند، و بخاطر من هر سخن بدي بر 
خوش باشيد و شادي عظيم نمائيد، زيرا اجر شما در آسمان  .دشما كاذبانه گوين

  .رسانيدند عظيم است زيرا كه به همينطور بر انبياي قبل از شما جفا مي
ام تا  نيامده. ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل سازم گمان مبريد كه آمده«  

آسمان و زمين گويم، تا  آينه به شما مي زيرا هر .تمام كنم بلكه تا ،باطل نمايم
 .تا همه واقع شوداي از تورات هرگز زايل نخواهد شد  زايل نشود، همزه يا نقطه

پس هر يكي از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مردم چنين تعليم دهد، در 
عمل آورد و تعليم نمايد، او در  هاما هر كه ب. ملكوت آسمان كمترين شمرده شود
گويم، تا عدالت شما  زيرا به شما مي .هد شدملكوت آسمان بزرگ خوانده خوا

بر عدالت كاتبان و فريسيان افزون نشود، به ملكوت آسمان هرگز داخل 
  .نخواهيد شد

 سزاوار ، كه به اولين گفته شده است قتل مكن و هر كه قتل كندايد شنيده«  
سبب خشم گيرد،  ، هر كه به برادر خود بيگويم ليكن من به شما مي .حكم شود

ستوجب حكم باشد و هر كه برادر خود را راقا گويد، مستوجب قصاص باشد م
لين گفته شده  كه به اوايد شنيده« .م بودو هر كه احمق گويد، مستحق آتش جهنّ

كس به زني نظر شهوت اندازد،  ، هرگويم ليكن من به شما مي .است زنا مكن
 كه به اولين گفته شده ايد شنيدهباز « .دم در دل خود با او زنا كرده است همان

ليكن من  .هاي خود را به خداوند وفا كن است كه قسم دروغ مخور، بلكه قسم
و نه  ، هرگز قسم مخوريد، نه به آسمان زيرا كه عرش خداست،گويم به شما مي

 زيرا كه پاي انداز او است، و نه به اورشليم زيرا كه شهر پادشاه عظيم ،به زمين
تواني  سم ياد كن، زيرا كه مويي را سفيد يا سياه نميو نه به سر خود ق است،
  .ني باشد زيرا كه زياده بر اين از شرير است بلي و ني بلكه سخن شما بلي .كرد
ليكن . چشمي به چشمي و دنداني به دنداني.  كه گفته شده استايد شنيده«  

 تو  راستة بلكه هر كه بر رخسار،، با شرير مقاومت مكنيدگويم من به شما مي
و اگر كسي خواهد با تو دعوا كند  سوي او بگردان، طپانچه زند، ديگري را نيز به

گاه كسي تو را براي يك  و هر و قباي تو را بگيرد، عباي خود را نيز بدو واگذار،
كس از تو سؤال كند، بدو ببخش و از  هر .ميل مجبور سازد، دو ميل همراه او برو

 كه گفته شده ايد شنيده« ».د را مگردانكسي كه قرض از تو خواهد، روي خو
اما من به شما  . خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت كنةاست همساي

كنندگان خود بركت   كه دشمنان خود را محبت نماييد و براي لعنگويم مي
 احسان كنيد و به هر كه به شما فحش و به آناني كه از شما نفرت كنند،بطلبيد 
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تا پدر خود را كه در آسمان است پسران  د، دعاي خير كنيد،دهد و جفا رسان
سازد و باران بر عادالن و  شويد، زيرا كه آفتاب خود را بر بدان و نيكان طالع مي

ايند، نم گاه آناني را محبت نماييد كه شما را محبت مي زيرا هر .باراند ظالمان مي
اه برادران خود را فقط سالم گو هر كنند؟ چنين نمي چه اجر داريد؟ آيا باجگيران

پس شما كامل باشيد كنند؟  گوييد چه فضليت داريد؟ آيا باجگيران چنين نمي
  ". كامل است؛چنانكه پدر شما كه در آسمان است

  
  :دامه چنين نوشته شده است نيز در او در فصل ششم

 و الّا زنهار عدالت خود را پيش مردم به جا مياوريد تا شما را ببينند«"  
  .د پدر خود كه در آسمان است، اجري نداريدنز

 در كنار كاران ريا چنانكه ،، پيش خود كَرِنّا منوازصدقه دهيپس چون   
گويم اجر  آينه به شما مي هر. كنند، تا نزد مردم اكرام يابند كنايس و بازارها مي

بلكه تو چون صدقه دهي، دست چپ تو از آنچه دست . اند خود را يافته
بينِ تو، تو را   تو در نهان باشد و پدر نهانةتا صدق د مطلّع نشود،كن راستت مي

  .آشكارا اجر خواهد داد
 زيرا خوش دارند كه در كاران مباش چون عبادت كني، مانند رياو «  

. ها ايستاده، نماز گذارند تا مردم ايشان را ببينند هاي كوچه كنايس و گوشه
ليكن تو چون عبادت  .اند ل نمودهگويم اجر خود را تحصي آينه به شما مي هر

 خود داخل شو و در را بسته، پدر خود را كه در نهان است ةكني، به حجر
و چون عبادت  .بينِ تو، تو را آشكارا جزا خواهد داد عبادت نما؛ و پدر نهان

برند كه به سبب زياد  ها تكرار باطل مكنيد زيرا ايشان گمان مي كنيد، مانند امت
 زيرا كه پدر شما حاجات .پس مثل ايشان مباشيد .شوند مي مستجاب ،گفتن

  .داند پيش از آنكه از او سؤال كنيد شما را مي
  :پس شما به اينطور دعا كنيد«  
  توةاراد. ملكوت تو بيايد . كه در آسماني، نام تو مقدس باداي پدر ما  

ز به ما نان كفاف ما را امرو .كه در آسمان است، بر زمين نيز كرده شود چنان
و  .بخشيم داران خود را مي  چنانكه ما نيز قرض،هاي ما را ببخش و قرض .بده

زيرا ملكوت و قوت و  .ما را در آزمايش مياور، بلكه از شرير ما را رهايي ده
  .جالل تا ابداآلباد از آن تو است، آمين

 زيرا كه صورت ، ترشرو مباشيدكاران ريا، مانند اما چون روزه داريد  
آينه به شما  هر. دار نمايند تا در نظر مردم روزه دهند ش را تغيير ميخوي
ليكن تو چون روزه داري، سر خود را تدهين  .اند گويم اجر خود را يافته مي

دار ننمايي، بلكه در حضور  تا در نظر مردم روزه كن و روي خود را بشوي
  .زا خواهد دادبينِ تو، تو را آشكارا ج پدرت كه در نهان است؛ و پدر نهان
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رساند  ، جايي كه بيد و زنگ زيان ميها براي خود بر زمين نيندوزيد گنج«  
جهت خود  هها ب بلكه گنج. نمايند زنند و دزدي مي و جايي كه دزدان نَقْب مي

رساند و جايي كه دزدان  در آسمان بيندوزيد، جايي كه بيد و زنگ زيان نمي
جا گنج تو است دل تو نيز در آنجا  هرزيرا . كنند زنند و دزدي نمي نمينقب 

  .خواهد بود
گاه چشمت بسيط باشد تمام بدنت روشن   چشم است؛ پس هر،چراغ بدن«  
وا اگر چشم تو فاسد است، تمام جسدت تاريك مي د؛بپس اگر نوري . باشد ام

هيچكس دو آقا را « !كه در تو است ظلمت باشد، چه ظلمت عظيمي است
 زيرا يا از يكي نفرت دارد و با ديگري محبت، و يا به ،تواند كرد مينخدمت 
محال است كه خدا و ممونا را . شمارد چسبد و ديگر را حقير مي يكي مي

  .خدمت كنيد
 كه چه خوريد يا از بهر جان خود انديشه مكنيدگويم،  اين به شما مي بر بنا«  

راك و بدن از آيا جان، از خو. چه آشاميد و نه براي بدن خود كه چه بپوشيد
ند و ورد كارند و نه مي مرغان هوا را نظر كنيد كه نه مي  بهتر نيست؟،پوشاك

آيا شما از . پروراند كنند و پدر آسماني شما آنها را مي نه در انبارها ذخيره مي
و كيست از شما كه به تفكّر بتواند ذراعي بر قامت  مراتب بهتر نيستيد؟ هآنها ب

  خود افزايد؟
 هاي چمن تأمل كنيد، چگونه نمو انديشيد؟ در سوسن  لباس چرا ميو براي  
گويم سليمان هم  ليكن به شما مي !ريسند كشند و نه مي نه محنت مي! كنند مي

پس اگر خدا علف صحرا را  .با همه جالل خود چون يكي از آنها آراسته نشد
ايمانان   كم چنين بپوشاند، اي،شود كه امروز هست و فردا در تنور افكنده مي

پس انديشه مكنيد و مگوييد چه بخوريم يا چه  ؟آيا نه شما را از طريق اوال
اما . باشند ها امت ها مي زيرا كه در طلب جميع اين چيز .بنوشيم يا چه بپوشيم
ليكن اول ملكوت  .داند كه بدين همه چيز احتياج داريد پدر آسماني شما مي

پس در  . همه براي شما مزيد خواهد شدخدا و عدالت او را بطلبيد كه اين
بدي امروز براي .  فردا مباشيد زيرا فردا انديشه خود را خواهد كردةانديش

  ".امروز كافي است
  

 متّي  هفتم انجيل مقدساجازه دهيد تا اين تعاليم شيرين خداوند را كه در فصل
  :به كالم خدا گوش فرا دهيد.  كنمادامه يافته است، خدمتتان قرائت

زيرا بدان طريقي كه حكم كنيد بر شما . حكم مكنيد تا بر شما حكم نشود"  
و . اي كه پيماييد براي شما خواهند پيمود نيز حكم خواهد شد و بدان پيمانه

بيني و چوبي را كه چشم  س را در چشم برادر خود ميچون است كه خَ
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تا خس را از اجازت ده «گويي  يابي؟ يا چگونه به برادر خود مي داري نميخود
كار، اول چوب   و اينك چوب در چشم تو است؟ اي ريا».چشمت بيرون كنم

را از چشم خود بيرون كن، آنگاه نيك خواهي ديد تا خس را از چشم برادرت 
هاي خود را  آنچه مقدس است، به سگان مدهيد و نه مرواريد«! بيرون كني

  . برگشته، شما را بدرندال كنند وپيش گرازان اندازيد، مبادا آنها را پايم
؛ بكوبيد بطلبيد كه خواهيد يافتسؤال كنيد كه به شما داده خواهد شد؛ «  

زيرا هر كه سؤال كند، يابد و كسي كه . كه براي شما باز كرده خواهد شد
و كدام آدمي . بطلبد، دريافت كند و هر كه بكوبد براي او گشاده خواهد شد

اگر ماهي اهد و سنگي بدو دهد؟ يا است از شما كه پسرش ناني از او خو
گاه شما كه شرير هستيد، دادن   پس هرخواهد و ماري بدو بخشد؟

دانيد، چقدر زياده پدر شما كه در آسمان  هاي نيكو را به اوالد خود مي بخشش
لهذا ! كنند خواهد بخشيد هاي نيكو را به آناني كه از او سؤال مي است چيز

، زيرا اين كنند، شما نيز بديشان همچنان كنيدآنچه خواهيد كه مردم به شما 
  .است تورات و صحف انبيا

زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن طريقي . از در تنگ داخل شويد«  
زيرا تنگ .  بسيارند،شوند كه مؤَدي به هالكت است و آناني كه بدان داخل مي

 يابندگان آن است آن در و دشوار است آن طريقي كه مؤدي به حيات است و
  .كمند

آيند ولي  ها نزد شما مي ، كه به لباس ميشاما از انبياي كَذَبه احتراز كنيد«  
. هاي ايشان خواهيد شناخت ايشان را از ميوه. باشند در باطن، گرگان درنده مي

چينند؟ همچنين هر درخت نيكو،  آيا انگور را از خار و انجير را از خس مي
 ةتواند درخت خوب ميو نمي. آورد  بد ميةخت بد، ميوآورد و در  نيكو ميةميو

 نيكو نياورد، ةهر درختي كه ميو.  نيكو آوردةبد آورد، و نه درخت بد ميو
هاي ايشان، ايشان را خواهيد  لهذا از ميوه. بريده و در آتش افكنده شود

  .شناخت
، بلكه  گويد داخل ملكوت آسمان گردد»خداوند، خداوند«هر كه مرا نه   
بسا در آن روز مرا خواهند .  پدر مرا كه در آسمان است به جا آوردةكه ارادآن

ها را  خداوندا، آيا به نام تو نبوت ننموديم و به اسم تو ديو خداوندا،«: گفت
آنگاه به ايشان » اخراج نكرديم و به نام تو معجزات بسيار ظاهر نساختيم؟

كاران از من دور   بداي! هرگز شما را نشناختم«صريحاً خواهم گفت كه 
  »!شويد

 مردي دانا، او را به هر كه اين سخنان مرا بشنود و آنها را بجا آردپس «  
ها روان  و باران باريده، سيالب.  خود را بر سنگ بنا كردةكنم كه خان تشبيه مي

 زيرا كه بر ؛گرديد و بادها وزيده، بدان خانه زورآور شد و خراب نگرديد
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، به هر كه اين سخنان مرا شنيده، به آنها عمل نكردو . سنگ بنا شده بود
ها  و باران باريده، سيالب. مردي نادان مانَد كه خانه خود را بر ريگ بنا نهاد

جاري شد و بادها وزيده، بدان خانه زور آورد و خراب گرديد و خرابي آن 
  ».عظيم بود

حيرت آن گروه از تعليم او در و چون عيسي اين سخنان را ختم كرد،   
داد و نه مثل  زيرا كه ايشان را چون صاحب قدرت تعليم ميافتادند، 
  ".كاتبان

  
. پايان برسانيم  را بهجا اين درس مجبوريم كه در همين، برادران و خواهران  
فيض خدا در آن درس،  به. ه باشيد بعدي هم با ما همراواريم كه در درس دامي

  . خواهيم گفتين ساعت شنيديم، سخنچه كه در ادربارة آن
 شنيديد و يم كه خدا شما را بركت دهد تا آنچه را كه در اين درسوار اميد  

يد كه كالم خدا در ياد داشته باش واريم كه به اميد. درستي درك كنيد خوانديد، به
  :فرمايد ، چنين مي33 :6انجيل متّي 

  
زيد ليكن اول ملكوت خدا و عدالت او را بطلبيد كه اين همه براي شما م"

  ".خواهد شد
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  67 درس
  !شما بايد از سر نو مولود گرديد

  
  
  

  3انجيل يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما  را در او داشته باشند؛ بهو مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
سلسلة مطالعات خود دربارة انجيل، ديديم كه عيسي  هاي پيشين و  درسدر  

؛ منحصر به  خودتعاليم و سيرت، در كردار و در شخصيت، در تولّدمسيح، در 
كساني كه . در تاريخ، هرگز شخصي همانند او وجود نداشته است. فرد بود

شدند، زيرا نديده و نشنيده بودند كه كسي  شنيدند، حيران مي تعاليم او را مي
چند كلمة كوتاه از زبان عيسي از انبوه تعاليم كاتبان ! اقتدار سخن بگويد چنين با

تر اين دليل هم بيش همين به. تر بود انهتر و مقتدر رزشا و معلّمين يهودي؛ بسيار با
هاي  با حرفتنها  تعاليم عيسي نه! افراد از عيسي خداوند، دل خوشي نداشتند

 فريسيان و معلّمين يهود را كاري رياچنين او ، بلكه همآنان در تعارض بود
 !ساخت پيش همه آشكار مي

العه كرديم و ديديم كه او  قبلي، موعظة سر كوه عيسي مسيح را مطدر درس  
توان گفت كه موعظة او در سه  مي. فرمايد كاري را محكوم و تقبيح مي چگونه ريا

 عيسي مسيح در انجيل متّي "!كاران نباشيد مثل ريا": شود ميكلمه خالصه 
واي بر شما اي كاتبان و فريسيان ": كاران؛ چنين فرموده است ، دربارة ريا27 :23
نمايد؛ ليكن درون  باشيد كه از بيرون، نيكو مي شده مي بور سفيدكار كه چون ق ريا
  "!گان و ساير نجاسات پر استهاي مرد ها از استخواننآ

، چنين 13 :4در رسالة به عبرانيان . ريب دهدتواند خدا را ف كس نميهيچ  
چيز در  و هيچ خلقت از نظر او مخفي نيست بلكه همه": گفته شده است

 عيسي خداوند كه ".باشد است، برهنه و منكَشف ميا با وي چشمان او كه كار م
ود و دانست كه در دل معلّمين مذهبي يه ها آگاه است، مي از دل همة انسان
اهر آنان در ظ! زند كاري موج مي دار يهودي، چقدر رياظاهر دين كاتبان و افراد به

راستي و خباثت  آوردند، ولي در باطن، پر از نا جا ميتمام اعمال مذهبي را ب
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عيسي خداوند به براين  بنا. دانستند بودند و چيزي از كالم راستين خدا نمي
ة اجازه دهيد تا چند آي. كار نباشند  تا مانند مذهبيون، رياشاگردانش تعليم داد

  :به كالم خدا گوش فرا دهيد. وانم متّي برايتان بخمرتبط را از فصل ششم انجيل
  

 در كنار كاران رياكه خود كَرِنّا منواز، چنان، پيش صدقه دهيپس چون "
گويم اجر  آينه به شما مي هر. كنند، تا نزد مردم اكرام يابند ها مي كنايس و بازار
 مباش، زيرا خوش كاران ريا، مانند عبادت كنيو چون « ...اند خود را يافته

 ايشان ها ايستاده، نماز گذارند تا مردم هاي كوچه دارند كه در كنايس و گوشه
اما چون ... اند گويم اجر خود را تحصيل نموده آينه به شما مي هر. را ببينند

رو مباشيد زيرا كه صورت خويش را تغيير   ترشكاران ريا داريد، مانند روزه
گويم اجر خود را  آينه به شما مي هر. دار نمايند دهند تا در نظر مردم روزه مي
  ".اند يافته

  :ي نوشته شده استپنجم متچنين در فصل هم
 تا عدالت شما بر عدالت گويم،  زيرا به شما مي،مانند رياكاران نباشيد"  

.. .كاتبان و فريسيان افزون نشود، به ملكوت آسمان هرگز داخل نخواهيد شد
و در  ".كه پدر شما كه در آسمان است كامل است باشيد چنانكاملپس شما 

زيرا فراخ است آن . داخل شويداز در تنگ " :خوانيم چنين ميفصل هفتم هم
در و وسيع است آن طريقي كه مؤَدي به هالكت است و آناني كه بدان داخل 

زيرا تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه مؤدي به . بسيارندشوند  مي
  ".كمندحيات است و يابندگان آن 

  
 چرا كه تنها فرمود تا راه تنگ را برگزينند، ، مردم را تشويق ميخداوند مسيح  

. ين موضوع بسيار مهم استا. گردد اين راه است كه منتهي به حيات جاوداني مي
  !ما بايد قلبي كامل و خالص داشته باشيمفرمود كه  طور خالصه عيسي ميب

توانند  اما سؤال اين است كه چگونه فرزندان آدم كه اسير گناه هستند، مي  
تواند كاري انجام دهد تا دل ناپاك او  مي ندلي پاك و نيكو داشته باشند؟ آيا انسا

گز تبديل به قلبي نيكو و پاك گردد؟ خير، انسان با توانايي شخصي خود هر
را راضي و خشنود  كه خدا پاك شودطور  كه دلش آنكاري كند تواند نمي

ر پيشگاه خدا خالص توانيم كاري بكنيم كه د كاران اصالً نميما گناه. گرداند
  !آنچه براي انسان غيرممكن است براي خدا ممكن است !حساب آييم به

 داستان هم دوباره به كالم خدا بازگرديم وخواهم تا با  حال اجازه مي  
 نيقوديموسگوي يكي از رؤساي مذهبي شهر اورشليم زمان عيسي را كه و گفت

دهد كه  ن ميگو با وي نشا و عيسي در گفت. نام داشت، از كالم خدا بخوانيم
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تواند قلب پاك و زندگي جاودان را از جانب خدا  كار مي انسان گناهچگونه يك
احترام به  با. كنم  يوحنّا را خدمتتان قرائت ميقسمتي از فصل سوم انجيل. بدبيا

  :آن گوش دهيد
  

او در شب نزد  .و شخصي از فريسيان نيقوديموس نام از رؤساي يهود بود"
م كه تو معلّم هستي كه از جانب داني اي استاد مي«: عيسي آمده، به وي گفت

نمايي بنمايد، جز  تواند معجزاتي را كه تو مي اي زيرا هيچكس نمي خدا آمده
گويم   به تو مي،آمين آمين«: عيسي در جواب او گفت ».اينكه خدا با وي باشد

  ».تواند ديد اگر كسي از سرِ نو مولود نشود، ملكوت خدا را نمي
ممكن است كه انساني كه پير شده باشد، چگونه «: نيقوديموس بدو گفت  

. »شود كه بار ديگر داخل شكم مادر گشته، مولود شود؟ مولود گردد؟ آيا مي
گويم اگر كسي از آب و روح  آمين به تو مي آمين «: عيسي در جواب گفت

چه از جسم مولود آن. مولود نگردد، ممكن نيست كه داخل ملكوت خدا شود
عجب مدار كه  .ح مولود گشت روح استچه از رونشد، جسم است و آ

وزد  خواهد مي جا كه مي باد هر. به تو گفتم بايد شما از سر نو مولود گرديد
. رود آيد و به كجا مي داني از كجا مي شنوي ليكن نمي و صداي آن را مي

  ».همچنين است هر كه از روح مولود گردد
 »ن شود؟چگونه ممكن است كه چني«: نيقوديموس در جواب وي گفت  

داني؟  آيا تو معلّم اسرائيل هستي و اين را نمي«: عيسي در جواب وي گفت
ايم، شهادت  گوييم و به آنچه ديده دانيم، مي گويم آنچه مي  به تو مي،آمين آمين
چون شما را از امور زميني سخن . كنيد دهيم و شهادت ما را قبول نمي مي

 چگونه ،اني با شما سخن رانمآسمگاه به امور  پس هر. گفتم، باور نكرديد
كس كه از آسمان و كسي به آسمان باال نرفت مگر آنتصديق خواهيد نمود؟ 

كه موسي مار را  و همچنان.  يعني پسر انسان كه در آسمان است؛پايين آمد
كه  در بيابان بلند نمود، همچنين پسر انسان نيز بايد بلند كرده شود، تا هر

زيرا خدا جهان را . ، بلكه حيات جاوداني يابدبه او ايمان آرد هالك نگردد
 خود را داد تا هر كه بر او ايمان آورد، ةاينقدر محبت نمود كه پسر يگان

زيرا خدا پسر خود را در جهان  . بلكه حيات جاوداني يابد،هالك نگردد
  ". او جهان نجات يابدةوسيلتا بر جهان داوري كند، بلكه تا بنفرستاد 

  
عيسي به نيقوديموس فرمود كه . باره بينديشيم مي دراينالزم است كه ك  

تواند وارد  اگر كسي از سر نو متولّد نشود، هرگز نميحقيقت اين است كه 
 اما آيا نيقوديموس معناي اين فرمايش عيسي را !پادشاهي و ملكوت خدا گردد
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دهد؛  كرد؟ خير، و عيسي او را با لحن ماليمي مورد شماتت قرار مي درك مي
  !كرد  و اين موضوع را درك نميزيرا او يك معلّم يهود بود

خواهد از  كس مي گفت كه هر ميرا به نيقوديموس بطور خالصه، عيسي اين  
 البتّه . بايد تولّد تازه بيابدحضور خدا و حيات جاوداني او برخوردار گردد،

عنوي د، بلكه روحاني و مواضح است كه اين امر، معناي فيزيكي و جسماني ندار
روح پاك خدا ما را دوباره احياء تولّد تازه به اين معنا است كه . باشد مي
رسالة پولس رسول به تيطس . (ازدس  و از ما يك موجود كامالً تازه ميفرمايد مي

چه كه از دل كامالً با آن و آيد كه از آسمان ميقدرتي همة ما بايد از ). 5 :3
دگرگون  قلب درونما بايد از . ربه كنيم، تولّد تازه را تجآيد مذهب بيرون مي

توانند جايي در ملكوت خدا  همة فرزندان آدم به گناه آلوده هستند و نمي. شويم
فرزندان آدم، قدرت ندارند تا خود را از اسارت گناه و مرگ، . داشته باشند

تواند ما را پاك سازد تا منظور نظر  گذران وقت در مذهب، نمي. رهايي بخشند
ما كه فاني هستيم، ! تنها بايد خدا به داد ما برسد و ما را نجات دهد. مخدا شوي

  ».بايد تولّد تازه بيابيم«. مفاني را به ميراث ببري توانيم غير نمي
اما او برداشتي . اين همان چيزي بود كه خداوند عيسي به نيقوديموس فرمود  
اره از عيسي سؤاالتي  علّت دربارة آن دوبهمين و به. فاوت از اين گفته داشتمت

  :عيسي هم به او چنين پاسخ داد. دپرسي
  

همچنانكه موسي مار را در بيابان بلند نمود، همچنين پسر انسان نيز بايد بلند "
.  هالك نگردد، بلكه حيات جاوداني يابدكه به او ايمان آرد هركرده شود، تا 

هر كه بر او  داد تا  خود راةزيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود كه پسر يگان
  )16- 14 :3يوحنا  (". بلكه حيات جاوداني يابد،، هالك نگرددايمان آورد

  
براي رهايي از آوري كند كه پيشينيان او  عيسي براي آنكه به نيقوديموس ياد  

هي، در بيابان چه كاري انجام دادند؛ مثال ماري را كه موسي داوري و مجازات ال
زماني كه قوم اسرائيل، عليه موسي و . گو فرمود او بازدر بيابان درست كرد، براي 

هاي سمي را فرستاد تا قوم را تنبيه  غُر آغاز كردند، خدا مار خدا شكايت و غُر
اما پس از آنكه قوم . ها از بين رفتند ي از ايشان در اثر نيش مارنمايد و بسيار

 برنجين را ساخته و يك مار تا ور خدا توبه كردند، خدا به موسي فرمان دادص به
نگرد، از مرگ در اثر نيش  كس كه بر آن مي هر تا پا دارد را بر يك پايه برآن

  . رهايي يابدها مار
گفت كه قوم اسرائيل  سبب عيسي خداوند به نيقوديموس ميهمين  به  

كردند و تمام فرزندان آدم هم براي نجات  بايستي براي نجات، به آن مار نگاه مي
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. ايمان بياورنداه، بايستي به آن يگانه منجي كه خدا فرستاده است، از مجازات گن
 همانند قوم اسرائيل هستيم كه توسط مار، گزيده شده و زندگي ما در ماتمام 

 است  همانند سم گناه مانند مار سمي است، وشيطان .خطر نابودي ابدي است
، در منجي ايمان نياوريمكار هستيم كه اگر به همة ما گناه. سازد  ما را فنا ميكه

راي نجات خودمان از داوري عدل راهي بهيچ ! دوزخ ابدي خواهيم سوخت
ها مهيا فرموده   را براي ما انسانراه نجاتياما خدا را شكر كه او . هي نداريمال
  .آن نجات و حيات بيابيم ست تا بها

ورد آن مشناسيد؟ خداوند عيسي در  جات را مي، اين راه نآيا شما عزيزان  
كه منظورش (چه فرموده است؟ او فرمود كه منجي پاك بايستي بلند كرده شود 

ها فراهم   و رستگاري انسان راه رهاييا، ت)همان مصلوب شدن خودش بود
  !گردد
 است كه هر انسان كه به او بنگرد و او را ايمان به عيسي مسيحدر اثر   

آيا شما به او ايمان . نمايدتواند نجات و زندگي ابدي را دريافت  بپذيرد، مي
دانيد كه او  خواهد تا كسي هالك گردد؟ آيا مي داريد؟ آيا باور داريد كه خدا نمي

در  از چنگال شيطان و مرگ فراهم فرموده است؟ كالم خدا ماراهي براي رهايي 
زيرا او را كه گناه ": ، چنين فرموده است21 :5رسالة دوم پولس به قرنتيان 

  ".ت تا ما در وي عدالت خدا شويماه ما گناه ساخنشناخت، در ر
چه كه عيسي به نيقوديموس فرمود، آن.ان خوبم، خدا تغيير نكرده استدوست  

خواد تا با   خدا مي!شما بايد تولّد تازه بيابيد. فرمايد امروز همان را به شما مي
 اين خبر اما شما بايد به. انتهاي خود، دل شما را پاك و احياء فرمايد قدرت بي

بايد بپذيريد .  موعود، ايمان آوريدشما بايد به مسيح.  داشته باشيدخوش، ايمان
كه عيسي كه هرگز گناه نكرد، جريمه و تاوان گناهان بنده و شما را كامالً 
پرداخت تا عدالت او به حساب ما منظور شده و خدا ما را در خون عيسي 

 !تواند وارد ملكوت خدا گردد نمياگر كسي تولّد تازه نيابد، هرگز . بيامرزد
  .آمين
ر د.  هم با ما همراه بوديددوستان خوب، بسيار ممنونيم كه در اين درس  
ج شوهر داشت، بررسي وگوي عيسي خداوند را با زني كه پن  آينده گفتدرس

  .خواهيم نمود
  :كت دهد تا بفهميد كه عيسي فرمودخدا شما را بر  

  
) 7 :3يوحنا  (". شما از سر نو مولود گرديدعجب مدار كه به تو گفتم بايد"
  )8 :5متي  (".دالن، زيرا ايشان خدا را خواهند ديد خوشابحال پاك"
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  68 درس
  دهندة جهان نجات

  
  
  

  4 و انجيل لوقا 4انجيل يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
سايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پار كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
، شخصيت، تولّد مشاهده كرديم كه ، از انجيل مقدس قبليهاي درسدر   
  .فرد بود خداوند عيسي؛ منحصر به تعاليم و كردار
او از يك دختر باكره و  هيچكس تولدش مانند عيسي نبود، تولدشدر مورد  •

 .آمد و هرگز مرتكب هيچ گناهي نشدتوسط روح خدا به جهان 
او با براي اينكه هيچكس مانند .  منحصر به فرد بودشخصيتشهمچنين در  •

 .طبيعت مقدس نيافريده شد
 .نتوانسته است بگويد و انجام دهد كه او انجام داد، هيچ انساني اعمالي •
 قبلي ديديم كه عيسي در درس.  منحصر به فرد بودتعليمشهمچنين در  •

. نام نيقوديموس فرمود مطلب بسيار مهمي را به يكي از علماي مذهب يهود، به
گفت كه تنها راه نجات و رستگاري اين است كه خداوند ما عيسي مسيح، به او 

 .كند  و هيچ تغييري نميبرد دارد اين پيام عيسي، هميشه كار. تولّد تازه بيابد
فردي بپردازيم كه با گوي عيسي با گفتخواهيم به  درس، مياين در  

ا فرد مورد نيقوديموس يك يهودي بود، ام. نيقوديموس بسيار تفاوت داشت
نيقوديموس يك مرد بود، اما شخص مورد . يهودي نيست،  درسنظر ما در اين

 به مذهب اهميتي نيقوديموس بسيار مذهبي بود، اما آن زن.  استزنيك نظر ما 
گاه مذهبي،  از ديد.  بود، زيرا پنج شوهر داشتكار بزرگيگناهداد و  نمي

ا نظر خدا اين ام. يهودي بود كار غيرتر از آن زن گناه ارزش  بسيار بانيقوديموس،
زير سلطة گناه زندگي از ديد خدا، تمام فرزندان آدم، مثل هم هستند و . نيست

ها بايستي تولّد تازه بيابند تا بتوانند حضور  دليل است كه انسانبه همين . كنند مي
  .را احساس كنندخدا 
گوي خداوند عيسي با آن زن گفتواهم كه از كالم زندة خدا به خ اجازه مي  
سامره سرزميني بين يهوديه و جليل بود و در .  گوش دهيمر اهل سامرهكاگناه



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    416

بسياري از سامريان، خارجي بودند و يهوديان آنان . سرزمين يهوديان قرار داشت
اما عيسي مسيح، مانند آنان نبود . دانستند و با ايشان روابطي نداشتند را نجس مي
نيا آمد تا گناهكاران را كه در عيسي به د. شد ميها تفاوت قائل ن و بين انسان

علّت بود كه عيسي از  همين به. جوي قلبي پاك هستند، نجات بخشدجست
  . كه پنج شوهر داشت، شرمسار نبودصحبت كردن با آن زن سامري

احترام  با. وانيم يوحنّا، اين داستان را بخ دهيد تا از فصل چهارم انجيلاجازه  
  :به كالم خدا توجه كنيد

  
پس به شهري از سامره كه سوخار نام . ود كه از سامره عبور كندو الزم ب"

. داشت، نزديك به آن موضعي كه يعقوب به پسر خود يوسف داده بود رسيد
پس عيسي از سفر خسته شده، همچنين بر سر چاه . و در آنجا چاه يعقوب بود

نشسته بود و قريب به ساعت ششم بود كه زني سامري كه به جهت آب 
زيرا شاگردانش  ».اي آب به من بنوشان جرعه«: عيسي بدو گفت. دكشيدن آم

چگونه تو «: زن سامري بدو گفت. جهت خريدن خوراك به شهر رفته بودندب
» باشم؟ خواهي و حال آن كه زن سامري مي  هستي از من آب مييهوديك كه 

اگر «: عيسي در جواب او گفت. زيرا كه يهود با سامريان معاشرت ندارند
آينه  گويد آب به من بده، هر دانستي و كيست كه به تو مي  خدا را ميبخشش

اي «: زن بدو گفت ».كرد  عطا ميآب زندهكردي و به تو  تو از او خواهش مي
آيا تو از پدر ما پس از كجا آب زنده داري؟ . آقا دلو نداري و چاه عميق است

 مواشي او از آن يعقوب بزرگتر هستي كه چاه را به ما داد و خود و پسران و
هر كه از اين آب بنوشد باز تشنه «: عيسي در جواب او گفت »آشاميدند؟ مي

 ابداً تشنه نخواهد  دهم بنوشد، كسي كه از آبي كه من به او ميليكن  گردد،
 آبي گردد كه تا حيات ةدهم در او چشم ، بلكه آن آبي كه به او ميشد

 آب را به من بده تا ديگر تشنه اي آقا آن«: زن بدو گفت ».جوشد جاوداني مي
برو و شوهر «: عيسي به او گفت ».جهت آب كشيدن نيايمجا ب نگردم و به اين

عيسي بدو » .شوهر ندارم«: زن در جواب گفت ».جا بيا خود را بخوان و در اين
زيرا كه پنج شوهر داشتي و آن كه اآلن ! نيكو گفتي كه شوهر نداري«: گفت

اي آقا «: زن بدو گفت »!ن سخن را راست گفتياي! داري شوهر تو نيست
كردند و شما   پرستش مي،پدران ما در اين كوه!  هستي نبييك بينم كه تو مي
عيسي بدو  ».گوييد كه در اورشليم جايي است كه در آن عبادت بايد نمود مي

آيد كه نه در اين كوه و نه در  اي زن مرا تصديق كن كه ساعتي مي«: گفت
 اما ،پرستيد دانيد مي شما آنچه را كه نمي. را پرستش خواهيد كرداورشليم پدر 

ليكن ساعتي . كنيم زيرا نجات از يهود است دانيم عبادت مي ما آنچه را كه مي
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 پدر را به روح و راستي ،آيد بلكه اآلن است كه در آن پرستندگان حقيقي مي
. طالب استپرستش خواهند كرد زيرا كه پدر مثل اين پرستندگان خود را 

بايد به روح و راستي  خدا روح است و هر كه او را پرستش كند مي
پس هنگامي . آيد ستُس ميدانم كه مسيح يعني كَرِ مي«: زن بدو گفت ».بپرستد

من كه با تو «: عيسي بدو گفت ».چيز به ما خبر خواهد داد كه او آيد از هر
  ».گويم همانم سخن مي

 گويد و ده، تعجب كردند كه با زني سخن ميهمان وقت شاگردانش آم و در  
آنگاه زن . زني طلبي يا براي چه با او حرف مي لكن هيچكس نگفت كه چه مي

و كسي را ببينيد بياييد «: سبوي خود را گذارده، به شهر رفت و مردم را گفت
پس از شهر  »آيا اين مسيح نيست؟. آنچه كرده بودم به من گفت كه هر

  ...آمدند  ميبيرون شده، نزد او
 سخن آن زن كه شهادت داد كه ةواسطهر بسياري از سامريان بپس در آن ش  
و چون سامريان نزد  .بدو ايمان آوردند» هر آنچه كرده بودم به من باز گفت«

و . او آمدند، از او خواهش كردند كه نزد ايشان بماند و دو روز در آنجا بماند
بعد از اين «و به زن گفتند كه . آوردند كالم او ايمان ةواسط بسياري ديگر به

ايم كه او در  آوريم زيرا خود شنيده و دانسته  سخن تو ايمان نميةواسطب
  "». عالم استةدهند  مسيح و نجات،حقيقت

  
اين يك داستان بسيار مهم . رسد پايان مي جا داستان آن زن سامري بهدر اين  

پاك فهميد كه عيسي   زن ناطور يكدهد كه چ خدا است، زيرا نشان ميدر كالم 
و اين درك . همان كسي است كه خدا براي نجات انسان به جهان فرستاده است

دانست كه با  گو، آن زن نميدر ابتداي گفت. ن را متبدل نمودو فهم، زندگي آن ز
اما . دانست  ميمانند ساير يهودياناو عيسي را هم يكي . زند چه كسي حرف مي

توانست  هر انساني نميچيزي را به آن زن فرمود كه در خالل صحبت، عيسي 
.  باشديك نبيايد دليل؛ آن زن به اين استنتاج رسيد كه عيسي ببگويد و بهمين 

 او درك !عيسي شخصي باالتر از يك پيامبر است آن زن فهميد كه  اما كمي بعد
گويي د است كه پيامبران دربارة او پيش موعوعيسي همان مسيحكرد كه 

  !اند كرده
ست، كوزة آب  و منجي جهان اي آن زن فهميد كه عيسي همان مسيحوقت  

بياييد و كسي را ": سوي شهر دويد و به مردم اعالن كردخود را رها كرد و ب
  "آيا اين مسيح نيست؟. آنچه كرده بودم به من گفت ببينيد كه هر

مي پس از آن، مردم شهر سوخار پيش عيسي آمدند و از او خواستند تا ك  
ها  را اجابت فرمود و دو روز پيش آنعيسي هم خواهش ايشان. پيش آنان بماند



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    418

اشته باشند و توانند قلبي پاك و خالص د ماند و آنان را تعليم داد كه چگونه مي
  :فرمايد ، چنين مي41 :4به همين سبب كالم خدا در انجيل يوحنّا . خدا را بپرستند

  
بعد از اين «و به زن گفتند كه . ان آوردند كالم او ايمةواسطو بسياري ديگر ب"
ايم كه او در  آوريم زيرا خود شنيده و دانسته  سخن تو ايمان نميةواسطب

  ". عالم استةدهند  مسيح و نجات،حقيقت
  

حال بياييد تا دوباره به كالم خدا در انجيل مقدس مراجعه كنيم و ببينيم كه   
 لوقا  آيات فصل چهارم انجيلشي ازبخ. چند روز بعد از اين واقعه، چه رخ داد

  :رام به فرمايشات خدا توجه فرماييداحت با. كنم را خدمتتان قرائت مي
  

و عيسي به قوت روح، به جليل برگشت و خبر او در تمامي آن نواحي "
 .كردند داد و همه او را تعظيم مي و او در كنايس ايشان تعليم مي .شهرت يافت

حسب دستور خود در  ه، رسيد و ب يافته بودناصره جايي كه پرورشو به 
ت به كنيسه درآمده، براي تالوت برخاستروز سنبي ء اشعياةآنگاه صحيف .ب 

روح «: را بدو دادند و چون كتاب را گشود، موضعي يافت كه مكتوب است
خداوند بر من است، زيرا كه مرا مسح كرد تا فقيران را بشارت دهم و مرا 

دالن را شفا بخشم و اسيران را به رستگاري و كوران را به  فرستاد، تا شكسته
 خداوند ةو از سال پسنديد بينايي، موعظه كنم و تا كوبيدگان را آزاد سازم،

هم پيچيده، به خادم سپرد و بنشست و چشمان  پس كتاب را به ».موعظه كنم
 :آنگاه بديشان شروع به گفتن كرد كه. بود  اهل كنيسه بر وي دوخته ميةهم

  "».هاي شما تمام شد امروز اين نوشته در گوش«
  

 موعود علناً اعالن فرمود كه همان مسيحواقع عيسي با گفتن اين كلمات، در   
ر ناصره اما يهودياني كه د. اش نبوت كرده است است كه اشعياء نبي درباره

ر را باور كنند كه همين عيسايي كه بين آنان و در شهتوانستند اين بودند، نمي
ي باشد كه  موعود پسر يوسف نجار است، همان مسيحايشان بزرگ شده است و

  !اند آنان منتظرش بوده
 خدا را رد دهد كه مسيح  به ايشان هشدار ميو عيسي در ادامة فرمايشاتش،  

كالم خدا در فصل چهارم انجيل ! تر كرد نكنند، اما اين موضوع؛ آنان را خشمگين
  :فرمايد ا چنين ميلوق
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و . پس تمام اهل كنيسه چون اين سخنان را شنيدند، پر از خشم گشتند"
برخاسته او را از شهر بيرون كردند و بر قلّة كوهي كه قرية ايشان بر آن بنا 

  ".ولي از ميان ايشان گذشته، برفت. زير افكنند شده بود بردند، تا او را به
  

اما چرا آنان ! ا بكشنددليل بود كه اهالي ناصره خواستند كه عيسي ر اين به  
بلي . دانست  موعود ميمسيحرا كردند؟ چون عيسي خود را قصد قتل او 

آنان خواستند تا عيسي مسيح را از كوه به ! دوستان عزيز، حقيقت، تلخ است
. پايين پرتاب كنند، اما نتوانستند، زيرا هنوز وقت مردن عيسي فرا نرسيده بود

كسي را كه خدا از آسمان فرستاده بود،  واستند آنخ آنان چقدر نادان بودند كه مي
! ها همين مردم، او را بر روي صليب كشتند البتّه بعد! از كوه به پايين پرت كنند

باره بيشتر خواهيم  هاي بعدي، دراين در درس. اما خدا او را از مردگان برخيزانيد
  .دانست

روه هر دو گ. ديم شنيدو گروه از مردمقول دربارة  ، دو نقلدر اين درس  
دو گروه با ّفي نمود، اما واكنش آن   موعود معرشنيدند كه عيسي خود را مسيح

  .هم بسيار متفاوت بود
كند و زندگيش عوض  كار با عيسي مالقات مياول شنيديم كه زني گناه.) 1  
دهد و آنان با خوشي از پيام  هايش مي شهري شود و اين خبر خوش را به هم مي

  . موعود خدا استهمان مسيحعيسي  كه پذيرند ميكنند و  ال ميعيسي استقب
شهري عيسي چگونه از  ظاهر مذهبي و متدين هم دوم ديديم كه اهالي به.) 2  

كنند و  شوند و قصد جان او را مي كالم حقيقي خداوند عيسي، خشمگين مي
  !دهنده است ه عيسي خداوند و نجات كپذيرند نمي
كار هستند و ايمان پذيرند كه گناه و سامره، ميوخار كاران شهر سناهگ  
. دهد حقيقت همان مسيحايي است كه جهان را نجات مي آورند كه عيسي در مي

ون ناصري، او را ردا مذهبيگيرند كنند و بر او خشم مي  ميام! 
دوستان عزيز، واكنش شما به پيام عيسي و ادعاي او چيست؟ شما جزو  

پذيريد كه  آيا همانند اهالي سامره، با خوشي مييد؟ گير كدام دسته قرار مي
او را با خشم و تعصب و ؟ يا مثل اهالي ناصره، عيسي تنها منجي جهان است

تواند انسان را  كنيد كه تنها عيسي است كه مي ؟ آيا قبول ميكنيد نفرت رد مي
  :، چه نوشته شده است13-10 ،5 :1 بخشد؟ ببينيد در انجيل يوحنّا رستگاري

  
 او در جهان بود و ...نيافت درخشد و تاريكي آن را در و نور در تاريكي مي"

نزد خاصان خود آمد و  به.  او آفريده شد و جهان او را نشناختةواسطجهان ب
 قدرت ،و اما به آن كساني كه او را قبول كردندخاصانش او را نپذيرفتند؛ 
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، كه نه از اسم او ايمان آوردكه به  داد تا فرزندان خدا گردند، يعني به هر
  ".بلكه از خدا تولّد يافتند خون و نه از خواهش جسد و نه از خواهش مردم، 

  
ايد؟ آيا واقعًا  خواهم بپرسم كه آيا شما از خدا تولّد يافته ، ميدوستان خوب  
  ايد؟ منجي خود پذيرفتهعنوان خداوند و  عيسي ايمان داريد؟ آيا او را ببه

 بعدي ما كنيم كه در درس شما را دعوت مييابد،  جا پايان ميدرس ما در اين  
رسانيد، از كالم انجام  هم حضور داشته باشيد تا آيات و معجزاتي را كه عيسي به

  .خدا بررسي كنيم
ياد داشته باشيد كه اهالي سامره دربارة عيسي  خدا شما را بركت دهد تا به  

  :، چنين فرموده است42 :4ا كالم خدا در انجيل يوحنّ. تي دادندچه شهاد
  

 عالم ةدهند  مسيح و نجات،ايم كه او در حقيقت خود شنيده و دانسته"
  ".است

  
 بعدي به شما را تا درس. ما همراه بوديدممنونيم كه تا اين لحظه با   

  .آمين. سپاريم و آرزو داريم كه او همواره نگهدار شما باشد پروردگار يكتا مي
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  69 درس
  اقتدار عيسي

  
  
  

  5 انجيل يوحنّا ؛12انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم د ميسالم و درو

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
گذاري در كتاب  و هاي گذشته، به گشت دانيد، در درس همانطور كه مي  

. معناي خبر خوش است ايم و فهميديم كه انجيل به انجيل مقدس پرداخته
 موعود است كه فرزندان آدم را رستادن مسيحژدة خدا براي بشر، فدريافتيم كه م

  .شيطان آزاد فرمايداز اسارت گناه و 
هاي يهوديان   قبل، ديديم كه عيسي خداوند در سرزميندر چند درس  
. بخشيد  ايشان را شفا ميهاي بيماريداد و   ميتعليمگشت و به بسياري  مي
رهبران اما بسياري از . دنبال او روانه شده بودند سبب عدة بسياري به همين به

مندانة  توانستند تعاليم خرد ، چون نه ميورزيدند مذهبي يهود، به او حسادت مي
  .نستند منكر معجزات عجيب او شوندتوا او را انكار كنند و نه مي

بار به  دهيم و اين ، باز هم به مطالعة انجيل مقدس ادامه ميدرساين در   
دليل اعمال او   بهرهبران مذهبي يهوديخداوند عيسي از جانب كه بررسي اين

. مپردازي  يا همان روز سبّت، مورد اعتراض قرار گرفته بود؛ مياستراحتروز در 
 بايد عرض كنم كه روز سبت، هفتمين روز هفته بود كه براي اطّالع شما عزيزان
اين روز از جانب خداوند براي يهوديان براي استراحت . همان روز شنبه است

روز كار كنند و در  خدا فرموده بود كه آنان بايستي شش. شان مقرّر گشته بوداي
علّت، فريسيان و  همين و به. داري نمايند روز هفتم، از انجام هر كاري خود

كردند و  توجهي به اين روز مي مذهبيون دوران عيسي خداوند، او را به بي
آنان از ! دهد يكويي انجام ميدليلشان هم اين بود كه عيسي در اين روز؛ اعمال ن

وانستند هيچ ت كردند؛ زيرا نمي نام كردن عيسي استفاده مي اين سالح، براي بد
  !بدي در عيسي بيابند
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جيل متّي را خدمتتان ارائه حال اجازه دهيد تا بخشي از دوازدهمين فصل ان  
  :م به كالم زيباي خدا توجه فرماييداحترا با. بدهيم

  
گذشت و  زارها مي  از ميان كشتتبروز س در در آن زمان، عيسي"

ا ام .ها آغاز كردند شاگردانش چون گرسنه بودند، به چيدن و خوردن خوشه
كنند كه  اينك شاگردان تو عملي مي«: فريسيان چون اين را ديدند، بدو گفتند

كردن آن در سايد آنچه داود و  مگر نخوانده«: ايشان را گفت. ».ت جايز نيستب
هاي  آمده، نان  خدا درةچطور به خان كه گرسنه بودند؟ يقانش كردند، وقتيرف

مه را خورد كه خوردن آن بر او و رفيقانش حالل نبود بلكه بر كاهنان تَقْد
ت را بت، كَهنه در هيكل سبهاي س ايد كه در روز يا در تورات نخوانده. فقط

شخصي گويم كه در اينجا  ا ميليكن به شم دارند و بيگناه هستند؟ حرمت نمي
رحمت كرديد كه  و اگر اين معني را درك مي !بزرگتر از هيكل است

پسر انسان زيرا كه . نموديد گناهان را مذمت نمي ، بيخواهم نه قرباني مي
مالك روز سنيز استتب .«"  

  
يكي از اين القاب كه عيسي . ها اسم است در كالم خدا، عيسي داراي صد  

آوري  ما ياد ، بهاين لقب.  است"پسر انسان"خواند،  ود را به آن نام ميغالباً خ
قدر فروتن ساخت كه در لباس جسم انسان به زمين كند كه مسيح خود را آن مي
؛ داراي تمام آور اين حقيقت است كه عيسي خداوند چنين يادهماين لقب، . آمد

  آسمان را براي نجاتهي نيز هست، زيرا تمام جالل و شكوهاختيار و اقتدار ال
اي به اين موضوع  لحظه. ها را از دست ندادفرزندان آدم ترك فرمود، اما آن

ها را از  كلمه و روح و قدرت و جالل خدا انسان شد تا انسان! بينديشيد
 دوستان عزيز، عيسي مسيح، پسر انسان است، او بلي! گناهانشان نجات بخشد

خواستند كه اين حقيقت   اما فريسيان نمي.خداوند و مالك روز سبت نيز هست
  . كه پس از اين چه اتّفاقي افتادحال ببينيم. را درك كرده و بپذيرند

  :فرمايد انجيل مي. خوانم يتان مي متّي را براامة فصل دوازدهم انجيلاد  
  

 حاضر خشكي شخص دستكه ناگاه   ايشان در آمد،ةو از آنجا رفته، به كنيس"
 ،»ت شفا دادن جايز است يا نه؟بآيا در روز س«: سيده، گفتندپس از وي پر. بود

كيست از شما كه يك «: وي به ايشان گفت. تا ادعايي بر او وارد آورند
اي افتد، او را نخواهد  ت به حفرهبگاه آن در روز س گوسفند داشته باشد و هر

اين در  رب بنا. پس چقدر انسان از گوسفند افضل است گرفت و بيرون آورد؟
سدست خود را دراز «: آنگاه آن مرد را گفت ».ها نيكويي كردن روا است تب
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اما فريسيان بيرون رفته، بر  .پس دراز كرده، مانند ديگري صحيح گرديد» !كن
عيسي اين را درك نموده، از  .او شورا نمودند كه چطور او را هالك كنند

پس جميع ايشان را شفا . مدندجا روانه شد و گروهي بسيار از عقب او آ آن
  ".بخشيد

  
كنند؛ زيرا او به  بينيم كه فريسيان، عيسي را با خشم متّهم مي جا ميدر اين  
آنان هيچ ! كار بودند چقدر آن فريسيان ريا. داد هاي آنان توجهي نشان نمي سنّت

خواستند كه  كردند و تنها مي شفقّتي نسبت به گرسنگان يا بيماران احساس نمي
اما خداوند عيسي كه از دل آنان . هاي ايشان رفتار كنند دم طبق عادات و سنّتمر

خواهد  آوري فرمود و خدا از آنان رحمت مي آگاه بود، كالم خدا را به ايشان ياد
ودند و دل رحيمي داشتند، و قرباني را الزم ندارد و اگر آنان از كالم خدا آگاه ب

باز ! پسر انسان مالك روز سبت نيز هستكردند و  گناه را محكوم نميهرگز بي
بينيم كه كالم هم به فصل دوازدهم انجيل مقدس حضرت متّي رجوع كنيم و ب

  :فرمايد خدا چه مي
  

 كور و گنگ را نزد او آوردند و او را شفا داد چنانكه آن كور اي ديوانهآنگاه "
آيا اين «: ندو تمام آن گروه در حيرت افتاده، گفت .و گنگ، گويا و بينا شد
ها   ديو،اين شخص«: ليكن فريسيان شنيده، گفتند. »شخص پسر داود نيست؟

عيسي خياالت ايشان . »!ها كند مگر به ياري بعلْزَبول، رئيس ديو را بيرون نمي
هر مملكتي كه بر خود منقسم گردد، ويران «: را درك نموده، بديشان گفت

لهذا اگر  .سم گردد، برقرار نمانداي كه بر خود منق شود و هر شهري يا خانه
پس چگونه . خالف خود منقسم گردد هآينه ب شيطان، شيطان را بيرون كند، هر

كنم،  ها را بيرون مي و اگر من به وساطت بعلْزَبول ديو د؟سلطنتش پايدار مانَ
كنند؟ از اين جهت ايشان بر شما  پسران شما آنها را به ياري كه بيرون مي

كنم،  ها را اخراج مي گاه من به روح خدا ديو ليكن هر . كردداوري خواهند
  ".آينه ملكوت خدا بر شما رسيده است هر

  
  :خوانيم هم چنين ميچنين در فصل پنجم انجيل حضرت يوحنّا  هم  
و در اورشليم نزد . و بعد از آن يهود را عيدي بود و عيسي به اورشليم آمد"

گويندكه پنج رواق  سدا ميح راني بيتالضّان حوضي است كه آن را به عب باب
و در آنجا جمعي كثير از مريضان و كوران و لنگان و شالن خوابيده، . دارد

  .بودند منتظر حركت آب مي
چون عيسي او .  مبتال بودمرضيسال به  هشت و و در آنجا مردي بود كه سي  

آيا «: را خوابيده ديد و دانست كه مرض او طول كشيده است، بدو گفت
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اي آقا كسي ندارم كه «مريض او را جواب داد كه . »خواهي شفا يابي؟ مي
آيم،  چون آب به حركت آيد، مرا در حوض بيندازد، بلكه تا وقتي كه مي

برخيز و بستر خود را «: عيسي بدو گفت ».ديگري پيش از من فرو رفته است
برداشته، تر خود را كه در حال آن، مرد شفا يافت و بس »!برداشته، روانه شو

  .روانه گرديد
  بروز «: گفتند پس يهوديان به آن كسي كه شفا يافته بود، . ت بودو آن روز س
باو در جواب ايشان  ».ت است و بر تو روا نيست كه بستر خود را برداريس

 ».آن كسي كه مرا شفا داد، همان به من گفت بستر خود را بردار و برو«: گفت
 »ست آن كه به تو گفت، بستر خود را بردار و برو؟كي«: پس از او پرسيدند

يد شد چون در آنجا دانست كه بود، زيرا كه عيسي ناپد يافته نمي ليكن آن شفا
  . بود ازدحامي

. اي اكنون شفا يافته«: و بعد از آن، عيسي او را در هيكل يافته بدو گفت  
ان را خبر داد كه آن مرد رفت و يهودي ».ديگر خطا مكن تا براي تو بدتر نگردد

و از اين سبب يهوديان بر عيسي تعدي  ».آن كه مرا شفا داد، عيسي است«
عيسي در جواب ايشان  .كردند، زيرا كه اين كار را در روز سبّت كرده بود مي

پس از اين  ».كنم كند و من نيز كار مي كنون كار مي پدر من تا« :گفت كه
شكست  ت را ميتنها سب د زيرا كه نهسبب، يهوديان بيشتر قصد قتل او كردن

آنگاه  .ساخت بلكه خدا را نيز پدر خود گفته، خود را مساوي خدا مي
گويم كه پسر از   به شما مي؛ آمين،آمين«: عيسي در جواب ايشان گفت

عمل آرد، زيرا كه آنچه  تواند كرد مگر آنچه بيند كه پدر به خود هيچ نمي
  ".كند كند، همچنين پسر نيز مي او مي

  
جا است كه چرا رهبران سؤال اين. باره تفكّر كنيم درايناجازه دهيد تا كمي   

آيا به اين خاطر بود كه او ! قتل برسانند؟ خواستند تا عيسي را به مذهبي يهود، مي
فرد بيماري را در روز سبت، تندرستي بخشيده بود؟ بايد عرض كنم كه اين دليل 

خدا يل قصد جان عيسي را داشتند كه او گفته بود كه آنان به اين دل. واقعي نبود
ن معناي اين بود كه عيسي كه اي  و اين در ادبيات و گفتمان يهود، بهپدر او است

نستند توا آنان نمي. واقع خود را با خدا برابر دانسته بودحرف را زده بود، در 
دليل،  مينه به.  خدا آمده است است كه از حضوربپذيرند كه عيسي همان مسيح

  .كردند و خواستند كه او را بكشندگويي  ها عيسي را متّهم به كفرآن
اما بياييد تا بقية آيات فصل پنجم انجيل مقدس يوحنّا را بخوانيم تا ببينيم كه   

  :فرمايد كالم خدا چنين مي .آيد يچه پيش م
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ايد و نم كند بدو مي آنچه خود مي دارد و هر  مي را دوست پسر ،زيرا كه پدر"
زيرا همچنان . اعمال بزرگتر از اين بدو نشان خواهد داد تا شما تعجب نماييد

كه را  كند، همچنين پسر نيز هر خيزاند و زنده مي  يم كه پدر مردگان را بر
 بلكه تمام ،كند زيرا كه پدر بر هيچكس داوري نمي. كند  خواهد زنده مي  مي

 پسر را حرمت بدارند، همچنان كه تا آنكه همه. داوري را به پسر سپرده است
 او را دارند؛ و كسي كه به پسر حرمت نكند، به پدري كه پدر را حرمت مي

  .فرستاد احترام نكرده است
 من ةكه كالم مرا بشنود و به فرستند گويم هر  به شما مي؛ آمين،آمين  

وت تا به آيد، بلكه از م ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري نمي
  .يات منتقل گشته استح
ديگري .  در مورد خودم بدهم، شهادتم اعتباري نداردمن شهادتياگر   

دهد  دانم كه شهادتي كه او بر من مي دهد و مي هست كه بر من شهادت مي
اما من .  فرستاديد و او به راستي شهادت دادايحيشما نزد . راست است

گويم تا شما نجات   را ميكنم و ليكن اين سخنان شهادت انسان را قبول نمي
اي بود و شما خواستيد كه ساعتي به نور  او چراغ افروخته و درخشنده. يابيد

 كه پدر هايي آن كار دارم زيرا او اما من شهادت بزرگتر از يحي .او شادي كنيد
كنم، بر من شهادت  هايي كه من مي به من عطا كرد تا كامل كنم، يعني اين كار

 كه مرا فرستاد، به من شهادت خود پدرو .  فرستاده استدهد كه پدر مرا مي
ايد، و كالم او را  داده است كه هرگز آواز او را نشنيده و صورت او را نديده

 . زيرا كسي را كه پدر فرستاد شما بدو ايمان نياورديد،در خود ثابت نداريد
ني داريد بريد كه در آنها حيات جاودا  را تفتيش كنيد، زيرا شما گمان ميكالم

خواهيد نزد من آييد تا حيات  و نمي. دهد و آنها است كه به من شهادت مي
شناسم كه در نفس خود  لكن شما را مي و. پذيرم جالل را از مردم نمي. يابيد

كنيد، ولي  ام و مرا قبول نمي  به اسم پدر خود آمدهمن. محبت خدا را نداريد
توانيد  شما چگونه مي. ل خواهيد كردگاه ديگري به اسم خود آيد، او را قبو هر

ه از خداي طلبيد و جاللي را ك كه جالل از يكديگر مي آن  آريد و حال ايمان
  واحد است طالب نيستيد؟

كسي هست كه مدعي . گمان مبريد كه من نزد پدر بر شما ادعا خواهم كرد  
 را يموسزيرا اگر . وار هستيد باشد و آن موسي است كه بر او اميد شما مي

 من نوشته ةكرديد چون كه او دربار كرديد، مرا نيز تصديق مي تصديق مي
هاي مرا  كنيد، پس چگونه سخن هاي او را تصديق نمي اما چون نوشته. است

  "»؟قبول خواهيد كرد
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كس  هرن فرمود؟ او فرمود چه را كه عيسي خداوند به فريسياآيا شنيديد آن  
! نپذيرفته است را فرستاده است؛ را كه مسيح، در واقع خدا كه مسيح را نپذيرد

! ددهنده را نيز قبول ندار  تعميديحياي خدا و شهادات اعمال  وكالم چنين فردي
نپذيرفتند . شمارد  را محترم نميخداحقيقت كسي كه پسر را حرمت ندارد، در 
 چون.  و قوت خدا استكالماصل رد كردن  كالم و اقتدار عيسي خداوند، در

  .همان كلمه و قوت خدا استعيسي 
 را نيز بايد مسيح حتماً ميكس كه به خدا و پيامبران او ايمان داشته باشد،  هر  

عيسي همان كسي بود كه از . عنوان يگانه منجي بشر نگاه كند بپذيرد و به او به
. دنيا آمد و برگزيده شده بود تا گناه جهان را بر خود حمل نمايد مريم باكره به

  :فرمايد جم انجيل يوحنّا چنين مي فصل پنعيسي در
ر آنها حيات جاوداني داريد بريد كه د كتب را تفتيش كنيد، زيرا شما گمان مي"

خواهيد نزد من آييد تا حيات  و نمي. دهد  است كه به من شهادت ميكالمو 
شناسم كه در نفس خود  لكن شما را مي و. پذيرم جالل را از مردم نمي. يابيد

كنيد، ولي  ام و مرا قبول نمي من به اسم پدر خود آمده. ا را نداريدمحبت خد
توانيد  شما چگونه مي. گاه ديگري به اسم خود آيد، او را قبول خواهيد كرد هر

طلبيد و جاللي را كه از خداي  آنكه جالل از يكديگر مي  آريد و حال ايمان
ما ادعا خواهم واحد است طالب نيستيد؟ گمان مبريد كه من نزد پدر بر ش

وار  باشد و آن موسي است كه بر او اميد كسي هست كه مدعي شما مي. كرد
كرديد چون كه  كرديد، مرا نيز تصديق مي زيرا اگر موسي را تصديق مي. هستيد

كنيد، پس  هاي او را تصديق نمي اما چون نوشته.  من نوشته استةاو دربار
  "؟هاي مرا قبول خواهيد كرد چگونه سخن

خواهد تا  يك از ما بايد به اين سخنان، دقّت كنيم، زيرا خدا از ما مي هر  
هاي ما  خواهد تا حقيقت در دل خدا مي. معناي فرمايشات خدا را درك كنيم

 ايمان داريم، بايد به كسي گوييم كه به خدا و انبياي او اگر ما مي. وارد شود
 موعود شيم و او همان مسيحمان داشته بااند نيز اي ها بر او شهادت دادهآنكه 

  )27 :26اعمال رسوالن  ("؟.آيا به پيامبران ايمان داريد" !خدا است
خواهيم كه به اين سؤال و  ، از شما ميدوستان عزيز، در پايان اين درس  

 بعدي ما هم حضور كنيم كه در درس د و دعوتتان ميدقّت بينديشي پاسخ آن، به
  .هم بررسي كنيم عيسي مسيح را با انيز داشته باشيد تا داستان شگفت

 كه عيسي مسيح در انجيل خداي زنده شما را بركت دهد تا درك نماييد  
  :فرمايد ، به فريسيان مي47 :5يوحنّا 

هاي مرا قبول  كنيد، پس چگونه سخن هاي او را تصديق نمي اما چون نوشته"
  "؟خواهيد كرد
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  70 درس
  قدرت عيسي

  
  
  

  10 ،9تّي ؛ انجيل م6-4مرقس انجيل 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

ما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به ش
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  ه مييم كحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
كه دليل آن رهبران مذهبي يهود، به از كالم خدا دريافتيم كه  قبلي،درسدر   

خواند، تصميم  دانست و خدا را پدر خود مي عيسي خود را با خدا برابر مي
. دنبال عيسي روانه شده بودند  گروه بسياري از مردم به.گرفتند كه او را بكشند

ها  عيسي ايمان داشتند و برخي هم آناي بودند كه به كالم ه ميان اين افراد، عددر 
خداوند عيسي از بين آنان دوازده شاگرد و حواري را برگزيد . كردند را باور نمي

ه ة نجات را بتا همواره همراه او باشند و او ايشان را تعليم دهد تا آنان نيز مژد
  .ديگران اعالم كنند

 و رسول عيسي را خدمتتان عرض دوازه شاگرداجازه دهيد تا اسامي اين   
، يعقوب پسر شمعون كه پطرس ناميده شد، آندرياس كه برادر شمعون بود. كنم

س، فيليپ. گير بودندزِبِدي و برادر كوچكترش كه يوحنّا نام داشت و آنان ماهي
 بود، يعقوب كه پسر حلفي بود و تدي، شمعون گيربرتولما، توما، متّي كه باج

-2 :10انجيل متّي . ( عيسي خيانت كردها به قانوي و يهوداي اسخريوطي كه بعد
. كردند نفر هميشه با عيسي بودند و او را پيروي و خدمت مياين دوازده ). 4

. نمودند  هم بودند كه همراه عيسي بودند و پيوسته او را خدمت ميزنان زيادي
مريم مجدليه كه عيسي هفت ديو و روح پليد را : برخي از اين زنان عبارتند از

اخراج فرموده بود، يونا، همسر خوزا كه ناظر خانة هيروديس بود، سوسن و 
  ).3-2 :8انجيل لوقا . (ابعان عيسي بودندچند زن ديگر از شاگردان و مت

يرت بودند، زيرا تعاليم تر ديديم، مردم از تعاليم عيسي در حهمانطور كه پيش  
و سخنان عيسي همواره با اقتداري همراه بود كه كاتبان و معلّمين مذهبي يهود، 

شد،  ن و گفتار خالصه نمي عيسي صرفاً در سخاقتدار  اما.بهره بودند از آن بي
الة اول زيرا كالم خدا در رس. شد وسيلة اعمال عجيب او هم اثبات ميبلكه ب
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زيرا ملكوت خدا به زبان ": فرمايد ، چنين مي20 :4ان پولس رسول به قرنتي
خواهيم ببينيم كه چگونه  ، ميدر اين درس. ".ستنيست، بلكه در قوت ا

.  بودصاحب قدرت و اقتدار بر هر مخلوق و نيروي روي زمين؛ خداوند عيسي
اجازه دهيد تا از فصل چهارم انجيل مقدس حضرت مرقس، چند آيه را 

  :به كالم خدا گوش دهيد. رائت كنمتان قباره خدمت دراين
  

به آن سوي ": رسيد، عيسي به شاگردان خود گفت آن روز چون غروب فرا"
آنها جمعيت را ترك گفتند و عيسي را در همان قايقي كه بود،  ".دريا برويم

بادي شديد  تندناگاه  .كرد چند قايق ديگر نيز او را همراهي مي. با خود بردند
اما  .خورد كه نزديك بود از آب پر شود  چنان به قايق برميامواج. برخاست

 او را بيدار ،شاگردان .عيسي در عقب قايق، سر بر بالشي نهاده و خفته بود
عيسي برخاست و . »استاد، تو را باكي نيست كه غرق شويم؟ «:كردند و گفتند

نشست   فرو آنگاه باد »!آرام باش! ساكت شو«: باد را نهيب زد و به دريا فرمود
چنين  چرا اين«: سپس به شاگردان خود گفت .فرما شد  حكمآرامش كاملو 

آنها بسيار هراسان شده، به يكديگر . »ترسانيد؟ آيا هنوز ايمان نداريد؟
  "»!؟برند ي باد و دريا هم از او فرمان مياين كيست كه حتّ«: گفتند مي

  
  :دا اينچنين نوشته استل پنجم همين انجيل، كالم خهمچنين در ادامه و در فص

و چون از كشتي بيرون  .ريان آمدندد دريا تا به سرزمين جةپس به آن كنار"  
  از قبور بيرون شده، بدو برخوردشخصي كه روحي پليد داشتالفور  آمد، في

توانست او را بند  ها هم نمي بود و هيچكس به زنجير كه در قبور ساكن مي
ها را  ها بسته بودند و زنجير ها و زنجير  كندهزيرا كه بارها او را به نمايد،

و  توانست او را رام نمايد، ها را شكسته بود و احدي نمي گسيخته و كنده
ها مجروح  زد و خود را به سنگ ها فرياد مي ها و قبر روز در كوه و پيوسته شب

و به  دوان آمده او را سجده كرد، چون عيسي را از دور ديد، دوان .ساخت مي
، مرا با تو چه كار ياي عيسي، پسر خداي تعال«: ز بلند صيحه زده، گفتآوا

: زيرا بدو گفته بود ».دهم كه مرا معذّب نسازي است؟ تو را به خدا قسم مي
» اسم تو چيست؟«: پس از او پرسيد »!اي روح پليد از اين شخص بيرون بيا«

 التماس بسيار پس بدو ».نام من لَجئون است زيرا كه بسياريم« :به وي گفت
 گراز ةها، گل و در حوالي آن كوه .نمود كه ايشان را از آن سرزمين بيرون نكند

ما را به گرازها «: ها از وي خواهش نموده، گفتند  ديوةو هم .چريد بسياري مي
پس آن . عيسي فوراً ايشان را اجازت داد ».ها داخل شويم بفرست تا در آن

ن داخل گشتند و آن گله از بلندي به دريا ارواح خبيث بيرون شده، به گرازا
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بانان فرار  و خوك. هزار بودند كه در آب خفه شدند دوه جست و قريب ب
جهت ديدن آن ماجرا بيرون  هدادند و مردم ب ها خبر مي كرده، در شهر و مزرعه

و چون نزد عيسي رسيده، آن ديوانه را كه لَجئون داشته بود ديدند . شتافتند
 و آناني كه ديده .لباس پوشيده و عاقل گشته است، بترسيدندكه نشسته و 

پس شروع به التماس  .گفتند بودند، سرگذشت ديوانه و گرازان را بديشان باز
و چون به كشتي سوار شد، آنكه ديوانه . نمودند كه از حدود ايشان روانه شود

د بلكه اما عيسي وي را اجازت ندا .بود از وي استدعا نمود كه با وي باشد
به خانه نزد خويشان خود برو و ايشان را خبر ده از آنچه خداوند « : بدو گفت

پس روانه شده، در  ».با تو كرده است و چگونه به تو رحم نموده است
همه مردم ديكاپولس به آنچه عيسي با وي كرده، موعظه كردن آغاز نمود كه 

  .متعجب شدند
ور نمود، مردم بسياري بر وي و چون عيسي باز به آنطرف، در كشتي عب  

 ؛نام سكه ناگاه يكي از رؤساي كنيسه، يايرُ . دريا بودةجمع گشتند و بر كنار
: آمد و چون او را بديد بر پاهايش افتاده، بدو التماس بسيار نموده، گفت

بيا و بر او دست گذار تا شفا يافته، زيست . نَفَس دخترك من به آخر رسيده«
ه شده، خلق بسياري نيز از پي او افتاده، بر وي ازدحام پس با او روان ».كند
و  ،بود سال به استحاضه مبتال مي آنگاه زني كه مدت دوازده .نمودند مي

اي  زحمت بسيار از اطباي متعدد ديده و آنچه داشت صرف نموده، فايده
چون خبر عيسي را بشنيد، ميان آن گروه از عقب  شد، مي  بلكه بدتر،نيافت
اگر لباس وي را هم لمس «: ، زيرا گفته بودرداي او را لمس نمودده، وي آم
، در تن خود  خون او خشك شدهةدر ساعت چشم ».آينه شفا يابم هركنم، 

الفور عيسي از خود دانست كه قوتي  في .فهميد كه از آن بال صحت يافته است
كه كيست «: پس در آن جماعت روي برگردانيده، گفت. از او صادر گشته

بيني كه مردم بر تو ازدحام  مي«: شاگردانش بدو گفتند »لباس مرا لمس نمود؟
پس به اطراف خود  »!گويي كيست كه مرا لمس نمود؟ و مي! نمايند مي
آن زن چون دانست كه به  .نگريست تا آن زن را كه اين كار را كرده، ببيند مي

ر افتاده، حقيقت امر وي چه واقع شده، ترسان و لرزان آمد و نزد او به روي د
اي دختر، ايمانت تو را شفا داده «: و او وي را گفت .را بالتّمام به وي بازگفت

  ».به سالمتي برو و از بالي خويش رستگار باش. است
:  رئيس كنيسه آمده، گفتندةگفت كه بعضي از خان او هنوز سخن مي  
سي چون عي »دهي؟  مي؛ ديگر براي چه استاد را زحمت دخترت فوت شده«

مترس ايمان «: سخني را كه گفته بودند شنيد، در ساعت به رئيس كنيسه گفت
و جز پطرس و يعقوب و يوحنا برادر يعقوب، هيچكس را  »!آور و بس

 رئيس كنيسه رسيدند، ةپس چون به خان .اجازت نداد كه از عقب او بيايند
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ده، پس داخل ش .نمودند  بسيار ميةجمعي شوريده ديد كه گريه و نوح
 ».كنيد؟ دختر نمرده بلكه در خواب است چرا غوغا و گريه مي«: بديشان گفت

ليكن او همه را بيرون كرده، پدر و مادر دختر را . ايشان بر وي سخريه كردند
پس  .با رفيقان خويش برداشته، به جايي كه دختر خوابيده بود، داخل شد

اي «:  كه معني آن اين است».ومييتا قَلَطَ«: دست دختر را گرفته، به وي گفت
، خراميد زيرا كه در ساعت دختر برخاسته ».گويم برخيز دختر، تو را مي
پس ايشان را به تأكيد بسيار  .نهايت متعجب شدند ايشان بي. دوازده ساله بود

  ". و گفت تا خوراكي بدو دهند،».كسي از اين امر مطلّع نشود«: فرمود
  

اي ديگر را هم از آيات كالم خدا در فصل  ونهدوستان عزيز، اجازه دهيد تا نم
  :فرمايد كالم خدا چنين مي. ت كنمنهم انجيل حضرت متّي، خدمتتان قرائ

كنان در عقب او افتاده،   فرياددو كوررفت،  و چون عيسي از آن مكان مي"  
آمد، آن دو كور نزد او  و چون به خانه در »!پسر داودا، بر ما ترحم كن«: گفتند
» توانم كرد؟ آيا ايمان داريد كه اين كار را مي«:  عيسي بديشان گفت.آمدند

بر «: ساعت چشمان ايشان را لمس كرده، گفت در ».بلي خداوندا«: گفتندش
 و عيسي ايشان را به حال چشمانشان باز شد در ».وفق ايمانتان به شما بشود

رفته، او را در تمام اما ايشان بيرون  ».زنهار كسي اطلّاع نيابد«تأكيد فرمود كه 
  .آن نواحي شهرت دادند

 .اي گنگ را نزد او آوردند ناگاه ديوانهرفتند،  و هنگامي كه ايشان بيرون مي  
در «: ، گفتندگويا گرديد و همه در تعجب شدهو چون ديو بيرون شد، گنگ، 

 ةواسط به«: ليكن فريسيان گفتند ».اسرائيل چنين امر هرگز ديده نشده بود
  "».كند ها را بيرون مي ها، ديو ورئيس دي

  
  : حضرت مرقس، چنين نوشته شده استچنين در فصل ششم از انجيل و هم
پس از آنجا روانه شده، به وطن خويش آمد و شاگردانش از عقب او "  

چون روز سبت رسيد، در كنيسه تعليم دادن آغاز نمود و بسياري چون  .آمدند
اين  و ؟ها رسيده  بدين شخص اين چيزاز كجا«: شنيدند، حيران شده گفتند

چه حكمت است كه به او عطا شده است كه چنين معجزات از دست او 
مگر اين نيست نجار پسر مريم و برادر يعقوب و يوشا و  !گردد صادر مي

و از او لغزش ، »باشند؟ جا نزد ما نمي يهودا و شمعون؟ و خواهران او اين
حرمت نباشد جز در وطن خود و ميان   بينبي«: عيسي ايشان را گفت .خوردند

كه  اي نتوانست نمود جز اين و در آنجا هيچ معجزه . خودةخويشان و در خان
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ايماني  و از بي .هاي خود را بر چند مريض نهاده، ايشان را شفا داد دست
  .ايشان متعجب شده

پس آن دوازده را پيش خوانده،  .داد در دهات آن حوالي گشته، تعليم همي  
 جفت و ايشان را بر ارواح پليد قدرت داد، شروع كرد به فرستادن ايشان جفت

دان و نه  جز عصا فقط، هيچ برنداريد، نه توشه«و ايشان را قدغن فرمود كه 
ر و نيز د "».بر نكنيد اي در پا كنيد و دو قبا در بلكه موزه بند خود، پول در كمر

هان، من شما را " :گويد ن ميي، كالم شيرين خدا چني متّفصل دهم از انجيل
فرستم؛ پس مثل مارها هوشيار و چون   ميگوسفندان در ميان گرگانمانند 

ها  اما از مردم بر حذر باشيد، زيرا كه شما را به مجلس .كبوتران ساده باشيد
و از ...  شما را تازيانه خواهند زد،،تسليم خواهند كرد و در كنايس خود

ترسيد  بلكه از او ب،ند، بيم مكنيداَ يتن روح نقاتالن جسم كه قادر بر كش
گمان مبريد كه ...  را نيز در جهنّمروح و جسمكه قادر است بر هالك كردن 

 . بلكه شمشير را،ام تا سالمتي بگذارم نيامده. ام تا سالمتي بر زمين بگذارم آمده
س را از ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر خويش و عرو زيرا كه آمده

و  . او خواهند بودةو دشمنان شخص، اهل خان. مادر شوهرش جدا سازم
كه پسر يا  كه پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد؛ اليق من نباشد و هر هر

كه صليب خود را  و هر .دختر را از من زياده دوست دارد، اليق من نباشد
را ان خود را دريابد، آنكه ج هر .نداشته، از عقب من نيايد، اليق من نباشد بر

را خواهد خاطر من هالك كرد، آن ههالك سازد و هر كه جان خود را ب
  ".يافت در

  
بينيم كه عيسي از قوت  اين دالئل و دالئل بسيار ديگر از كالم خدا، مي به  

جمعيتي كه او را . شد  ديده ميكردار او و در قوت در كالمو اين خدا پر بود 
از كجا ": گفتند شدند و مي ز سخنان و كردار او متعجب ميكردند ا همراهي مي

ها رسيده و اين چه حكمت است كه به او عطا شده  بدين شخص اين چيز
  "!گردد است كه چنين معجزات از دست او صادر مي

شايد اين براي شما هم سؤال باشد كه عيسي اين قدرت و اقتدار را از كجا   
م كه او اين قدرت و اقتدار را از كسي نگرفته دست آورده بود؟ بايد عرض كن به

هي را نشان او قدرت ال. ة قدرت و اقتدار استبود، زيرا خود او منبع و سرچشم
او بر تمام مخلوقات و بر . از كجا آمده و كيستداد تا به مردم نشان دهد كه 
سبب  همين به.  بودكلمة خدا و روح خدازيرا او . قدرت ديگري، اقتدار داشت

توانست توفان را آرام نمايد و يك وحشي را آرامي عطا فرمايد  د كه عيسي ميبو
تمام . بلي دوستان عزيز، او تجلّي خدا بود. ها را شفا بخشد و انواع بيماري

براي همين بود كه او توانست زني . قدرت آسمان و زمين در دست عيسي بود
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اي  رمان كرده بود ولي نتيجهها بيمار بود و تمام دارايي خود را خرج د را كه سال
چنين او با گفتن كالمي، بينايي دو كور را به هم. نگرفته بود، كامالً شفا بخشد

او با فرمودن كالمي . اقتدار عيسي تنها مربوط به زندگان نبود. گردانيد آنان باز
هاي فراواني از اقتدار او بر مردگان  مردگان را زندگاني بخشيد و در انجيل نمونه

 كلمة مسيحتر بود، زيرا  قدرت عيسي از پيامبران بسيار باال. نوشته شده استهم 
  .خدا در جسم انساني بود

فرمايد كه تمام قدرت و همة اقتدار   آري دوستان خوب، كالم خدا به ما مي  
ما به او اعتماد كنيد و او خاطر اگر ش همين به. به عيسي مسيح سپرده شده است

هاي شرير، گذشته،  ذيريد، ديگر از مرگ، زندگي، نيروعنوان منجي خود بپرا ب
الزم نخواهد بود تا كسي ديگر . چيز ديگر نخواهيد ترسيد حال و آينده و هيچ

جا و هر   در همهعيسي مسيح، زيرا را استخدام كنيد تا از شما مراقبت نمايد
، 10-9 :2در رسالة پولس رسول به كولسيان . مراقب شما خواهد بودحالتي 

. ريِ الوهيت ساكن استتمامي پكه در وي از جهت جسم، ": خوانيم نين ميچ
  ".سر تمامي رياست و قدرت استايد كه  و شما در وي تكميل شده

دوستان عزيز، آيا شما به كسي كه سر تمام اقتدار و قوت است، اعتماد   
عيسي  هاي انساني كه بسيار كمتر از قوت خواهيد به قدرت داريد؟ يا هنوز مي

  هستند، توكّل داشته باشيد؟
، خواهيم ديد كه در درس بعدي.  كه با ما همراه بوديداز شما بسيار ممنونيم  

  .دهد ها، به مردم تعليم مي عيسي خداوند چگونه با مثل
آيه را درك نماييد كه خدا شما را بركت و تعليم دهد تا معناي عميق اين   
  :فرمايد مي
  

و شما در . ريِ الوهيت ساكن استتمامي پكه در وي از جهت جسم، "  
  ".ايد كه سر تمامي رياست و قدرت است وي تكميل شده

  )١٠-٩ :٢كولسيان (
  

م تا در درسهاي كني  و از شما دعوت ميرسد درس ما در اينجا به پايان مي  
  .آمين. دارتان باشدخدا شما را بركت دهد و نگه. اشيد ما حضور داشته ببعدي
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  71 درس
  ثل مهمدو م

  
  
  

  13 و انجيل متّي 8انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم م و درود ميسال

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
دار عيسي از يك پيامبر صرف،  فهميديم كه قدرت و اقت قبلي،درسدر   
 همان قوت خدا در جسم انساني مسيح. عيسي پر از قدرت خدا بود. تر بودبيش
توانست توفان را آرام كند، بيماران را شفا بخشد،   او مي براي همين بود كه!بود
  . فرمايد و مردگان را زنده نمايدها را بيرون ديو

دهيم و خواهيم   هم به مطالعة خود در انجيل مقدس ادامه ميدر اين درس  
. دهد  گوناگون، مردم را تعليم ميهاي مثلديد كه چگونه عيسي با استفاده از 

زيرا بسياري از . فرمود  با استفاده از مثل، حقيقتي را بيان ميعيسي خداوند غالباً
چيزي كه . خواستند كه كالم خدا را بدانند كردند، نمي كساني كه او را پيروي مي

؛ اما واقعاً  آنان را شفا بخشدهاي بيماريآنان طالب بودند، اين بود كه عيسي 
از رهبران مذهبي هم دنبال بسياري !  شفا يابدگناه خواستند كه روحشان از نمي

و ! نام سازند افتادند تا شايد عيبي در او بيابند و او را متّهم و بد عيسي راه مي
شدند، او با استفاده از مثل، آنان را تعليم  اي دور عيسي جمع مي كه عده وقتي
مثل كرد تا دورش خلوت شود تا بتواند معناي واقعي آن  داد و سپس صبر مي مي

  .اگردانش توضيح دهدرا براي ش
اما اگر قلب . خواهد تا همگان حقيقت را بدانند و نجات بيابند خدا مي  

تواند  انسان سخت باشد، چون خداي مسيحيت، خداي زور و تهديد نيست؛ نمي
دنبال حقيقت  خواهد تا ما مشتاقانه به خدا مي. با زور وارد شده و عمل نمايد

حضرت سليمان در كتاب امثال ! ندروت هستدنبال ث باشيم، مثل بسياري كه به
كردي و آواز خود را به  اگر فهم را دعوت مي" :نويسد ، چنين مي4-5 :2

هاي  طلبيدي و مانند خرانه اگر آن را مثل نقره مي نمودي، فطانت بلند مي
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و معرفت خدا   ...فهميدي، آنگاه ترس خداوند را مي كردي، مخفي جستجو مي
  ".نمودي را حاصل مي

كنيد و قلبتان چگونه است؟ آيا بيش از  شما دوست عزيز چگونه فكر مي  
ترين   هستيد؟ آيا كالم زندة خدا باالحقيقت كالم خدادنبال  ثروت و مقام، به

مقام را در ذهن و دل شما دارد؟ شايد از واقعيت دل خود در نزد خدا آگاه 
عيسي آن را كه  مثل مهم برزگركنيم تا به  نباشيد، پس شما را دعوت مي

  .آموخت، توجه نماييد
  

نم، ك  ميت لوقا، چند آيه را خدمتتان ارائهاز فصل هشتم انجيل مقدس حضر
  :احترام به آن توجه فرماييد با

آمدند مثَلي  شدند و از هر شهر نزد او مي و چون گروهي بسيار فراهم مي"  
وقتي كه تخم و . جهت تخم كاشتن بيرون رفت هبرزگري ب« :كه آورده، گفت

 راه ريخته شد و پايمال شده، مرغان هوا آن را ةكاشت بعضي بر كنار مي
جهت كه رطوبتي  اي بر سنگالخ افتاده چون روييد از آن و پاره .خوردند

و قدري در ميان خارها افكنده شد كه خارها با آن نمو  .نداشت خشك گرديد
چندان   روييد و صد،ه شدهو بعضي در زمين نيكو پاشيد .كرده آن را خفه نمود

  ».كه گوش شنوا دارد بشنود هر «:چون اين بگفت ندا در داد» .ثمر آورد
. »معني اين مثل چيست؟«پس شاگردانش از او سؤال نموده، گفتند كه   

شما را دانستن اسرار ملكوت خدا عطا شده است ليكن ديگران را به «: گفت
ل اين است كه ثَاما م . درك نكنندها، تا نگريسته نبينند و شنيده واسطه مثل

باشند كه   كساني مي راه هستندةآناني كه در كنارو  . كالم خدا است،تخم
ربايد، مبادا ايمان  هاي ايشان مي شنوند، فوراً ابليس آمده كالم را از دل چون مي

باشند كه چون   هستند كساني ميبر سنگالخو آناني كه  .آورده نجات يابند
ها ريشه ندارند پس تا مدتي  پذيرند و اين شنوند آن را به شادي مي كالم را مي
 افتاد در خارهااما آنچه  .شوند دارند و در وقت آزمايش، مرتد مي ايمان مي

هاي روزگار و دولت و  انديشه روند و باشند كه چون شنوند مي اشخاصي مي
اما آنچه در  .سانندر نمي كند و هيچ ميوه به كمال  ايشان را خفه مي،لذّات آن

باشند كه كالم را به دل راست و نيكو   واقع گشت كساني ميزمين نيكو
  ".آورند دارند و با صبر، ثمر مي شنيده، آن را نگاه مي

  
ذر و خاك عناصر اصلي اين مثل، ب آيا به معناي اين مثل توجه كرديد؟   

نماياند؟ عيسي  ميگر چيست؟ و خاك چه چيزي را به ما اما بذر نمايان. هستند
  .خاك نيز قلب انسان استو . بذر همان كالم خدا استمسيح فرمود كه 
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بلي دوستان عزيز، كالم خدا همانند يك بذر نيكو است، زيرا كالم خدا زنده   
تواند حيات جاوداني و بركت واقعي را در قلب و  و داراي قدرت است كه مي

تواند بسيار سخت و  ي است كه مياما دل آدمي مثل خاك. زندگي شما بيافريند
در اين مثل، چهار . بياييد كمي دربارة اين موضوع فكر كنيم. خشك هم باشد

ها ريخته  ام اين نوع خاكبينيم كه بذر در تم شوند و مي نوع خاك معرّفي مي
  .شود مي

  .شوند ها در كنارة راه ريخته مي مقداري از تخم .)1
 .افتند ها در زميني سنگالخي مي ربرخي از بذ .)2
 .شوند ها ريخته مي ها در بين خار بعضي از تخم .)3
  .افتند  و نيكو ميمقداري هم در خاك و زمين مستعد .)4

.  دارندكنارة راهعيسي فرمود كه بسياري از مردم دنيا، دلي همچون ، اول  
اگر بذري در كنارة راهي بيفتد، چه اتّفاقي . دل اين افراد، همچون سنگ است

اين ! بار بياورد؟ هرگز ان انتظار داشت كه اين بذر، ثمري بهتو دهد؟ آيا مي رخ مي
كنند و پرندگان   ميرا پايمال ها آن انسان. تواند ريشه داشته باشد بذر حتّي نمي

به پيام كالم خدا توجهي چنيني،  افرادي با قلبي اين. خورند را ميآيند و آن مي
اين افراد . ي جهان استمنجپذيرند كه عيسي همان يكتا   و نميدهند نشان نمي

تواند  ، كالم خدا نمي سبب همين ها و اعتقادات خود هستند و به فكر سنّتفقط ب
  .بار آورد ريشه بدواند و ثمري بههاي آنان  در دل
سنگالخي با خاكي كند، زميني   كه عيسي از آن صحبت مي خاكيدومين  
ها است كه  نسانگر دل بسياري از ااين نوع خاك و زمين، نشان.  استقعم كم

ها دوامي آنپذيرند، اما در   با خوشي ميرا فوراًشنوند، آن وقتي پيام انجيل را مي
دارد و دليل هم اين است كه دل اي ن هاي آنان ريشه ، زيرا كالم خدا در دلندارد

چنيني دارد،  فرد كه ايماني اين. ها و پذيرش ايشان، بسيار سطحي و گذرا استآن
قاد سبب اعت كه ايمان دارد، اما هنگامي كه سختي و جفايي بهگويد  زبان مي به

كند و آنرا  ايمان خود را فراموش ميسرعت شود؛ ب جديدش بر او وارد مي
ي آنان ريشة ها كالم خدا در قلب. طوري هستندها اين خيلي. نهد كناري مي به

نتيجه در .  كه دنبال تمايالت خود برونددهند ها ترجيح ميعميقي ندارد، چون آن
ذر در زمين سنگالخي طور كه ب همان ارزش است، درست برايشان بيكالم خدا 

  .ارزشي ندارد
اگر تخمي .  شده استخار و خس پوشيده زميني است كه از  نوعسومين  

اي را داشت؟  توان انتظار ثمره دهد؟ آيا مي در اين نوع خاك بيفتد، چه رخ مي
ك را خفه و خشاي بياورد، آن آنكه آن بذر ثمرهها پيش از  ه كه خير، زيرا خارالبتّ
گر دل اشخاصي است كه به كالم خدا گوش زار، نمايان زمين خار. كنند مي
 را از توجه به كالم هاي دنيوي و تمايالت زندگي، آنان جذّابيتدهند، اما  مي
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نان آ. بسياري از فرزندان آدم، چنين قلبي دارند. دارد مي خدا و پيروي از آن، باز
هاي انبياء گوش دهند و  رسد كه به گفته خره روزي ميكنند كه باالَ فكر مي

روز هر !  آن روز هرگز براي آنان نرسدتصميم نهايي را بگيرند، اما شايد
سازد و فرصتي براي تفكّر  هاي جديد، زندگي آنان را پر مي مشكالت و خواسته

 اين تجربه را داريد؟ آيا زندگي آيا شما هم. ماند به كالم خدا برايشان باقي نمي
ها است؟ ولي دوستان عزيزم، بايد بدانيد  شما هم سراسر مملو از اين نوع اسارت

ايي كه بايد آيد و شما را به ابديت و ج سراغتان مي كه روزي مرگ ناگهان به
فهميد كه شيطان  جا است كه تازه ميو آن! برد هميشه را در آنجا سپري كنيد، مي

توجهي تباه شده است و بايد  دروغ گفته است و زندگي شما در اثر بيبه شما 
  !مورد داوري خدا قرار گرفته و مجازات شويد

پاشد،  بذري كه برزگر در آن مي.  است و مستعدين نيكوزم خاك و چهارم  
چه را كه ها برابر بيشتر از آن آن برزگر محصولي صدآورد و  بار مي حتماً ثمر به
دل افرادي است كه گر اين نوع زمين و خاك نمايش. كند يداشت مكاشته بود بر

پذيرند و كالم زندة خدا در دل ايشان،   ميكالم خدا را با فروتني و ايمان
  .كند  زندگي جاوداني را ايجاد ميپارسايي و

ها   و دل ما انسانبذر نيكوطور خالصه بايد عرض كنم كه كالم خدا همان ب  
كه بذر پاشيده شود، اين زمين و خاك ايد پيش از آنب.  استخاك سختنند هما

دل افتاده و شكسته است كه خدا را . ورو شود سخت، شخم بخورد و زير
ه كالم خدا را با فروتني و سازد ك دلي خدا را خشنود مي. سازد خشنود مي

اي را در همين زمينه از كالم مقدس   اجازه دهيد تا آيه.افتادگي و ايمان بپذيرد
، چنين 21- 19 :1 كالم خدا در رسالة حضرت يعقوب .برايتان ذكر كنمخدا 
كس در شنيدن تند و در گفتن  براين، اي برادرانِ عزيز من، هر بنا" :فرمايد مي

با پس هر نجاست و افزونيِ شرّ را دور كنيد و ... آهسته و در خشم سست باشد،
هاي شما را  جانفروتني، كالمِ كاشته شده را بپذيريد كه قادر است كه 

  ".نجات بخشد
وضعيت دل شما چگونه است؟ آيا شما دلي فروتن داريد كه كالم خدا را   
كه دلتان سخت و  كند؟ يا اين هاي شما رشد مي پذيريد؟ آيا كالم خدا در دل مي
اما اين بذر نيكو تنها در زميني رشد . هموار است؟ كالم خدا بذر نيكو است نا

  .د كه فروتن و مستعد باشدآور ميكند و ثمر  مي
دهم  حال بياييد تا به مثل مهم ديگري از فرمايشات عيسي كه در فصل سيز  

  :فرمايد كالم خدا چنين مي.  دهيمانجيل حضرت متّي مكتوب است، گوش
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د كه ملكوت آسمان مردي را مانَ«: جهت ايشان آورده، گفت هو مثَلي ديگر ب"
ون مردم در خواب بودند دشمنش و چ، تخم نيكو در زمين خود كاشت

و وقتي كه گندم روئيد و خوشه  .آمده، در ميان گندم، كركاس ريخته، برفت
پس نوكران صاحب خانه آمده، به وي عرض  .برآورد، كركاس نيز ظاهر شد

اي؟ پس از كجا  اي آقا مگر تخم نيكو در زمين خويش نكاشته«: كردند
:  عرض كردند».اين كار دشمن است«: ايشان را فرمود. »هم رسانيد؟ هكركاس ب

ني، مبادا وقت جمع كردن  «:فرمود. »خواهي برويم آنها را جمع كنيم؟ مي آيا«
دو تا وقت حصاد با هم نمو  بگذاريد كه هر .كنيد كركاس، گندم را به آنها بر

ها را جمع  ل كركاسگران را خواهم گفت كه او كنند و در موسم حصاد، درو
  ».ها ببنديد اما گندم را در انبار من ذخيره كنيد  براي سوختن بافهكرده، آنها را

آنگاه عيسي آن گروه را مرخّص كرده، داخل خانه گشت و شاگردانش نزد   
در جواب  ».جهت ما شرح فرما همثَل كركاس مزرعه را ب«: وي آمده، گفتند

 جهانن و مزرعه، اي  است،پسر انسانكارد  آنكه بذر نيكو مي«: ايشان گفت
و دشمني كه  .پسران شريرندها،   و كركاسابناي ملكوتاست و تخم نيكو 

 و دروندگان، عاقبت اين عالم است و موسم حصاد، ابليسآنها را كاشت، 
سوزانند،  ها را جمع كرده، در آتش مي پس همچنان كه كركاس .فرشتگانند

خود را  ةكه پسر انسان مالئك همانطور در عاقبت اين عالم خواهد شد،
و ايشان را به  كاران را جمع خواهند كرد، دهندگان و بد فرستاده، همه لغزش

آنگاه عادالن در  .تنور آتش خواهند انداخت، جايي كه گريه و فشار دندان بود
كه گوش شنوا دارد  هر. ملكوت پدر خود مثل آفتاب، درخشان خواهند شد

  ".بشنود
  

 عيسي خداوند دنيا را به مزرعة هاي هرز، در مثل كركاس يا همان علف  
فرزندان  ها گندم است و  مسيحعيسي آن خود برزگرفرمايد كه  گندم تشبيه مي

 است كه شيطان همان دشمن. اند  هستند، زيرا به كالم خدا ايمان آوردهخدا
، همان فرزندان شرير هاي هرز علفو . افشاند ها مي هاي هرز را ميان گندم علف

روز . اند ، زيرا كالم حقيقت خدا را نپذيرفتهعلّق ندارندبه خدا تهستند كه 
، شود گندم در انبار ذخيره مي.  استروز داوري محصول هم همان آوري جمع

فرزندان خدا به حضور . شوند آوري مي هاي هرز براي سوختن، جمع اما علف
  !روند، ليكن فرزندان شرير در آتش ابدي خواهند سوخت جاودان خدا مي

 هستيد؟ يا ها گندم، شما چه وضعيتي داريد؟ آيا شما همانند ن عزيزدوستا  
زودي  روز داوري به. جو كنيد و قلب خودتان را جست! باشيد؟  ميها كركاسمثل 
خاطر داريد؟ اگر در  آيا براي حاضر شدن در آن روز، آمادگي و اطمينان! آيد مي

 اشيد، الزم نيست كهدل خودتان به مژدة انجيل ايمان و باور عملي داشته ب
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 :، خداوند عيسي چنين فرموده است23 :5در انجيل حضرت يوحنّا . بترسيد
ايمان  من ة و به فرستندبشنودكه كالم مرا  گويم هر  به شما مي؛آمين، آمين"

 موت تا به حيات، بلكه از آيد در داوري نمي، حيات جاوداني دارد و آورد
  ! آمين".منتقل گشته است

، به در درس بعدي. ، بسيار ممنونيم خودتان همراه بوديدبا درساز شما كه   
بررسي انجيل مقدس ادامه خواهيم داد و خواهيم ديد كه چگونه خداوند عيسي 

نفر را  هزار ز پنجنظير، با تنها پنج قُرص نان و دو ماهي بيش ا اي بي با معجزه
  .دهد خوراك مي

ياد آوريد كه خداوند  د و بهخدا شما را بركت دهد تا بصيرت داشته باشي  
  :عيسي فرمود

  
  )43 :13متي  (".كه گوش شنوا دارد بشنود هر"
  

خدا نگهدار و . سپاريم  بعدي شما را به دستان خداي زنده ميتا درس  
  .آمين. ياورتان باد
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  72 درس
  نان حيات

  
  
  

  6 انجيل يوحنّا ؛6رقس انجيل م
  

ا در نام خدا، خداوند سالمتي م. ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز 
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .دمت شما عزيزان باشيم در خعدالت،
او . گويد  ديديم كه خداوند عيسي براي مردم سخن مي قبلي،درسدر   

سازد تا حقيقت ابدي را براي مردم توضيح  هايي همراه مي سخنانش را با مثل
كردند،  گفت درك نمي چه را كه عيسي مي تر مردم، معناي آن اما بيش. دهد

چه كه از آسمان بود، احترامي قائل   آنان براي آن.هايشان سخت بود زيرا دل
 او را بخاطر اينكه منجي ها خيلي. دادند نبودند و تنها به امور دنيوي اهميت مي

 كه چيزي مادي را از او خواستند كردند؛ بلكه تنها مي كاران بود، پيروي نميگناه
  .بيابند
. شنيدتري را از عيسي خداوند خواهيم در درس اين ساعت، كلمات بيش  

اثبات  ههمتا، ب اي بي طور فرمايشاتش را با انجام معجزهبينيم كه او چ همچنين مي
احترام به  احال بياييد تا ب. ، نام دارد"نان حيات"، موضوع اين درس. رسانيد

رت مرقس، خداوند چنين در فصل ششم انجيل حض. كالم خداوند توجه كنيم
  :فرمايد مي
  

چه كرده و تعليم داده بودند او را خبر و رسوالن نزد عيسي جمع شده، از آن"
شما به خلوت، به جاي ويران بياييد و اندكي استراحت : بديشان گفت .دادند

پس  .رفت چنان بود كه فرصت نان خوردن نيز نكردند و نماييد زيرا آمد
و مردم ايشان را روانه ديده،  .تنهايي در كشتي به موضعي ويران رفتند به

سو شتافتند و از  د و از جميع شهرها بر خشكي بدانبسياري او را شناختن
عيسي بيرون آمده، گروهي بسيار  .ايشان سبقت جسته، نزد وي جمع شدند

شبان بودند و بسيار به  ديده، بر ايشان ترحم فرمود زيرا كه چون گوسفندان بي
  .يم دادن گرفتايشان تعل
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اين «: ه، گفتندو چون بيشتري از روز سپري گشت، شاگردانش نزد وي آمد  
اينها را رخصت ده تا به اراضي و  .مكان ويرانه است و وقت منقضي شده

در  ».جهت خود بخرند كه هيچ خوراكي ندارند هدهات اين نواحي رفته، نان ب
مگر رفته، «: وي را گفتند» !شما ايشان را غذا دهيد«: جواب ايشان گفت

چند نان داريد؟ «: بديشان گفت »!دينار نان بخريم تا اينها را طعام دهيم دويست
آنگاه  ».پنج نان و دو ماهي« :پس دريافت كرده، گفتند» .ق كنيدرفته، تحقي

صف،  پس صف ».دسته بر سبزه بنشانيد همه را دسته«ايشان را فرمود كه 
  .پنجاه نشستند صد و پنجاه صد
و نان سوي آسمان نگريسته، بركت داد  و آن پنج نان و دو ماهي را گرفته، به  

را پاره نموده، به شاگردان خود بسپرد تا پيش آنها بگذارند و آن دو ماهي را 
هاي نان و  و از خرده .پس جميعاً خورده، سير شدند . آنها تقسيم نمودةبر هم

 مرد هزار پنجدگان نان، قريب به نو خور .ماهي، دوازده سبد پر كرده، برداشتند
 فرمود كه به كشتي سوار شده، پيش از حاالفور شاگردان خود را الح في. بودند

و چون  .صيدا عبور كنند تا خود آن جماعت را مرخّص فرمايد او به بيت
و چون شام شد،  .جهت عبادت به فراز كوهي برآمد هايشان را مرخّص نمود، ب

و ايشان را در راندن كشتي  .كشتي در ميان دريا رسيد و او تنها بر خشكي بود
پس نزديك پاس چهارم از . وزيد  باد مخالف بر ايشان ميخسته ديد زيرا كه

اما  .شب بر دريا خرامان شده، به نزد ايشان آمد و خواست از ايشان بگذرد
پس . چون او را بر دريا خرامان ديدند، تصور نمودند كه اين خيالي است

درنگ بديشان  پس بي. زيرا كه همه او را ديده، مضطرب شدند فرياد برآوردند،
و تا نزد  »!من هستم، ترسان مباشيد! خاطر جمع داريد«: خطاب كرده، گفت

نهايت در خود متحير و  ايشان به كشتي سوار شد، باد ساكن گرديد چنانكه بي
 نان را درك نكرده بودند زيرا دل ايشان سخت ةزيرا كه معجز متعجب شدند،

و چون از  .ر انداختندپس از دريا گذشته، به سرزمين جنيسارت آمده، لنگ .بود
شتاب  هو در همة آن نواحي ب كشتي بيرون شدند، مردم در حال او را شناختند،

شنيدند كه او در آنجا  ها نهاده، هر جا كه مي گشتند و بيماران را بر تخت مي
رفت، مريضان  جايي كه به دهات يا شهرها يا اراضي مي و هر .آوردند است، مي
نمودند كه محض دامن رداي او را   و از او خواهش ميگذاردند ها مي را بر راه

  ".يافت كرد شفا مي لمس كنند و هر كه آن را لمس مي
  :خوانيم  حضرت يوحنّا هم چنين ميو در فصل ششم از انجيل مقدس

بامدادان گروهي كه به آن طرف دريا ايستاده بودند، ديدند كه هيچ زورقي "  
 آن شده بودند و عيسي با شاگردان خود نبود غير از آنكه شاگردان او داخل

هاي ديگر  ليكن زورق. داخل آن زورق نشده، بلكه شاگردانش تنها رفته بودند
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از طبريه آمد، نزديك به آنجايي كه نان خورده بودند بعد از آن كه خداوند 
پس چون آن گروه ديدند كه عيسي و شاگردانش در آنجا . شكر گفته بود

. ناحوم آمدند ها سوار شده، در طلب عيسي به كفر ه كشتينيستند، ايشان نيز ب
اي استاد كي به اينجا «: و چون او را در آن طرف دريا يافتند، بدو گفتند

گويم كه مرا   به شما مي؛ آمين،آمين«: عيسي در جواب ايشان گفت »آمدي؟
سبب آن نان كه خورديد و  سبب معجزاتي كه ديديد، بلكه به طلبيد نه به مي
 بلكه براي خوراكي كه تا ،كار بكنيد نه براي خوراك فاني. ر شديدسي

 باقي است كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كرد، زيرا حيات جاوداني
هر زده استخداي پدر بر او م.«"  

  
شايد بپرسيد كه چرا عيسي . اجازه دهيد تا كمي دربارة اين آيات بينديشيم  

؟ آيا منظور عيسي اين بود "نه براي خوراك فانيكار بكنيد ": به مردم فرمود
خير، زيرا كالم ! دست آوريم؟ كه الزم نيست كار كنيم تا چيزي براي خوردن به

دوم پولس رسول به رسالة  (".كس كار نكند، نان نخورد هر": فرمايد خدا مي
پس چرا مسيح اين حرف را زد؟ منظور عيسي اين بود كه ). 10 :3تسالونيكيان 

نهايت  اصطالح براي شكمش كار كند، در  انسان فقط براي خوردن و بهاگر
 چيز كه صرفاً چون بدن ما فاني است و هر. چيز را از دست خواهد داد همه

نهايت نابود خواهد شد و به خاك خواهد مرتبط با اين جسم فاني باشد، در 
 روح مان شود و آ اما در جسم ما چيزي وجود دارد كه هرگز فنا نمي. برگشت
؛ اما به جهنّم و چه در بهشت در روح انسان هميشه باقي خواهد ماند، چه. است
كار بكنيد ": فرمايد علّت است كه عيسي مي همين به. گردد حال هرگز فاني نمي هر

 ". بلكه براي خوراكي كه تا حيات جاوداني باقي است،نه براي خوراك فاني
هاي اين دنيا  دنبال خواسته داد كه تنها بهخداوند با اين كلمات به مردم هشدار 

 نه انسان": عيسي فرمود. نباشند، بلكه چيزي را بجويند كه جاوداني و باقي است
  ".اي كه از دهان خدا صادر گردد ههر كلمكند، بلكه به  محض نان زيست مي

بر عيسي بودند، نه به كالم خدا  و اما متأسفانه بسياري از آن كساني كه دور  
 از آسمان براي رستگاري دادند و نه به كسي ايمان داشتند كه خدا هميتي نميا
تر از پري قلبشان از اين حقيقت پر كردن شكم براي آنان مهم.  بودها فرستادهآن

براي همين بود كه عيسي به . خواهد آنان را از داوري برهاند، بود كه خدا مي
 بلكه براي خوراكي كه تا حيات ،كار بكنيد نه براي خوراك فاني": آنان فرمود

جاوداني باقي است كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كرد، زيرا خداي پدر 
جا آورده باشيم؟چه كنيم تا اعمال خدا را ب«: بدو گفتند .هر زده استبر او م« 

به آن كسي كه او عمل خدا اين است كه «: عيسي در جواب ايشان گفت
 ولي بسياري از اشخاصي كه در اطراف عيسي خداوند "».دفرستاد، ايمان بياوري
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ي نجات اي است كه خدا برا دهنده كردند كه او همان نجات بودند، باور نمي
  .فرزندان آدم فرستاده است

  
  :خوانيم فصل ششم انجيل يوحنّا ميدر ادامة 

نمايي تا آن را ديده به تو ايمان آوريم؟ چه كار  چه معجزه مي«: بدو گفتند"
پدران ما در بيابان منّ را خوردند، چنانكه مكتوب است كه از آسمان  كني؟ مي

 به شما ؛ آمين،آمين«: عيسي بديشان گفت ».بديشان نان عطا كرد تا بخورند
گويم كه موسي نان را از آسمان به شما نداد، بلكه پدر من نان حقيقي را از  مي

كه از آسمان نازل شده، به زيرا كه نان خدا آن است . دهد آسمان به شما مي
 اين نان را پيوسته به ما ،اي خداوند«: آنگاه بدو گفتند ».بخشد جهان حيات مي

كسي كه نزد من آيد، . من نان حيات هستم«: عيسي بديشان گفت ».بده
  "!كه به من ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد هرگز گرسنه نشود و هر

  
سال  مدت چهل طور كه خدا بهانعيسي با اين سخنان فرمود كه همخداوند   

 تمام يچنين برافرستاد، هم ن نان را از آسمان ميبراي قوم اسرائيل در بيابا
بخشد كه  حيات جاوداني ميفرزندان آدم غذايي را از آسمان فرستاده است كه 

  .رود بين نميهرگز از 
اين غذا و خوراك كجا است؟ آيا اين خوراك در زمين است كه اگر آن را   

پس منظور عيسي . طور نيستخير، اينرويم؟  درگاه خدا مي يابيم و بخوريم، بهب
  : فرمودده است؟ مسيحمسيح چه بو

  
كسي كه نزد من آيد، هرگز . من نان حيات هستم«: عيسي بديشان گفت"

ليكن به شما گفتم . كه به من ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد گرسنه نشود و هر
جانب من  آنچه پدر به من عطا كند، به هر. نياورديدكه مرا هم ديديد و ايمان 

 پدري كه مرا ةو اراد... كه به جانب من آيد، او را بيرون نخواهم نمود آيد و هر
فرستاد اين است كه از آنچه به من عطا كرد چيزي تلف نكنم بلكه در روز 

ا ديد و كه پسر ر  فرستنده من اين است كه هرةو اراد .خيزانم پسين آن را بر باز
پسين او را  بدو ايمان آورد، حيات جاوداني داشته باشد و من در روز باز

  ».خواهم برخيزانيد
من هستم آن ناني كه «:  زيرا گفته بود، او همهمه كردندةپس يهوديان دربار  

آيا اين عيسي پسر يوسف نيست كه ما پدر و «: و گفتند» .از آسمان نازل شد
  »گويد كه از آسمان نازل شدم؟ چگونه ميشناسيم؟ پس  مادر او را مي
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 مكتوب ءدر انبيا.. .با يكديگر همهمه مكنيد«: عيسي در جواب ايشان گفت  
كه از پدر شنيد و تعليم  پس هر. است كه همه از خدا تعليم خواهند يافت

نه اينكه كسي پدر را ديده باشد، جز آن كسي كه از  .آيد  نزد من مي،يافت
كه به  گويم هر  به شما مي؛ آمين،آمين.  را ديده استجانب خداست، او پدر

پدران شما در بيابان . من نان حيات هستم. من ايمان آرد، حيات جاوداني دارد
كه از آن   تا هراين ناني است كه از آسمان نازل شد. منّ را خوردند و مردند

  ... نميرد،بخورد
اين كالم سخت «: فتندآنگاه بسياري از شاگردان او چون اين را شنيدند گ  

چون عيسي در خود دانست كه شاگردانش  »تواند آن را بشنود؟ كه مي! است
پس دهد؟  آيا اين شما را لغزش مي«: كنند، بديشان گفت در اين امر همهمه مي

كند چه؟ روح است  اگر پسر انسان را بينيد كه به جايي كه اول بود صعود مي
  گويم كالمي را من به شما مي. اي نيست ايدهكند و اما از جسد ف كه زنده مي

زيرا كه » .آورند وليكن بعضي از شما هستند كه ايمان نمي. روح و حيات است
آورند و كيست كه او را تسليم  دانست كيانند كه ايمان نمي عيسي از ابتدا مي

تواند  از اين سبب به شما گفتم كه كسي نزد من نمي«: پس گفت. خواهد كرد
  ».را بدو عطا كند كه پدرِ من، آن  آنآمد مگر

 .در همان وقت بسياري از شاگردان او برگشته، ديگر با او همراهي نكردند  
شمعون . »خواهيد برويد؟ آيا شما نيز مي«: آنگاه عيسي به آن دوازده گفت

خداوندا نزد كه برويم؟ كلمات حيات جاوداني «: پِطرُس به او جواب داد
ايم كه تو مسيح پسر خداي حي  مان آورده و شناختهو ما اي. نزد تو است

  "».هستي
  

اين علّت بود كه بسياري از متابعان عيسي برگشتند و ديگر او را همراهي  به  
اما برخي هم با او ماندند، زيرا ايمان داشتند . نكردند، زيرا تعاليم او دشوار بود

. ر آسماني است موعود پدي حق و حيات است و او همان مسيحكه كالم عيس
  !دهد  جاوداني مي كه حيات"غذاي حقيقي" - حياتعيسي نان 

كاري  دوستان عزيز، اگر واقعاً بدانيد كه عيسي كيست و چگونه است و چه  
براي شما انجام داده است، هرگز راضي نخواهيد بود كه پي خداي ديگري 

ل گرسنه و تواند د فقط او مي. عيسي تنها سرچشمة حيات جاوداني است! برويد
  .نة حقيقت را ارضاء و سير فرمايدتش

كنيد؟ آيا شما تشنه و گرسنة حيات جاوداني هستيد؟ آيا  شما چه فكر مي  
آيد   كه در پي ميمشتاق داشتن اطمينان در حضور خدا در زمين و در زندگي

من " : خداوند عيسي بينديشيد كه فرمودطور است، پس به كالمهستيد؟ اگر اين
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كه به من  كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر. ستمنان حيات ه
  !آمين) 35 :6؛ يوحنا 28 :11متي ( ".ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد

، در درس بعدي. دوستان عزيز، براي همراهي شما با اين درس سپاسگذاريم  
اثر كالم او خواهيم ديد كه چگونه جماعت در مهر به خواست خدا از كالم پر 

  .شوند ه دو گروه، تقسيم ميعيسي ب
  :خاطر داشته باشيد كه فرمود را بركت دهد تا كالم عيسي را به خدا شما  

  
كه به  كسي كه نزد من آيد، هرگز گرسنه نشود و هر. من نان حيات هستم"

  )35 :6يوحنا  (".من ايمان آرد، هرگز تشنه نگردد
  

  .آمين. ها، ياور و نگهدارتان باد  بعدي خداي همة فيضتا درس  
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  73 درس
  شود عيسي باعث جدايي مي

  
  
  

  7 انجيل يوحنّا ؛16 ،15انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

قيقي را در او داشته باشند؛ به شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي ح
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
ج همتا، پن اي بي  ديديم كه چگونه خداوند عيسي با معجزه قبلي،درسدر   

نفر شد و  هزار نجقدر كه خوراك بيش از پنان و دو ماهي را بركت داد، آن
ها جمعيت بسياري  در همان روز! آوري كردند ها را نيز جمعهاي آن باقيمانده

 بود، به آنان عيسي مسيح را احاطه كردند، ولي چون عيسي از دل آنان آگاه
  :فرمود

طلبيد  گويم كه مرا مي  به شما مي؛ آمين،آمين«: عيسي در جواب ايشان گفت"
 .يد، بلكه به سبب آن نان كه خورديد و سير شديدسبب معجزاتي كه ديد نه به

 بلكه براي خوراكي كه تا حيات جاوداني باقي ،كار بكنيد نه براي خوراك فاني
هر است كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كرد، زيرا خداي پدر بر او م

كسي كه نزد من . من نان حيات هستم«: عيسي بديشان گفت... ».زده است
يوحنا  (".گز گرسنه نشود و هر كه به من ايمان آرد، هرگز تشنه نگرددآيد، هر

6: 26-27، 35(  
. ردنداما متأسفانه بسياري از آن افراد برگشتند و ديگر با عيسي همراهي نك  

ولي . تر از كالم حقيقت عيسي ارزش قائل بودندزيرا آنان براي خوراك، بيش
يرا ايمان داشتند كه كالم حق نزد عيسي اي هم پيش او ماندند، ز حال عده هر به

  .فرمايد كه زندگي ابدي را عطا مياست و هم اوست 
 ادامه دهيم و ببينيم كه عيسي خواهيم به مطالعة انجيل ، ميدر اين درس  
خاطر گفتار عيسي، ب و چگونه شود ي يهود، روبرو ميبا رهبران مذهبطور چ

آغاز، الزم است كه بدانيم كه اين پيش از . گردد  ايجاد ميدستگي بين آنان دو
هاي  ها و سنّتشدند و بيشتر مردم از آن ي، فريسيان ناميده ميرهبران مذهب

گشتند، قبل از اينكه  مي ز جايي بازمثالً وقتي كه ا. كردند نياكانشان پيروي مي
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و . خوردند شستند، غذا نمي طرز مخصوصي نميهايشان را ب ها و پاي دست
داب و رسومي كه از پدرانشان به آنان به ارث رسيده بود و بسياري ديگر از آ

  .ر انجيل مقدس چه نوشته شده استدحال ببينيم . كردند قليد ميآنان ت
  

چون است كه « :رشليم نزد عيسي آمده، گفتندوآنگاه كاتبان و فريسيان ا"
ت خورند دس گاه نان مي نمايند، زيرا هر شاگردان تو از تقليد مشايخ تجاوز مي

شما نيز به تقليد خويش، از «: او در جواب ايشان گفت »شويند؟ خود را نمي
زيرا خدا حكم داده است كه مادر و پدر خود  كنيد؟ حكم خدا چرا تجاوز مي

ليكن شما  .را حرمت دار و هر كه پدر يا مادر را دشنام دهد البتّه هالك گردد
اي   هديه،من به تو نفع رسدگوييد هر كه پدر يا مادر خود را گويد آنچه از  مي

پس به تقليد خود، . نمايد و پدر يا مادر خود را بعد از آن احترام نمي است،
كاران، اشعياء درباره شما نيكو نبوت  اي ريا .ايد حكم خدا را باطل نموده

جويند و به  ب ميهاي خود به من تقرّ اين قوم به زبان :نموده است كه گفت
پس  .نمايند، ليكن دلشان از من دور است  ميهاي خويش مرا تمجيد لب

 تعليم ، فرايضةمنزل هكنند زيرا كه احكام مردم را ب عبادت مرا عبث مي
  )9- 1 :15متي  ("».دهند مي

  
كاري آن معلّمين مذهبي را  آيا توجه كرديد كه عيسي خداوند چگونه ريا  

 خود را مذهبي كردند تا در پيش مردم، پيش همگان آشكار فرمود؟ آنان سعي مي
. گذرد هاي ايشان چه مي دانست كه در قلب نشان دهند، اما خداوند عيسي مي

 هايشان قلب باشد، اما تميز آنان ممكن بود كه هاي ها، پاها و صورت دست
 وضو گرفتن و شستن .تر از دستان پاك است دل پاك مهم.  به گناه بودآلوده

آيا ظرفي را كه درونش آلوده . داندتواند دل شما را پاك گر دست و صورت نمي
ترتيب شستن همين  به. البتّه كه خير! اك كرد؟توان با شستن بيرون آن پ است، مي
سبب بود كه عيسي خداوند در همين  به.  باطن را پاكيزه گرداندتواند ظاهر نمي

  :فرمود ورد اين افراد چنين ميم
  

اين قوم : وده است كه گفت، اشعياء درباره شما نيكو نبوت نمكاران اي ريا"
 خويش مرا تمجيد هاي لبجويند و به   خود به من تقرّب ميهاي زبانبه 
كنند زيرا كه  پس عبادت مرا عبث مي.  از من دور استدلشاننمايند، ليكن  مي

  .دهند منزلة فرايض، تعليم مي احكام مردم را به
نه آنچه به  گوش داده، بفهميد؛«: جماعت را خوانده، بديشان گفت و آن  

آيد  سازد بلكه آنچه از دهان بيرون مي رود انسان را نجس مي دهان فرو مي
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داني كه  آيا مي«: آنگاه شاگردان وي آمده، گفتند ».گرداند انسان را نجس مي
: او در جواب گفت »فريسيان چون اين سخن را شنيدند، مكروهش داشتند؟

گذاريد،  ايشان را وا .نده شودهر نهالي كه پدر آسماني من نكاشته باشد، كَ«
دو در چاه   راهنما شود، هر راگاه كور، كور هركوران راهنمايان كورانند و 

  .افتند
: عيسي گفت ».اين مثل را براي ما شرح فرما«: پطرس در جواب او گفت  
ايد كه آنچه از دهان فرو  يا هنوز نيافته ادراك هستيد؟ حال بي به آيا شما نيز تا«

ليكن آنچه از دهان  شود؟ گردد و در مبرَز افكنده مي اخل شكم ميرود، د مي
 .سازد ها است كه انسان را نجس مي اين چيزگردد و  آيد، از دل صادر مي بر

ها و  ها و دزدي ها و فسق ها و زنا آيد، خياالت بد و قتل مي زيرا كه از دل بر
سازد، ليكن خوردن  اينها است كه انسان را نجس مي .ها غ و كفروشهادات در

  ».گرداند شسته، انسان را نجس نمي هاي نا به دست
 درياي جليل آمد و بر فراز كوه برآمده، ةعيسي از آنجا حركت كرده، به كنار  

و گروهي بسيار، لنگان و كوران و گنگان و شلّان و جمعي از . آنجا بنشست
هاي عيسي افكندند  يديگران را با خود برداشته، نزد او آمدند و ايشان را بر پا

قسمي كه آن جماعت، چون گنگان را گويا و شلّان را  هب و ايشان را شفا داد،
تندرست و لنگان را خرامان و كوران را بينا ديدند، متعجب شده، خداي 

  ".اسرائيل را تمجيد كردند
آنگاه فريسيان و صدوقيان نزد او آمده، از روي امتحان از وي خواستند كه "  

در وقت عصر «ايشان را جواب داد كه  .سماني براي ايشان ظاهر سازدآيتي آ
و صبحگاهان  گوييد هوا خوش خواهد بود زيرا آسمان سرخ است؛ مي
كاران  اي ريا. گوييد هوا بد خواهد شد زيرا كه آسمان سرخ و گرفته است مي
فرقة  !دتواني ها را نمي دانيد صورت آسمان را تمييز دهيد، اما عالمات زمان مي

طلبند و آيتي بديشان عطا نخواهد شد جز آيت يونس  كار، آيتي مي شريرِ زنا
  )4- 1 :16متي  (".پس ايشان را رها كرده، روانه شد» .نبي
روز در شكم ماهي ماند، پسر انسان نيز سه  شبانه كه يونس سه زيرا همچنان"  

اوري با اين طايفه مردمان نينَوا در روز د .روز در شكم زمين خواهد بود شبانه
برخاسته، بر ايشان حكم خواهند كرد زيرا كه به موعظة يونس توبه كردند و 

  )41-40 :12متي  (".بزرگتري از يونس در اينجا استاينك 
طور كه يونس نبي همين سبب، عيسي خداوند پيشگويي فرمود كه همان به  

.  زمين خواهد ماندروز در دل روز در شكم ماهي ماند، او هم سه شبانه سه شبانه
 موعود است كه آمده تا گناه انسان را يلي بر اين بود كه او همان مسيحو اين دل

  .كفّاره كرده و بر مرگ شيطان پيروز گردد
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مانده، اجازه دهيد تا به مطالعة كالم مقدس خدا ادامه دهيم و  در وقت باقي  
 مذهبي يهود را به اصطالح چگونه فرمايشات خداوند عيسي، اعتقادات رهبران به

  :فرمايد ، خداوند چنين ميدر فصل هفتم از انجيل مقدس يوحنّا. چالش كشيد
  

خواست در يهوديه راه رود  گشت زيرا نمي و بعد از آن عيسي در جليل مي"
باشد  ها  و عيد يهود كه عيد خيمه. داشتند كه يهوديان قصد قتل او مي چون

جا روانه شده، به يهوديه برو تا  از اين«: پس برادرانش بدو گفتند. نزديك بود
خواهد آشكار  كه مي زيرا هر كني ببينند، شاگردانت نيز آن اعمالي را كه تو مي

كني، خود را به جهان  ها را مي پس اگر اين كار. كند شود در پنهاني كار نمي
  .زيرا كه برادرانش نيز به او ايمان نياورده بودند ».بنما
وقت من هنوز نرسيده، اما وقت شما هميشه «: شان گفتآنگاه عيسي بدي  

دارد   وليكن مرا دشمن مي،تواند شما را دشمن دارد جهان نمي. حاضر است
شما براي اين عيد . دهم كه اعمالش بد است زيرا كه من بر آن شهادت مي

 ».آيم زيرا كه وقت من هنوز تمام نشده است من حال به اين عيد نمي. برويد
ليكن چون برادرانش براي  .در جليل توقّف نمود  را بديشان گفت،چون اين

اما يهوديان در عيد او را .  بلكه در خفا،عيد رفته بودند، او نيز آمد، نه آشكار
 ة او همهمةو در ميان مردم دربار. است گفتند كه او كجا جستجو نموده، مي

 بلكه ،گفتند ني يگفتند كه مردي نيكو است و ديگران م بعضي مي. بسيار بود
 او ظاهراً ةسبب ترس از يهود، هيچكس دربار وليكن به . قوم استةگمراه كنند
  .زد حرف نمي

و . داد و چون نصف عيد گذشته بود، عيسي به هيكل آمده، تعليم مي  
اين شخص هرگز تعليم نيافته، چگونه كتب را «: يهوديان تعجب نموده، گفتند

تعليم من از من نيست، بلكه از «: ان گفتعيسي در جواب ايش »داند؟ مي
 تعليم خواهد ةعمل آرد، دربار  او را بهةاگر كسي بخواهد اراد.  منةفرستند

كه از خود سخن  هر. رانم دانست كه از خداست يا آن كه من از خود سخن مي
 خود باشد، ةكه طالب جالل فرستند  و اما هر،گويد، جالل خود را طالب بود

آيا موسي تورات را به شما نداده  .راستي نيست  و در او نااو صادق است
از براي چه . است؟ و حال آنكه كسي از شما نيست كه به تورات عمل كند

  »خواهيد مرا به قتل رسانيد؟ مي
 »كه اراده دارد تو را بكشد؟. تو ديو داري«: آنگاه همه در جواب گفتند  

ب  شما از آن متعجة هميك عمل نمودم و«: عيسي در جواب ايشان گفت
 نه آنكه از موسي باشد بلكه از اجداد و در ،موسي ختنه را به شما داد. شديد

پس اگر كسي در روز سبّت مختون شود تا . كنيد  مردم را ختنه مي،روز سبّت
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 از آن سبب كه در ؛آوريد شريعت موسي شكسته نشود، چرا بر من خشم مي
 بلكه ،داوري مكنيدحسب ظاهر  هب ل دادم؟ شخصي را شفاي كام،روز سبّت

آنگاه خواستند او را گرفتار كنند وليكن كسي بر ... ».به راستي داوري نماييد
آنگاه بسياري از آن  .او دست نينداخت زيرا كه ساعت او هنوز نرسيده بود

آيا چون مسيح آيد، معجزات بيشتر از «: گروه بدو ايمان آوردند و گفتند
چون فريسيان شنيدند كه . »نمايد، خواهد نمود؟ شخص مياينها كه اين 

 خادمان فرستادند ،كنند، فريسيان و رؤساي كَهنه  او اين همهمه ميةخلق دربار
  .تا او را بگيرند

: و در روز آخر كه روز بزرگ عيد بود، عيسي ايستاده، ندا كرد و گفت  
مان آورد، چنانكه كسي كه به من اي .كه تشنه باشد نزد من آيد و بنوشد هر«

اما اين را  ».هاي آب زنده جاري خواهد شد گويد، از بطن او نهر كتاب مي
كه به او ايمان آرد او را خواهد يافت زيرا كه   روح كه هرةگفت دربار

 .حال جالل نيافته بود القدس هنوز عطا نشده بود، چون كه عيسي تا به روح
در حقيقت اين «:  گفتند را شنيدند،آنگاه بسياري از آن گروه، چون اين كالم 

: و بعضي گفتند» .او مسيح است«: و بعضي گفتند ».شخص همان نبي است
آيا كتاب نگفته است كه از نسل داود و از مگر مسيح از جليل خواهد آمد؟ «

 او در ةپس دربار »لحم، دهي كه داود در آن بود مسيح ظاهر خواهد شد؟ بيت
 بعضي از ايشان خواستند او را بگيرند ولكن و. ميان مردم اختالف افتاد

  .هيچكس بر او دست نينداخت
براي «: آنها بديشان گفتند. پس خادمان نزد رؤساي كَهنه و فريسيان آمدند  

هرگز كسي مثل اين شخص «: خادمان در جواب گفتند. »چه او را نياورديد؟
 شما نيز گمراه آيا«: آنگاه فريسيان در جواب ايشان گفتند »،سخن نگفته است

مگر كسي از سرداران يا از فريسيان به او ايمان آورده است؟ وليكن  ايد؟ شده
نيقوديموس، آنكه در  ».باشند دانند، ملعون مي اين گروه كه شريعت را نمي

آيا شريعت ما بر كسي «: شب نزد او آمده و يكي از ايشان بود، بديشان گفت
 »ا بشنوند و كار او را دريافت كنند؟دهد، جز آنكه اول سخن او ر  ميافتو

مگر تو نيز جليلي هستي؟ تفحص كن و ببين «: ايشان در جواب وي گفتند
  ". خود رفتندةيك به خان پس هر» .نخاسته است زيرا كه هيچ نبي از جليل بر

  
در كالم .  تمام كنيمخواندن كالم خدا را در اين درسخواهيم  جا مي در اين  

ه فريسيان و كاهنان و معلّمين يهود، بر عيسي تعدي خدا ديديم كه چگون
توانستند  اما نمي. خواهند كه او را دستگير سازند و به قتل برسانند كنند و مي مي

  .ا وقت مرگ عيسي هنوز نرسيده بوددر آن زمان اين كار را انجام دهند، زير
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 تهديد آنان.  داشتندقلبي سختتر آن افراد مذهبي يهودي، متأسفانه بيش  
 موعود است، ار كند كه عيسي همان مسيحكس كه اقر سخت كرده بودند كه هر

 دستگي دوسبب در بين آنان همين  به.  به بيرون خواهند افكنداو را از كنيسه
زدند چون از مذهبيون يهود  مردم آزادانه دربارة او حرفي نمي. ايجاد شد

گفتند كه  ست و بعضي هم ميگفتند كه عيسي مرد خوبي ا برخي مي. ترسيدند مي
 بيايد، گفتند كه مگر وقتي كه مسيح هم مياي  عده. دهد عيسي قوم را فريب مي

  !تواند معجزه انجام دهد؟ عيسي ميآيا بيش از اين 
 دربارة عيسي شما كنيد؟  در مورد عيسي چه فكر ميشما دوستان خوب،  

وعود و يگانه منجي بشر  مآيا باور داريد كه او همان مسيحچه اعتقادي داريد؟ 
كنيد كه او هم فقط يك پيامبر است؟ اجازه ندهيد تا كسي شما  است؟ يا فكر مي

: سرنوشت شما به پاسخ به اين سؤال بستگي دارد. را به اشتباه راهنمايي كند
، 6 :14 عيسي خداوند در انجيل يوحنّا "كنيد عيسي واقعاً كيست؟ فكر مي"

  :فرمايد دربارة خود مي
 ".آيد وسيلة من نمي هيچكس نزد پدر جز ب. هستم راستي و حيات وراه من"
  )37 :18؛ 6 :14يوحنا (

خواهيد  كسي هستيد؟ آيا مي برادران و خواهران گرامي، شما طرفدار چه  
خاطر اين موضوع طرد  طرف حقيقت باشيد، حتّي اگر خانوادة شما؛ شما را به

  :فرمايد ، چنين مي37- 34 :10عيسي خداوند در انجيل متّي ! ؟نمايند
  

 ،ام تا سالمتي بگذارم نيامده. ام تا سالمتي بر زمين بگذارم گمان مبريد كه آمده"
ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر  زيرا كه آمده .بلكه شمشير را

 ةو دشمنان شخص، اهل خان. خويش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم
پدر يا مادر را بيش از من دوست دارد؛ اليق من كه  و هر .او خواهند بود

  ".كه پسر يا دختر را از من زياده دوست دارد، اليق من نباشد نباشد و هر
  

م و دعوتتان گذارياز شما كه در اين درس همراه ما بوديد، بسيار سپاس  
 بعدي هم با ما باشيد تا به فيض خدا مطالعة انجيل مقدس را كنيم تا در درس مي
  .بخشد زاد را شفا مي يك كور مادره داده و ببينيم كه چگونه عيسي خداوند ادام

  :خدا شما را بركت دهد تا بفهميد كه عيسي فرمود  
  

جهت اين در جهان آمدم تا به راستي  از اين جهت من متولّد شدم و به"
انجيل يوحنّا ( "!شنود كه از راستي است سخن مرا مي شهادت دهم، و هر

18: 37(  
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  74 درس
  نور جهان

  
  
  

  9 ،8انجيل يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم رود ميسالم و د
  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،

 مشاهده كرديم كه چگونه كاهنان و رهبران مذهبي يهود، به  قبلي،درسدر   
. رده تا وي را بكشند و قصد داشتند تا او را دستگير كرسانيدند عيسي آزار مي

كرد كه او را بگيرد، چون ارادة خدا اين نبود كه عيسي  كس جرأت نمياما هيچ
خواهيم به مطالعة خود در   اين ساعت، مياين درسدر . در آن موقع كشته شود

فان خود كتاب مقدس انجيل ادامه دهيم و ببينيم كه عيسي خداوند چگونه مخال
است، بينا بوده  طور مردي را كه براي تمام عمرش نافرمايد و چ را نكوهش مي

  .، نام دارد"نور جهان"بار ما  درس اينموضوع . بخشد شفا مي
در فصل هشتم انجيل . كنم قسمتي از كالم خدا را خدمتتان قرائت مي  

  :خوانيم يوحنّا، چنين ميحضرت 
  

و بامدادان باز به هيكل آمد و چون جميع قوم . اما عيسي به كوه زيتون رفت"
پس عيسي باز بديشان خطاب .. .داد يم مينزد او آمدند نشسته، ايشان را تعل

كسي كه مرا متابعت كند، در ظلمت . من نورِ عالم هستم«: كرده، گفت
تو بر خود «: آنگاه فريسيان بدو گفتند ».سالك نشود بلكه نور حيات را يابد

عيسي در جواب ايشان  ».دهي، پس شهادت تو راست نيست شهادت مي
 زيرا كه ،دهم، شهادت من راست است يچند من بر خود شهادت م هر«: گفت
دانيد از كجا  ام و به كجا خواهم رفت، ليكن شما نمي دانم از كجا آمده مي
باشيد اما من از  شما از پايين مي«: ايشان را گفت »...روم  يام و به كجا م آمده
از اين جهت به . شما از اين جهان هستيد، ليكن من از اين جهان نيستم. باال

زيرا اگر باور نكنيد كه من هستم تم كه در گناهان خود خواهيد مرد، شما گف
: عيسي بديشان گفت» تو كيستي؟«: بدو گفتند ».در گناهان خود خواهيد مرد
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وقتي كه پسر «: عيسي بديشان گفت »...همانم كه از اول نيز به شما گفتم«
د كاري وقت خواهيد دانست كه من هستم و از خو كرديد، آنانسان را بلند

و حقّ را خواهيد ... كنم كنم بلكه به آنچه پدرم مرا تعليم داد تكلّم مي نمي
  ».حقّ شما را آزاد خواهد كردشناخت و 

باشيم و هرگز هيچكس را غالم  اوالد ابراهيم مي«بدو جواب دادند كه   
عيسي در جواب  »گويي كه آزاد خواهيد شد؟ پس چگونه تو مي. ايم نبوده

 .كند غالم گناه است كه گناه مي هرگويم   به شما مي؛ آمين،مينآ«: ايشان گفت
پس اگر پسر شما را . ماند اما پسر هميشه مي ماند،  و غالم هميشه در خانه نمي

دانم كه اوالد ابراهيم هستيد، ليكن  مي. آزاد كند، در حقيقت آزاد خواهيد بود
من آنچه نزد پدر  . زيرا كالم من در شما جاي ندارد،خواهيد مرا بكشيد مي

در جواب او  ».كنيد ايد مي گويم و شما آنچه نزد پدر خود ديده ام مي خود ديده
اگر اوالد ابراهيم  «:عيسي بديشان گفت» .پدر ما ابراهيم است«گفتند كه 

خواهيد مرا بكشيد  وليكن اآلن مي .آورديد جا ميه بوديد، اعمال ابراهيم را ب مي
. كنم ام تكلّم مي ا به راستي كه از خدا شنيدهو من شخصي هستم كه با شم

  .آوريد شما اعمال پدر خود را به جا مي. ابراهيم چنين نكرد
 ».يك پدر داريم كه خدا باشد. ايم ما از زنا زاييده نشده «:بدو گفتند كه  

 زيرا داشتيد، بود، مرا دوست مي اگر خدا پدر شما مي«: عيسي به ايشان گفت
ام  ام، زيرا كه من از پيش خود نيامده  صادر شده و آمدهكه من از جانب خدا

فهميد؟ از آن جهت كه كالم  براي چه سخن مرا نمي. بلكه او مرا فرستاده است
هاي پدر  باشيد و خواهش شما از پدر خود ابليس مي. توانيد بشنويد مرا نمي

ت او از اول قاتل بود و در راستي ثاب. عمل آريد خواهيد به خود را مي
گاه به دروغ سخن  هر.  راستي نيستيباشد، از آن جهت كه در و ينم
و اما . گويد زيرا دروغگو و پدر دروغگويان است از ذات خود مي گويد،  مي

كيست از شما كه مرا . كنيد گويم، مرا باور نمي من از اين سبب كه راست مي
كنيد؟ كسي كه  گويم، چرا مرا باور نمي به گناه ملزم سازد؟ پس اگر راست مي

شنويد كه از خدا  شنود و از اين سبب شما نمي از خدا است، كالم خدا را مي
آيا ما خوب نگفتيم كه تو سامري «: پس يهوديان در جواب او گفتند ».نيستيد

من ديو ندارم، لكن پدر خود را « :عيسي جواب داد كه »هستي و ديو داري؟
من جالل خود را طالب نيستم،  .دسازي حرمت مي دارم و شما مرا بي حرمت مي

گويم، اگر   به شما مي؛ آمين،آمين. كند طلبد و داوري مي كسي هست كه مي
پس يهوديان بدو  ».كسي كالم مرا حفظ كند، موت را تا به ابد نخواهد ديد

گويي اگر  ردند و تو مي مءابراهيم و انبيا! اآلن دانستيم كه ديو داري«: گفتند
آيا تو از پدر ما  .كند، موت را تا به ابد نخواهد چشيدكسي كالم مرا حفظ 



__________________________________________________________  
 PWO    453-راه عدالت

. »داني؟ هستي؟ خود را كه مي  بزرگتر،ابراهيم كه مرد و انبيايي كه مردند
پدر من آن . اگر خود را جالل دهم، جالل من چيزي نباشد«: عيسي جواب داد

و او را  .گوييد خداي ما است بخشد، آنكه شما مي است كه مرا جالل مي
شناسم مثل شما  شناسم و اگر گويم او را نمي شناسيد، اما من او را مي مين

پدر شما . دارم شناسم و قول او را نگاه مي ليكن او را مي. باشم دروغگو مي
يهوديان  ».ابراهيم شادي كرد بر اين كه روز مرا ببيند و ديد و شادمان گرديد

: عيسي بديشان گفت »اي؟  ديدهسال نداري و ابراهيم را هنوز پنجاه«: بدو گفتند
 »!كه ابراهيم پيدا شود من هستم پيش از آنگويم كه   به شما مي؛ آمين،آمين«

 اما عيسي خود را مخفي .ها برداشتند تا او را سنگسار كنند سنگآنگاه 
  "».ساخت و از ميان گذشته، از هيكل بيرون شد و همچنين برفت

  :ن فرموده استيوحنّا نيز خدا چنيدر فصل نهم انجيل 
و شاگردانش از او سؤال كرده،  .كوري مادرزاد ديدرفت  و وقتي كه مي"  

 » گناه كه كرد؟ اين شخص يا والدين او كه كور زاييده شد؟،اي استاد«: گفتند
گناه نه اين شخص كرد و نه پدر و مادرش، بلكه تا «عيسي جواب داد كه 

هاي  است، مرا بايد به كاركه روز  مادامي . اعمال خدا در وي ظاهر شود
تواند كاري  آيد كه در آن هيچكس نمي شب مي.  خود مشغول باشمةفرستند

  ».كه در جهان هستم، نور جهانم مادامي. كند
 گل ساخت و گل را به ،اين را گفت و آب دهان بر زمين انداخته، از آب  

رْسل كه به معني م(برو در حوض سيلوحا «: چشمان كور ماليد، و بدو گفت
پس همسايگان و كساني  .، برگشتبينا شدهپس رفته شست و .  بشوي،)است

آيا اين آن نيست كه «: كه او را پيش از آن در حالت كوري ديده بودند، گفتند
: و بعضي گفتند» .همان است«: بعضي گفتند »كرد؟ نشست و گدايي مي مي

 چگونه چشمان تو پس«: بدو گفتند ».من همانم«: او گفت» .شباهت بدو دارد«
گويند، گل ساخت و بر  شخصي كه او را عيسي مي«: او جواب داد »بازگشت؟

آنگاه رفتم و . چشمان من ماليده، به من گفت به حوض سيلوحا برو و بشوي
  ».دانم نمي«: گفت» آن شخص كجا است؟«: به وي گفتند ».شسته بينا گشتم

و آن روزي كه عيسي گل . دندپس او را كه پيشتر كور بود، نزد فريسيان آور  
بآنگاه فريسيان نيز از او سؤال . ت بودساخته، چشمان او را باز كرد، روز س

. هاي من گذارد گل به چشم«: بديشان گفت» چگونه بينا شدي؟« :كردند كه
آن شخص از جانب خدا «: بعضي از فريسيان گفتند ».پس شستم و بينا شدم
بچگونه شخص «: ديگران گفتند» .دارد اه نميت را نگنيست، زيرا كه س

و در ميان ايشان اختالف » ؟تواند مثل اين معجزات ظاهر سازد گناهكار مي
گويي كه چشمان تو را بينا   او چه ميةتو دربار«: باز بدان كور گفتند. افتاد

  ».نبي است«: گفت» ساخت؟
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نا شده است، ليكن يهوديان سرگذشت او را باور نكردند كه كور بوده و بي  
آيا «: و از ايشان سؤال كرده، گفتند. تا آن كه پدر و مادر آن بينا شده را طلبيدند

گوييد كور متولّد شده؟ پس چگونه الحال بينا گشته  اين است پسر شما كه مي
دانيم كه اين پسر ما است و  مي«: پدر و مادر او در جواب ايشان گفتند »است؟

دانيم كه چشمان  دانيم و نمي بيند، نمي  چطور ميليكن الحال. كور متولّد شده
 ».او بالغ است از وي سؤال كنيد تا او احوال خود را بيان كند. او را باز نموده

رو كه  ، از آنترسيدند زيرا كه از يهوديان ميپدر و مادر او چنين گفتند 
از كه اعتراف كند كه او مسيح است،  يهوديان با خود عهد كرده بودند كه هر

خودش  او بالغ است از«: و از اين جهت والدين او گفتند. كنيسه بيرونش كنند
  ».بپرسيد

. خدا را تمجيد كن«: پس آن شخص را كه كور بود، باز خوانده، بدو گفتند  
اگر گناهكار است «: او جواب داد. ».دانيم كه اين شخص گناهكار است ما مي
: باز بدو گفتند. »!ما اآلن بينا شدهدانم كه كور بودم و  يك چيز مي. دانم نمي

ايشان را جواب داد كه . »هاي تو را باز كرد؟ با تو چه كرد و چگونه چشم«
خواهيد بشنويد؟ آيا شما نيز  و براي چه باز مي. نشنيديد. اآلن به شما گفتم«

تو شاگرد او «: پس او را دشنام داده، گفتند. »اراده داريد شاگرد او بشويد؟
اما . دانيم كه خدا با موسي تكلّم كرد ما مي. باشيم اگرد موسي ميما ش. هستي

  ».دانيم از كجا است اين شخص را نمي
دانيد از  اين عجب است كه شما نمي«: بديشان گفت آن مرد جواب داده،   

دانيم كه خدا دعاي  و مي .هاي مرا باز كرد كه چشم كجا است و حال آن
جا   او را بهةاگر كسي خداپرست باشد و ارادشنود؛ و ليكن  گناهكاران را نمي

از ابتداي عالم شنيده نشده است كه كسي چشمان كور  .شنود آرد، او را مي
اگر اين شخص از خدا نبودي، هيچ كار نتوانستي . مادرزاد را باز كرده باشد

آيا تو ما را تعليم . اي كلّي با گناه متولّد شدهه تو ب«: در جواب وي گفتند. ».كرد
  .پس او را بيرون راندند» دهي؟ مي
آيا تو به «: سته گفتاند، وي را ج عيسي چون شنيد كه او را بيرون كرده  

اي آقا كيست تا به او ايمان «: او در جواب گفت »پسر خدا ايمان داري؟
كند  اي و آن كه با تو تكلّم مي تو نيز او را ديده«: عيسي بدو گفت »آورم؟

 .پس او را پرستش نمود» .داوند ايمان آوردماي خ«: گفت ».همان است
جهت داوري آمدم تا كوران بينا و  من در اين جهان به«: آنگاه عيسي گفت
  ».بينايان، كور شوند
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آيا ما «:  گفتند،بعضي از فريسيان كه با او بودند، چون اين كالم را شنيدند  
داشتيد و  نميبوديد گناهي  اگر كور مي«: عيسي بديشان گفت »نيز كور هستيم؟

  ".ماند پس گناه شما مي. گوييد بينا هستيم لكن اآلن مي
  
فريسياني را زاد را شفا بخشيد و  سبب، عيسي خداوند آن كور مادر همين به  

اد نابينايي اين افر. داري بودند، توبيخ و شماتت فرمودكه مدعي مذهب و دين
 براي ،خواستند ببينند اما نمي توانستند ببينند، ها ميآن. تر از كوري معمولي بود بد

اين اشخاص، . ها برداشتند تا عيسي را سنگسار نمايند همين بود كه سنگ
ند خواست  ها نميآن. فهم و شناخت عيسي بسته بودندهاي خود را بر روي  ذهن

ي نجات بشر از آسمان آمده  موعود است كه برا كه عيسي همان مسيحباور كنند
عيسي . بپذيرند كه عيسي پيش از ابراهيم بوده استخواستند  آنان نمي. است

خواستند تا حقيقت را  نميفريسيان  و .كلمة خدا بود كه از ازل وجود داشت
  .ببينند
اي هستند  يكي دسته.  را ديديمبينايان دو دسته از نا، در داستان اين درس  

. باشد بينا مي بينا است و ديگر كساني كه فكر و ذهنشان نا كه چشمانشان نا
اگر كسي چشم نداشته . تر از نداشتن چشم است بينايي ذهن، بسيار بد تاريكي نا
بينا و  هاي مادي اين دنيا را ببيند، اما شخصي كه ذهنش نا تواند چيز باشد، نمي

  .حقايق ابدي را مشاهده و درك كندتواند  تاريك است، نمي
 ابتداي تولّدآدم از همان فرمايد كه تمام فرزندان  كالم خدا به ما تعليم مي  
دليل گناه آدم، تمام ما در تاريكي گناه  به. ز نظر ذهني و قلبي، ا هستندنابينا
كه تمايلي هم  تر آن طبيعتاً ما هيچ شناختي از خدا نداريم و بد. آييم جهان مي به

ما دوست داريم كه در جهالت و تاريكي . به چنين شناختي در ما وجود ندارد
تر فرزندان آدم در بختانه بيش و بد. ما آشكار نگرددتا اعمال بد زندگي كنيم 

، چنين )6 ،1 :4هوشع نبي (در كتاب ! روند نيا ميهمين جهالت و تاريكي از د
شنويد زيرا خداوند را با ب كالم خداوند را ،اسرائيل اي بني": نوشته شده است

 و نه معرفت خدا در كه نه راستي و نه رأفت  چون اي است؛ ساكنان زمين محاكمه
كه تو معرفت را  چون. اند عدم معرفت هالك شدهقوم من از ... باشد زمين مي

من نيز تو را ترك نمودم كه براي من كاهن نشوي؛ و چونكه  ترك نمودي، 
شريعت خداي خود را فراموش كردي من نيز فرزندان تو را فراموش خواهم 

  ".نمود
داني و تاريكي  يك از ما در ناد هيچخواه ي اين است كه خدا نمخبر خوش  

براي همين بود كه خدا در پسرش عيسي مسيح، به جهان خاكي . گناه فنا شويم
شد تا   ما ميخورشيد درخشندة زكريا نبي گفت كه عيسي مسيح مانند. ما آمد
و پايهاي .  دهدنورتا ساكنان در ظلمت و ظّل موت را «. ها را از بين ببرد تاريكي
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چون ستارگاني پيامبران هم) 79 :1لوقا (» . نمايدهدايتريق سالمتي ما را به ط
اي است  ه  خورشيد فروزنددرخشند، اما عيسي خداوند، هستند كه در آسمان مي

يك طور كه خدا براي دنياي ما تنها همان. بخشد ور و گرما و زندگي ميكه ن
را به جهان هم خدا فقط يك منجي ترتيب  همين خورشيد خلق فرموده است، به

را   بسياري از فرزندان آدم ايناما. فرستاده است كه نام او عيسي مسيح است
ن خاطر است كه آنان در گناهان خودشان سرگردا همين فهمند، و درست به نمي

، دربارة عيسي مسيح، چنين نوشته شده 5،10 :1در انجيل حضرت يوحنّا . هستند
او در جهان ... نيافت يكي آن را درتاردرخشد و  و نور در تاريكي مي": است

  ".جهان او را نشناخت او آفريده شد و ةواسطبود و جهان ب
، آيا عيسي مسيح، چشمان دل شما را باز فرموده دوستان خوب خواننده  

   در تاريكي گناه، سرگردان هستيد؟است تا حقيقت را ببينيد؟ يا هنوز
در . ين درس را گوش داديدممنونيم كه در اين درس با ما همراه بوديد و ا  

، به فيض خدا به بررسي انجيل ادامه خواهيم داد و خواهيم ديد كه درس بعدي
  .درخشد چون خورشيد ميچگونه جالل خدا بر عيسي مسيح؛ هم

دقّت بينديشيد كه  خدا شما را بركت دهد تا در اين گفتة عيسي خداوند به  
  :فرمود

  
ت كند، در ظلمت سالك نشود كسي كه مرا متابع. من نور عالم هستم"

  )12 :8يوحنا  (".بلكه نور حيات را يابد
  

سيح عطوفت خداوند عيسي م  بعدي شما عزيزان را به دستان پرتا درس  
  .آمين. دارتان باشداو نگه. سپاريم مي
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  75 درس
  خداوند جالل

  
  
  
  16،17انجيل متّي 
  

، خداوند سالمتي ما در نام خدا. ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .ان باشيم در خدمت شما عزيزعدالت،
 و در مطالعة انجيل مقدس؛ شنيديم كه چگونه عيسي  قبلي،درسدر   

ممكن  چيز براي عيسي غير هيچ. زاد را شفا بخشيد خداوند چشمان يك كور مادر
. نبود، زيرا او كلمة خدا است كه لباس جسم بشري بر زمين ظاهر شد

عيسي . قدرت دارددليل است كه او بر هر قدرت و هر مخلوقي اقتدار و  همين به
عدة كمي بودند كه او را كردند، اما  رفت، مردم بر او ازدحام مي جا كه مي هر
دانستند،   آنان او را يك پيامبر مي.دانستند كه او واقعاً كيست شناختند و مي مي

 موعود است كه پري خدا در ودند كه قبول داشتند كه او مسيحاما گروه اندكي ب
سمان دانستند كه عيسي خداوند جالل است كه از آ  نميآنان. او ساكن است

خداوند ، اگر خدا بخواهد؛ خواهيم ديد كه چگونه در اين درس. آمده است
 و چگونه او اين جالل و نور را براي عيسي پر از جالل و نور خدا است

ظاهر  همراه شاگردانش بر قلّة كوهي بودند، بر ايشان  اي در روزي كه او به لحظه
  .اين موضوع در انجيل ذكر شده است. ودفرم

اجازه دهيد تا به انجيل خداوند مراجعه كرده و ببينيم كه كالم خدا در فصل   
  :فرمايد م انجيل حضرت لوقا چه مينه
  

كرد و شاگردانش همراه او بودند، از ايشان  تنهايي دعا مي و هنگامي كه او به"
 تعميد دهنده اييحي«: جواب گفتنددر  »دانند؟ ه ميمردم مرا ك«: پرسيده، گفت

 "».گويند كه يكي از انبياي پيشين برخاسته است و بعضي الياس و ديگران مي
و در فصل شانزدهم انجيل حضرت متّي در ادامة اين مطلب، چنين نوشته 

شمعون پطرس در . »؟دانيد شما مرا كه مي«: ايشان را گفت": شده است
: عيسي در جواب وي گفت. »!ي زندهتويي مسيح، پسر خدا«جواب گفت كه 
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زيرا جسم و خون اين را بر تو كشف ! يونا بن خوشابحال تو اي شمعون«
  ".نكرده، بلكه پدر من كه در آسمان است

  
. اجازه دهيد تا كمي دربارة سؤال مطرح شده در اين آيات مهم بينديشيم  

ان گفتند كه و آن.  از شاگردانش پرسيدمردمعيسي دربارة هويت خودش از ديد 
مردم نظرات متفاوتي دربارة او دارند، ولي همه معتقد هستند كه عيسي يك 

پرسد كه آنان دربارة او چه نظري  و خداوند عيسي از شاگردانش مي. پيامبر است
يسي مسيح، پسر خداي ع«گويد كه آنان ايمان دارند كه او  دارند و پطرس مي

  ».زنده است
شاگردانش پرسيد، براي همة ما بسيار مهم است و چه كه عيسي از ، آنحقيقتاً  

، يددعت به اين درس توجه كرشما عزيزاني كه در اين سا! بايد به آن پاسخ دهيم
كنيد كه او هم فقط يك پيامبر  ايد كه عيسي كيست؟ آيا تصور مي آيا توجه كرده

 موعود و يكتا مسيح معتقد هستيد كه عيسي همان است؟ و يا همانند پطرس
 آيا قبول داريد كه خدا عيسي را از آسمان براي نجي تمام جهانيان است؟م

كه عيسي پسر خداي نجات فرزندان گناهكار آدم به دنيا فرستاد؟ آيا باور داريد 
  زنده است؟

 ،كنند بسياري از مردم الوهيت عيسي را انكار ميدانيد،  طور كه ميهمان  
ت كه خدا همسري اختيار كرده و از كنند كه اين اسم بدان معنا اس چون فكر مي

جالل خدا . عنا نيستاما پسر خدا هرگز به اين م! او داراي فرزندي شده است
خدا روح است و همانند انسان مادي فرزند ! ها است تر از اين چيزبسيار بزرگ
شود كه خدا عيسي را پسر  اما اين موضوع مانع از آن نمي. كند توليد نمي

ي مثال اگر شما خودتان را بچة فالن شهر معرّفي كنيد، اين  برا.خود بخواند
دنيا آورده كه شما  ندي بهبدان معنا نيست كه آن شهر زني داشته و از آن زن فرز

  !هستيد
كه او پا به جهان  قبل از اين. همين منوال است مورد عيسي هم وضع بهدر   

دا تنها برازندة لقب پسر خ. او كلمه و روح خدا است. گذارد در ملكوت بود
 اين .عيسي است، زيرا تنها اوست كه از ازل نزد خدا و با خدا برابر بوده است

 حقيقت بزرگ و متعالي است، اما بيش از آن اين يك هييك سرّ عظيم ال
تنها ما را نجات بخشد، بلكه  خدا پسرش را به اين جهان فرستاد تا نه! باشد مي
عيسي سيرت و شخصي خدا را در زمين . ما نشان دهد كه خدا شبيه چيست به

كس  هر. واقع خدا را ديده است كس پسر را ديده است، در هر. به نمايش گذاشت
شناسد و به خداي واحد حقيقي اعتقاد  كه به عيسي ايمان داشته باشد، خدا را مي

پسر  بنابراينمانند خدا است،  اين بر بناعيسي از پيش پدر آمد، . درست دارد
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 دوستان عزيز، ما چه اين .عيسي كلمه و روح خدا است .شود نده ميخدا خوا
را انكار نماييم، اين حقيقت مطلق به قوت خود باقي  حقيقت را بپذيريم و چه آن

اثر انكار اين واقعيت، ما  دهد اين است كه در ماند، تنها چيزي كه رخ مي مي
  !دهيم را از دست مي همتاي آن  بيبركات عظيم و

كه ن س ادامه دهيم و ببينيم پس از آجازه دهيد تا به مطالعة انجيل مقدحال ا  
ل شانزدهم كالم خدا در فص. پطرس به الوهيت عيسي اقرار كرد، چه اتّفاقي افتاد

  :فرمايد انجيل متّي مي
  

عيسي به شاگردان خود خبر دادن آغاز كرد كه رفتن او به و از آن زمان "
كشته  از مشايخ و رؤساي كَهنه و كاتبان و ناورشليم و زحمت بسيار كشيد

و پطرس او را  . ضروري است به زندگيبرخاستن ،م و در روز سوشدن
حاشا از تو اي خداوند كه اين بر تو «: گرفته، شروع كرد به منع نمودن و گفت

دور شو از من اي «: اما او برگشته، پطرس را گفت. »!هرگز واقع نخواهد شد
زيرا نه امور الهي را بلكه امور  ؛باشي  باعث لغزش من مي زيرا كه،شيطان

  "».كني انساني را تفكّر مي
  

گويد  دهد؟ او مي آيا توجه كرديد كه عيسي چه پاسخي به حواريون خود مي  
جا توسط رؤساي قوم و مذهبيون يهود، زجر كه بايد به اورشليم برود و در آن

  .نهايت كشته شود سياري بكشد و درب
ي عيسي كه كند، ول  و عيسي را از اين كار منع ميآيد غيرت مي پطرس بهما ا  
دانست كه فكر   خدا براي نجات بشر است؛ و نيز ميدانست كه اين درس مي

يد و به او فرما پطرس يك فكر پليد و شيطاني است، پس او را توبيخ مي
  !وجه داردهي نيست، بلكه به مسائل مادي و دنيوي تگويد كه تفكّرش ال مي

 او آمد تا جانش را .دانست كه چرا به اين جهان آمده است عيسي مي  
گويي اين پيش.  راهي براي نجات بيابندكاراندهد و خون پاكش را بريزد تا گناهب

عيب براي كفّارة گناهان  او همانند يك برّة بي. تمام پيامبران پيش از عيسي بود
خاطر قط يك چيز را از اين درس ب اگر ف،ياران عزيز. ان، قرباني شدانس
ا عيسي مسيحا به اين جهان آمد ت: سپاريد، بگذاريد اين موضوع باشد كه مي
 اميد خدا در چند درس  به!اهان من و شما جانش را فدا سازدعنوان كفّارة گنب

 فرمايد و گويي ميگونه عيسي خداوند مرگ خود را پيشد كه چآينده، خواهيم دي
 برادران و .دهد بيني نموده بود، رخ مي گونه كه او پيشهماناين اتّفاق، درست 
 بگويند كه با پيغام انجيل و هايي چه ممكن است برخي چيز خواهران عزيز، اگر

مسلّم اين  را نفي كند، اما قدرء پيش از عيسي؛ متضاد باشد و آنگويي انبياپيش
گ مسيحا بر خدا كسي است كه مر. پذير است نا است كه پيام انجيل تغيير
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تواند فرمايش خدا را تغيير   و هرگز كسي نمي.صليب را اعالن فرموده است
كار را براي نجات من و   او اين.عيسي خود مرگ بر صليب را برگزيد! دهد

  .شما انجام داد تا ما هالك نشويم
حال اجازه دهيد تا مطالعة كالم خدا را در ادامه از فصل هفدهم انجيل متّي   
  :فرمايد كالم خدا چنين مي. م دهيادامه

  
روز، عيسي، پطرس و يعقوب و برادرش يوحنّا را برداشته،  و بعد از شش"  

و در نظر ايشان هيأت او متبدل گشت  .ايشان را در خلوت به كوهي بلند برد
كه  .اش چون نور، سفيد گرديد اش چون خورشيد، درخشنده و جامه و چهره

اما پطرس به  .كردند ظاهر شده، با او گفتگو ميناگاه موسي و الياس بر ايشان 
اگر ! خداوندا، بودن ما در اينجا نيكو است«عيسي متوجه شده، گفت كه 

جهت موسي و  هجا بسازيم، يكي براي تو و يكي ب بخواهي، سه سايبان در اين
و هنوز سخن بر زبانش بود كه ناگاه ابري درخشنده بر  ».ديگري براي الياس

اين است پسر حبيب من « افكند و اينك آوازي از ابر در رسيد كه ايشان سايه
و چون شاگردان اين را شنيدند، به روي  »!او را بشنويد. كه از وي خشنودم

عيسي نزديك آمده، ايشان را لمس نمود و  .نهايت ترسان شدند در افتاده، بي
ا جز و چشمان خود را گشوده، هيچكس ر »!برخيزيد و ترسان مباشيد«: گفت

آمدند، عيسي ايشان را  زير مي و چون ايشان از كوه به .عيسي تنها نديدند
تا پسر انسان از مردگان برنخيزد، زنهار اين رؤيا را به كسي «قدغن فرمود كه 

  "».نگوئيد باز
  

شكوهي براي عيسي در آن كوه رخ داد؟  توجه كرديد كه چه اتّفاق پر  
چون خورشيد نمايد و روي او هم ر ميعيسي تغييبينيم كه چهره و ظاهر  مي
ساخت  عتيق پر مي اين همانند نوري بود كه چادر اجتماع را در عهد. درخشد مي

آسمان بر گرد عيسي و همان نوري است كه بر تخت پادشاهي خدا در 
نفر از شاگردان عيسي  تواند به اين نور بنگرد، اما سه كس نميهيچ! درخشد مي

و . نهايت ترسان شدند دند و بيالل آسماني عيسي را ديبراي چند لحظة كوتاه ج
عتيق، يعني موسي و الياس را به  نفر از پيامبران عهددر همان لحظات، خدا دو 

در . زمين فرستاد تا با عيسي دربارة مرگ و رستاخيز او در اورشليم صحبت كنند
شكوه   باافكند و صداي بينيم كه ابري درخشنده بر آنان سايه مي اين آيات مي

اين است پسر حبيب من كه از ": فرمايد رسد كه مي خداي پدر از آسمان مي
  "!او را بشنويد. وي خشنودم
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انگيز را در حضور  هاي شگفت شايد بپرسيد كه چرا خدا تمام اين چيز  
خواست تا سه شاهد اين  پطرس، يعقوب و يوحنّا انجام داد؟ چون خدا مي

ها است و  عيسي پسر ازلي و ابدي خداي آسمانحقيقت را ببينند و بشنوند كه 
كالم خدا در رسالة سبب است كه  همين به! همه بايد به سخن او گوش فرا دهند

  :فرمايد ، چنين مي3-1 :1به عبرانيان 
  

 ءوساطت انبيا ههاي مختلف ب خدا كه در زمانِ سلَف به اقسام متعدد و طريق"
 خود متكلّم شد پسروساطت  ه آخر به ما بدر اين ايام به پدران ما تكلّم نمود،

؛ كه ها را آفريد  او عالمةاو را وارث جميع موجودات قرار داد و بوسيلكه 
 ة قوت خود حامل همةفروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به كلم

موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانيد، به دست راست كبريا 
  ".علّيين بنشست در اعال

  
شنويد، شما دربارة عيسي چه فكر  دوستان عزيزي كه صداي بنده را مي  
دانيد؟ آيا باور داريد كه او خداوند جالل است كه از  كسي مي كنيد؟ او را چه مي

دانيد؟ قبل از اينكه  ن ميآسمان آمده است؟ يا او را هم پيغمبري مثل ساير پيامبرا
 تا چند آية ديگر را از جاهاي مختلف خواهم  را به پايان برسانيم، اجازه ميدرس

- 16 :1در رسالة دوم حضرت پطرس . مكالم خدا در اين زمينه برايتان ذكر كن
  :خوانيم ، چنين مي18
  

هاي جعلي نرفتيم، چون از قوت و آمدن خداوند ما  زيرا كه در پي افسانه"
را از زي .كبريايي او را ديده بوديمعيسي مسيح شما را اعالم داديم، بلكه 

خداي پدر اكرام و جالل يافت هنگامي كه آوازي از جالل كبريايي به او رسيد 
 را ما زماني كه آواز اين و ».اين است پسر حبيب من كه از وي خشنودم« :كه

  ". كه از آسمان آورده شدشنيديمبا وي در كوه مقدس بوديم، 
  

  :، چنين نوشته شده است2- 1 :1در رسالة اول حضرت يوحنّا 
  

، آنچه بر آن ديده و به چشم خود ايم شنيدهآنچه از ابتدا بود و آنچه "
و حيات ظاهر شد و .  حياتة كلمةهاي ما لمس كرد، دربار نگريستيم و دست

دهيم از حيات جاوداني كه  دهيم و به شما خبر مي ايم و شهادت مي آنرا ديده
  ".نزد پدر بود و بر ما ظاهر شد

  
  :، چنين آمده است30،31 :20در انجيل اول يوحنّا 
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 نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته ،و عيسي معجزات ديگرِ بسيار"
ليكن اينقدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خدا  .نشد

  ".است و تا ايمان آورده به اسم او حيات يابيد
  

خواهد  يخدا م. قدر سخت باشدكنم كه درك اين موضوعات، آن  نميگمان  
الة دوم در رس. شكوه را درك نماييد به شما بصيرت بخشد تا اين حقايق با

  :فرمايد ، كالم خدا چنين مي14 :2حضرت پولس به قرنتيان 
  

برد و   در موكب ظفر خود ميليكن شكر خدا راست كه ما را در مسيح، دائماً"
  ".كند  ما ظاهر ميةوسيل هجا ب عطر معرفت خود را در هر

  
واريم كه خدا آنچه را كه در اين درس مطالعه كرديم، برايتان آشكار و  دامي  

  .روشن فرمايد
چه كه خداي قادر مطلق در باالي ن  به آكنيم كه تا درس بعدي خواهش مي  

  :خدا دربارة عيسي فرمود. كوه دربارة عيسي آشكار فرمود، بينديشيد
  
  )5 :17متي  ("!ويداو را بشن. اين است پسر حبيب من كه از وي خشنودم"
  

 شما تا درس بعدي. ر و همراه بوديد با ما يااز شما ممنونيم كه در اين درس  
  .آمين. دارتان باشدخدا نگه. سپاريم بزرگ و محبت ميرا به خداي 
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  76 درس
  شبان نيكو

  
  
  

  10انجيل يوحنّا 
  

ي ما در نام خدا، خداوند سالمت. ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
بايستي در  ديديم كه خداوند عيسي به شاگردانش فرمود كه  قبلي،درسدر   

 عيسي .اورشليم زحمت ديده و كشته شود و در روز سوم از مردگان برخيزد
دانست كه به اين جهان آمده تا خون پاكش را فداي آمرزش گناهان  از ابتدا مي

 جاللش را چنين ديديم كه خداوند عيسي،دفعة قبل هم. فرزندان آدم فرمايد
ها ي بودند، به آنان نشان داد تا آنتن از شاگردانش روي كوه هنگامي كه با سه

چهرة عيسي همچون . را شهادت دهندالل و هويت واقعي او باشند و آنشاهد ج
 خدا در عيسي مسيح؛ آشكار خورشيد، درخشنده و نوراني شد و جالل عظيم

  .گرديد
فرمايد كه عيسي  كه كالم خدا مي هم قصد داريم تا ببينيم در اين درس  

. فرمايد  خودش تعبير ميگوسفندان خاصكنند، به  كساني را كه او را پيروي مي
خاطر داشته باشيد، قبالً از كالم خدا فهميديم كه پيامبران غالباً فرزندان آدم  اگر به
هد خوا اما واقعيت اين است كه خدا نمي. كنند  تشبيه ميشده گوسفندان گمرا به 

اين دليل آن است كه .  ، هالك شوندشبان گوسفندان بيتا فرزندان آدم همانند 
كار، جانش را  خدا پسرش را به اين جهان فرستاد تا همچون شباني نيكو و فدا

آيا شما شبان نيكو را . گشته، فدا نمايد براي نجات اين گوسفندان گم
ما توجه  درسكه به اين كنيم  شما را دعوت ميطور نيست،  اگر اينشناسيد؟ مي
  .داد فش جمع شده بودند، تعليم ميروزي عيسي به مردمي كه در اطرا. ماييدفر

  :فرمايد هم انجيل يوحنّا چنين ميكالم خدا در فصل د  
  

كه از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلكه  گويم هر  به شما مي؛ آمين،آمين«"
و اما آنكه از در داخل شود، شبان .  استراهزن و دزداز راه ديگر باال رود، او 
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 را عيسي براي ايشان آورد، اما ايشان نفهميدند اين مثَلو ... ».گوسفندان است
 به ؛ آمين،آمين«: آنگاه عيسي بديشان باز گفت. گويد كه چه چيز بديشان مي

جميع كساني كه پيش از من آمدند،  .گويم كه من درِ گوسفندان هستم شما مي
 ،من در هستم.  هستند، ليكن گوسفندان سخن ايشان را نشنيدنددزد و راهزن

.  نجات يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد؛كه از من داخل گردد هر
ن آمدم تا ايشان حيات م. آيد مگر آنكه بدزدد و بكشد و هالك كند دزد نمي
ن خود شبان نيكو جا. من شبان نيكو هستم« .تر حاصل كنند را زياديابند و آن

اما مزدوري كه شبان نيست و گوسفندان از آنِ او . نهد را در راه گوسفندان مي
كند و  آيد، گوسفندان را گذاشته، فرار مي باشند، چون بيند كه گرگ مي نمي

گريزد چون كه  مزدور مي. سازد  يگيرد و پراكنده م گرگ گوسفندان را مي
نيكو هستم و خاصان خود من شبان . مزدور است و به فكر گوسفندان نيست

شناسد و من پدر  چنانكه پدر مرا مي. شناسند شناسم و خاصان من مرا مي را مي
و مرا گوسفندان ديگر . نهم شناسم و جان خود را در راه گوسفندان مي را مي

بايد آنها را نيز بياورم و آواز مرا خواهند شنيد و . هست كه از اين آغل نيستند
دارد كه   مرا دوست مي،و از اين سبب پدر. خواهند شديك گله و يك شبان 
گيرد، بلكه من   از من نميراكسي آن. گيرم نهم تا آن را باز من جان خود را مي

اين . گيرم قدرت دارم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز. نهم خود آنرا مي
  ».حكم را از پدر خود يافتم

بسياري از ايشان گفتند . ان اختالف افتادسبب اين كالم، در ميان يهودي باز به  
ديگران گفتند كه  »دهيد؟ براي چه بدو گوش مي. ديو دارد و ديوانه است« :كه
پس در  »تواند چشم كوران را باز كند؟ آيا ديو مي. اين سخنان ديوانه نيست«

و عيسي در هيكل، در رواق سليمان . اورشليم، عيد تجديد شد و زمستان بود
  .خراميد مي
تا كي ما را متردد داري؟ اگر تو «: پس يهوديان دور او را گرفته، بدو گفتند  

من به شما گفتم «: عيسي بديشان جواب داد ». آشكارا به ما بگو مسيح هستي،
آورم، آنها براي من  اعمالي را كه به اسم پدر خود به جا مي. و ايمان نياورديد

زيرا از گوسفندان من نيستيد، آوريد  ليكن شما ايمان نمي. دهد شهادت مي
شناسم  شنوند و من آنها را مي گوسفندان من آواز مرا مي. چنانكه به شما گفتم

دهم و تا به ابد هالك  و من به آنها حيات جاوداني مي .كنند و مرا متابعت مي
پدري كه به من . نخواهند شد و هيچكس آنها را از دست من نخواهد گرفت

من و پدر  .تواند از دست پدر من بگيرد ت و كسي نميداد از همه بزرگتر اس
عيسي . ها برداشتند تا او را سنگسار كنند  باز سنگ،آنگاه يهوديان ».يك هستيم



__________________________________________________________  
 PWO    465-راه عدالت

به . هاي نيك به شما نمودم از جانب پدر خود بسيار كار«: بديشان جواب داد
  »كنيد؟ سبب كداميك از آنها مرا سنگسار مي

كنيم، بلكه  سبب عمل نيك، تو را سنگسار نمي هب«: يهوديان در جواب گفتند  
عيسي در جواب  ».خواني خود را خدا ميسبب كفر، زيرا تو انسان هستي و  به

آيا در تورات شما نوشته نشده است كه من گفتم شما خدايان «: ايشان گفت
پس اگر آناني را كه كالم خدا بديشان نازل شد، خدايان خواند و هستيد؟ 

آيا كسي را كه پدر تقديس كرده، به جهان   كتاب محو گردد،ممكن نيست كه 
اگر  گويي، از آن سبب كه گفتم پسر خدا هستم؟ گوييد كفر مي فرستاد، بدو مي

جا  هولكن چنانچه ب. آورم، به من ايمان مياوريد جا نمي اعمال پدر خود را به
ريد تا  ايمان آو منمعجزاتآوريد، به  گاه به من ايمان نمي هرآورم،  مي

باره  پس ديگر ».بدانيد و يقين كنيد كه پدر در من است و من در او
  ".هاي ايشان بيرون رفت خواستند او را بگيرند، اما از دست

  
جا كه وقت اجازه عيسي به يهوديان چه فرمود؟ از آنآيا توجه كرديد كه   
رار  مورد بررسي و پژوهش قام فرمايشات عيسي را در يك درسدهد تا تم نمي
 كه عيسي خود را با دو اسميبر گو را كنيم تا محور گفت ، پس تالش ميدهيم

 شبان نيكو و ديگري درِ گوسفندانيكي از اين اسامي، . ناميد؛ بگذاريم ها ميآن
  .است
او به . كند كه عيسي فرزندان آدم را به گوسفندان تشبيه مي  نخست اين  

 ؛كه از من داخل گردد هر ...تممن درِ گوسفندان هس": فرمايد كه جمعيت مي
نامد؟ در   ميدرِ گوسفندانسؤال اين است كه چرا عيسي خود را . ".نجات يابد

كرد  ها آغلي درست مي ها يك چوپان براي گوسفندانش از سنگ يا بوته آن روز
. كرد كه گوسفندان فقط از آن داخل و خارج شوند و در آن تنها يك در تعبيه مي

گشتند، چوپان آنان را داخل آن  مي كه گوسفندان از چرا بازدر غروب و زماني 
. اش محافظت نمايد خوابيد تا از گله كرد و خودش در جلوي آن در مي آغل مي

خواست داخل آغل شده و گوسفندان را  سبب هر حيوان وحشي كه مي همين به
اظب جا خوابيده و موشد كه البتّه چوپان در آن  رد ميبدرد، بايد از همان در

ن گوسفندان، شود كه درِ واقعي آغل آ اين معلوم مي بر بنا. بود گوسفندانش مي
  .خود چوپان آنان است

اين بدان معنا است كه . خواند  ميدرِ گوسفندانخداوند عيسي خودش را   
معناي ديگر موضوع اين . عيسي مواظب تمام كساني است كه از آن او هستند

بايد از طريق گلة خدا شده و از آن او باشد، خواهد وارد  است كه اگر كسي مي
خواهد از شيطان و  كه مي هر.  و راه ديگري وجود نداردعيسي وارد شود

مجازات گناه رهايي بيابد و از قدرت مرگ آزاد گردد، از طريق عيسي اين كار را 



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    466

دهد تا وارد حيات  كاران اجازه ميعيسي تنها دري است كه به گناه. دبكن
، 12 :4كالم خدا در كتاب اعمال رسوالن علّت است كه  همين به. دجاودان گردن

 در زير اسمي ديگر نجات نيست زيرا كه در هيچكس غير از اوو ": فرمايد مي
  "».آسمان به مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم

 قبل دربارة حضرت نوح و آن سيالب خاطر داريد كه در چند درس ا بهآي  
كرديم؟ خدا فرمان داد كه تنها يك درب در كشتي ساخته شود بزرگ، صحبت 
امان بمانند، از آن درب خواهند از داوري و مجازات خدا در  تا كساني كه مي

كه   و هريافت شد، نجات مي كه از اين درب داخل مي هر. داخل كشتي شوند
ايد فرم ترتيب كالم خدا مي همين به. گشت شد، هالك مي از اين درب داخل نمي

دا شوند و آن در، توانند وارد ملكوت خ كه تنها يك در است كه فرزندان آدم مي
  )9،1 :10يوحنا . (عيسي مسيح است

عيسي . فرمايد، شبان نيكو است دومين نامي كه عيسي به خودش اطالق مي  
 است، زيرا تنها او است كه گوسفندان را دوست دارد و جانش را شبان نيكو

هاي كالم خدا، مزمور  ترين بخش يكي از زيبا. ده استبراي آنان فدا كر
كالم . اجازه دهيد تا اين زبور شيرين را خدمتتان قرائت كنم. وسه است بيست

  :فرمايد خدا دربارة عيسي چنين مي
  

هاي سبز مرا  در مرتع .چيز نخواهم بود خداوند شبان من است؛ محتاج به هيچ"
گرداند و  مي جان مرا بر .كند بري ميهاي راحت مرا ره نزد آب. خواباند مي
 موت ةچون در وادي ساي .نمايد هاي عدالت هدايتم مي خاطر نام خود به راه به

دستي   از بدي نخواهم ترسيد زيرا تو با من هستي؛ عصا و چوب،نيز راه روم
سر . گستراني حضور دشمنانم مي اي براي من به سفره. ي خواهد دادتو مرا تسلّ

آينه نيكويي و  هر .ام لبريز شده است اي و كاسه  تدهين كردهمرا به روغن
خداوند ساكن ة ام عمرم در پي من خواهد بود و در خان تمام اي،رحمت

  ".خواهم بود تا ابداآلباد
  

 همان شبان نيكويي ياد داشته باشيم اين است كه مسيح چه الزم است بهآن  
و عيسي . ا گفته استهاش اين سرودة زيبا ر است كه حضرت داود دربار

يوحنا  (". يك هستيممن و پدر! من شبان نيكو هستم": فرمايد خداوند مي
، يهوديان او را  استبا خدا يك او  اعالن فرموداما زماني كه عيسي) 11،30 :10

توانستند اين  آنان نمي. گويي متّهم كردند و قصد كردند تا او را بكشند به كفر
تا به امروز ! ان آمده استميان آن لباس جسم پوشيده و بهادعا را بپذيرند كه خدا 
را خورند و آن اين سخن عيسي لغزش ميكار آدم از هم بيشتر فرزندان گناه
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كه عيسي با خدا برابر و  كنند كه گفتن اين برخي هم به اشتباه فكر مي. پذيرند نمي
ا كالم خدا ام. طور نيستاما هرگز اين.  وجود دو خدا استمعناي يكي است، به

). 4 :6كتاب تثنيه  (".خداوند خداي ما يكي است": د كهفرماي ها با تأكيد مي بار
تواند مانع از اين شود كه خدا خود را در  اما اين آموزة قطعي و مسلّم نمي

ديده را به انسان  عيسي به جهان آمد تا خداي نا. لباس انسان در زمين ظاهر كند
  .ابر و يكي استعيسي با خدا بر. دنشان ده

دليل كمبود  هاي مختلف كالم خدا اين موضوع آمده است و ما به در بخش  
عبرانيان ( ولي آيات ديگر هم است .كنيم وقت، به ذكر يك نمونه از آن بسنده مي

لة اول  كالم خدا در رسا)9 :2؛19 :1، كولسيان 3 :1، عبرانيان 18 :1، يوحنا 29 :12
  :فرمايد ، چنين مي16 :6پولس رسول به تيموتاؤس 

  
تنها اليموت و ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و ] عيسي[كه "

اآلباد اكرام و قدرت او را تا ابد. تواند ديد احدي از انسان او را نديده و نمي
  ."آمين. باد

  
كه در ": دارد چه كه كالم خدا دربارة عيسي اعالن ميبلي، اين است آن  

 و به اين دالئل ".م، تمامي پري الوهيت ساكن استاز جهت جس] مسيح[
 ".من و پدر يك هستيم": هفرمايد ك درستي و حقيقت بيان مي است كه عيسي به

 او از آسمان آمد و پاك زيست و جان عزيزش را ! شبان نيكو استمسيح عيسي
 او تنها كسي بود كه از مردگان. ها باشد قرباني ساخت تا كفّارة گناهان انسان

. فرمايد برخاست و ديگر نمرد و او است كه حيات جاوداني را عطا مي
  :فرمايد رة خود ميعلّت است كه عيسي دربا همين به
  

شناسم و خاصان من مرا  من شبان نيكو هستم و خاصان خود را مي"
شناسم و جان خود را  شناسد و من پدر را مي كه پدر مرا مي چنان. شناسند مي

. و مرا گوسفندان ديگر هست كه از اين آغل نيستند. نهم  ميدر راه گوسفندان
بايد آنها را نيز بياورم و آواز مرا خواهند شنيد و يك گله و يك شبان خواهند 

نهم تا آن  دارد كه من جان خود را مي  مرا دوست مي،و از اين سبب پدر. شد
قدرت دارم . همن گيرد، بلكه من خود آنرا مي  از من نميراكسي آن. گيرم را باز

 ".اين حكم را از پدر خود يافتم. گيرم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز
  )18-14 :10يوحنا (
  

او كسي است كه براي اينكه »  است،نيكوشبان «، عيسي  سؤالهابر تمامعالوه 
  .ما را آنقدر دوست داشت كه زندگيش را بخاطر ما داد
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بار ديگر به   برسانيم، اجازه دهيد تا يك را به پايانپيش از اينكه اين درس  
  :شيرين خداوند عيسي گوش فرا دهيمفرمايشات 

  
كه از در به آغل گوسفند داخل نشود، بلكه از  گويم هر  به شما مي؛ آمين،آمين"

و اما آنكه از در داخل شود، شبان . راه ديگر باال رود، او دزد و راهزن است
را عيسي براي ايشان آورد، اما ايشان نفهميدند و اين مثَل ... ».گوسفندان است

 به ؛ آمين،آمين«: آنگاه عيسي بديشان باز گفت. گويد كه چه چيز بديشان مي
جميع كساني كه پيش از من آمدند،  .گويم كه من درِ گوسفندان هستم ميشما 

 ،من در هستم. دزد و راهزن هستند، ليكن گوسفندان سخن ايشان را نشنيدند
.  نجات يابد و بيرون و درون خرامد و علوفه يابد؛ز من داخل گرددكه ا هر

من آمدم تا ايشان حيات . كه بدزدد و بكشد و هالك كند آيد مگر آن دزد نمي
شبان نيكو جان خود . من شبان نيكو هستم« .تر حاصل كنند يابند و آن را زياد

وسفندان از آنِ او اما مزدوري كه شبان نيست و گ. نهد را در راه گوسفندان مي
كند و  آيد، گوسفندان را گذاشته، فرار مي باشند، چون بيند كه گرگ مي نمي

گريزد چون كه  مزدور مي. سازد  يگيرد و پراكنده م گرگ گوسفندان را مي
من شبان نيكو هستم و خاصان خود . مزدور است و به فكر گوسفندان نيست

شناسد و من  چنانكه پدر مرا مي .شناسند شناسم و خاصان من مرا مي را مي
و مرا گوسفندان . نهم جان خود را در راه گوسفندان ميشناسم و  پدر را مي

ها را نيز بياورم و آواز مرا خواهند  بايد آن. ديگر هست كه از اين آغل نيستند
 مرا دوست ،و از اين سبب پدر. شنيد و يك گله و يك شبان خواهند شد

گيرد،   از من نميراكسي آن. گيرم نهم تا آن را باز را ميدارد كه من جان خود  مي
قدرت دارم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را . نهم بلكه من خود آنرا مي

  )10يوحنا  (".اين حكم را از پدر خود يافتم. گيرم باز
  

 پيروي شبان نيكو؟ آيا از كنيد كسي پيروي مي شما از چهدوستان عزيز،   
  نماييد؟  ديگري متابعت ميا از كسكنيد؟ ي مي

 بوديد و به اين درس گوش  با ما همراهاز شما ممنونيم كه در اين درس  
 ما هم بپيونديد تا ببينيم كه عيسي كنيم تا به درس بعدي  دعوت ميشما را. داديد

  .فرمايد  خدا را پر ساخته، چه مياز محبتي كه قلب
  :عيسي فرمود اخدا شما را بركت عطا فرمايد تا بفهميد كه چر  

  
من شبان نيكو ...  نجات يابد؛كه از من داخل گردد  هر،من در هستم"

  )9،11 :10يوحنا  (".نهد شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندان مي. هستم
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  77 درس
  قلب خدا

  
  
  
  18،15انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما بادعزيزدوستان   
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  يكه م

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
خدا قدوس و موختيم كه هاي انبياء چنين آ  از نوشته قبلي،يها درسدر   
اما از طرف ديگر هم از كالم خدا . تواند گناه را تحمل كند نمي است و عادل

اين يك خبر خوش براي ما .  استرحيم و بخشندهشويم كه او  متوجه مي
ها و  عصيان. گشته است، زيرا ما شديداً به رحم او نياز داريم هاي گم انسان

اند و ما را در حضور او براي هميشه محكوم  خطاياي ما به خدا اهانت كرده
دو خواهيم  ، ميدر اين درس! ما رحمت آوردكه خود او بر  كنند، مگر اين مي

را مورد مطالعه قرار دهيم كه عيسي خداوند براي گروهي از مردم شرح مثَلي 
 دل پر از بخشش و رحمت عظيم واز اين دو مثَل زيبا و جالب، دربارة . فرمود

توانند اين بخشش و رحمت خدا را  كاران چگونه ميمهر خدا و اينكه گناه
  . خواهيم آموخت؛بيابند
بينيم كه يكي از آنان رحم خدا را دريافت  ، دو مرد را ميمثَل اولدر   
علّق به فرقه و طبقة يكي از آنان مت. ماند دارد و ديگري از آن محروم مي مي
داد، و   انجام ميتر چه تمام دقّت هر دار كه تمام فرائض مذهبي را بهيسيان دينفر

منفور خدا و خلق خدا بود؛ كار و متقلّب كه هگير و گناديگري فردي باج
  .هستند

اجازه دهيد تا از فصل هجدهم انجيل مقدس حضرت لوقا، آياتي را   
  :به كالم مبارك خدا گوش فرا دهيد. خدمتتان قرائت كنم

  
داشتند كه عادل بودند و  و اين مثَل را آورد براي بعضي كه بر خود اعتماد مي"

 يكي فريسي و ديگري باجگير به نفر دو«كه  .شمردند ديگران را حقير مي
 :خود دعا كرد رايطور ب ايستاده بدينفريسيآن  .هيكل رفتند تا عبادت كنند
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كار  ريص و ظالم و زنا ح،كنم كه مثل ساير مردم  تو را شكر مي،كه خدايا
دارم و از آنچه پيدا  مرتبه روزه مي هر هفته دو نيستم و نه مثل اين باجگير،

 دور ايستاده نخواست چشمان خود را باجگيراما آن  .دهم يك مي كنم ده مي
 بر من گناهكار ،خدايا : خود زده گفتة بلكه به سين،سوي آسمان بلند كند به

 خود ةم كه اين شخص، عادل كرده شده به خانگوي به شما مي .ترحم فرما
كس  كه خود را برافرازد، پست گردد و هر زيرا هر ؛خالف آن ديگر  به،رفت

  )18لوقا  ("».افرازي يابد خويشتن را فروتن سازد، سر
  

 خالصه بايد طورخواهد به ما بياموزد؟ ب ي را ميچيز عيسي از اين مثل، چه  
يد كه خدا رحمت خود را به كساني آشكار فرما را ميعرض كنم كه عيسي اين

 و خدا كساني را كنند اعتراف ميپاكي و پليدي خود را نزد خدا  فرمايد كه نا مي
كنند و به خودشان اعتماد بيهوده دارند، محكوم  كه خود را عادل فرض مي

... ": فرمايد ، چنين مي5 :5ل كالم خدا در رسالة اول پطرس دلي همين به. فرمايد مي
 آيا خدا ".بخشد كند و فروتنان را فيض مي خدا با متكبران مقاومت ميزيرا 
 دعايم را من!  شخص عادل هستممنواند كسي را بپذيرد كه پيوسته بگويد ت مي

! روم  به مسجد ميمن! دهم  هدايايم را ميمن! گيرم  روزه ميمن! دهم انجام مي
» من«آيا همه اين ! دهم جام مي اين كار و آن كار را انمن! روم  به كليسا ميمن

شد كه تواند از اعمالي خشنود با قلب خدا نمي!  هرگزكند؟ خدا را خوشنود مي
  .ريشه در دلي متكبر دارند

ياد داريد كه خدا چگونه قائن را كه  به. خدا از دل مغرور، بيزار است  
ايد، زادة آدم و حوا بود و خواست كه با اعمال خودش خدا را خشنود نم نخست

از . پذيرد دوستان عزيز، خدا تغيير نمي. نپذيرفت؟ خدا هدية او را قبول نفرمود
زيرا . خشنود است  ناخواهانة بشر اعمال خودهمان ابتدا تا به اآلن، دل خدا از 

خواهد اين است كه  چه خدا از ما ميآن. نيستاعمال ما در حضور او كامل 
، همانطور كه آن باجگير د آوريميا ا در حضور وي بهآلود خود ر وضع گناه

 »!خدايا، بر من گناهكار رحم كن«گناهكار فهميد و به سينه خود زد و گفت، 
آورد تا رحمتش  وجوش مي اي است كه خدا را به جنب اين همان قلب شكسته

ظاهر متدين، خود را  اما خدا كساني را كه مانند آن فريسي به. را جاري فرمايد
  .پذيرد  ندارد و ايشان را نميپندارد، دوست برتر از ديگران مي

 داوري، خدا ما را با چه كه آن فريسي از ياد برده بود، اين بود كه در روزآن  
او . كس مسئول اعمال خودش است كند و هر كار ديگري مقايسه نميانسان گناه

بد يا كامل و آلوده مي سنجد و تمام اعمال ما را نا ما را با معيار كامل خودش مي
، چنين گفته شده 10 :2در رسالة حضرت يعقوب ! ات هستندكه مستحقّ مجاز
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كه تمام شريعت را نگاه دارد و در يك جزو بلغزد، ملزم همه  زيرا هر": است
قتل ": چنين فرموده است كه ، هم"زنا مكن":  خدايي كه فرموده است".باشد مي

چه  دروغ بگويد، اگراگر كسي . "دروغ نگو":  و نيز دستور فرموده است"مكن
زنا نكرده باشد، ولي باز كامليت شريعت را شكسته و خوار شمرده است و اين 

و ": ، چنين آمده است27 :21در كتاب مكاشفه . دنبال دارد هكار مجازات خدا را ب
پاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل آن  چيزي نا

دليل است كه  همين  به". حيات برّه مكتوبندنخواهد شد، مگر آناني كه در دفتر
تان عزيز، آيا شما هم مثل آن دوس.  نياز دارندرحمت خداتمام فرزندان آدم به 

ايد؟ يا مانند آن فريسي هنوز تالش   را دريافت داشتهرحمت خداگير، باج
 در حضور خدا عادل شمرده ناعمال و پارسايي شخصي خودتاكنيد تا با  مي

  شويد؟
دهد قلب خدا همچون دل  جازه دهيد تا دومين مثال را كه نشان ميحال ا  

رحيم پدري بر فرزندانش، پر از رحمت و فيض است، از كالم خدا بررسي 
  :مخواني در فصل پانزدهم از انجيل مقدس لوقا چنين مي. نماييم

  
 آمدند تا كالم او را بشنوند، نزدش مي  باجگيران و گناهكاران بهةو چون هم"
پذيرد  اين شخص، گناهكاران را مي«: گفتند كنان مي يسيان و كاتبان، همهمهفر

  :پس براي ايشان اين مثل را زده، گفت ».خورد و با ايشان مي
اي پدر، :  به پدر خود گفتترپسر كوچكروزي  ».شخصي را دو پسر بود«  

اين دو پس او مايملك خود را بر . رصد اموالي كه بايد به من رسد، به من بده
و چندي نگذشت كه آن پسر كهتر، آنچه داشت جمع كرده، به . تقسيم كرد

و چون  . خود را تلف نمودةملكي بعيد كوچ كرد و به عياشي ناهنجار، سرماي
تمام را صرف نموده بود، قحطي سخت در آن ديار حادث گشت و او به 

وي . پيوستلك پس رفته خود را به يكي از اهل آن م. شدن شروع كرد محتاج
داشت كه شكم خود را  و آرزو مي .باني كند او را به امالك خود فرستاد تا گراز

  .داد هيچكس او را چيزي نمي  سير كند و،خورند از خَرنوبي كه خوكان مي
آخر به خود آمده، گفت چقدر از مزدوران پدرم نان فراوان دارند و من از   

 :روم و بدو خواهم گفت  ميبرخاسته نزد پدر خود شوم، گرسنگي هالك مي
 آن نيستم كه ةام، و ديگر شايست اي پدر به آسمان و به حضور تو گناه كرده

در ساعت برخاسته  .پسر تو خوانده شوم، مرا چون يكي از مزدوران خود بگير
 او را ديده، ترحم پدرشاما هنوز دور بود كه . سوي پدر خود متوجه شد به

پسر وي را گفت، . و را در آغوش خود كشيده، بوسيددوان آمده، ا نمود و دوان
ام و بعد از اين اليق آن نيستم كه   به آسمان و به حضور تو گناه كرده،اي پدر

 بهترين را از خانه ةليكن پدر به غالمان خود گفت، جام. پسر تو خوانده شوم



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    472

 ةالو گوس آورده بدو بپوشانيد و انگشتري بر دستش كنيد و نعلين بر پايهايش،
زيرا كه اين پسر من  .پرواري را آورده ذبح كنيد تا بخوريم و شادي نماييم

كردن شروع  پس به شادي. مرده بود، زنده گرديد و گم شده بود، يافت شد
  .نمودند

چون آمده نزديك به خانه رسيد، صداي .  او در مزرعه بودپسر بزرگاما   
 اين چيست؟: لبيده پرسيدپس يكي از نوكران خود را ط .ساز و رقص را شنيد

 پرواري را ذبح كرده است ةبه وي عرض كرد برادرت آمده و پدرت گوسال
ولي او خشم نموده، نخواست به خانه درآيد تا  .زيرا كه او را صحيح باز يافت

اما او در جواب پدر خود گفت، اينك  .پدرش بيرون آمده به او التماس نمود
م و هرگز از حكم تو تجاوز نورزيده و ا هاست كه من خدمت تو كرده سال

ليكن چون اين  .اي به من ندادي تا با دوستان خود شادي كنم هرگز بزغاله
 ةها تلف كرده است، براي او گوسال پسرت آمد كه دولت تو را با فاحشه

 تو هميشه با من هستي و ،او وي را گفت، اي فرزند. پرواري را ذبح كردي
 ،بايست شادماني كرد و مسرور شد ولي مي .تو استآنچه از آنِ من است، مال 

  "».زيرا كه اين برادر تو مرده بود، زنده گشت و گم شده بود، يافت گرديد
  

خواهد به ما تعليم دهد؟ در اين مثل،  چيزي را مي خداوند با اين داستان چه  
  .بينيم تر، مي تر و پسر كوچك ما سه مرد را يعني، پدر، پسر بزرگ

 . استخدا گر نشانپدر •
سوي خدا  ه و رو بكنند كاراني است كه توبه ميگناه مبين ترپسر كوچك •

 .كنند براي رحمت او مي
مذهبي هستند و خود را با اين  نمايندة افرادي است كه ترپسر بزرگو  •
  .زنند گول ميبخشد،  ن را نجات مي كه مذهب و اعمالشان ايشاتفكّر
آلود خود  او طبيعت گناه. تر فكر كنيمك بياييد تا كمي دربارة پسر كوچ،ابتدا  

 او به مذّلت در نهايت. كرد ار بيگانه پيروي ميپاك در يك دي را در يك زندگي نا
او از اين زندگي . بختي گرفتار شد كه نتيجة تصميم اشتباه خودش بود و بد
و . گردد ه كرده و به خانة پدرش بازتنگ آمد و تصميم گرفت تا توب بار به نكبت
، و ديگر شايسته آن نيستم ام گناه كردهاي پدر به آسمان و به حضور تو : يدبگو

  .كه پسر تو خوانده شوم، مرا چون يكي از مزدوران خود بگير
آيا . مقابل اين عمل پسرش ببينيم  او را درپدرحال جالب است كه واكنش   

بينيم بكار گرفت؟ خير،  او عصباني بود؟ و آيا او پسرش را همچون يك برده به
  :فرمايد كه كالم خدا چه مي
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دوان   هنوز دور بود كه پدرش او را ديده، ترحم نمود و دوان]آن پسر [اما"
 به ،پسر وي را گفت، اي پدر. او را در آغوش خود كشيده، بوسيدآمده، 

 و بعد از اين اليق آن نيستم كه پسر تو ام گناه كردهآسمان و به حضور تو 
 بهترين را از خانه آورده ةدر به غالمان خود گفت، جامليكن پ. خوانده شوم

 ةو گوسال بدو بپوشانيد و انگشتري بر دستش كنيد و نعلين بر پايهايش،
زيرا كه اين پسر من  .پرواري را آورده ذبح كنيد تا بخوريم و شادي نماييم

كردن شروع  پس به شادي. مرده بود، زنده گرديد و گم شده بود، يافت شد
  ".نمودند

  
توانيم بفهميم كه خدا  آموزيد؟ مي دوستان عزيز، شما از اين موضوع، چه مي  
كاران را خدا گناه. كار دارد يقاً همچون رفتاري را با يك گناهكار توبهنيز دق

كند تا  او صبر مياما . خواهد تا بر ايشان رحمت فرمايد  و ميدوست دارد
سوي او بلند   و دست توبه و نياز بهدرگاه او آيند كار خودشان بههاي گناه انسان

  .ند تا او آنها را اجابت فرمايدكن
او قلب مهربان پدرش . بينيم تر، چيز جالبي را مياما در ارتباط با پسر بزرگ  

و به پدر با . عوض عصباني شد و نخواست تا به خانه وارد شود در. را نداشت
 ه من خدمت تو كرده امهاست ك سال ببين،": گويد كند و مي تلخي اعتراض مي

اي به من ندادي تا با دوستان  و هرگز از حكم تو تجاوز نورزيده و هرگز بزغاله
توانست درك كند، اين بود  تر نميحال آنچه كه پسر بزرگ هر  به".خود شادي كنم
 يك بردهكند؛ خود را  خواست تا پسرش كه برايش كار مي كه پدرشان نمي

 او را  و دوست بداردتمام قلبش او راواست كه خ او پسري را مي! حساب كند
  .از اين خدمت، راضي و خشنود باشدخدمت كند و 

آنان . كنند اكنون نيز بسياري از فرزندان آدم مانند اين پسر بزرگ رفتار مي  
اما خدا از ما ! آورند حساب مي  بهيك برده براي خداخودشان را همچون 

 . پسران و دختران او باشيمخواهد كه ما ميخدا . خواهد تا بردة او باشيم نمي
، 15 :8 در رسالة پولس رسول به روميان اين همان چيزي است كه كالم خدا

 بلكه روح ،ايد تا باز ترسان شويد رو كه روح بندگي را نيافته از آن": فرمايد مي
  ".كنيم  ندا مي؛ا يعني اي پدرايد كه به آن اب يافته  راخواندگي پسر
فرزند كنيد كه  دانيد يا فكر مي  ميبردة خداعزيز، آيا شما خود را دوستان   
جاي كدام يك از آن دو پسر ذكر شده در مثل   هستيد؟ شما خود را بهخدا

ايد و  تر، از گناهان خودتان پشيمان شدهگذاريد؟ آيا همانند پسر كوچك  ميعيسي
كنيد كه  تر، فكر ميگل پسر بزرگرديد؟ و يا مث خواهيد تا نزد پدر آسماني باز مي

 بردة خدارا ادامه دهيد و در حقّ شما ظلم شده است و بهتر است كه راه خود 
پسري باشيد كه خواهد اين است كه مانند   چيزي كه خدا از شما مي.باشيد
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خدا شما را . شود حال مي و از انجام ارادة او خوشدارد پدرش را دوست مي
شما آشكار فرمايد، اما منتظر شما است خواهد رحمتش را بر  دوست دارد و مي

، 18 :30در اشعياء نبي . و رحمت نماييددرگاه او بياييد و از او طلب بخشش  تا به
كشد تا بر شما رأفت  و از اين سبب خداوند انتظار مي": خوانيم چنين مي

ه خداي وهكه ي خيزد تا بر شما ترحم فرمايد چون مي نمايد و از اين سبب بر
  ".خوشابحال همگاني كه منتظر وي باشند. ف استانصا
 درست .خداي رحيم و مهربان منتظر شما است تا به حضور او آييد  

اش بود، خدا هم انتظار شما  شده همانند پدري كه در مثل عيسي منتظر پسر گم
خواهد تا شما با دلي فروتن و  خدا مي. كشد تا بر شما رحمت آورد را مي

او را با تمام دل خود نزد او آييد و  اگر شما به. وبه نماييدشكسته در حضور او ت
توانيد مطمئن باشيد كه خدا را همچون پدري خواهيد ديد كه  گاه ميبجوييد، آن

اما كسي كه متكبر است و رحمت عظيم خدا را خوار . محبتش را نهايتي نيست
ب خدا را انتظار  جانتواند چيزي جز داوري عادالنه و مجازات از نمي، شمرَد مي

  !داشته باشد
 بعدي به مطالعة به ياري خدا، در درس. اه بوديدخيلي ممنونيم كه با ما همر  

انجيل ادامه خواهيد داد تا ببينيم كه چگونه عيسي زندگي را به شخصي 
  !روز از مرگش گذشته است  كه چهارگرداند مي باز

اطر آوريد كه كالم خدا خ خدا به شما بركت عطا فرمايد تا درك نماييد و به  
  :فرمايد مي
  
  ".بخشد كند، و فروتنان را فيض مي خدا با متكبران مقاومت مي"

  )5 :5اول پطرس (
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  78 درس
  قيامت و حيات

  
  
  

  12 ،11يوحنا انجيل 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
التي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عد كه مي

و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به شما 
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالوشخ. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
 اين .يسي اسامي زيادي داردع، از كالم خدا ديديم كه  قبليهاي درسدر   
فهميديم كه عيسي كلمة . كنند تا بفهميم كه عيسي كيست ها به ما كمك مي نام

خدا، پسر حضرت اعال، پسر انسان، برّة خدا، منجي، نان حيات، نور جهان، 
 دو اسم ديگر در اين درس. ن و شبان نيكو استخداوند جالل، درِ گوسفندا

 و "قيامت": ها عبارتند از اين نام. دهيم رار ميعيسي را مورد بررسي اجمالي ق
  .ه دو اسم مهم عيسي خداوند هستند، ك"حيات"

هاي يهود  هاي گذشته مشاهده كرديم كه عيسي مسيح، در سرزمين در درس  
رسانيد و بيماران را شفا  ظهور مي داد، اعمال نيكو به گذشت و تعليم مي مي
اما مذهبيون و فريسيان به . نمودند  ميجمعيت زيادي او را متابعت. بخشيد مي

توانستند حكمت و توانايي عيسي را انكار  ها نمي آن. كردند عيسي حسادت مي
  .داشتند يل به او حسادت روا ميدل همين كنند، به

خواهيم يكي  مي. ، قصد داريم كه به مطالعة انجيل ادامه دهيمدر اين درس  
عيسي جالل كنيم و ببينيم كه چگونه ديگر از معجزات بزرگ عيسي را بررسي 

 در .آورند فرمايد و مردم زيادي به او ايمان مي و قوت خدا را آشكار مي
  :حضرت يوحنّا چنين نوشته شده استفصل يازدهم انجيل 

  
عنْيا كه ده مريم و خواهرش   نام، بيمار بود، از اهل بيتايلعازرو شخصي "

 را به عطر تدهين ساخت و پايهاي او را و مريم آن است كه خداوند .مرتا بود
پس خواهرانش نزد  .به موي خود خشكانيد كه برادرش ايلعازر بيمار بود

داري مريض  اي آقا، اينك آن كه او را دوست مي«:  فرستاده، گفتندعيسي
 بلكه ،اين مرض تا به موت نيست«: چون عيسي اين را شنيد گفت ».است
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و عيسي مرتا و خواهرش و  ».آن جالل يابدبراي جالل خدا تا پسر خدا از 
  .نمود ايلعازر را محبت مي

و بعد از . روز توقّف نمود كه بود دو پس چون شنيد كه بيمار است در جايي  
اي «: شاگردان او را گفتند ».باز به يهوديه برويم«: آن به شاگردان خود گفت

خواهي بدانجا   آيا باز ميخواستند تو را سنگسار كنند؛ و معلّم، اآلن يهوديان مي
هاي روز دوازده نيست؟ اگر كسي در  آيا ساعت«: عيسي جواب داد »بروي؟

ليكن اگر  و. بيند  زيرا كه نور اين جهان را مي،خورد روز راه رود لغزش نمي
اين را گفت و  ». زيرا كه نور در او نيست،كسي در شب راه رود لغزش خورد

روم تا او  اما مي. وست ما ايلعازر در خواب استد«: بعد از آن به ايشان فرمود
اي آقا اگر خوابيده است، شفا خواهد «: ان او گفتنددشاگر. ».را بيدار كنم

 موت او سخن گفت و ايشان گمان بردند كه از آرامي ةاما عيسي دربار ».يافت
و . عازر مرده استلاي«:  بديشان گفتهآنگاه عيسي عالني. گويد خواب مي 

 ».لكن نزد او برويم  شما خشنود هستم كه در آنجا نبودم تا ايمان آريد وبراي
ما نيز برويم تا با «: شاگردان خود گفت پس توما كه به معني توأم باشد به هم

  ».او بميريم
عنْيا  و بيت. باشد  است در قبر ميروز چهار يافت كه  پس چون عيسي آمد،  

و بسياري از يهود نزد مرتا و  .ر پرتابنزديك اورشليم بود، قريب به پانزده تي
و چون مرتا شنيد . جهت برادرشان، ايشان را تسلّي دهند مريم آمده بودند تا به

پس مرتا . ليكن مريم در خانه نشسته ماند. آيد، او را استقبال كرد كه عيسي مي
وليكن اآلن نيز  .مرد بودي، برادر من نمي اي آقا اگر اينجا مي«: به عيسي گفت

عيسي بدو . چه از خدا طلب كني، خدا آن را به تو خواهد داد دانم كه هر مي
دانم كه در قيامت  مي«: مرتا به وي گفت ».برادر تو خواهد برخاست«: گفت

  ».روز بازپسين خواهد برخاست
كه به من ايمان آورد، اگر  هر. من قيامت و حيات هستم«: عيسي بدو گفت  

كه زنده بود و به من ايمان آورد، تا به ابد و هر . مرده باشد، زنده گردد
بلي اي آقا، من ايمان دارم «: او گفت »كني؟ آيا اين را باور مي. نخواهد مرد

و چون اين را گفت، رفت  ».كه تويي مسيح پسر خدا كه در جهان آينده است
استاد آمده است و تو را «: پنهاني خوانده، گفت و خواهر خود مريم را در

و عيسي هنوز . زودي برخاسته، نزد او آمد او چون اين را بشنيد، به ».دخوان مي
و يهودياني  .وارد ده نشده بود، بلكه در جايي بود كه مرتا او را مالقات كرد

دادند، چون ديدند كه مريم برخاسته،  كه در خانه با او بودند و او را تسلّي مي
رود تا در آنجا  به سر قبر مي«: رود، از عقب او آمده، گفتند تعجيل بيرون مي به
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هاي  بر قدم  او را ديده،  كه عيسي بود رسيد، و مريم چون به جايي ».گريه كند
  ».مرد بودي، برادر من نمي اي آقا اگر در اينجا مي«: او افتاد و بدو گفت

عيسي چون او را گريان ديد و يهوديان را هم كه با او آمده بودند گريان   
او را كجا «: و گفت.  مضطرب گشت شدت مكَدر شده، د بهيافت، در روح خو

آنگاه يهوديان  .عيسي بگريست ».اي آقا بيا و ببين« :به او گفتند» ايد؟ گذارده
آيا اين : بعضي از ايشان گفتند »!داشت بنگريد چقدر او را دوست مي«: گفتند

. »ز نميرد؟شخص كه چشمان كور را باز كرد، نتوانست امر كند كه اين مرد ني
اي بود،  ر شده، نزد قبر آمد و آن غارهخود مكد شدت در هپس عيسي باز ب

مرتا خواهر ميت » .سنگ را برداريد«: عيسي گفت .سنگي بر سرش گذارده
عيسي به  ».روز گذشته است اي آقا اآلن متعفّن شده، زيرا كه چهار«: بدو گفت
 »؟ جالل خدا را خواهي ديدآيا به تو نگفتم اگر ايمان بياوري،«: وي گفت

عيسي چشمان خود . پس سنگ را از جايي كه ميت گذاشته شده بود برداشتند
و  .كنم كه سخن من را شنيدي اي پدر، تو را شكر مي«: را باال انداخته، گفت

شنوي؛ ولكن به جهت خاطر اين گروه  دانستم كه هميشه سخن مرا مي من مي
چون اين را گفت، به  ».د كه تو مرا فرستاديكه حاضرند گفتم تا ايمان بياورن

پاي به كفن  و  آن مرده دست،حال در »!ااي ايلعازر، بيرون بي«: آواز بلند ندا كرد
او را «: عيسي بديشان گفت. بسته بيرون آمد و روي او به دستمالي پيچيده بود

  "».باز كنيد و بگذاريد برود
  

 تمام كنيم، خوب است كه كمي انگيز را تفكه اين داستان شگ پيش از اين  
از ابتداي آفرينش تا اآلن كسي نشنيده . دربارة اين معجزة بزرگ عيسي بينديشيم

اما عيسي ! روز در قبر است، زنده كنداي را كه چهار  ي بتواند جسد مردهكه فرد
  .ام داد و ايلعازر را زنده فرمودكار را انج خداوند اين

شكلي نبود، زيرا او كلمة خدا و حيات قدرت مرگ براي عيسي خداوند، م  
در خود حيات دارد و عيسي نيز خدا . باشد كه از آسمان آمده است خدا مي

. كار را انجام داد تواند مرده را زنده كند و عيسي اين تنها خدا مي. گونه بوداين
دليل است كه هنگامي كه  همين به.  است سرچشمة حياتعيسي مسيحزيرا 

خداوند عيسي به خواهر . عازر را صدا زد، او از قبر بيرون آمدعيسي خداوند، ايل
كه به من ايمان آورد، اگر مرده  هر. من قيامت و حيات هستم": ايلعازر فرمود

و هر كه زنده بود و به من ايمان آورد، تا به ابد نخواهد . باشد، زنده گردد
  ".مرد
كه عيسي به ايلعازر  از اينتمام كنيم و ببينيم كه پسحال بيايد تا داستان را   

يل  فصل يازدهم انجكالم خدا در. ه اتّفاقي رخ دادفرمود كه از قبر بيرون آيد، چ
  :يوحنّا ميفرمايد
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چه عيسي كرد ديدند، ن كه با مريم آمده بودند، چون آنآنگاه بسياري از يهوديا"
ا از وليكن بعضي از ايشان نزد فريسيان رفتند و ايشان ر. بدو ايمان آوردند

 شورا ،پس رؤساي كَهنه و فريسيان .هايي كه عيسي كرده بود آگاه ساختند كار
اگر او را نمايد؟  چه كنيم زيرا كه اين مرد، معجزات بسيار مي«: نموده، گفتند

چنين واگذاريم، همه به او ايمان خواهند آورد و روميان آمده، جا و قوم ما را 
  ».خواهند گرفت

شما «:  كه در آن سال رئيس كَهنه بود، بديشان گفت،نام قيافايكي از ايشان،   
جهت ما مفيد است كه يك شخص در  كنيد كه به و فكر نميدانيد  هيچ نمي

 بلكه ،و اين را از خود نگفت ».راه قوم بميرد و تمامي طائفه هالك نگردد
بايست عيسي در راه آن   رئيس كَهنه بود، نبوت كرد كه مي،چون در آن سال

 بلكه تا فرزندان خدا را كه متفرّقند ،و نه در راه آن طايفه تنها يفه بميرد؛طا
پس بعد از آن . روز شورا كردند كه او را بكشند  و از همان.در يكي جمع كند

رفت بلكه از آنجا روانه شد به موضعي   آشكارا راه نمي،عيسي در ميان يهود
 شاگردان خود در آنجا توقّف نزديك بيابان به شهري كه افرايم نام داشت و با

  .نمود
 قبل از فصح به اورشليم ؛و چون فصح يهود نزديك شد، بسياري از بلوكات  

بودند و در هيكل ايستاده، به  و در طلب عيسي مي. آمدند تا خود را طاهر سازند
اما رؤساي كَهنه و  »آيد؟ بريد؟ آيا براي عيد نمي چه گمان مي«گفتند  يكديگر مي

الع دهد تا او را  حكم كرده بودند كه اگر كسي بداند كه كجا است اطّ،ريسيانف
  ".گرفتار سازند

  :خوانيم در فصل دوازدهم انجيل يوحنا، چنين مي
عنيا آمد، جايي كه ايلعازر  روز قبل از عيد فصح، عيسي به بيت پس شش"  

ر كردند و مرتا و براي او در آنجا شام حاض .خيزانيده بود مرده را از مردگان بر
آنگاه مريم رطلي از عطر . كرد و ايلعازر يكي از مجلسيان با او بود خدمت مي

بها گرفته، پايهاي عيسي را تدهين كرد و پايهاي او را از  سنبلِ خالص گران
پس يكي از  .مويهاي خود خشكانيد، چنانكه خانه از بوي عطر پر شد

 وي بود، ةكنند ون كه تسليمشاگردان او يعني يهوداي اسخريوطي، پسر شمع
و » دينار فروخته نشد تا به فقرا داده شود؟ چه اين عطر به سيصد براي«: گفت

رو كه دزد بود و  داشت، بلكه از آن رو گفت كه پرواي فقرا مي اين را نه از آن
: عيسي گفت. داشت مي شد بر  او و از آنچه در آن انداخته ميةخريطه در حوال

زيرا كه . داشته است هرا نگااين جهت روز تكفين من را كه بهاو را واگذار زي«
  ».باشند و اما من همه وقت با شما نيستم فقرا هميشه با شما مي
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پس جمعي كثير از يهود چون دانستند كه عيسي در آنجاست آمدند، نه براي   
گاه آن .خيزانده بود ببينند  بلكه تا ايلعازر را نيز كه از مردگانش بر،عيسي و بس

 زيرا كه بسياري از .رؤساي كَهنه شورا كردند كه ايلعازر را نيز بكشند
  ".آوردند رفتند و به عيسي ايمان مي يهود به سبب او مي

  
 رسد، اما پيش از اتمام درس ميپايان  كم به  ما كمدوستان عزيز، وقت درس  

فريسيان آيا به واكنش رهبران مذهبي و . الزم است كه به موضوعي توجه كنيم
كدام از آنان جرأت انكار معجزات ه نموديد؟ هيچنسبت به معجزة عيسي توج

يدند كه عيسي يك مرده را كه چهار روز د عيسي را نداشتند، زيرا خودشان مي
العمل فريسيان و رئيس آنان به اين امر چه  اما عكس. فرمايد در قبر بود، زنده مي

خير، آنان توبه ت است، ايمان آوردند؟ بود؟ آيا آنان به عيسي كه سرچشمة حيا
  !گرايد، تمام معجزات عيسي باعث نشد تا رئيس كاهنان به توبه بنكردند

تر از عيسي متنفّر شدند و با هم شورا كردند تا پس از آن رئيس كاهنان بيش  
آنان حتّي تصميم گرفتند كه ايلعازر . ترتيب ممكن، عيسي را از ميان بردارند هر به

شند زيرا او دليلي بود كه بسياري از يهوديان با ديدن او به عيسي ايمان را هم بك
آنان خدا و حقيقت ! قلب آن رؤساي مذهبي چقدر از خدا دور بود. آورده بودند

ها فقط به همة آن. گرفتند عجزه را نديده مي آنان اين همه م.را دوست نداشتند
 عيسي را كه سد راهشان علّت تصميم گرفتند كه همين به. فكر خودشان بودند

  .ترسيدند افزون عيسي مي بيت روززيرا از قدرت و محبو. بين ببرندز است ا
كسي فكر كشتن  كنيد؟ چه كار چه فكر مي شما دربارة اين رهبران مذهبي ريا  

كرد، زيرا او از  عيسي را در سر آنان انداخته بود؟ شيطان آنان را راهنمايي مي
كرد كه اگر يهوديان عيسي را بكشند، برنامة  ن فكر ميشيطا. عيسي متنفّر است

دانست  اما چيزي كه شيطان نمي. شود خدا براي نجات بشر با شكست مواجه مي
خدا تصميم داشت تا از مرگ عيسي براي رستگاري فرزندان آدم اين بود كه 

دانستند كه مرگ  چنين نمي آنها هم!از قدرت و اسارت شيطان استفاده فرمايد
تواند خداوند را در خود نگاه  قبر نمي.  خداوند عيسي غلبة هميشگي نداردبر

 او به خواهر ايلعازر فرمود كه .عيسي خداوند قيامت و حيات استدارد، زيرا 
كه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد، زنده  هر . هستمقيامت و حياتمن «

  )26- 25 :11يوحنا  ("كني؟ را باور مي  آيا اين...گردد
كنيم كه  شما عزيزان را دعوت مي.  خود را پايان دهيمبايد در اينجا درس  
 قصد داريم كه درس بعديدر .  مطالعة انجيل به كتاب مقدس مراجعه كنيدبراي

گويي انبياء را  سوار بر كرّة االغي بود، تا پيشورود عيسي را به اورشليم كه
  . از انجيل مقدس خدا بررسي كنيمانجام رساند، به
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 را درك كنيد كه هد تا معناي مبارك فرمايشات مسيحخدا شما را تعليم د  
  :فرمود

  
كه به من ايمان آورد، اگر مرده باشد، زنده  هر. من قيامت و حيات هستم"

را   آيا اين.و هر كه زنده بود و به من ايمان آورد، تا به ابد نخواهد مرد. گردد
  )26- 25 :11يوحنا  ("كني؟ باور مي

  
خـداي زنـده    . سـپاريم    بعدي شما را به خداي خالق تمام جهان مي         درستا    

  .آمين. نگهدارتان باد
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  79 درس
  ورود عيسي به اورشليم

  
  
  

  .، غيره20-18 لوقا انجيل
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
نياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او ب كه مي

و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به شما 
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
روز چهار  را كه  خداوند عيسي يك مردهچگونه ديديم كه  قبلي،درسدر   

قدرت مرگ براي عيسي هيچ مشكلي نبود، . زنده فرمودگذشت،  از مرگش مي
قصد داريم با مطالعة انجيل مقدس اين درس در . زيرا او قيامت و حيات است

آنچه را كه  عيسي هر. شود تا بميرد ببينيم كه عيسي فروتنانه وارد اورشليم مي
دانست كه رهبران مذهبي يهود او  مي او .دانست قرار بود برايش اتّفاق افتد، مي

حال،  اين با. كنند تا او را شكنجه داده و بر صليب بكشند ها تسليم مي را به رومي
، 51 :9در انجيل لوقا . نداشت شليم بازاين آگاهي بر آينده، او را از ورود به اور

عزم شد روي خود را به  هاي صعود او نزديك مي و چون روز": خوانيم چنين مي
ه اورشليم به شاگردانش مسائل مهمي را  او در را".سوي اورشليم نهاد ثابت به

اما مرا تعميدي است ": ، چنين نوشته شده است50 :12وقا فرمود كه در انجيل ل
  ".سر آيد هكه بيابم و چه بسيار در تنگي هستم، تا وقتي كه آن ب

سوي اورشليم   بهاما سؤال اين است كه چرا عيسي با عزمي چنان راسخ، رو  
! خواستند او را بكشند خواست تا خود را تسليم آناني كند كه مي داشت؟ او مي

شما را شكنجه خواهند  اگر شما بدانيد كه در شهري مي!  استعجيبيموضوع 
 اين كشند، آيا به آن شهر خواهيد رفت؟طرز فجيعي شما را بنهايت ب داده و در

دنيا  دانست كه دليل به عيسي مي!  داددرست همان كاري بود كه عيسي انجام
ها را  آمدنش اين است كه روي صليب كشته شود تا كفّارة گناهان تمام انسان

دنبال خوشي  عيسي به جهان نيامد تا به. كمال بپردازد تا آنان نجات بيابند و تمام
ة خدا بود كه پيامبران آنرا ، انجام ارادهدف مسيحخودش باشد، بلكه 

آيد تا  جهان مي  بهامبران نبوت كرده بودند كه مسيح پي:ه بودندگويي كردپيش
جاي اسحاق  رنج كشيده و بيرون از اورشليم روي كوهي كه ابراهيم قوچي را به
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الزم بود . قرباني نمود، خون پاكش را براي پاك نمودن گناه فرزندان آدم بريزد
سي مسيح؛ به كمال و تا قرباني كردن نمادين گوسفند براي كفّارة گناه، در عي

براي همين بود كه عيسي به اورشليم رفت، شهري كه همانند چاه . انتهاء برسد
  !را براي بلعيدن او باز كرده بودشيران گرسنه براي شكار؛ دهان خود 

. اجازه دهيد تا چند آيه را از جاهاي مختلف كالم خدا برايتان قرائت كنم  
به . خوانم مي، آياتي را در همين زمينه ابتدا از فصل دهم انجيل حضرت مرقُس

  :كالم خدا گوش دهيد
  

 ايشان ي و عيسي در جلوتندرف سوي اورشليم مي در راه بهو چون "
رفتند، ترس بر ايشان  خراميد، در حيرت افتادند و چون از عقب او مي مي

آنگاه آن دوازده را باز به كنار كشيده، شروع كرد به اطّالع . مستولي شد
اينك به " :كه )32 :10مرقُس  (".شد به ايشان از آنچه بر وي وارد ميدادن 

 و بر تسليم شوددست رؤساي كَهنه و كاتبان  رويم و پسر انسان به اورشليم مي
خريه نموده، و بر وي س ،ها سپارند او را به امت و وي فتواي قتل دهند

م روز سو و د كشتاش زنند و آب دهان بر وي افكنده، او را خواهن تازيانه
  ".خواهد برخاست

  
  :كنم خدمتتان قرائت مي، 43-34 :18 فصل  انجيل حضرت لوقاچنين ازهم

 و اين سخن از ايشان مخفي . چيزي از اين امور نفهميدندشاگرداناما "  
ريحا رسيد، كوري و چون نزديك اَ .گفت، درك نكردند مي چهداشته شد و آن

گذشتند  و چون صداي گروهي را كه مي.  بودجهت گدايي بر سر راه نشسته هب
 ،در حال. عيسي ناصري درگذر است: گفتندش چيز است؟ چه: شنيد، پرسيد

و هر چند » .اي عيسي، اي پسر داود، بر من ترحم فرما«: فرياد برآورده گفت
دادند تا خاموش شود، او بلندتر فرياد   او را نهيب مي،رفتند آناني كه پيش مي

گاه عيسي ايستاده فرمود تا او را  آن. ».پسر داودا بر من ترحم فرما« :زد كه مي
خواهي  چه مي«: گفت  از وي پرسيده،،و چون نزديك شد. نزد وي بياورند
: عيسي به وي گفت ».اي خداوند، تا بينا شوم«: عرض كرد» براي تو بكنم؟

خدا را در ساعت بينايي يافته،  ».بينا شو كه ايمانت تو را شفا داده است«
كنان از عقب او افتاد و جميع مردم چون اين را ديدند، خدا را تسبيح  تمجيد

  ".خواندند
  :يكم انجيل متّي همچنين نوشته شده است و در فصل بيست

. فاجي نزد كوه زيتون شدند و چون نزديك به اورشليم رسيده، وارد بيت"  
اي  در اين قريه«: گفتنفر از شاگردان خود را فرستاده، بديشان  آنگاه عيسي دو
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اش بسته خواهيد   با كرّهاالغيكه پيش روي شما است برويد و در حال، 
گاه كسي به شما سخني گويد،  و هر. آنها را باز كرده، نزد من آوريد. يافت

و اين » .الفور آنها را خواهد فرستاد ها احتياج دارد كه في بگوييد خداوند بدين
دختر صهيون را « : كهگفته است تمام شودهمه واقع شد تا سخني كه نبي 
آيد با فروتني و سواره بر حمار و بر كرّه  گوييد اينك پادشاه تو نزد تو مي

  ».االغ
 آوردند و االغ را لعم هن رفته، آنچه عيسي بديشان امر فرمود، بداپس شاگر  

هي و گرو. با كرّه آورده، رخت خود را بر آنها انداختند و او بر آنها سوار شد
ها   شاخه،هاي خود را در راه گسترانيدند و جمعي از درختان بسيار، رخت

: گفتند كنان مي پس او رفته، فرياد و و جمعي از پيش. گستردند بريده، در راه مي
هوشيعانا در ! آيد هوشيعانا پسر داودا، مبارك باد كسي كه به اسم خداوند مي«

  "»!علييني اعل
  :خوانيم جيل لوقا چنين ميزدهم اندر ادامه در فصل نو

 شاگردان خود را ،اي استاد«: آنگاه بعضي از فريسيان از آن ميان بدو گفتند"  
گويم اگر اينها ساكت شوند،  به شما مي«: او در جواب ايشان گفت ».نهيب نما

و چون نزديك شده، شهر را نظاره كرد بر آن  ».ها به صدا آيند آينه سنگ هر
دانستي هم در اين زمانِ خود آنچه باعث  ر تو نيز مياگ«: گفت گريان گشته،

زيرا ايامي بر  .لحال از چشمان تو پنهان گشته استشد، لكن اَ سالمتي تو مي
آيد كه دشمنانت گرد تو سنگرها سازند و تو را احاطه كرده از هر  تو مي

و تو را و فرزندانت را در اندرون تو بر خاك  .جانب محاصره خواهند نمود
ايام تفقّد  زيرا كه ،هند افكند و در تو سنگي بر سنگي نخواهند گذاشتخوا

  "».خود را ندانستي
  :جيل حضرت متّي هم چنين آمده استيكم ان و در آياتي از فصل بيست

اين «: گفتند و چون وارد اورشليم شد، تمام شهر به آشوب آمده، مي"  
پس عيسي  ». جليلاين است عيسي نبي از ناصرة«: آن گروه گفتند »؟كيست

فروش  و  خريد،داخل هيكل خدا گشته، جميع كساني را كه در هيكل
فروشان را  هاي كبوتر هاي صرّافان و كرسي تختكردند، بيرون نمود و  مي

 دعا ة من خانةمكتوب است كه خان«:  ايشان را گفت و.واژگون ساخت
  ».ايد  دزدانش ساختهرةليكن شما مغا. شود ناميده مي

اما رؤساي  .ن و شالن در هيكل، نزد او آمدند و ايشان را شفا بخشيدو كورا  
گشت و كودكان را كه در هيكل  كهنه و كاتبان چون عجايبي كه از او صادر مي

به وي   ديدند، غضبناك گشته،؛گفتند مي» ،هوشيعانا پسر داودا«فرياد برآورده، 
بلي مگر  «: ن گفت عيسي بديشا»گويند؟ شنوي آنچه اينها مي نمي« : گفتند

 "»خوارگان حمد را مهيا ساختي؟ ايد اين كه از دهان كودكان و شير نخوانده
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  :، چنين آمده است18 :11يل مرقس و در انج
چون رؤساي كهنه و كاتبان اين را بشنيدند، در صدد آن شدند كه او را "  

وي  مردم از تعليم ةكه هم  چون،چطور هالك سازند زيرا كه از وي ترسيدند
 ".بودند متحير مي

  :كنم نّا را هم خدمتتان قرائت ميو نيز آياتي از فصل دوازدهم انجيل يوح
 كه پسر انسان جالل ساعتي رسيده است«: عيسي در جواب ايشان گفت"  

افتد نميرد،  ي گندم كه در زمين مةگويم اگر دان  به شما مي؛ آمين،آمين .يابد
كسي كه جان خود را دوست دارد، . سيار آورد ثمر ب؛ ليكن اگر بميرد،دتنها مانَ

كه در اين جهان جان خود را دشمن دارد، تا حيات  آن را هالك كند؛ و هر
  .را نگاه خواهد داشتجاوداني آن

اآلن جان من مضطرب است و چه بگويم؟ اي پدر مرا از اين ساعت   
 اسم ،اي پدر .ام جهت همين امر تا اين ساعت رسيده لكن به ،؟رستگار كن

جالل دادم و باز  «: ناگاه صدايي از آسمان در رسيد كه.»!خود را جالل بده
رعد «: پس گروهي كه حاضر بودند اين را شنيده، گفتند. ».جالل خواهم داد

:  عيسي در جواب گفت. »!اي با او تكلّم كرد فرشته«: و ديگران گفتند» !شد
لحال داوري اين جهان است اَ. جهت شما اين صدا از براي من نيامد، بلكه به«

و من اگر از زمين بلند كرده . شود و اآلن رئيس اين جهان بيرون افكنده مي
اين را گفت كنايه از آن قسم و » . همه را به سوي خود خواهم كشيد شوم،

 ".بايست بميرد موت كه مي
 

در اين آيات ديديم . جا توقّف كرده و بينديشيم اجازه دهيد تا كمي در همين 
كه انبوهي از  حاليشود، در  ه االغي وارد اورشليم ميكه عيسي سوار بر كرّ

دانستند كه چرا  اما مردم نمي. كنند جمعيت او را با شادي و اميد؛ استقبال مي
فهميدند كه چه  حتّي شاگردان عيسي هم نمي. عيسي به اورشليم آمده است

 از زير ستم  كه استادشان آنها راوار بودند آنان اميد. حال رخ دادن است اتّفاقي در
اما اين هدف آمدن عيسي به دنيا . گر رومي نجات بخشدو سلطة دشمنان اشغال

 او نيامد تا اين .عيسي به جهان آمد تا امپراتوري شيطان را نابود فرمايد. نبود
ها را  هاي گمراه و تاريك انسان قلبجهان فاسد را درست كند، بلكه آمد تا 

گشت  روز خداوند عيسي خواهد باز اما يك. گرداند سوي خدا باز هشفا بخشد وب
بهرحال . يا را اصالح فرمايدها را با عدالتش داوري فرمايد و دن تا تمام انسان

او . او آمد تا با مرگش براي ما قرباني شود بار به جهان آمد،  نخستينوقتي او
طور كه خدا از  درست همانگناهانشان آزاد گردند، تا فرزندان آدم از جريمة آمد

  . پيامبرانش اينرا وعده داده بودطريق
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  :دهم انجيل لوقا چنين فرموده استكالم خدا در فصل نوز
 ،، اما رؤساي كهنه و كاتبان و اكابر قومداد تعليم ميروز در هيكل  و هر"  

و نيافتند چه كنند زيرا كه تمامي مردم بر او  .كردند قصد هالك نمودن او مي
  ".خته بودند كه از او بشنوندآوي
  : بيستم اين انجيل چنين آمده استچنين در ادامه و در فصلهم

روزي از آن روزها واقع شد هنگامي كه او قوم را در هيكل تعليم و "  
به ما «: به وي گفتند ه و كاتبان با مشايخ آمده،نه كَيداد كه رؤسا بشارت مي

كيست كه اين قدرت را به تو كني و  ها را مي بگو كه به چه قدرت اين كار
به من . پرسم من نيز از شما چيزي مي«: در جواب ايشان گفت. »؟داده است

ايشان با خود انديشيده، گفتند  » از آسمان بود يا از مردم؟اتعميد يحي بگوييد
و اگر گوييم  آينه گويد چرا به او ايمان نياورديد؟ كه اگر گوييم از آسمان، هر

 ». نبي استادارند كه يحي مامي قوم ما را سنگسار كنند زيرا يقين مياز انسان، ت
من نيز «: عيسي به ايشان گفت ».دانيم از كجا بود نمي«پس جواب دادند كه 

  ».آورم جا مي ها را به چه قدرت به گويم كه اين كار شما را نمي
 و به شخصي تاكستاني غرس كرد« :و اين مثل را به مردم گفتن گرفت كه  

 غالمي نزد باغبانان ،و در موسم .ت مديدي سفر كرد مد،باغبانش سپرده
 .گردانيدند دست باز اما باغبانان او را زده، تهي.فرستاد تا از ميوه باغ بدو سپارند

دست  حرمت كرده، تهي  بياو را نيز تازيانه زده. انه نمودپس غالمي ديگر رو
 . نيز مجروح ساخته بيرون افكندنداو را. مي فرستادو باز سو .گردانيدند باز

فرستم شايد چون او را  كنم؟ پسر حبيب خود را مي آنگاه صاحب باغ گفت چه
كنان   او را ديدند، با خود تفكّر،اما چون باغبانان . احترام خواهند نمود،بينند

حال  در .باشد، بياييد او را بكشيم تا ميراث از آنِ ما گردد گفتند، اين وارث مي
او  پس صاحب باغ بديشان چه خواهد كرد؟. ا از باغ بيرون افكنده كشتنداو ر

پس » .خواهد آمد و باغبانان را هالك كرده باغ را به ديگران خواهد سپرد
پس معني اين نوشته «: به ايشان نظر افكنده گفت . گفتند حاشا،چون شنيدند

و هر  .ست زاويه شده اسنگي را كه معماران رد كردند، همان سرِچيست، 
 او را نرم خواهد ،كه بر آن سنگ افتد خُرد شود، اما اگر آن بر كسي بيفتد

ه و كاتبان خواستند كه در همان ساعت او را نهآنگاه رؤساي كَ. »!ساخت
 ةزيرا كه دانستند كه اين مثل را دربارليكن از قوم ترسيدند . گرفتار كنند

  ".ايشان زده بود
  

، عيسي به كساني كه قصد جان او داشتند، هشدار از مثَل باغبانان شرير  
كنيد؟ جالب است كه  آيا شما دوست عزيز معناي اين مثل را درك مي. دهد مي

 را به صاحب باغ، خدادر اين مثال، عيسي . معناي اين مثل، زياد دشوار نيست
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ان شرير تشبيه  را به باغبانرهبران مذهبي يهود را به باغبانان و قوم اسرائيل
 را به خادمين صاحب باغ و خود را به پسر پيامبرانچنين او هم. فرمايد يم

  .نمايد تشبيه مي عيسي مسيح كه توسط باغبانان كشته شد، يعني صاحب باغ،
شود فهميد كه چرا رهبران مذهبي و فريسيان از عيسي عصباني  راحت مي  

ن مثل را ذكر دانستند كه عيسي دربارة آنان اي آنان خيلي خوب مي. شده بودند
بكار تشبيه  آنان فهميدند كه عيسي آنان را به باغبانان شرير و نا! كرده است

دهند و چشم طمع به اموال صاحب باغ  فرموده است كه خادمين خدا را آزار مي
عيسي ! كشند دارند و او را مي دارند و حتّي پسر عزيز او را هم حرمت نمي

قاتالن انبياء و  و گيرند  انبياء را نديده ميكالمفرمود كه فريسيان و كاتبان،  مي
را به آنان فرمود، بلكه از كالم تنها اين عيسي خداوند نه! پسر حضرت اعال هستند

سنگي را كه معماران رد ": قول فرموده و به ايشان فرمود كه انبياء هم نقل
ا اگر و هر كه بر آن سنگ افتد خُرد شود، ام . زاويه شده استكردند، همان سرِ
) 22 :118، مزمور 18-17 :20لوقا  (". او را نرم خواهد ساخت،آن بر كسي بيفتد

 به رهبران مذهبي و فريسيان؛ هشدار داد كه آن دليل، خداوند مسيح همين به
حرمت ساختند و كمر به قتل او   كردند و بي را كه ايشان رداي دهنده نجات

  !اهد نشست عادالنة ايشان خوداورينهايت به  بستند، در
راهيتان از شما براي هم.  ما به اتمام رسيده استدوستان عزيز، وقت درس  

انگيز عيسي و رهبران   به مدد خدا به داستان شگفتدر درس بعدي. ممنونيم
  .مذهبي يهود، خواهيم پرداخت

 موعود است، درك د تا كالم او را كه دربارة مسيحخدا شما را بركت ده  
  :فرمايد نماييد كه مي

  
 ". او آفريده شد و جهان او را نشناختةواسط او در جهان بود و جهان به"
  )10 :1انجيل يوحنّا (
  

  .آمين.  بعدي خدا يار و نگهدار شما بادتا درس  
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  80 درس
  كالم دشوار و حقيقي

  
  
  
  25-22انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  ميكه 

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
شود،   ديديم كه عيسي با آگاهي كامل؛ وارد شهر اورشليم ميبلي، قدرسدر   

همان كساني كه با هم . شهري كه جايگاه كاهنان و معلّمين مذهبي يهود بود
چه كه قرار بود برايش عيسي از هر آن! ند تا عيسي را بكشندشورا كرده بود
او . نداشت ليم باز، اما اين آگاهي او را از ورود به اورشخبر بود اتّفاق افتد، با

تنها . دانست كه به جهان آمده تا براي كفّارة گناهان بشر جانش را فدا سازد مي
  .را دستگير كرده و بر صليب بكشندروز باقي مانده بود تا كاهنان او  چند
چه كه ما تقاضا داريم كه با دقّت به آنجا كه هستيد، از ش ، هردوستان عزيز  

كاري و  گويد و آنان را براي ريا بي يهود ميخداوند عيسي به رهبران مذه
نقل از   بهسخناني كه در اين درس. را دهيدفرمايد؛ گوش ف شرارتشان توبيخ مي

ف، قول معرو به. شود، دشوار و حقيقي است فرمايشات خداوند عيسي ذكر مي
  .هايي است ساعت، پر از چنين گفته اين و درس! حقيقت هميشه تلخ است

ي خداوند وارد اورشليم كه عيس ديديم، پس از آن گذشتهكه در درسچنان  
روز، رهبران و هر . داد فت و مردم را تعليم مير روز به معبد ميگرديد؛ هر 

خاطر سخني گرفتار در پي فرصتي بودند كه عيسي را بمذهبي و ملّايان يهود، 
ند، چون ترسيد ها از مردم مياما آن. مان جرم به مرگ بسپارندكرده و او را به ه

تّي يك خواستند كه ح سپردند و نمي اشتياق به فرمايشات عيسي گوش مي مردم با
  !كلمه را هم از دست بدهند

  
  :فرمايد  لوقا، كالم خدا چنين ميدر فصل بيستم انجيل حضرت

نمودند تا سخني  خود را صالح مي فرستادند كه جاسوسانو مراقب او بوده "
پس از او سؤال نموده،  .درت والي بسپارند، او را به حكم و قاز او گرفته
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دهي و از  راني و تعليم مي دانيم كه تو به راستي سخن مي اي استاد مي«: گفتند
آيا بر ما جايز  آموزي، كني، بلكه طريق خدا را به صدق مي داري نمي كسي رو

او چون مكر ايشان را درك كرد،  »هست كه جزيه به قيصر بدهيم يا نه؟
. ديناري به من نشان دهيدكنيد؟  مرا براي چه امتحان مي« :بديشان گفت

او به  ».از قيصر است«: ايشان در جواب گفتند«صورت و رقمش از كيست؟ 
 ».پس مال قيصر را به قيصر رد كنيد و مال خدا را به خدا«: ايشان گفت

پس چون نتوانستند او را به سخني در نظر مردم ملزم ) 16-15 :12مرقس (
  ".از جواب او در عجب شده، ساكت ماندندسازند، 

  :يابيم انجيل حضرت متّي، چنين ميدوم  و در فصل بيست
 كه منكر قيامت هستند نزد او آمده، سؤال صدوقيانو در همان روز، "  

بايد  اوالد بميرد، مي اي استاد، موسي گفت اگر كسي بي«: نموده، گفتند
باري در ميان .  برادر خود پيدا نمايد زن او را نكاح كند تا نسلي براي،برادرش

ما هفت برادر بودند كه اول زني گرفته، بمرد و چون اوالدي نداشت زن را به 
و آخر از همه آن . و همچنين دومين و سومين تا هفتمين. برادر خود ترك كرد

 زيرا كه ،پس او در قيامت، زن كداميك از آن هفت خواهد بود. زن نيز مرد
گمراه هستيد از اينرو كه « :عيسي در جواب ايشان گفت »اشتند؟همه او را د

 در ادامه و در فصل بيستم انجيل حضرت ".ايد نيافته كتاب و قوت خدا را در
ابناي اين عالم نكاح «: عيسي در جواب ايشان گفت": خوانيم لوقا هم مي

لم و به ليكن آناني كه مستحق رسيدن به آن عا .شوند كنند و نكاح كرده مي مي
زيرا ممكن  .شوند كنند و نه نكاح كرده مي قيامت از مردگان شوند، نه نكاح مي

باشند،  مي  مثل فرشتگان و پسران خدا؛ از آن جهت،نيست كه ديگر بميرند
خيزند، موسي نيز در  مي و اما اينكه مردگان بر .كه پسران قيامت هستند  چون

اي ابراهيم و خداي اسحاق و خداي شان داد، چنانكه خداوند را خدنذكر بوته 
.  بلكه خداي زندگان است،و حال آنكه خداي مردگان نيست. يعقوب خواند

  "».زيرا همه نزد او زنده هستند
  :خوانيم دوم انجيل حضرت متّي مي و و باز در فصل بيست

اما چون فريسيان شنيدند كه صدوقيان را مجاب نموده است، با هم جمع "  
 :از ايشان كه فقيه بود، از وي به طريق امتحان سؤال كرده، گفتو يكي  .شدند

: عيسي وي را گفت »اي استاد، كدام حكم در شريعت از همه بزرگتر است؟«
س و تمامي فكر خود فْ دل و تمامي نَةكه خداوند خداي خود را به هم اين«

 ةو دوم مثل آن است يعني همساي .اين است حكم اول و اعظم .محبت نما
بدين دو حكم، تمام تورات و صحف انبيا متعلّق  .خود را مثل خود محبت نما

  ».است
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 مسيح ةدربار«: گفت و چون فريسيان جمع بودند، عيسي از ايشان پرسيده،  
: ايشان را گفت ».پسر داود«: بدو گفتند» بريد؟ او پسر كيست؟ چه گمان مي

خداوند : گويد  چنانچه ميخواند؟ پس چطور داود در روح، او را خداوند مي«
انداز تو  به خداوند من گفت، به دست راست من بنشين تا دشمنان تو را پاي

و » باشد؟ خواند، چگونه پسرش مي گاه داود او را خداوند مي پس هر .سازم
هيچكس قدرت جواب وي هرگز نداشت و نه كسي از آنروز ديگر جرأت 

  ".سؤال كردن از او نمود
  :همين انجيل هم چنين ذكر شده استسوم  و ل بيستدر ادامه و در فص

كاتبان و «: گفت آنگاه عيسي آن جماعت و شاگردان خود را خطاب كرده،"  
جا چه به شما گويند، نگاه داريد و بپس آن. اند فريسيان بر كرسي موسي نشسته

هاي  زيرا بار .كنند گويند و نمي زيرا مي ،آوريد، ليكن مثل اعمال ايشان مكنيد
خواهند آنها را  نهند و خود نمي بندند و بر دوش مردم مي گران و دشوار را مي

كنند تا مردم، ايشان را  هاي خود را مي و همه كار .به يك انگشت حركت دهند
و  سازند، مي هاي قباي خود را پهن هاي خود را عريض و دامن حمايل. ببينند

دارند، و  س را دوست ميهاي صدر در كناي ها و كرسي باال نشستن در ضيافت
ليكن شما آقا  . بخوانند؛كه مردم ايشان را آقا آقا ها را و اين تعظيم در كوچه

 .خوانده مشويد، زيرا استاد شما يكي است يعني مسيح و جميع شما برادرانيد
و هيچكس را بر زمين، پدر خود مخوانيد زيرا پدر شما يكي است كه در 

ويد، زيرا پيشواي شما يكي است يعني و پيشوا خوانده مش .ستاآسمان 
كه خود را بلند كند،  و هر .كه از شما بزرگتر باشد، خادم شما بود و هر .مسيح

  .كه خود را فروتن سازد سرافراز گردد پست گردد و هر
روي  كار كه درِ ملكوت آسمان را به  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  

شوندگان را از دخول  شويد و داخل  آن نمي داخل،بنديد، زيرا خود مردم مي
  .شويد مانع مي

بلعيد  زنان را مي هاي بيوه كار، زيرا خانه  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  
  .تر خواهيد يافت رو عذاب شديد كنيد؛ از آن  نماز را طويل مي؛و از روي ريا

گرديد تا  مي بحر را و كار، زيرا كه برّ  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  
تر از خود، پسر جهنّم  مرتبه پست مريدي پيدا كنيد و چون پيدا شد او را دو

  !سازيد مي
كه به هيكل قسم خورد  هر«: گوييد  اي راهنمايان كور كه ميواي بر شما  

اي نادانان » .كه به طالي هيكل قسم خورد بايد وفا كند  ليكن هر،باكي نيست
و  «سازد؟ م افضل است؟ طال يا هيكلي كه طال را مقدس ميبينايان، آيا كدا و نا
اي كه بر آن است  كه به هديه هر  ليكن،كه به مذبح قسم خورد باكي نيست هر

اي جهال و كوران، كدام افضل است؟ هديه يا مذبح  ».قسم خورد، بايد ادا كند
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ه كه به مذبح قسم خورد، به آن و ب پس هر نمايد؟ كه هديه را تقديس مي
كه به هيكل قسم خورد، به آن و به او كه  و هر چه بر آن قسم خورده است؛ هر

كه به آسمان قسم خورد، به كرسي  و هر در آن ساكن است، قسم خورده است؛
  .خدا و به او كه بر آن نشسته است، قسم خورده باشد

شر كار كه نعناع و شبت و زيره را ع  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  
دهيد و اعظم احكام شريعت، يعني عدالت و رحمت و ايمان را ترك  مي

اي  .جا آورده، اينها را نيز ترك نكرده باشيدها را ببايست آن مي! ايد كرده
  !بريد كنيد و شتر را فرو مي راهنمايان كور كه پشه را صافي مي

و بشقاب رو كه بيرون پياله  كار، از آن  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  
اي فريسي كور، اول  .نماييد و درون آنها مملّو از جبر و ظلم است را پاك مي

  !درون پياله و بشقاب را طاهر ساز تا بيرونش نيز طاهر شود
باشيد  كار كه چون قبور سفيد شده مي  اي كاتبان و فريسيان رياواي بر شما  

هاي مردگان و ساير  ان ليكن درون آنها از استخو،نمايد كه از بيرون، نيكو مي
نماييد، ليكن باطناً  چنين شما نيز ظاهراً به مردم عادل مي هم !نجاسات پر است

كار  واي بر شما اي كاتبان و فريسيان ريا .كاري و شرارت مملّو هستيد از ريا
و  دهيد،  را زينت ميهاي صادقان كنيد و مدفن  را بنا ميءهاي انبيا كه قبر

 با ايشان ءبوديم، در ريختن خون انبيا يام پدران خود مياگر در ا« :گوييد مي
 ءدهيد كه فرزندان قاتالن انبيا پس بر خود شهادت مي »!شديم شريك نمي

! زادگان اي ماران و افعي!  پدران خود را لبريز كنيدةپس شما پيمان .هستيد
اتبان  و حكماء و كءلحال انبيالهذا اَ چگونه از عذاب جهنّم فرار خواهيد كرد؟

فرستم و بعضي را خواهيد كشت و به دار خواهيد كشيد و بعضي  نزد شما مي
هاي   خونةتا هم را در كنايس خود تازيانه زده، از شهر به شهر خواهيد راند،

صادقان كه بر زمين ريخته شد بر شما وارد آيد، از خون هابيل صديق تا خون 
گويم  آينه به شما مي هر .ح كشتيدبرخيا كه او را در ميان هيكل و مذب ابن ءزكريا

 و ء قاتل انبيا،اي اورشليم اورشليم« !كه اين همه بر اين طايفه خواهد آمد
مرتبه خواستم فرزندان تو را جمع كنم، مثل  چند!  مرسالن خودةسنگسار كنند

اينك  ! نخواستيدليوكند  هاي خود را زير بال خود جمع مي مرغي كه جوجه
  ".شود يران گذارده مي شما براي شما وةخان

  :رم همين انجيل هم چنين آمده استچها و و در ادامه در فصل بيست
و شاگردانش پيش آمدند تا . پس عيسي از هيكل بيرون شده، برفت"  

 اين ةآيا هم«: عيسي ايشان را گفت .هاي هيكل را بدو نشان دهند عمارت
سنگي بر سنگي گذارده جا  گويم در اين آينه به شما مي بينيد؟ هر ها را نمي چيز

و چون به كوه زيتون نشسته بود،  »!زير افكنده نشود هنخواهد شد كه ب
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به ما بگو كه اين امور كي واقع «: شاگردانش در خلوت نزد وي آمده، گفتند
  »؟شود و نشان آمدن تو و انقضاي عالم چيست مي
نرو كه ا ز !زنهار كسي شما را گمراه نكند«: عيسي در جواب ايشان گفت  

نام من آمده خواهند گفت كه من مسيح هستم و بسياري را گمراه  بسا به
زنهار مضطرب . ها را خواهيد شنيد ها و اخبار جنگ و جنگ .خواهند كرد

زيرا قومي با . مشويد زيرا كه وقوع همه الزم است، ليكن انتها هنوز نيست
ها و  و وباها  قومي و مملكتي با مملكتي مقاومت خواهند نمود و قحطي

آنگاه شما را  .ه استهاي زِ  اينها آغاز دردةاما هم. ها در جايها پديد آيد زلزله
جهت اسم من از شما  هها ب به مصيبت سپرده، خواهند كشت و جميع امت

و در آن زمان، بسياري لغزش خورده، يكديگر را تسليم كنند و از . نفرت كنند
... ذَبه ظاهر شده، بسياري را گمراه كنند كَءانبياو بسا  .يكديگر نفرت گيرند

 باور ،»اينك مسيح در اينجا يا در آنجا است«: آنگاه اگر كسي به شما گويد
 كذبه ظاهر شده، عالمات و معجزات ءزيرا كه مسيحيان كاذب و انبيا مكنيد،

گزيدگان را نيز گمراه  عظيمه چنان خواهند نمود كه اگر ممكن بودي بر
اينك در : پس اگر شما را گويند« . را پيش خبر دادماينك شما. كردندي

زيرا همچنان كه  صحراست، بيرون مرويد يا آنكه در خلوت است، باور مكنيد،
شود، ظهور پسر انسان نيز  برق از مشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر مي

  .جا كه مرداري باشد، كركسان در آنجا جمع شوند و هر .چنين خواهد شد
از مصيبت آن ايام، آفتاب تاريك گردد و ماه نور خود را ندهد و فوراً بعد   

آنگاه عالمت  .هاي افالك متزلزل گردد ريزند و قوت ستارگان از آسمان فرو
زني  پسر انسان در آسمان پديد گردد و در آن وقت، جميع طوايف زمين سينه

ل عظيم هاي آسمان، با قوت و جال پسر انسان را بينند كه بر ابركنند و 
و فرشتگان خود را با صور بلند آواز فرستاده، برگزيدگان او را از  ؛آيد مي
  ".كران فلك فراهم خواهند آورده ب تا هاي اربعه از كران باد

  : همين انجيل چنين نوشته شده استپنجم از و در فصل بيست
 مقدس خويش آيد، ةاما چون پسر انسان در جالل خود با جميع مالئك"  

ها در حضور او جمع  و جميع امت بر كرسي جالل خود خواهد نشست، آنگاه
ها را از بزها   ميش،قسمي كه شبان  به،كند شوند و آنها را از همديگر جدا مي

. ها را بر دست راست و بزها را بر چپ خود قرار دهد و ميش. كند جدا مي
ان از پدر يافتگ بياييد اي بركت«: آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گويد

من و ملكوتي را كه از ابتداي عالم براي شما آماده شده است، به ميراث 
اي ملعونان، از من دور شويد «: پس اصحاب طرف چپ را گويد«... ».گيريد

و ايشان در .. .در آتش جاوداني كه براي ابليس و فرشتگان او مهيا شده است
  "».جاودانيعذاب جاوداني خواهند رفت، اما عادالن در حيات 
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 در پيام اين درس. شود نزديك مي ما به انتهاي خود دوستان عزيز، درس  
ن كاري و دل سخت آنا جهت ريا ديديم كه خداوند عيسي، رهبران مذهبي را به

، به شاگردانش اوند مسيحچنين ديديم كه خدو هم. فرمايد توبيخ و شماتت مي
و در نهايت اعالن . دهد  ميدربارة آمدن انبياء دروغين و فريب مردم، هشدار

فرمايد كه روزي با جالل و شكوه فرشتگانش براي داوري آناني كه مژدة خدا  مي
  .گشت اند، خواهد باز را رد كردهدربارة مسيح 

اما تمام .  را شنيديمكلمات تندي هم خبر خوش و هم ، در اين درسبلي  
حقيقت را " :مود كهعيسي فر.  هستند عاليكالم ، و همچنين حقيقيكلماتاين 

  )32 :8يوحنا  (". حقيقت شما را آزاد خواهد كردخواهيد شناخت و
 دعوت شما را.  بسيار ممنونيمدوستان عزيز، از همراهي شما با اين درس  
 ما هم بپيونديد كه در آن از يكي از شاگردان عيسي كنيم كه به درس بعدي مي

 آناني يها دست  عيسي را بهرود و نزد كاهن اعظم مي سخن خواهيم گفت كه به
  !كند ستند او را بكشند، تسليم ميخوا كه مي

خداوند . چه كه عيسي فرمود، توجه كنيدخدا شما را بركت دهد تا به آن  
  :عيسي فرموده است

  
حقيقت " اما "!ايد رو كه كتاب و قوت خدا را در نيافته گمراه هستيد از اين"

  )32 :8؛ يوحنا 29 :22متي  (".شما را آزاد خواهد كرد
  

  .آمين. ، خدا همراه و پشتيبان شما باشدتا درس بعدي



__________________________________________________________  
 PWO    493-راه عدالت

  81 درس
  شام آخر

  
  
  

  26انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما د و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ بهو مطيع آن شون
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
دانيد، ما در كالم  طور كه بسياري از شما عزيزان ميان هم قبلي،هاي درسدر   

انجيل، خبر . ايم هبخش داشتوگذاري روحاني و لذّت مقدس؛ گشتخدا و انجيل 
قدوس از آسمان به جهان آمد تا عيسي . خوش خدا براي انسان سرگشته است

دهنده با ساير اشخاص، تفاوت دارد،  نجات. كفّارة گناهان فرزندان آدم باشد
 .زيرا او كلمة ازلي خدا بود كه در لباس جسم انساني در زمين پديدار گشت

القدس  طة روحواسبود، زيرا از يك دختر باكره و بهمتا   هم بيتولدشدر عيسي 
زيرا با سرشتي پاك به .  هم ممتاز و يگانه بودسيرتچنين در او هم. دنيا آمد به

انگيز بودند، زيرا كسي هرگز   او هم شگفتاعمال. جهان آمد و هرگز گناه نكرد
سي خداوند بر بيماري و مرگ و عي. هايي مانند او انجام دهد نتوانسته بود كار
ها هم قدرت مطلق داشت، او بر باد و امواج دريا و هم اقتدار  شيطان و ديو

. فرد بودند به  او نيز منحصرتعاليم. بردند داشت و همة خلقت از او فرمان مي
گفته كنون هرگز كسي مانند وي سخن ن كردند كه تا حتّي دشمنان او اعتراف مي

  )46 :7ا انجيل يوحنّ! (است
شد  اما اين موضوع باعث نمي. همتا بود  عيسي مسيح، يك شخصيت بي،بلي  

تر فرزندان آدم، بيش. ان منجي آسماني خود بپذيرندعنو تا همگان او را به
دانستند، ولي  برخي او را يك پيامبر مي. دانستند كه عيسي واقعاً كيست نمي
كاهنان و فريسيان ! آنان آمده استخواستند قبول كنند كه خود خدا به ديدار  نمي

هم  تنها در شناخت عيسي قصور ورزيدند، بلكه با و رهبران مذهبي يهود نه
در درس قبلي مشاهده كرديم كه ! مشورت كردند كه عيسي را به قتل برسانند

دلي و  سبب سخت چگونه خداوند عيسي رهبران و معلّمين مذهبي يهود را به
اما كالم عيسي باعث . فرمايد وبيخ و نكوهش ميكاري و شرارت ايشان ت ريا
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كر داشتند ظاهر مذهبي يهود، تنها يك ف حقيقت، آن رهبران بهدر .  آنان نشدتوبة
  !قتل عيسي بودو آنهم 

جا بر صليب كه بايد به اورشليم برود و در آندانست  خداوند عيسي، مي  
دليل،  همين به. گرفت  ميكار بايد از جانب رهبران مذهبي يهود انجام بميرد و اين
 را به مرگ  به شاگردانش اطّالع داده بود كه كاهنان و فريسيان اوسيحخداوند م

كردند و آنان هم او را  ها تسليم مي ها او را به روميآن. محكوم خواهند كرد
زدند و شكنجه  ا ميانداختند و او ر كردند و آب دهان بر او مي استهزاء مي

روز،  اما پس از سه. كردند  هم او را بر صليب ميخكوب مينهايتكردند و در  مي
گويي ، عيسي مرگ و رستاخيز خود را پيشبراين بنا! فرمود او از مردگان قيام مي

 زمان قتلش و نيز حتّي مكانتنها چگونگي مرگش، بلكه  او نه. فرموده بود
س كه در قسمتي از كالم كه در اين درگويي فرموده بود مرگش را هم پيش

  .ر گرديده است؛ ذككنيم مطالعه مي
ششم انجيل حضرت متّي  و احترام آياتي از فصل بيست حال بياييد با هم و با  

 اين سخنان را ةو چون عيسي هم": فرمايد كالم خدا چنين مي. را مطالعه كنيم
روز عيد فصح  دانيد كه بعد از دو مي«: اتمام رسانيد، به شاگردان خود گفت به

  "».شود تا مصلوب گردد  انسان تسليم كرده مياست كه پسر
روز عيد ها در  دست انسان توجه كرديد كه عيسي خداوند دربارة مرگش به  
در مطالعة . ، جزئياتي را به شاگردانش فرمود؟ اين موضوع بسيار مهم استپِسح

روز پسح، در اولين ماه از تقويم . تورات آموختيم كه معناي عيد پسح چيست
بهشت تقويم پارسي است؛ بر با ماه فروردين يا اوائل اردي كه تقريباً برايهودي

آوردند كه در زمان موسي خدا براي  ياد مي سال، يهوديان به هر. گيرد قرار مي
آزادي پدران ايشان از اسارت و بندگي فرعون، چه معجزات بزرگي انجام داده 

جازات مصريان، تمام خدا براي انجام برنامة عظيمش براي داوري و م. بود
اما خدا براي رهايي قوم اسرائيل از اين . هاي ذكور آنان را از بين برد زاده نخست

 بالي عظيم، راهي مهيا فرمود و آن راه اين بود كه هر خانوادة اسرائيلي يك برّه
و . هايشان بپاشند چوب درب خانه را بر چهارعيب را قرباني كرده و خون آن بي

. فنظر خواهد فرمودگاه آن خون را ببيند، از كشتن آنان صر  كه هرخدا وعده داد
دا فرموده بود، انجام دادند و در چه خقوم اسرائيل هر آن). 13 :12كتاب خروج (

ر خاطخدا ايشان را ب. ز مرگ نجات دادهاي آنان را ا زاده نتيجه خدا همة نخست
  . از مرگ رهايي دادخون آن برّه

ل، قوم اسرائيل به يادبود اين كار عظيم خدا در روز وپانصد سا براي هزار  
 به عقبخواهد كه آنان صرفاً  اما خدا نمي. كنند اي را قرباني مي عيد پسح، برّه
با استفاده . ياد بياورند كه در گذشته چه اتّفاقي برايشان رخ داده است بنگرند و به
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 داشته باشند و منتظر  جلوبهخواست تا رو  ها، خدا از آنان مي هاي برّه از قرباني
خوني كه . ي آنان قرباني شودعيب خدا روي صليب برا روزي باشند كه برّة بي

را براي گناهان را ببخشد و اثر مجازات آن نثار فرمود، قادر است تا تمام مسيح
مرگ منجي بر صليب قرباني كامل و نهايي بود كه . كار، خنثي سازد انسان توبه

خدا در حكمت خود طرح فرموده بود تا . مند آن بود نيازشريعت عادالنة خدا 
كار نمادين منجي جانش را در روز عيد پسح فدا سازد و خونش را بريزد تا 

دليل، خداوند عيسي  همين به. ، در او به تحقّق و كمال برسدقرباني گوسفند
  .فرمود تا نجات براي فرزندان گناهكار آدم مهيا گرددبرنامة خدا را اجرا 

ابتدا از . حال اجازه دهيد تا از انجيل مقدس، آياتي را خدمتتان قرائت كنم  
به كالم محترم خدا . خوانم ششم انجيل حضرت متّي، چند آيه مي و فصل بيست

  :گوش فرا دهيد
  

 : اين سخنان را به اتمام رسانيد، به شاگردان خود گفتةو چون عيسي هم"
 است كه پسر انسان تسليم كرده روز عيد فصح دانيد كه بعد از دو مي«

ه و كاتبان و مشايخ قوم در نهآنگاه رؤساي كَ. ».شود تا مصلوب گردد مي
شورا نمودند تا عيسي را  ه كه قيافا نام داشت جمع شده،نه رئيس كَةخان ديوان

 مبادا آشوبي ،نه در وقت عيد« :اما گفتند .به حيله گرفتار ساخته، به قتل رسانند
 اآنگاه يكي از آن دوازده كه به يهوداي اسخريوطي مسم«... ».پا شود ردر قوم ب

مرا چند خواهيد داد تا او را به شما تسليم «: گفته رفته، نهبود، نزد رؤساي كَ
صدد فرصت شد  و از آن وقت در . نقره با وي قرار دادندةايشان سي پار«كنم؟ 

  ".تا او را بديشان تسليم كند
  : مرقس هم چنين آمده استنجيل حضرتدر فصل چهاردهم ا

كردند، شاگردانش به وي  ح را ذبح ميپسو روز اول از عيد فطير كه در آن "
نفر از  پس دو »ح را بخوري؟پسخواهي برويم تدارك ببينيم تا  مي كجا«: گفتند

به شهر برويد و شخصي با سبوي «: شاگردان خود را فرستاده، بديشان گفت
جايي كه درآيد  و به هر از عقب وي برويد،. خوردآب به شما خواهد بر

ح را با شاگردان پسگويد مهمانخانه كجا است تا  استاد مي: خانه را گوييدبصاح
 بزرگ مفروش و آماده به شما نشان ةخان و او باال خود آنجا صرف كنم؟

  "».آنجا از بهر ما تدارك بينيد. دهد مي
  : استقا هم چنين آمدهودوم انجيل حضرت لو و نيز در فصل بيست

اشتياق «: و به ايشان گفت . با دوازده رسول بنشست،چون وقت رسيدو "
زيرا  .ح را با شما بخورمپِسنهايت داشتم كه پيش از زحمت ديدنم، اين  بي

خورم تا وقتي كه در ملكوت خدا تمام  نمي گويم از اين ديگر به شما مي
هم انجيل حضرت مرقس چنين  و در ادامة داستان، در فصل چهارد"».شود
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آينه به شما  هر«: خوردند، عيسي گفت و چون نشسته غذا مي": ذكر شده است
 ».خورد، مرا تسليم خواهد كرد گويم كه، يكي از شما كه با من غذا مي مي

 آيا ؛ گفتن گرفتند كه آيا من آنم و ديگري كه،ايشان غمگين گشته، يك يك
يكي از دوازده كه با من دست در قاب «: او در جواب ايشان گفت .من هستم
 او مكتوب است، رحلت ةطوري كه درباردرستي كه پسر انسان ب به! فرو برد

او را بهتر .  او تسليم شودةواسطكن واي بر آن كسي كه پسر انسان بيل. كند مي
ضرت متّي ششم انجيل ح و  و باز در فصل بيست"».د نيافتيبود كه تولّ مي

اي «:  وي بود، به جواب گفتةو يهودا كه تسليم كنند" :چنين گفته شده است
 و در فصل سيزدهم انجيل "»!تو خود گفتي«: به وي گفت»  آيا من آنم؟،استاد

پس او لقمه را گرفته، در ساعت بيرون ": حضرت يوحنّا هم چنين آمده است
قس نهايت در فصل چهاردهم از انجيل حضرت مر و در ".رفت و شب بود

خوردند، عيسي نان را گرفته، بركت  و چون غذا مي" :خوانيم  ميهم اينچنين
بگيريد و بخوريد كه اين جسد من «: داد و پاره كرده، بديشان داد و گفت

و  اي گرفته، شكر نمود و به ايشان داد و همه از آن آشاميدند و پياله ».است
ه جديد كه در راه بسياري ريخت اين است خون من از عهد«: بديشان گفت

  ".شود مي
  

اين آن كالمي است كه دربارة آخرين شام عيسي پيش از مصلوب شدنش با   
عيسي بر حواريونش آشكار ساخت كه يكي از آنان به . شاگردانش صرف نمود

ها، يهودا يك شاگرد  از نظر انسان. كند و او يهوداي اسخريوطي بود او خيانت مي
دانست كه يهودا فقط به  لوب است، ميالق دار بود، اما عيسي خداوند كه عارف وفا

براي همين بود كه يهوداي اسخريوطي نزد قيافا و . فكر پول و امور دنيوي است
قبال مقداري پول به آنان  آنان پيشنهاد داد تا عيسي را در ديگر كاهنان رفت تا به

و فريسيان و رهبران مذهبي يهود، به او وعدة سي پارة نقره دادند . تسليم نمايد
. گويي شده بوداش پيش سال پيش درباره ها  كه صدو اين درست همان چيزي بود

و به ايشان ": فرمايد ، چنين مي13-12 :11كالم خدا در كتاب حضرت زكرياء 
جهت مزد  پس به.  ندهيدااگر در نظر شما پسند آيد مزد مرا بدهيد والّ«: گفتم

گر بينداز، اين  ن را نزد كوزهآ: و خداوند مرا گفت . نقره وزن كردندةمن، سي پار
 نقره را گرفته، آن را در ةپس سي پار. قيمت گران را كه مرا به آن قيمت كردند

  ".گر انداختم  خداوند نزد كوزهةخان
كنون خوانديم، چيزي است كه عيسي  چه كه تااما مهمترين چيز در آن  

. به آنان فرمودخداوند در هنگام تقسيم كردن نان و عصارة انگور با شاگردانش 
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اجازه دهيد تا آيات مربوطه را از فصل چهاردهم انجيل حضرت مرقس، 
  :فرمايد چنين ميكالم خدا در اين قسمت . خدمتتان قرائت كنم

  
 را گرفته، بركت داد و پاره كرده، بديشان نانخوردند، عيسي  و چون غذا مي"

 گرفته، شكر اي لهپياو  ».بگيريد و بخوريد كه اين جسد من است«: داد و گفت
 خوناين است «: و بديشان گفت نمود و به ايشان داد و همه از آن آشاميدند

  "».شود من از عهد جديد كه در راه بسياري ريخته مي
  

 خون و عنوان نماددو چيز را بنيم كه عيسي خداوند بي از اين طريق، مي  
 فرمود تا با ه شاگردانش دستوريادگار گذاشت و ب مرگ خود براي پيروانش به

ياد آورند و به آن اداي  جا آوردن اين مراسم مقدس، زجر و مرگ اربابشان را بهب
هاي  ا از آن، زخم، اشاره به بدن مسيح است كه پاره شد تنان. احترام نمايند

 هم انگوررة و عصا. آورند، شفا يابد سوي او مي كاري كه رو بههاي گناه انسان
  .دن گناهان فرزندان آدم ريخته شده براي پاك ش خون پاك او است كگرنمايان
 عيسي به ، عصارة انگور، نشانة اين است كه ونانهاي  دليل، نماد همين به  

عيب براي كفّاره  عنوان قرباني كامل و بي تا جان پاك و عزيزش را بهدنيا آمد 
غذا ها براي زنده ماندن به آب و  دانيم كه انسان  مي.و آمرزش گناهان بشر بدهد

رسي ها هم براي نجات يافتن و دست سانترتيب همة ان همين  و بهاحتياج دارند
 عيسي در مقام منجي نياز دارند و پذيرفتنبه حيات جاوداني در حضور خدا، به 

تواند زندگي  عيسي مسيح، تنها شخصي است كه مي. نداردراه ديگري وجود 
  .ابدي در حضور خدا را به انسان هديه دهد

خواهيد بياموزيد،   اين ساعت مي درس، اگر شما چيزي از عزيزدوستان  
باري سي مسيح به اين دنيا آمد تا گرانعيخوب است كه آن نكته اين باشد كه 

اين همان .  اين پيام انجيل مقّدس خدا است.گناه شما و من را بر خود برگيرد
قرباني  نجات تنها از راه . قرباني اسحاق توسط حضرت ابراهيم استمفهوم
عيب، يعني عيسي  خدا تنها از طريق قرباني پاك و بي. آيد دست ميكامل ب

عزيزان، اجازه ندهيد تا . آمرزد و هيچ راه ديگري وجود ندارد مسيح، شما را مي
راه نجات فقط در ايمان به عيسي مسيح مهيا شده . دهدكسي شما را فريب 

 موده بود تا ذهن بشر آمادةسال خدا قرباني حيوانات را وضع فر هزاران. است
. دارد مي عيب او يعني عيسي مسيح شود كه گناه جهان را بر ورود و ظهور برّة بي

، او كسي است كه با جديد عتيق بود كه خدا وعده فرموده بود و در عهد اين عهد
 آن برّة  مسيحعيسي.  به انجام رسانيدقرباني حيواناش را با نماد  وعدهآمدنش 

ترديد  كس كه به او ايمان آورد، بي براي نجات انسان است و هرقرباني پسح 
، چنين گفته 21 :5الة دوم حضرت پولس به قرنتيان در رس. نجات خواهد يافت
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خت تا ما در وي عدالت او را كه گناه نشناخت، در راه ما گناه سا": شده است
  ".خدا شويم

امه به آياتي گوش دهيم بياييد در پايان برن.  استبهاخون عيسي بسيار گران  
  .ي خون مقدس عيسي نوشته شده استكنندگ كه دربارة اثر پاك

  :فرمايد ، چنين مي21- 18 :1س كالم خدا در رسالة اول حضرت پطر
  
) 7 :1اول يوحنا  (".سازد  ما را از هر گناه پاك مي،خون پسر او عيسي مسيح"
ايد نه  ه از پدران خود يافتهايد از سيرت باطلي ك دانيد كه خريده شده زيرا مي"

عيب و   بيةبها چون خون برّ بلكه به خون گران هاي فاني مثل نقره و طال، به چيز
كه پيش از بنياد عالم معين شد، لكن در زمان آخر براي  داغ يعني خون مسيح، بي

وساطت او شما بر آن خدايي كه او را از مردگان  هكه ب شما ظاهر گرديد،
  ".ايد تا ايمان و اميد شما بر خدا باشد و را جالل داد، ايمان آوردهبرخيزانيد و ا

  
 خوانده شد، توجه عميق نماييد كه شما به كالمي كه در اين درسواريم  اميد  

يق عظيم را درك واريم كه خدا به شما بصيرت عطا فرمايد تا اين حقا و اميد
 آخر خداوند را به اتمام  آينده قصد داريم كه مطالعة واقعة شامدر درس. نماييد

برسانيم و ببينيم كه چگونه رهبران مذهبي يهود، عيسي خداوند را دستگير 
  .كنند تا او را به قتل برسانند مي

خدا شما را بركت عطا فرمايد تا معنا و بركت عظيم فرمايش خدا را بفهميد   
  :كه فرمود

  
  ".سازد  ما را از هر گناه پاك مي،خون پسر او عيسي مسيح"

  )29 :1؛ يوحنا 7 :1اول يوحنا (
  

  .آمين.  بعدي خداوند زنده ياور و نگهدار شما باشدتا درس  
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  82 درس
  دستگيري عيسي

  
  
  

  26؛ انجيل متّي 14انجيل يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
ه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را ك كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
و پيش از مرگش،  خداوند عيسي را با شاگردانش شام آخر  قبلي،درسدر   

مشاهده كرديم كه عيسي به . مورد بررسي و مطالعة اجمالي قرار داديم
و او را به دشمنانش كند  شاگردانش هشدار داد كه يكي از ايشان به او خيانت مي

كند  چنين ديديم كه نان و عصارة انگور را با شاگردانش تقسيم ميهم. سپارد مي
هايي از بدن و خون او هستند كه براي   نمادهاشود كه اين آور مي و به آنان ياد

بار ديگر به كار يك ترتيب، عيسي با اين اين هب. شوند آمرزش گناهان بشر، نثار مي
 براي آمرزش گويد كه هدف از آمدن او به دنيا، اين بوده است كه شاگردانش مي

  .گناهان انسان بميرد
ادامه دهيم و دربارة  قصد داريم تا باز هم به مطالعة انجيل در اين درس  

 توسط در شب دستگيري خود كه عيسي خداوند اي سخنان بسيار برجسته
  .، مطالبي بياموزيم فرمودمامورين هيكل

خواهيم از فصل چهاردهم انجيل مقدس حضرت يوحنّا كالم خدا را  مي  
او به . استدانست كه زمان مرگ او فرا رسيده  خداوند عيسي مي. بخوانيم

  :ين فرمودشاگردانش چن
  

 در . نيز ايمان آوريدمن ايمان آوريد به خدابه ! دل شما مضطرب نشود«"
روم تا براي شما  گفتم مي االّ به شما مي  پدر من منزل بسيار است وةخان

آيم و  ، و اگر بروم و از براي شما مكاني حاضر كنم، باز ميمكاني حاضر كنم
و . باشم شما نيز باشيد ه من ميشما را برداشته با خود خواهم برد تا جايي ك

  ».دانيد دانيد و راه را مي روم مي جايي كه من مي
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پس چگونه راه را توانيم . روي دانيم كجا مي اي آقا نمي«: توما بدو گفت  
كس نزد هيچ. من راه و راستي و حيات هستم«: عيسي بدو گفت »دانست؟

شناختيد و  مرا نيز ميشناختيد، پدر  اگر مرا مي. آيد  من نميةوسيلپدر جز ب
اي آقا پدر «: پس به وي گفتيفيل ».ايد شناسيد و او را ديده بعد از اين او را مي

 در اين ،پسياي فيل«: عيسي بدو گفت ».را به ما نشان ده كه ما را كافي است
كسي كه مرا ديد، پدر را ديده اي؟  ام، آيا مرا نشناخته مدت با شما بوده

كني كه من  آيا باور نميگويي پدر را به ما نشان ده؟  پس چگونه تو مي. است
گويم از خود  هايي كه من به شما مي در پدر هستم و پدر در من است؟ سخن

مرا  .كند  لكن پدري كه در من ساكن است، او اين اعمال را مي گويم، نمي
سبب آن  تصديق كنيد كه من در پدر هستم و پدر در من است، و االّ مرا به

  ...تصديق كنيداعمال 
كنم و  و من از پدر سؤال مي. اگر مرا دوست داريد، احكام مرا نگاه داريد  

 به شما عطا خواهد كرد تا هميشه با شما بماند، يعني اي ديگر دهنده تسلّي
بيند و   زيرا كه او را نمي،تواند او را قبول كند  كه جهان نميروح راستي

ماند و در شما  د، زيرا كه با شما ميشناسي شناسد و اما شما او را مي نمي
 ،بعد از اندك زماني .آيم  نزد شما مي،گذارم شما را يتيم نمي« .خواهد بود

ام،  بينيد و از اين جهت كه من زنده بيند و اما شما مرا مي جهان ديگر مرا نمي
و در آن روز شما خواهيد دانست كه من در پدر  .شما هم خواهيد زيست

  هر كه احكام مرا دارد و آنها را حفظ كند، .من و من در شماهستم و شما در 
نمايد، پدر من او را  نمايد؛ و آنكه مرا محبت مي آن است كه مرا محبت مي

محبت خواهد نمود و من او را محبت خواهم نمود و خود را به او ظاهر 
اي آقا چگونه «: يهودا، نه آن اسخريوطي، به وي گفت ».خواهم ساخت

: عيسي در جواب او گفت »خواهي خود را به ما بنمايي و نه بر جهان؟ مي
پدرم او را محبت اگر كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت و «

و آنكه مرا  .سوي او آمده، نزد وي مسكن خواهيم گرفتخواهد نمود و ب
 ، نيستشنويد از من كند؛ و كالمي كه مي محبت ننمايد، كالم مرا حفظ نمي
اين سخنان را به شما گفتم وقتي كه با شما  .بلكه از پدري است كه مرا فرستاد

فرستد،   كه پدر او را به اسم من ميالقدس  يعني روح،دهنده  تسلّيليكن  .بودم
ياد شما خواهد   به؛چيز را به شما تعليم خواهد داد و آنچه به شما گفتم او همه
نه چنانكه . دهم ، سالمتي خود را به شما ميگذارم سالمتي براي شما مي. آورد

  ".دل شما مضطرب و هراسان نباشد. دهم دهد، من به شما مي جهان مي
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خشيد و دل و ذهن آنان را عيسي با اين كلمات زيبا، شاگردانش را تسلّا ب  
آيا توجه كرديد كه خداوند عيسي . افتاد، آماده فرمود چه كه بايد اتّفاق ميبراي آن
 چه فرمود؟ بسيار مهم و حياتي است كه معناي اين فرمايش دهنده تسلّي دربارة

قول اشتباه  درستي درك كنيد، زيرا بسياري به دروغ و با نقل عيسي خداوند را به
ها را فريب داده و از حقيقت  خواهند ذهن انسان كاري اين حقيقت، مي و دست
هنده، يك پيامبر ديگر بود كه د گويند كه منظور عيسي از تسلّي آنان مي! دور كنند

بينيد كه او  اما اگر به سخنان خداوند عيسي توجه كنيد، مي! بايد بعد از او بيايد
ميان  گويد و هرگز دربارة پيامبر ديگري سخن به دربارة روح خدا سخن مي

داران ديدني خدا است كه هميشه با ايمان فرمود كه اين روح نا عيسي مي! نيست
ا هدايت خواهد ه ها را به جميع راستيماند و آن جود ايشان ميحي و در ومسي

لمات دربارة انسان، توان به اين استنتاج رسيد كه اين ك سادگي ميفرمود و ب
  !كند صدق نمي

دهنده كيست؟ خداوند ما عيسي مسيح،  اما شايد بپرسيد كه اين تسلّي  
القدس   دربارة روحمسيحدوباره به آنچه كه . باره تعليم فرمود روشني در اين به
  : گوش فرا دهيددقّت فرمايد، به مي
  

 اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا دهنده تسلّي كنم و  مي سؤال پدرو من از "
 ،تواند او را قبول كند راستي كه جهان نميروح ، يعني هميشه با شما بماند

كه با شما  زيرا يد،شناس شناسد و اما شما او را مي بيند و نمي زيرا كه او را نمي
كه پدر  القدس  يعني روح،دهنده  ليكن تسلّي ... شما خواهد بود درماند و مي

چه به  چيز را به شما تعليم خواهد داد و آن او همه فرستد، مي به اسم من او را
  )18،26-16 :14يوحنا  (".ياد شما خواهد آورد  به؛شما گفتم

  
كيست كه عيسي فرستادن او را به دهنده  پرسيم كه اين تسلّي دوباره مي  

آيد و در   كه از جانب خدا ميالقدس است او روحشاگردانش وعده فرمود؟ 
هاي مؤمنان به  خدا روحش را به دل. او روح خدا و عيسي است. عيسي بود
فرستد تا هميشه با ايشان و در ايشان و بر ايشان بماند و كالم خداوند  عيسي مي

ياري خدا، در چند درس آينده،  به. يادشان آورد بهعيسي را در زندگي آنان 
گردان عيسي افتد و روح خدا بر شا خواهيم ديد كه اين مهم چگونه اتّفاق مي

ياد . يم آموختتر خواهدهنده، بيش در درس بعدي دربارة تسلّي. گردد نازل مي
محور  يك فرد خود محور را به فردي خدا القدس طور روحخواهيم گرفت كه چ

ب مورد نظر اين اما حال اجازه دهيد تا دوباره به مطل. فرمايد وتن تبديل ميو فر
گرديم و ببينيم كه در آن شبي كه خداوند، آخرين شام را با شاگردانش   بازدرس
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وششم انجيل حضرت  كالم خدا را از فصل بيست. خورد؛ چه حوادثي رخ دادند
  :ش فرا دهيداحترام به آن گو ، باميكن ميمتّي، با هم مطالعه 

  
نگاه عيسي بديشان  آ.روانه شدند كوه زيتون سوي خواندند و بهپس تسبيح "

نكه مكتوب است كه اخوريد چن  من لغزش مية شما امشب دربارةهم«: گفت
 ليكن بعد از برخاستنم،  .شوند زنم و گوسفندان گله پراكنده مي شبان را مي

گاه همه  هر«:  وي گفتپطرس در جواب ».پيش از شما به جليل خواهم رفت
آينه به تو  هر«: عيسي به وي گفت ». تو لغزش خورند، من هرگز نخورمةدربار
مرتبه مرا انكار  گويم كه در همين شب قبل از بانگ زدن خروس، سه مي

گاه مردنم با تو الزم شود، هرگز تو را  هر«: پطرس به وي گفت »!خواهي كرد
  .چنان گفتندو ساير شاگردان نيز هم» !انكار نكنم

  بود رسيده، به تسيمانيجِ به اآنگاه عيسي با ايشان به موضعي كه مسم 
و پطرس  ».در اينجا بنشينيد تا من رفته، در آنجا دعا كنم«: شاگردان خود گفت

و دو پسر زپس بديشان  .ناك شد نهايت غمگين و درد دي را برداشته، بيب
جا مانده با  در اين. ت شده استنَفْس من از غايت اَلَم مشرف به مو«: گفت

: پس قدري پيش رفته، به روي در افتاد و دعا كرده، گفت. ».من بيدار باشيد
اي پدر من، اگر ممكن باشد اين پياله از من بگذرد؛ ليكن نه به خواهش «

  "». توةمن، بلكه به اراد
  

ج منظور عيسي از آن پيالة رن. جا درنگ كنيم اجازه دهيد تا كمي در همين  
نهايت غمگين شد؟ عيسي بسيار  نوشيد، چه بود؟ چرا عيسي بي كه بايد مي

دانست وقت مردن او فرا رسيده و بايد آن پيالة رنج را  ناراحت بود، زيرا مي
ساعتي كه . اي كه مملو از درد و رنج گناهان ما فرزندان آدم بود بنوشد، پياله

يي كرده بودند، فرا رسيده گوپيامبران الهي دربارة رنج و مرگ پسر خدا پيش
اما ! بر صليب ميخكوبش سازندخواستند او را شكنجه كرده و   آدميان مي!بود
داشت و در  ترين چيز براي عيسي اين بود كه پدرش كه او را دوست ميتلخ

ها را بر دوش او بگذارد و  خواست كه مجازات گناهان انسان آسمان بود، مي
علّت بود كه عيسي با درد و زاري از پدر  همين به! را بر وي بنهد مجازات آن
كند تا اگر ارادة او است، آن بار سنگين از دوش او برداشته شود و پدر  تقاضا مي

  .تواند راه را تا به آخر بپيمايداو را كمك كند تا ب
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  :فرمايد انجيل حضرت متّي چنين ميششم  و سپس كالم خدا در فصل بيست
آيا «: و به پطرس گفت. ه، ايشان را در خواب يافتو نزد شاگردان خود آمد"

بيدار باشيد و دعا كنيد تا  ساعت با من بيدار باشيد؟ توانستيد يك همچنين نمي
 دومبار و  ».روح راغب است، ليكن جسم ناتوان! در معرض آزمايش نيفتيد
اي پدر من، اگر ممكن نباشد كه اين پياله بدون «: رفته، باز دعا نموده، گفت

آمده، باز ايشان را در  و ». تو است بشودةوشيدن از من بگذرد، آنچه ارادن
پس ايشان را ترك كرده،  .خواب يافت زيرا كه چشمان ايشان سنگين شده بود

آنگاه نزد شاگردان آمده، بديشان  . به همان كالم دعا كردم سوباررفت و 
يده است كه پسر لحال ساعت رساَ. مابقي را بخوابيد و استراحت كنيد«: گفت

 من ةاينك تسليم كنند. برخيزيد برويم .انسان به دست گناهكاران تسليم شود
  »!نزديك است

 كه يكي از آن دوازده )اسخريوطي (يهوداگفت كه ناگاه  و هنوز سخن مي  
ه و مشايخ قوم نهها از جانب رؤساء كَ ها و چوب بود با جمعي كثير با شمشير

كه را بوسه زنم،  هر«:  بديشان نشاني داده، گفته بود اوةكنند و تسليم .آمدند
سالم يا «: ساعت نزد عيسي آمده، گفت در. ».او را محكم بگيريد. همان است

آنگاه » اي رفيق از بهر چه آمدي؟«: عيسي وي را گفت .و او را بوسيد» !سيدي
  .او را گرفتندپيش آمده، دست بر عيسي انداخته، 

ن عيسي دست آورده، شمشير خود را از غالف و ناگاه يكي از همراها  
آنگاه عيسي وي  .ه زد و گوشش را از تن جدا كردنهكشيده، بر غالم رئيس كَ

شمشير خود را غالف كن، زيرا هر كه شمشير گيرد، به شمشير «: را گفت
لحال از پدر خود درخواست توانم اَ بري كه نمي آيا گمان مي .هالك گردد

ازده فوج از مالئكه براي من حاضر سازد؟ ليكن در اين كنم كه زياده از دو
  »بايست بشود؟ مي چنينصورت كتب چگونه تمام گردد كه هم

ها و  جهت گرفتن من با تيغ هگويا بر دزد ب: در آن ساعت، به آن گروه گفت  
دادم و مرا  روز با شما در هيكل نشسته، تعليم مي هر! ها بيرون آمديد چوب

در آن وقت جميع » . تمام شودء همه شد تا كتب انبياليكن اين .نگرفتيد
و آناني كه عيسي را گرفته بودند، او را  .گذارده، بگريختند  او را وا،شاگردان

  ". جايي كه كاتبان و مشايخ جمع بودند، بردند؛هنهنزد قيافا رئيس كَ
  

بينيم كه خداوند عيسي خود را به افرادي كه قصد كشتنش  در اين آيات مي  
شايد برخي بپرسند كه چرا عيسي اجازه داد كه . را داشتند، تسليم فرمود

ها را بيرون فرمود  دشمنانش او را بگيرند؟ كسي كه توفان را آرام فرمود، ديو
آيا بيماران را شفا بخشيد و مردگان را زنده ساخت و گناهان را آمرزيد؛ 

كار را د كه چرا اينخود عيسي فرمو! ؟اندتوانست خود را از دشمنانش بره نمي
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هنگامي كه يكي از شاگردانش خواست كه با استفاده از خشونت، از . نكرد
  :ع كند، خداوند به او چنين فرمودعيسي دفا

  
 .شمشير خود را غالف كن، زيرا هر كه شمشير گيرد، به شمشير هالك گردد"

ده از لحال از پدر خود درخواست كنم كه زياتوانم اَ بري كه نمي آيا گمان مي
ليكن در اين صورت كتب دوازده فوج از مالئكه براي من حاضر سازد؟ 

  )54-52 :26متي  ("بايست بشود؟ چنين مي چگونه تمام گردد كه هم
  

را زي. گويي كالم خدا دربارة او تحقّق يابدپيشخداوند عيسي خواست كه   
 گناهان  بايستي رنج بكشد و خونش را بريزد تاخدا اراده فرموده بود كه مسيح

مرد تا ما را پارسا گرداند تا بتوانيم  منجي عادل بايستي مي. انسان برداشته شود
عيب خدا بود كه كالم و وعدة خدا را  عيسي همان برّة بي. درگاه خدا برويم به

 او آمد تا من و شما را از اسارت و لعنت گناه و شيطان، .انجام رسانيد كامالً به
دست  ود كه عيسي مطيع ارادة خدا شد و خود را بهبراي همين ب. آزاد فرمايد

 حيات عيسي زندگيش را براي من و تو فدا ساخت تا. دشمنانش تسليم نمود
ي را براي انسان به جهان ا دهنده  جالل و سپاس بر خدا كه چنين نجات!بيابيم
  !فرستاد

يم وار اميد. نيم خود را به پايان رسادوستان عزيز، بايستي در همينجا درس  
 بعدي ما هم حضور داشته باشيد تا كالم خدا را مطالعه كرده و كه شما در درس

هم  ببينيم كه چگونه رهبران مذهبي و فريسيان و كاهنان اعظم و مردم اورشليم، با
متّفق شدند تا عيسي را مورد قضاوت و محاكمه قرار داده و او را متّهم كنند و به 

هي براي نجات بشر از قيد گناه بود كه عيسي الاين هم تحقّق وعدة . ل بسپارندقت
  .آنرا برآورده ساخت

  :ياد آوريد كه عيسي مسيح به شاگردانش فرمود خدا شما را بركت دهد تا به  
  
نهم تا آن را  دارد كه من جان خود را مي  پدر مرا دوست مي،از اين سبب"
قدرت دارم . همن گيرد، بلكه من خود آن را مي  از من نميراكسي آن. گيرم باز

اين حكم را از پدر خود . گيرم كه آن را بنهم و قدرت دارم آن را باز
  )18-17 :10يوحنا  ("».يافتم

  
كنيم تا به درسهاي  تتان ميدعو. گذاريم كه با ما همراه بوديدز شما سپاسا  

 شما را تا درس بعدي. شوف گردد تا كالم خدا برايتان مكبعدي ما توجه فرماييد
  .آمين. خداي حقيقي نگهدارتان باد. سپاريم  مهربان خداي بزرگ ميبه دستان
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  83 درس
  محكوميت عيسي

  
  
  

  18،19 و انجيل يوحنّا 26،27 انجيل متّي
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
ت، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده اس كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
مبران وسياحت در كالم مقدس خدا؛ ديديم كه پيا  و در سير قبلي،درسدر   
هايي  گوييبشر از گناهانش، پيشخدا را براي  رستگاري برنامةدا دربارة خ

 گاري چيست؟ برنامة خدا، مرگ مسيحشايد بپرسيد كه اين برنامة رست. اند كرده
 عادل بايستي بميرد و ن خدا شهادت داده بودند كه مسيحپيامبرا. بر صليب بود

ن ما را بر خودش حمل عادالن بريزد و مجازات گناها  خون پاكش را براي نا
ر د. حساب ما منظور فرمايد و ما را پارسا بشمارد فرمايد و عدالت خود را به

ايم كه اين  ترين قسمت آن نزديك شدهبررسي تاريخي كالم خدا، به مهم
مندانة عيسي خداوند براي رهايي  قسمت، موضوع مرگ و رستاخيز پيروز

خواهيم ببينيم كه چگونه عيسي  ي، مياري خدا، در اين درس به. ستها ا انسان
  .ها فدا نمود را براي نجات انسانخداوند جانش 

طور كاهنان اعظم و معلّمين مذهبي در درس قبلي، مشاهده كرديم كه چ  
 و ببندند و ببرند عيسي را دستگير كننديهود، با كمك يك خائن، توانستند 

 دشمنانش اجازة چرا عيسي خداوند كه پر از قوت خدا بود، به. استعجيب 
 و خواست خدا را كه ارادهكار را انجام داد تا  او اين! چنين كاري را داد؟
برنامة خدا اين بود .  باشدجا آورده گويي كرده بودند، بهپيامبرانش آنرا پيش

 عادل براي گناهان انسان بر صليب بميرد و در روز سوم از قبر و دنياي مسيح
كه به او ايمان آورد، هالك نگردد؛ بلكه زندگي  رمردگان با پيروزي برخيزد تا ه

. ها شد نسانعيب خدا بود كه قرباني گناهان ا  عيسي همانند برّة بي! جاويد بيابد
  )7 :53كتاب اشعياء نبي (

 در آن شبحال بياييد تا به مطالعة كالم زندة خدا بپردازيم تا ببينيم كه   
ي را دستگير كردند، چه اتّفاقاتي كه رهبران مذهبي يهود، عيس  پس از آنتاريك
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قدس حضرت مرقس، چنين كالم خدا در فصل چهاردهم انجيل م. افتاد
  :فرمايد مي
  

ه بردند و جميع رؤساي كاهنان و مشايخ و نهو عيسي را نزد رئيس كَ"
 ةآمد تا به خان و پطرس از دور در عقب او مي .كاتبان بر او جمع گرديدند

  .نمود با مالزمان بنشست و نزديك آتش خود را گرم ميه درآمده، نهرئيس كَ
 بودند تا جستجوي شهادت بر عيسيه و جميع اهل شورا در نهو رؤساي كَ  

چند بسياري بر وي شهادت دروغ  زيرا كه هر او را بكشند و هيچ نيافتند،
و بعضي برخاسته شهادت  .ق واقع نشدهاي ايشان موفّ دادند، اما شهادت مي

من اين هيكلِ ساخته شده به : گفت م كه او مييما شنيد« :ده، گفتنددروغ دا
روز، ديگري را ناساخته شده به دست، بنا  كنم و در سه دست را خراب مي

ه از نهپس رئيس كَ .هاي ايشان موافق نشد و در اين هم باز شهادت ».كنم مي
چيز  هدهي؟ چ هيچ جواب نمي«: آن ميان برخاسته، از عيسي پرسيده، گفت

ما او ساكت مانده، هيچ جواب ا »دهند؟ است كه اينها در حقّ تو شهادت مي
آيا تو مسيح پسر خداي «: ه از او سؤال نموده، گفتنهباز رئيس كَ. نداد

؛ و پسر انسان را خواهيد ديد كه بر من هستم«: عيسي گفت »متبارك هستي؟
 ةه جامنهنگاه رئيس كَآ ».آيد هاي آسمان مي طرف راست قوت نشسته، در ابر

! كفر را شنيديدديگر چه حاجت به شاهدان داريم؟ «: خود را چاك زده، گفت
 .پس همه بر او حكم كردند كه مستوجب قتل است» دانيد؟ چه مصلحت مي

و بعضي شروع نمودند به آب دهان بر وي انداختن و روي او را پوشانيده، او 
  .زدند الزمان او را ميو م. گفتند نبوت كن زدند و مي را مي

و  ه آمدنه در ايوان پايين بود، يكي از كنيزان رئيس كَپطرسو در وقتي كه   
تو نيز با «: كند، بر او نگريسته، گفت پطرس را چون ديد كه خود را گرم مي

فهمم كه تو  دانم و نمي نمي«: او انكار نموده، گفت بودي؟ عيسي ناصري مي
و بار  .به دهليز خانه رفت، ناگاه خروس بانگ زدو چون بيرون » !گويي چه مي

اين شخص از آنها « :ديگر آن كنيزك او را ديده، به حاضرين گفتن گرفت كه
: و بعد از زماني حاضرين بار ديگر به پطرس گفتند. او باز انكار كرد »!است

 تو چنان ةباشي زيرا كه جليلي نيز هستي و لهج در حقيقت تو از آنها مي«
آن شخص را كه «: س به لعن كردن و قسم خوردن شروع نموده كهپ ».است
پس پطرس را .  ديگر بانگ زدةناگاه خروس مرتب ».شناسم گوييد نمي مي
كه خروس دو مرتبه بانگ  قبل از آن« :خاطر آمد آنچه عيسي بدو گفته بود كهب

خاطر آورد،  و چون اين را به» .زند، سه مرتبه مرا انكار خواهي نمود
  ".ستبگري
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  : حضرت متّي هم چنين ذكر شده استهفتم از انجيل و در فصل بيست
ه و مشايخ قوم بر عيسي شورا كردند نه رؤساي كَةو چون صبح شد، هم"  

س والي طُنطيوس پيالپس او را بند نهاده، بردند و به پ .كه او را هالك سازند
د كه بر او فتوا  او ديةكنند  تسليميهودادر آن هنگام، چون  .تسليم نمودند

: فتگه و مشايخ رد كرده، نهنقره را به رؤساي كَ ةدادند، پشيمان شده، سي پار
. »!ما را چه، خود داني«: گفتند» .گناه كردم كه خون بيگناهي را تسليم نمودم«

  ".پس آن نقره را در هيكل انداخته، روانه شد و رفته خود را خفه نمود
  

  :ن آمده استرت يوحنّا هم چنيو در فصل هجدهم از انجيل حض
خانه آوردند و صبح بود و   را از نزد قيافا به ديوانعيسييهوديان بعد "  

پس  .ح را بخورندپِسخانه نشدند مبادا نجس بشوند بلكه تا  ايشان داخل ديوان
در . » بر اين شخص داريد؟اچه دعو«: نزد ايشان بيرون آمده، گفت  بهپيالطُس

پيالطُس  ».كرديم  به تو تسليم نمي بود، كار نمي گر او بدا«: جواب او گفتند
» .شما او را بگيريد و موافق شريعت خود بر او حكم نماييد«: بديشان گفت

تا قول عيسي ، ».بر ما جايز نيست كه كسي را بكشيم«: يهوديان به وي گفتند
  .تمام گردد كه گفته بود، اشاره به آن قسم موت كه بايد بميرد

آيا «: خانه شد و عيسي را طلبيده، به او گفت طُس باز داخل ديوانپس پيال  
آيا تو اين را از خود «: عيسي به او جواب داد »تو پادشاه يهود هستي؟

مگر من «: پيالطُس جواب داد » من با تو گفتند؟ةگويي يا ديگران دربار مي
نت تو و رؤساي كَهاي؟  چه كرده. تو را به من تسليم كردند،هيهود هستم؟ اُم« 

اگر پادشاهي من از . پادشاهي من از اين جهان نيست«: عيسي جواب داد كه
ليكن . كردند تا به يهود تسلّيم نشوم بود، خُدام من جنگ مي اين جهان مي

مگر تو پادشاه «: پيالطُس به او گفت ».اكنون پادشاهي من از اين جهان نيست
از اين جهت من . من پادشاه هستمگويي كه  تو مي« :عيسي جواب داد» هستي؟

كه از  جهت اين در جهان آمدم تا به راستي شهادت دهم، و هر متولّد شدم و به
و » راستي چيست؟«: پيالطُس به او گفت ».شنود راستي است سخن مرا مي

من در «: چون اين را بگفت، باز به نزد يهوديان بيرون شده، به ايشان گفت
وسوم انجيل حضرت لوقا   و در فصل بيست"».اين شخص هيچ عيبي نيافتم

قوم را « :ايشان شدت نموده، گفتند كه": چنين گفته شده استهم اين
چون  ».دهد جا تعليم مي د و در تمام يهوديه از جليل گرفته تا به اينشورانَ مي

و چون  »آيا اين مرد جليلي است؟«پيالطُس نام جليل را شنيد، پرسيد كه 
كه   واليت هيروديس است او را نزد وي فرستاد، چونمطّلع شد كه از

  .ديس در آن ايام در اورشليم بودهيرو
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غايت شاد گرديد زيرا كه مدت مديدي  ه چون عيسي را ديد، بهيروديساما   
كه شهرت او را بسيار شنيده بود و مترصد  خواست او را ببيند چون بود و مي

 ليكن او به ،هاي بسيار از وي پرسيد يزپس چ .اي از او بيند بود كه معجزه مي
ه و كاتبان حاضر شده، به شدت تمام بر نهو رؤساي كَ .وي هيچ جواب نداد

ريان خود او را افتضاح نموده و گپس هيروديس با لش .نمودند وي شكايت مي
و در . س او را باز فرستاد كرده، لباس فاخر بر او پوشانيد و نزد پيالطُءاستهزا

س و هيروديس با يكديگر مصالحه كردند، زيرا قبل از آن در  پيالطُهمان روز
  .ميانشان عداوتي بود

اين «: به ايشان گفت ه و سرداران و قوم را خوانده،نهساي كَؤس رپس پيالطُ  
لحال من او را در حضور شما اَ. شوراند مرد را نزد من آورديد كه قوم را مي

 ،و نه هيروديس هم .كنيد اثري نيافتم  مياز آنچه بر او ادعاامتحان كردم و 
زيرا كه شما را نزد او فرستادم و اينك هيچ عمل مستوجب قتل از او صادر 

 حضرت يوحنّا چنين گفته شده در آياتي از فصل هجدهم انجيل ".نشده است
. جهت شما يك نفر آزاد كنم ح بهپِسو قانون شما اين است كه در عيد ": است

باز همه فرياد  »جهت شما پادشاه يهود را آزاد كنم؟ به يدخواه پس آيا مي
 در ادامه و در فصل ".و براَبا دزد بود» .او را ني بلكه براَبا را«: برآورده، گفتند

و او شخصي ": چنين گفته شده استسوم انجيل حضرت لوقا هم اين و تبيس
ان افكنده بود كه به سبب شورش و قتلي كه در شهر واقع شده بود، در زند

ليكن ايشان  .باز پيالطُس ندا كرده خواست كه عيسي را رها كند .شده بود
: م به ايشان گفتبار سو »! مصلوب كن!او را مصلوب كن«: فرياد زده گفتند

پس او را تأديب . چرا؟ چه بدي كرده است؟ من در او هيچ علّت قتل نيافتم«
 مبالغه نموده خواستند كه ،دهاي بلن اما ايشان به صدا ».كنم كرده رها مي

  ".ه غالب آمدنههاي ايشان و رؤساي كَ مصلوب شود و آواز
  :ت يوحنّا هم چنين نوشته شده استباز در فصل نوزدهم انجيل حضر

 بافته تاجي از خارريان گو لش .تازيانه زد  پس پيالطُس عيسي را گرفته،"  
سالم اي «: گفتند يو م  ارغواني بدو پوشانيدندةبر سرش گذاردند و جام

: باز پيالطُس بيرون آمده، به ايشان گفت. زدند طپانچه بدو ميو » !پادشاه يهود
آنگاه  ».اينك او را نزد شما بيرون آوردم تا بدانيد كه در او هيچ عيبي نيافتم«

: پيالطُس بديشان گفت. عيسي با تاجي از خار و لباس ارغواني بيرون آمد
 او را ديدند، فرياد برآورده، ،امه و خدرؤساي كَهنو چون  ».اينك آن انسان«

شما او را گرفته، «: پيالطُس بديشان گفت» !صليبش كن! صليبش كن«: گفتند
يهوديان بدو جواب دادند . ». زيرا كه من در او عيبي نيافتم،مصلوبش سازيد
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واجب است كه بميرد زيرا خود را ما شريعتي داريم و موافق شريعت ما « :كه
  ».سر خدا ساخته استپ

باز داخل . پس چون پيالطُس اين را شنيد، خوف بر او زياده مستولي گشت  
اما عيسي بدو هيچ جواب » تو از كجايي؟«:خانه شده، به عيسي گفت ديوان
داني كه قدرت دارم  گويي؟ نمي آيا به من سخن نمي«: پيالطُس بدو گفت. نداد

هيچ قدرت «: عيسي جواب داد »ايم؟تو را صليب كنم و قدرت دارم آزادت نم
و از اين جهت آنكس كه مرا . شد داشتي اگر از باال به تو داده نمي بر من نمي

و از آن وقت پيالطُس خواست او را آزاد » .به تو تسليم كرد، گناه بزرگتر دارد
اگر اين شخص را رها كني، « :گفتند كه نمايد، ليكن يهوديان فرياد برآورده، مي

كه خود را پادشاه سازد، بر خالف قيصر سخن  هر. صر نيستيدوست قي
  "».گويد

  : حضرت متّي هم چنين ذكر شده استهفتم انجيل و و در فصل بيست
 آب ؛گردد  بلكه آشوب زياده مي،س ديد كه ثمري نداردچون پيالطُ"  

 هستم از خون اين من بري«: خود را شسته، گفت طلبيده، پيش مردم دست
خون او بر ما و «: تمام قوم در جواب گفتند ».ا ببينيدشم. شخص عادل
خره در فصل پانزدهم انجيل حضرت مرقس هم چنين  و باالَ"»!فرزندان ما باد

د، س چون خواست كه مردم را خشنود گردانَپس پيالطُ": گفته شده است
براَبا را براي ايشان آزاد كرد و عيسي را تازيانه زده، تسليم نمود تا 

  ".ودمصلوب ش
  

چيز درست همانطور كه اشعياء در كالم خدا  بينيد كه همه ، ميدوستان عزيز  
اجازه دهيد تا دو نمونه . گويي شده بود، دربارة عيسي به كمال و انجام رسيدپيش

، چنين 7 :53كالم خدا در كتاب حضرت اشعياء . عتيق برايتان ذكر كنم را از عهد
اي  همثل برّ. ع نموده، دهان خود را نگشودا تواض ام،او مظلوم شد": فرمايد مي

 ؛زبان است اش بي رندهبرند و مانند گوسفندي كه نزد پشم ب كه براي ذبح مي
، هم 6 :50 و همچنين در كتاب اشعياء نبي ".چنان دهان خود را نگشود هم

پشت خود را به زنندگان و رخسار ": گويي شده استدربارة مسيح چنين پيش
  ".نان دادم و روي خود را از رسوايي و آب دهان پنهان نكردمكَ خود را به مو

توسط رهبران  ها و فرمايشات خدا به ، ديديم كه چگونه وعدهدر اين درس  
 را به مرگ شايد بپرسيد كه چرا آنان مسيح. دانجام رسي مذهبي و فريسيان به

نستد توا ظاهرمذهبي يهود نمي رهبران بهمحكوم نمودند؟ پاسخ اين است كه 
فرمود، و اين حقايق؛   عيسي حقايق را به آنان مي!نور جهان را تحمل كنند

  !عيسي خود حقيقت بود. ساخت كاري شرارت آنان را برمال مي ريا
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ها ترجيح دادند تا در تاريكي بمانند؛ زيرا اعمال  نور در جهان آمد، اما انسان
توانستند نور حقيقي را  يجا كه فرزندان آدم نمو از آن! آنان شرير و پليد بود

تحمل كنند، تنها راه حلّ آنان براي اين موضوع، خاموش كردن اين نور 
-10 :1كالم خدا در انجيل حضرت يوحنّا براي همين است كه ! حقيقي بود

 او آفريده شد و جهان او را ةواسط او در جهان بود و جهان به": فرمايد ، مي12
اما به آن و خاصانش او را نپذيرفتند؛ و نزد خاصان خود آمد  به. نشناخت

، يعني به  قدرت داد تا فرزندان خدا گردند،كساني كه او را قبول كردند
  )12-10 :1؛ يوحنا 8 :2؛ اول قرنتيان 5 :1يوحنا  (".كه به اسم او ايمان آورد هر

  
داري با ما   هم با وفاا بسيار ممنونيم كه در اين درس، از شمدوستان عزيز  
دقت توجه  كنيم تا درس بعدي ما را به ا دعوت و تقاضا مياز شم. اه بوديدهمر

بخشند،  طور فرزندان آدم كالم حضرت داود را تحقّق ميكنيد تا ببينيم كه چ
ها و پايهاي  دست": گويي فرمودكه او تحت الهام خدا دربارة مسيح پيشوقتي 
  )...16 :22مزمور  (".اند همرا سفت

وتي حضرت اشعياء را دربارة  عطا فرمايد تا سخن نبخدا شما را بركت  
  :گويد مسيح درك نماييد كه مي

  
اي كه براي  همثل برّ. ا تواضع نموده، دهان خود را نگشود ام،او مظلوم شد"

 همچنان ؛زبان است اش بي رندهبرند و مانند گوسفندي كه نزد پشم ب ذبح مي
  )7 :53اشعياء  (".دهان خود را نگشود

  
او . سپاريم  بعدي شما را به پناه امن خداي مهربان و فروتن مي درستا  

  .آمين. نگهدار شما باد
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  84 درس
  مصلوب شدن عيسي

  
  
  

  19؛ انجيل يوحنّا 23؛ انجيل لوقا 15؛ انجيل مرقس 27انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
گان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد هم كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
وديم كه رهبران مذهبي يهود، عيسي را دستگير  شاهد ب قبلي،درسر د  
 محاكمه را با شاهداني دروغين، اونزد كاهن اعظم برده و  و او به كنند مي
فرستند و او را  نزد پنطيوس پيالطُس مي ، بهكنند محكوم مي، او را كنند مي
شدت عيسي را  سربازان به. كشند كنند و مي نهايت بر صليب ميخكوب مي در

بافند و بر سر  هم مي زنند، تاجي از خار به كنند و وحشيانه شلّاق مي يشكنجه م
آن . زنند كنند، بر صورت او سيلي مي آنان او را استهزاء مي. گذارند عيسي مي

آورند و  در مي افكنند و لباس او را از تنش به سربازان، بر او آب دهان مي
. دهند وبي به دست او ميكنند و چ آميزي؛ ردايي بر تن او مي صورت مسخره به
، كه از آسمان آمد و عادل بود فرزندان آدم خداوند جالل را، آنترتيب، اين به

 كالم انبياء را دادند، افرادي كه عيسي را شكنجه مي. سپارند به مرگ مي
د كه حال آنان اين كالم نبوتي را با اعمال خود تحقّق بخشيدندانستند، با اين نمي

  .ده و براي گناهكاران، جانش را فدا سازدمسيح بايد زجر كشي
دس ادامه دهيم و ببينيم كه خواهيم به مطالعة انجيل مق ، ميدر اين درس  

تا نقشه بزرگ . كشته شدبر روي صليب ه زجر كشيد و  چگونعيسي مسيح
كه مطالعة اين ساعت را آغاز كنيم، پيش از آن. نجاتبخش خدا به كمال برسد

ها مجرمين  يد كه در زمان زندگي عيسي در اين دنيا، روميبايد شما عزيزان بدان
خاص را كه مستحقّ مرگي دردناك بودند، با ميخكوب كردن بر درخت يا يك 

اين نوع مرگ، مصلوب . كردند نام صليب، اعدام مي اي به تير چوبي و يا بر وسيله
 تضحانه را برايناك و مف مصلوب شدن، مرگي بسيار درد. كردن نام داشت
  .زد محكوم رقم مي
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خدا مقدر فرمود زده شده باشيد كه چرا  شايد برخي از شما عزيزان شگفت  
علّت . آميزي از دنيا برود گناه با چنان مرگ دردناك و تحقيرتا مسيح عادل و بي

مرگ وحشتناك عيسي اين بود كه گناه، يك جرم بسيار بزرگ و وحشتناك 
كار هستيم و گناهان ما، خداي عادل اههمة ما گن. گناه، مشكل دنيا است. است

دار  اگر خدا بخواهد گناهان من و شما را بدون خدشه! دهد و قدوس را آزار مي
بايستي گناهان ما را طبق عدالتش محاكمه و داوري شدن عدالتش بيامرزد، 

. تواند از هر طريق ممكن، گناهان ما را ببخشد او نمي. را جزا بدهد نمايد و آن
.  گناهي را مجازات فرمايدهراساس عدالتش،  است و بايستي برخدا عادل 

و اين جريمه بايد مطلقاً . جريمه و تاوان گناه، مرگ و آتش جاوداني جهنّم است
خبر خوش اين است كه خدا منجي عادلي را براي .  پرداخته شودكامالًو 

نجي عيسي آن م. فرستاده استجاي ما به اين جهان  پرداختن جريمة ما و به
، رهايي او آمد تا ما را از خشم خدا كه مستحقّ آن بوديم. عادل و توانا است

  .بخشد
كنيم كه با تمام دل و ذهن خود به  اكنون دوستان عزيز شما را دعوت مي  

كالم خدا در . داستان عجيب مرگ عيسي بر صليب توجه فرماييدكالم خدا و 
  :يدفرما ل حضرت يوحنّا، چنين ميفصل نوزدهم انجي

  
و  پس عيسي را گرفته بردند. آنگاه او را بديشان تسليم كرد تا مصلوب شود"

مجصليب خود را برداشته، بيرون رفت به موضعي كه به جمبود و به اه مسم 
  ".گفتند عبراني آن را جلجتا مي

  :جيل حضرت لوقا هم چنين آمده استسوم ان و و در فصل بيست
آمد مجبور  معون قيرواني را كه از صحرا ميبردند، ش و چون او را مي"  

و گروهي بسيار از قوم  .ساخته صليب را بر او گذاردند تا از عقب عيسي ببرد
 و دو... گرفتند، در عقب او افتادند زدند و براي او ماتم مي و زناني كه سينه مي
ون به و چ. شند نيز آوردند تا ايشان را با او بكُ،كار بودند نفر ديگر را كه خطا

كار،  گويند رسيدند، او را در آنجا با آن دو خطا  سر ميةموضعي كه آن را كاس
اي «: عيسي گفت .يكي بر طرف راست و ديگري بر چپ او مصلوب كردند

هاي او تقسيم  پس جامه» !كنند دانند چه مي ها را بيامرز، زيرا كه نمي پدر اين
و بزرگان نيز . ده بودندو گروهي به تماشا ايستا .كردند و قرعه افكندند

پس اگر او مسيح و . ديگران را نجات داد«: گفتند كنان با ايشان مي تمسخر
كردند و   ميءو سپاهيان نيز او را استهزا» . خود را برهاند،باشد  خدا ميةبرگزيد

 خود را ،اگر تو پادشاه يهود هستي«: گفتند و مي دادند، آمده او را سركه مي
  "».نجات ده
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  :چنين نوشته شده است فصل نوزدهم انجيل حضرت يوحنّاباز در 
عيسي «: اي نوشته، بر صليب گذارد؛ و نوشته اين بود و پيالطُس تقصيرنامه"  

نامه را بسياري از يهود خواندند، زيرا آن  و اين تقصير ».ناصري پادشاه يهود
 و مكاني كه عيسي را صليب كردند، نزديك شهر بود و آن را به زبان عبراني

:  يهود به پيالطُس گفتندةپس رؤساي كَهن. يوناني و التيني نوشته بودند
: پيالطُس جواب داد ».منويس پادشاه يهود، بلكه كه او گفت منم پادشاه يهود«
هاي   چون عيسي را صليب كردند، جامه،ريانگپس لش ».آنچه نوشتم، نوشتم«

قسمت؛ و پيراهن را نيز، قسمت كردند، هر سپاهي را يك  او را برداشته، چهار
: پس به يكديگر گفتند.  از باال بافته شده بوداما پيراهن درز نداشت، بلكه تماماً

تا تمام گردد » .اين را پاره نكنيم، بلكه قرعه بر آن بيندازيم تا از آنِ كه شود«
هاي مرا تقسيم كردند و بر لباس من  در ميان خود جامه«: گويد كتاب كه مي

  ".ريان چنين كردندگپس لش» .دندقرعه افكن
نجيل حضرت لوقا، چنين سوم ا و در ادامة داستان، كالم خدا در فصل بيست

  :فرمايد مي
اگر تو مسيح « بر وي كفر گفت كه ،كارِ مصلوب و يكي از آن دو خطا"  

اما آن ديگري جواب داده، او را نهيب كرد و  ».هستي خود را و ما را برهان
و اما ما به  .ترسي؟ چونكه تو نيز زير همين حكمي  خدا نميمگر تو از«: گفت

كار بيجا  ايم، ليكن اين شخص هيچ انصاف، چونكه جزاي اعمال خود را يافته
ياد آور هنگامي كه به  اي خداوند، مرا به«: پس به عيسي گفت ».نكرده است

من گويم امروز با  آينه به تو مي هر«: عيسي به وي گفت ».ملكوت خود آيي
  "».در فردوس خواهي بود

 كالم باز در ارتباط با همين داستان، در فصل پانزدهم انجيل حضرت مرقس،
  :فرمايد خدا به ما چنين مي

 تاريكي تمام زمين را فرو ،و چون ساعت ششم رسيد، تا ساعت نهم"  
 ايلوئي، ،ايلوئي«: و در ساعت نهم، عيسي به آواز بلند ندا كرده گفت .گرفت
قْتَني؟لَماَ سو بعضي از حاضرين  »گذاردي؟  چرا مرا وا،الهي الهي«يعني » ب

پس شخصي دويده، اسفنجي را از  ».خواند الياس را مي«: چون شنيدند گفتند
بگذاريد ببينيم مگر «: ي نهاده، بدو نوشانيد و گفتسركه پر كرد و بر سر ن

ند كه عيسي چه فهميد مردم چون نمي ("».الياس بيايد تا او را پايين آورد
آنها . پسند را خطاب به او گفتند ناهاي  دليل اين حرف همين گفت، به مي
تمام آن سرزمين در آن ساعات، كامالً . چنين نفهميدند كه چه اتّفاقي افتادهم

ها و مجازات  خدا بار گناه تمام انساندر آن ساعات تاريك، . شدتاريك 
گر كسي به عيسي ايمان آورد، ا .ها را بر دوش آن منجي مقدس گذاشت آن

توانيم عمق و شدت رنج   دوستان عزيز، ما حتّي نمي!هرگز هالك نخواهد شد
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اجازه دهيد تا باز به  !)ما متحمل شد، تصور كنيمو دردي را كه عيسي براي 
كالم خدا باز گرديم و از فصل نوزدهم انجيل حضرت يوحنّا، كالم مقدس 

  : گوش فرا دهيدندة خدابه كالم ز. خدا را بخوانيم
 تا كتاب تمام ،چيز به انجام رسيده است و بعد چون عيسي ديد كه همه"  

پس اسفنجي . و در آنجا ظرفي پر از سركه گذارده بود ».ام تشنه«: شود، گفت
چون عيسي . ر ساخته، و بر زوفا گذارده، نزديك دهان او بردندرا از سركه پ

 و ". و سر خود را پايين آورده، جان بداد».تمام شد«: سركه را گرفت، گفت
و عيسي به ": خوانيم سوم انجيل حضرت لوقا هم چنين مي و در فصل بيست

» .سپارم هاي تو روح خود را مي  به دست،اي پدر«: آواز بلند صدا زده، گفت
  ".اين را بگفت و جان را تسليم نمود

  :ستدر فصل پانزدهم انجيل حضرت مرقس هم چنين گفته شده ا
باشي كه مقابل وي  و چون يوز .پاره شد  هيكل از سر تا پا دوةآنگاه پرد"  

الواقع اين  في«ايستاده بود، ديد كه بدينطور صدا زده، روح را سپرد، گفت؛ 
جمله مريم  كردند كه از آن و زني چند از دور نظر مي ».مرد، پسر خدا بود

كه هنگام  ا و سالومه،مجدليه بود و مريم مادر يعقوبِ كوچك و مادر يوش
و ديگر زنان بسياري كه به . كردند بودن او در جليل پيروي و خدمت او مي

  .اورشليم آمده بودند
  :فرمايد وحنّا، كالم خدا چنين ميو نيز در فصل نوزدهم از انجيل حضرت ي

د، چونكه روز تهيه بود ت بر صليب نمانَها در روز سب پس يهوديان تا بدن"  
و آن سروز بزرگ بود، از پيالطُس درخواست كردند كه ساق پايهاي ايشان ب ،ت

ريان آمدند و ساقهاي آن اول و ديگري را گآنگاه لش .را بشكنند و پايين بياورند
كه پيش  اما چون نزد عيسي آمدند و ديدند. كه با او صليب شده بودند، شكستند

ريان به پهلوي او گكي از لشلكن ي. از آن مرده است، ساقهاي او را نشكستند
 ،و آن كسي كه ديد. اي زد كه در آن ساعت خون و آب بيرون آمد نيزه

گويد تا شما نيز  داند كه راست مي شهادت داد و شهادت او راست است و او مي
استخواني «: گويد زيرا كه اين واقع شد تا كتاب تمام شود كه مي. ايمان آوريد

 ،آن كسي را كه نيزه زدند«: گويد باز كتاب ديگر ميو  ».از او شكسته نخواهد شد
  ».خواهند نگريست

ه و شاگرد عيسي بود، ليكن مخفي به بعد از اين، يوسف كه از اهل رامو   
. سبب ترس يهود، از پيالطُس خواهش كرد كه جسد عيسي را بردارد

ل و نيقوديموس نيز كه او. پس آمده، بدن عيسي را برداشت. پيالطُس اذن داد
رطل با خود   قريب به صد،در شب نزد عيسي آمده بود، مرّ مخلوط با عود

نوط به رسم تكفين يهود آنگاه بدن عيسي را برداشته، در كفن با ح .آورد



__________________________________________________________  
 PWO    515-راه عدالت

اي كه   باغي بود و در باغ، قبر تازه،و در موضعي كه مصلوب شد .پيچيدند
عيسي را در پس به سبب تهية يهود، . هرگز هيچكس در آن دفن نشده بود

  ".آنجا گذاردند، چونكه آن قبر نزديك بود
  

. پايان رسانيم ، بهدوستان عزيز، بايد در اينجا خواندن كالم را در اين درس  
 را توانيم شما حاليم كه ميخوش! شود ن عيسي در قبر تمام نميچه داستا اگر

 كرده عيسي قيام":  ما هم بپيونديد و دريابيد كهدعوت كنيم تا به درس بعدي
  "!است
بينيم  مي! انگيز است  از كالم خدا شنيديم، حقيقتاً اعجابآنچه در اين درس  

كنند و او را بر صليب  كه فرزندان آدم، خداي حيات، خداوند جالل را تحقير مي
 بود كه تحقّق وعدة ياد داشته باشيم كه مرگ مسيح  بهاما الزم است كه. كشند مي

  .شود نياد عالم محسوب ميپيش از بخدا براي نجات بشر 
 درست پيش از مرگش چه فرمود؟ مسيحآيا توجه كرديد كه خداوند عيسي   

چرا عيسي اين حرف را زد؟ زيرا او كار رستگاري بشر . "!تمام شد": فرياد زد
، تنها "!تمام شد":  بگويندتوانند نميمطمئنّاً مذاهب دنيا . را به اتمام رسانيده بود

شما ! چيز تمام نشده است هيچ": وانند بگويند اين است كهت چيزي كه آنان مي
بايد سعي كنيد تا ! بايد تالش كنيد تا با اعمال خوبتان، خود را نجات دهيد

خواهيد  اگر مي! هنوز تمام نشده است! پس عجله كنيد! گناهانتان را محو كنيد
 زيارت جا آوريد، رياضت بكشيد، بهشت شويد، بايد اعمال مذهبي را بوارد به

  بلي دوستان"!در راه خدا بجنگيد و آدم بكشيدمردگان برويد و صدقه دهيد و 
  .خوب، اين ذات و پيغام مذهب است

 به عيسي و كار او ايمان آوريد تا "!!! شد ـــتمام": اما مژدة خدا اين است  
تواند  خون عيسي مي.  جانش را داد تا گناهان ما كفّاره گردد مسيح.نجات بيابيد

براي همين . كاران را دگرگون سازدترين گناه  بدترين گناهان را پاك كرده و دب
روز با گويم، ام آينه به تو ميهر ": ي به آن دزد روي صليب فرمودبود كه عيس

  )43 :23لوقا  ("!من در فردوس خواهي بود
تواند شما را از تمام گناهانتان پاك سازد، كامالً  دوستان گرامي، كاري كه مي  

ديگر الزم نيست كه .  خرسند استخدا از عمل عيسي راضي. م شده استنجاا
عيب خدا بود كه جانش را  كسي گوسفند قرباني كند، زيرا عيسي آن برّة بي

چيز ديگري براي ما باقي نمانده است كه انجام . قرباني ساخت تا فدية ما باشد
يسي آنچه را كه پيامبران ع. تنها بايد به اين كار خداوند عيسي ايمان آوريم. دهيم
  . رسانيدانجام گويي كرده بودند، كامالً بهپيش
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سبب  و حال آنكه به":  چنين آمده است5،6،9 :53در كتاب حضرت اشعياء 
و تأديب سالمتي . سبب گناهان ما كوفته گرديد هاي ما مجروح و به تقصير

وسفندان جميع ما مثل گ .هاي او ما شفا يافتيم ما بر وي آمد و از زخم
راه خود برگشته بود و خداوند گناه  يكي از ما به گمراه شده بوديم و هر
و قبر او را با شريران تعيين نمودند و بعد از ... جميع ما را بر وي نهاد

  ".اي نبود چند هيچ ظلم نكرد و در دهان وي حيلهر ه. مندانمردنش با دولت
  

يا به اين كالم ايمان آ، شما دوست عزيزي كه به اين درس توجه كرديد  
؟ آيا باور داريد كه عيسي تنها كسي بود كه كار نجاتي را كه خدا فرموده داريد

كنيد؟ دليل  بود، انجام داد؟ آيا دليل مرگ اين منجي عادل را بر صليب درك مي
ما مستحقّ عذاب . خاطر گناهان ما او مردب!  هستيممن و شمامرگ عيسي، 

جاي ما قرباني شود تا  د را پسند آمد تا در راه ما و بهبوديم، اما خداونجاوداني 
 7،8 :5 رسالة پولس رسول به روميان در! منتهاي او را حاصل كنيم ما حيات بي

  :چنين گفته شده است
  

 ،چند در راه مرد نيكو زيرا بعيد است كه براي شخص عادل كسي بميرد، هر"
حبت خود را در ما لكن خدا م .ممكن است كسي نيز جرأت كند كه بميرد

كند از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما  ثابت مي
  . را هم مطالعه فرماييد21 :5 و همچنين دوم قرنتيان ".مرد

  
نجام رسانيد و ا جالل و اكرام و ستايش بر خدايي كه كار نجات بشر را به  
رش اسحاق را قرباني ساخت،  در همان جايي كه ابراهيم، پس"!تمام شد": فرمود

! ها به ارمغان آيد عيسي مسيح هم كشته شد تا از مرگ او؛ زندگي براي انسان
زيرا خدا جهان را ": فرمايد مي، چنين 16 :3كالم خدا در انجيل حضرت يوحنّا 

، هالك كه بر او ايمان آوردهر د كه پسر يگانة خود را داد تا قدر محبت نموآن
  ".جاوداني يابدگردد؛ بلكه حيات ن

 منونيم كه همراه ما با اين درسكنيم و م خدا را براي وجود شما شكر مي  
مند عيسي بينديشيد كه  دهد تا عميقاً به اين كالم قدرتخدا شما را بركت. بوديد

  :ر هنگام مرگ، فرمودد
  
  )30 :19يوحنا  ("!تمام شد"

دار شما ق نگهح. سپاريم ي امين و نيكو مي بعدي به خداشما را تا درس  
  .آمين. باد
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  85 درس
  !عيسي برخاسته است

  
  
  

  20جيل يوحنّا  ان؛24 انجيل لوقا ؛28انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

د و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به شما و مطيع آن شون
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
عيسي مسيح، خون  و درس گذشته، ديديم كه چگونه  قبلي،درسدر   

دري را براي  تا  ريختوب شد،پاكش را بر صليبي كه بر آن ميخك
رست همانطور كه چيز د همه. سوي آرامش جاوداني باز نمايدگناهكاران ب

 مورد تمسخر قرار گرفت مسيح.  كرده بودند، اتّفاق افتادگوييپيامبران خدا پيش
جاي درست همانطوري كه يك برّه ب. ب ميخكوب و آويزان شدو بر صلي

عيسي . جاي ما مردعيب خدا هم ب يرباني شد، برّة باسحاق، توسط ابراهيم ق
  جالل بر خدا كه عيسي مسيح درس."!تمام شد": پيش از مرگش فرياد زد

  !نجام رسانيدا رستگاري خدا براي انسان را به كامليت به
زيرا . مقدس است ترين موضوع در سراسر كتابمرگ عيسي مسيح، مهم  

كه زد، آنهم بدون اينشود خدا ما را بيامر عث ميمرگ عيسي مسيح است كه با
مهمترين موضوع ه مرگ خداوند عيسي جا كاما از آن. دار گردد دالتش خدشهع

پردازيم،  اش مي  به مطالعه، آنچه كه ما در اين درسكالم خدا است
ما قصد داريم بررسي كنيم كه چگونه . ترين خبر كالم خدا است انگيز شگفت

  .خدا عيسي مسيح را از مردگان برخيزانيد
تر خوانديم، پس از مرگ عيسي بر صليب؛ يكي از سربازان مانطور كه پيشه  

اي به پهلوي عيسي فرو كرد كه باعث جاري شدن آب و خون از  رومي نيزه
. اين اثبات قطعي مرگ عيسي استو از نظر دانش پزشكي، . پهلوي او گرديد

د از نام يوسف كه اهل رامه بو مندي بههمچنين مشاهده كرديم كه مرد ثروت
اي  را در قبر سنگي تازهو آنپيالطُس درخواست كرد كه جسد عيسي را بردارد 

كه براي خودش آماده كرده بود و در نزديكي محل مصلوب شدن عيسي بود، 
تحريك يهوديان و دستور پيالطُس، يك سنگ بزرگ را به ورودي  به. دفن نمايد



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    518

! اي درست شود  جنجال تازهقبر غلطاندند تا مبادا كسي به آن قبر دستبرد بزند و
  !هاي كالم مقدس خدا صورت گرفته بود گويييشطبق پ چيز درست بر همه
  : حضرت متّي، چنين نوشته شده استهفتم انجيل مقدس و در فصل بيست  

  
ه و فريسيان نزد نهو در فرداي آنروز كه بعد از روز تهيه بود، رؤساي كَ"

 وقتي كه ،كننده ا را ياد است كه آن گمراهاي آقا م«: گفتند س جمع شده،پيالطُ
روز  پس بفرما قبر را تا سه ".خيزم مي روز بر بعد از سه": زنده بود گفت
 مبادا شاگردانش در شب آمده، او را بدزدند و به مردم گويند ،نگاهباني كنند

س پيالطُ ».كه از مردگان برخاسته است و گمراهي آخر، از اول بدتر شود
 ».برويد چنانكه دانيد، محافظت كنيد. شما كشيكچيان داريد«: دبديشان فرمو

  ".پس رفتند و سنگ را مختوم ساخته، قبر را با كشيكچيان محافظت نمودند
  :خوانيم هشتم آن هم، مي و ل بيستدر ادامة همين انجيل و در فص

  "و بعد از سل هفته ،ت، هنگام فجربمريم مجدليه و مريم ديگر روز او ،
 ةفرشتاي عظيم حادث شد از آنرو  كه ناگاه زلزله .هت ديدن قبر آمدندج هب

خداوند از آسمان نزول كرده، آمد و سنگ را از درِ قبر غلطانيده، بر آن 
و از ترس او  .و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفيد بود .بنشست

  ".لرزه درآمده، مثل مرده گرديدند كشيكچيان به 
  :حضرت لوقا هم چنين گفته شده استچهارم انجيل  و يستدر فصل بدر ادامه 

چون داخل شدند، جسد خداوند عيسي را  .و سنگ را از قبر غلطانيده ديدند"
و واقع شد هنگامي كه ايشان از اين امر متحير بودند كه ناگاه دو مرد  .نيافتند

د را هاي خو و چون ترسان شده سر .ايستادند هدر لباس درخشنده نزد ايشان ب
چرا زنده را از ميان مردگان «: سوي زمين افكنده بودند، به ايشان گفتند به
 كه چگونه يدياد آور  به!جا نيست، بلكه برخاسته است در اين طلبيد؟ مي

وقتي كه در جليل بود شما را خبر داده، گفت ضروري است كه پسر انسان به 
پس  ». برخيزدمدست مردم گناهكار تسليم شده مصلوب گردد و روز سو

 ةو از سر قبر برگشته، آن يازده و ديگران را از هم .خاطر آوردندنان او را بسخ
ه و يونا و مريم مادر يعقوب و ديگر ليِجدو مريم م. اين امور مطّلع ساختند

ليكن سخنان . ها مطّلع ساختند رفقاي ايشان بودند كه رسوالن را از اين چيز
سوي   به؛اما پطرس برخاسته، دوان دوان . نكردند باور،زنان را هذيان پنداشته

قبر رفت و خم شده كفن را تنها گذاشته ديد و از اين ماجرا در عجب شده به 
  . خود رفتةخان
كه از اي  رفتند به سوي قريه نفر از ايشان مي و اينك در همان روز دو  

با و  . دور بود و عموآس نام داشت،اورشليم به مسافت شصت تير پرتاب
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و چون ايشان در مكالمه و  .كردند يكديگر از تمام اين وقايع گفتگو مي
ولي  .ناگاه خود عيسي نزديك شده، با ايشان همراه شدبودند،  مباحثه مي

  .ايشان بسته شد تا او را نشناسندچشمان 
زنيد و راه را به  ها است كه با يكديگر مي چه حرف«: او به ايشان گفت  

مگر «: يكي كه كليوپاس نام داشت در جواب وي گفت. »پيماييد؟ كدورت مي
تو در اورشليم غريب و تنها هستي و از آنچه در اين ايام در اينجا واقع شد 

 عيسي ةدربار«: گفتندش» چه چيز است؟«: به ايشان گفت »واقف نيستي؟
و ناصري كه مردي بود نبي و قادر در فعل و قول در حضور خدا و تمام قوم، 

ه و حكّام ما او را به فتواي قتل سپردند و او را مصلوب نهؤساي كَچگونه ر
بايد اسرائيل را نجات  وار بوديم كه همين است آنكه مي اما ما اميد .ساختند

و بعضي از  م است،دهد و عالوه بر اين همه، امروز از وقوع اين امور روز سو
و جسد او را   قبر رفتند،حيرت انداختند كه بامدادان نزد زنان ما هم ما را به

نيافته آمدند و گفتند كه فرشتگان را در رؤيا ديديم كه گفتند او زنده شده 
 ،كه زنان گفته بودند يافتند و جمعي از رفقاي ما به سر قبر رفته، آنچنان .است

دالن از ايمان  فهمان و سست اي بي«: او به ايشان گفت ».ليكن او را نديدند
بايست كه مسيح اين زحمات را بيند  آيا نمي .اند  گفتهءياچه انب آوردن به آن

خود پس از موسي و ساير انبيا شروع كرده، اخبار . »تا به جالل خود برسد؟
  . براي ايشان شرح فرمود؛ در تمام كتبرا
 .و چون به آن دهي كه عازم آن بودند رسيدند، او قصد نمود كه دورتر رود  

چونكه شب نزديك است و روز . ما باشبا «: هلحاح كرده، گفتند كو ايشان ا
و چون با ايشان نشسته  .گشته با ايشان توقّف نمودپس داخل » .آخر رسيده به

كه ناگاه چشمانشان باز  .بود نان را گرفته بركت داد و پاره كرده به ايشان داد
: پس با يكديگر گفتند. شده، او را شناختند و در ساعت از ايشان غايب شد

نمود و كتب را  سوخت، وقتي كه در راه با ما تكلّم مي دل در درون ما نميآيا «
و در آن ساعت برخاسته به اورشليم مراجعت  »كرد؟ جهت ما تفسير مي هب

خداوند «: گفتند مي، كردند و آن يازده را يافتند كه با رفقاي خود جمع شده
 نيز از نفر و آن دو ».در حقيقت برخاسته و به شمعون ظاهر شده است

ت شناختن او هنگام پاره كردن نان خبر دادندسرگذشت راه و كيفي.  
عيسي خود در ميان ايشان بودند كه ناگاه  و ايشان در اين گفتگو مي  

اما ايشان ترسان و لرزان شده  ».سالم بر شما باد«: ، به ايشان گفتايستاده
 شديد و براي چرا مضطرب«: به ايشان گفت .بينند گمان بردند كه روحي مي

 يم را مالحظه كنيد ها و پاها دستدهد؟  هات روي ميبهاي شما شُ چه در دل
 گوشت و ؛كه من خود هستم و دست بر من گذارده ببينيد، زيرا كه روح

ها و  اين را گفت و دست ».نگريد كه در من است استخوان ندارد، چنانكه مي
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نوز از خوشي تصديق و چون ايشان ه. پايهاي خود را بديشان نشان داد
 »جا داريد؟ چيز خوراكي در اين«: نكرده، در عجب مانده بودند، به ايشان گفت

را گرفته پيش پس آن. نددپس قدري از ماهي بريان و از شانه عسل به وي دا
  :و به ايشان گفت .ايشان بخورد

گفتم ضروري است كه آنچه  ،همين است سخناني كه وقتي با شما بودم«  
انجام   به؛ من مكتوب استة دربار،بور و زءف انبياحموسي و صدر تورات 

و به  .و در آن وقت ذهن ايشان را روشن كرد تا كتب را بفهمند ».رسد
 مكتوب است و بدينطور سزاوار بود كه ،بر همين منوال«: ايشان گفت

و از اورشليم شروع . م از مردگان برخيزدسو مسيح زحمت كشد و روز
  ".نام او كرده شود ها به  امتةبه توبه و آمرزش گناهان در همكرده، موعظه 

  :فرمايد ا نيز كالم خدا چنين ميدر فصل بيستم از انجيل حضرت يوحنّ
گفتند، وقتي كه عيسي  اما توما كه يكي از آن دوازده بود و او را توأم مي"  

بديشان » .ايم خداوند را ديده«: پس شاگردان ديگر بدو گفتند .آمد با ايشان نبود
ها  ها را نبينم و انگشت خود را در جاي ميخ تا در دو دستش جاي ميخ«: گفت

و بعد از  ».نگذارم و دست خود را بر پهلويش ننهم، ايمان نخواهم آورد
اي جمع بودند و درها بسته بود كه   باز شاگردان با توما در خانه،روز هشت

س به توما پ. ».سالم بر شما باد«: ناگاه عيسي آمد و در ميان ايستاده، گفت
هاي مرا ببين و دست خود را  جا بياور و دست انگشت خود را به اين«: گفت

توما در جواب . ». بلكه ايمان دار،ايمان مباش بياور و بر پهلوي من بگذار و بي
 بعد از  اي توما،«: عيسي گفت ».اي خداوند من و اي خداي من«: وي گفت

و عيسي  ».حال آناني كه نديده ايمان آورندب وشاديدنم ايمان آوردي؟ خ
ليكن .  نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته نشد،معجزات ديگرِ بسيار

اينقدر نوشته شد تا ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خدا است و تا 
  ".ايمان آورده به اسم او حيات يابيد

  
 ! مرگ قيام فرموده استعيسي از!  خوانديمدرسچه آيات عجيبي در اين   

قبر نتوانست . ترين دشمنان بشر، يعني مرگ؛ غلبه كرده استاو بر يكي از بزرگ
در روز سوم، عيسي از كفن و قبر بيرون آمد از او در . او را در خود نگاه دارد

قبر، تنها كفنش باقي مانده بود عيسي خداوند با بدني جالل يافته از عالم اموات 
كس كه به عيسي ايمان آورد، بدني همچون او  هر! آمد ن بازبه دنياي زندگا

 بدي و پليدي را به آن راهي  خواهد داشت كه هرگز فاني نخواهد بود و هيچ
، 22-20 :15ر رسالة اول پولس به قرنتيان علّت، كالم خدا د همين به. نخواهد بود
  :فرمايد چنين مي
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زيرا  . خوابيدگان شده استرنوب مسيح از مردگان برخاسته و ،ليكن بالفعل"
 ،و چنانكه در آدم .چنانكه به انسان موت آمد، به انسان نيز قيامت مردگان شد

  ". در مسيح نيز همه زنده خواهند گشت؛ميرند همه مي
  

. چه را كه او دربارة خودش فرموده بود، اثبات نمودرستاخيز عيسي، هر آن  
هر كه به من .  و حيات هستممن قيامت": ياد داريد كه عيسي فرمود آيا به

 عيسي وعده فرمود )25 :11يوحنا  ("!ايمان آورد، اگر مرده باشد، زنده گردد
آورند، عطا فرمايد، اما اگر  تا حيات جاوداني را به تمام آناني كه به او ايمان مي

  !كرد؛ آيا ممكن بود كه اينچنين باشد؟ هرگز به نميخود او بر مرگ غل
كودكي را تصور كنيد كه در .  كمك خواهد كردويرييك مثال تصحتماً   

ج كند، اما ناگهان يك موج بزرگ و قوي، او را به درون اموا كنار دريا بازي مي
اميدانه براي  شود، نا كه دارد غرق مي حاليكند و آن بچه در  ديگر پرتاب مي
زند و فردي كه در آن نزديكي و شاهد ماجرا است، به او  كمك فرياد مي

اما . خواهد به كمك آن كودك برود گويد كه نگران نباشد چون او مي يم
آن تواند  قدر زياد است كه آن مرد نميفانه قدرت جريان آب و امواج، آنمتأس

شود  كم تمام مي  خودش هم كمكه قدرت و توانتر اين بچه را نجات بخشد و بد
گونه ها هم اين  انسانما! شوند غرق ميروند و  زير آب فرو مي دوي آنان بهو هر 
من شما را به بهشت . مرا پيروي كنيد": گوييم كه گاهي به ديگران مي. هستيم

ساني كه او را پيروي ، اما بايد بدانيم كه هم اين فرد و هم ك"!خواهم برد
ممكن است ! غلتند نهايت به گرداب نيستي و مجازات خدا فرو ميكنند، در  مي

ها  ، خوب باشد، اما بايد عرض كنم كه آن گفتههاي اين افراد كه حتّي گفته
توانند خود را نجات  آنان حتّي نمي. هاي خدا باشند توانند انجام وعده نمي

تر از آنان است  مرگ بسيار زورآور! توانند بر مرگ غلبه نمايند بخشند، زيرا نمي
د و پوس هاي ايشان مي شوند و بدن ميرند، در قبري دفن مي و وقتي كه آنان مي

  .ز داوري عادالنة خدا خواهند بودهايشان منتظر رو روح
 !عيسي هماني بود كه ادعا نموده بود. گونه نبودي خداوند عيسي ايناما برا  
عيسي همچون . بيني فرموده بود، انجام شد طور كه او پيشچيز درست همان همه

، اما در روز سوم او مدفون شد. عيبي مرد تا گناه از انسان برداشته شود قرباني بي
اند كه بميرند و  كس از پيامبران خدا هرگز نبودههيچ! از قبر با پيروزي بيرون آمد

گونه اما مسيح اين! شوند و دوباره نميرندمدفون شده و دوباره از مردگان زنده 
 او بر شيطان و گناه و مرگ و جهنّم، غالب ! بر مرگ و قبر پيروز شدمسيح. نبود
 كه حقيقتاً به مسيح هرآن است كه ترين قسمت اين ماجرا  نگيزا و شگفت! آمد

اجازه دهيد تا . ، در جالل آسماني و ابدي او شريك خواهد گرديدايمان آورد
كالم خدا در كتاب مكاشفة . آيات مرتبطي را براي شما عزيزان قرائت كنم
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ه پيش و چون او را ديدم، مثل مرد": فرمايد ، چنين مي18-17 :1حضرت يوحنّا 
من ! ترسان مباش«: پايهايش افتادم و دست راست خود را بر من نهاده، گفت

زنده هستم و ،و مرده شدم و اينك تا ابداآلبادل و آخر و زنده؛ هستم او 
  ".هاي موت و عالم اموات نزد من است كليد
توان كامالً مطمئن بود كه او  خدا عيسي را از زندگان برخيزانيد، پس مي  

هان نيز چنين داور اين جاو هم. ة موعود خدا براي بشر استدهند تهمان نجا
اند و آگاهانه راه هالكت را  كاراني را كه به او ايمان نياوردههست و گناه

، جازه دهيد تا در پايان اين درسا. اند، داوري و مجازات خواهد فرمود پيموده
 را هم با آيات درس خدمتتان قرائت كنيم و اين آيات ديگري را هم از كالم خدا

در رسالة پولس رسول به كالم خدا . زيباي كالم زندة خدا به اتمام برسانيم
  :فرمايد  چنين مي9،13 :10روميان 

  
زبان خود عيسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود ايمان  زيرا اگر به"

كه  زيرا هر... آوري كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، نجات خواهي يافت
اعمال رسوالن ( و همچنين ". نجات خواهد يافت،ام خداوند را بخواندن

  )31 :17؛ 12 :4
  

به مدد خدا، در .  از شما ممنونيم كه به اين درس توجه كرديددوستان عزيز،  
، مطالعة انجيل مقدس را ادامه خواهيم داد و از كالم خدا خواهيم درس بعدي

روز به شاگردانش ظاهر  مدت چهل كه بهد كه چگونه خداوند عيسي پس از آندي
رموده بود؛ به آسمان صعود شده بود و رستاخيزش را با شهود بسياري اثبات ف

  .فرمود
درستي درك  چه را كه امروز شنيديد، بهدا شما را بركت عطا فرمايد تا آنخ  

 در كرده و از بركات آن برخوردار گرديد و نيز بفهميد كه چرا در كالم خدا
  :، گفته شده است25 :4رسول به روميان رسالة پولس 

  
سبب عادل شدن ما  سبب گناهان ما تسليم گرديد و به  به]عيسي مسيح["

  "!برخيزانيده شد
  

خداوند عيسي ياور . سپاريم  به دستان پر مهر خدا ميشما را تا درس بعدي  
  .آمين. شما باشد
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  86 درس
  صعود عيسي به آسمان

  
  
  

  1؛ كتاب اعمال رسوالن 24ا ل لوق انجي؛28انجيل متّي 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. ستيمفر سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
 براي مدتي طوالني است كه انجيل را مورد بررسي و  قبلي،هاي درسدر   

.  مطلق، يعني عيسي مسيح استانجيل داستان منجي قادر. ايم پژوهش قرار داده
 مسيح، است و "دهد خدا نجات مي"ي معنا ه بعيسيدانيد،  طور كه شايد ميهمان
عيسي مسيح، كسي است كه . باشد ؛ مي"برگزيده و مسيح شدة خدا"مفهوم  نيز به

  .رگزيد تا منجي بشر باشدخدا او را ب
. دانستند كه عيسي كيست تر مردم واقعاً نميبيشاما همچنان كه ديديم،   

دانستند كه او كلمة خدا  قت نميحقيكردند، اما در  پيامبري تصور ميبرخي او را 
است كه از آسمان آمده و در لباس جسم انساني پديدار شده تا فرزندان آدم را 

ها مثل رهبران مذهبي يهود  بعضي. از اسارت و لعنت گناه و مرگ نجات بخشد
نهايت هم او را كردند و در  عيسي شديداً حسادت ميو ملّايان و فريسيان، به 

اما برنامة خدا چيز بسيار بزرگ و . رده و بر صليب كشتنددستگير و شكنجه ك
مرگ . انست و طرح فرموده بودد چيز را از پيش مي اي بود و او همه برجسته
.  برنامة نيكوي خدا صورت گرفت بر باالي صليب، با هماهنگي كامل بامسيح
ن چنين در كالم خدا مشاهده كرديم كه خدا عيسي را در روز سوم از مردگاهم

نمايد كه خدا قرباني و خون او  رستاخيز عيسي از مردگان، اثبات مي. برخيزانيد
. كامالً پذيرفته استرا داند و آن ها كافي و معتبر مي انرا براي نجات تمام انس

قدر قدرت دارد تا تمام گناهان فرزندان آدم را بيامرزد و آنان را از خون عيسي آن
  .ن آوريدتنها الزم است كه به او ايما. رمايدترس مرگ و مجازات جهنّم، آزاد ف

 ظاهر شد و جاي كه عيسي از مردگان برخاست، به شاگردانشپس از اين  
چنين خوانديم كه غذا خوردن عيسي با هم. نها نشان داد ها را به آ زخم

انجيل مقدس، . كند كه او واقعاً زنده شده است شاگردانش معلوم و اثبات مي
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برد و  سر مي روز با شاگردانش به مدت چهل گونه عيسي بهدهد كه چ نشان مي
در يك موقعيت، عيسي خداوند به . گفت دربارة پادشاهي خدا با ايشان سخن مي

ترين شاهد بر مدعاي  اما بزرگ)6 :15اول قرنتيان . (بر پانصد نفر ظاهر شدافزون 
دس، در وجود الق واسطة روحدر دوران كنوني اين است كه او برستاخيز عيسي 

  .كند اند؛ زندگي مي مؤمنينش كه دل خود را به مهر او سپرده
اقتدار عظيمي كه خدا به عيسي ياري خدا دربارة در اين درس خود، به   

چگونه  و خواهيم ديد كه ردبخشيده بود، كالم خدا را مطالعه خواهيم ك
صعود فرمايد و به آسمان  حضور شاگردانش، اين جهان را ترك ميعيسي در 

مطالعة كالم خدا را خواندن آخرين فصل انجيل حضرت متّي آغاز . كند مي
  :به كالم خدا توجه فرماييد. نيمك مي
  

و  . بر كوهي كه عيسي ايشان را نشان داده بود رفتنداما يازده رسول به جليل،"
پس عيسي پيش  . كردندليكن بعضي شك. دند، پرستش نمودندچون او را دي
من   در آسمان و بر زمين بهتمامي قدرت«:  خطاب كرده، گفتآمده، بديشان

ب ها را شاگرد سازيد و ايشان را به اسمِ اَ  امتة پس رفته، هم.داده شده است
اموري را كه ةو ايشان را تعليم دهيد كه هم . تعميد دهيد؛القدس بن و روحو ا 

 عالم همراه روزه تا انقضاي و اينك من هر. ام حفظ كنند به شما حكم كرده
  ".آمين ».باشم شما مي

  
آيا توجه كرديد كه عيسي خداوند به شاگردانش چه فرمود؟ او فرمود كه   

ها را   داده شده است پس برويد همه امتمن در آسمان و زمين به تمام قدرت
  چرا عيسي چنين حرفي زد؟. شاگرد سازيد

از كالم .  فرموددر مطالعة تورات موسي، ديديم كه چگونه خدا آدم را خلق  
 هر چيزي كه خدا آفريده خدا فهميديم كه خدا به آدم، اختيار و اقتدار داد تا بر

اه او و براي هميشه در اين همر خواست تا آدم به خدا مي. فرمايي كندبود، حكم
اما آدم در روزي كه از فرمان خدا . روايي با خدا شريك و همراه باشدفرمان

نوعه خورد، اين اختيار و اقتدار را از دست داد و سرپيچي كرد و از ميوة مم
ها است، پس ما هم  چون همة ما فرزندان آدم هستيم و او جد همة ما انسان

ما هم مثل آدم، . ايم ت دادهامتياز زيستن با خدا و شراكت در اقتدار وي را از دس
ل عظيم او  جالايم و از خدا و دنيا آمده كاريم و در قلمرو گناه و شيطان بهگناه

  .قاصر و دور هستيم
دهند كه  هاي پيامبران او نشان مي گوييم، زيرا نوشته  خدا را سپاس مي،ليكن  

 را براي فرزندان آدم باز كند تا ايشان بتوانند درياي طرح فرمود تا  خدا برنامه
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، همان "در"اين . ه او شوندبه حضور خدا نزديك آيند و شريك جالل و شكو
عنوان قرباني كامل و  از آسمان آمد تا خون پاكش را ب كه است مقدسمسيح

ها از گناهانشان و بردن ايشان به حضور خدا،  نقص براي پاك نمودن انسان بي
عيسي هم مثل آدم، آزمايش گرديد؛ اما هرگز مرتكب هيچ گناهي . فدا نمايد

كه او  نبراي همين بود كه خدا از اي. او درست مانند خدا كامل و پاك بود. نشد
كه عيسي جانش را اينعلّت، پس از به همين . خود بخواند، شرمسار نبود پسررا 

ها را محو نمود، خدا او را از دنياي مردگان به زندگي  فدا نمود و گناهان انسان
رت آسمان و زمين چيز ناميد و تمام قد گردانيد و او را خداوند و ارباب همه باز

  .را به او بخشيد
چيز است، پس  اگر عيسي خداوند و مالك همه": پرسند كهشايد برخي ب  

ما پاسخي  كالم خدا به "همه مشكل و پليدي وجود دارد؟ ن دنيا اينچرا در اي
  .دهد شايسته مي

  
 اما . نيز همه زنده خواهند گشتدر مسيح ؛ميرند  همه مي،آدمو چنانكه در "
وقت آمدن او از آِن  مسيح نوبر است و بعد آناني كه در ، خودةكس به رتب هر

و بعد از آن انتها است وقتي كه ملكوت را به خدا و پدر  .باشند مسيح مي
و قوت را نابود خواهد  تمام رياست و تمام قدرت ،و در آن زمان. سپارد

و خدا هر اشكي از چشمان ايشان پاك " )24-22 :15اول قرنتيان  (".گردانيد
 و ماتم و ناله و درد ديگر رو دنخواهد بوو بعد از آن موت . خواهد كرد

  )4 :21مكاشفه  (".نخواهد نمود زيرا كه چيزهاي اول درگذشت
  

توان فهميد كه  از اين آيات و آيات بسيار ديگري از كالم مقدس خدا، مي  
هاي اين دنيا را به عيسي مسيح سپرده است و او بر تمامي  خدا اختيار تمام چيز

حقيقت هنوز كنترل  اما او در. فرمايد داوري ميكس را  جهان، اقتدار دارد و هر
دست نگرفته است و نيز هنوز وقت داوري او فرا نرسيده  چيز را به واقعي همه

چيز را نو  گردد، همه وقتي كه او باز. گردد مي زودي عيسي به زمين باز به. است
  .دست خواهد گرفت تمام امور را بهخواهد ساخت و زمام 

دهد  باشيد، خدا به شما فرمان مي جا كه مي كه هستيد و هر ربراين، شما ه بنا  
 طبق ايمان آوريد  نجات و به خبرخوش او بگراييد بهتوبه كرده  از گناه خودتا

اگر واقعاً ايمان آوريد، تمام گناهان شما در نام .  عيسي مسيحمرگ و رستاخيز
رديد و  گعيسي بخشيده خواهد شد و دل شما با قوت روح خدا تازه خواهد

اگر به عيسي مسيح خداوند، ايمان . بر خواهد گرفتآرامش جاويد او شما را در 
شود و خداي  آوريد، حضور او توسط روح پاكش در قلب و وجود شما وارد مي

عيسي تا . فرمايد  برقرار ميپادشاهي و ملكوت خدا را در دل شماالقدس؛  روح
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خواهد تا شما  تواند و مي د داد، اما او مينگردد، دنيا را تغيير نخواهزماني كه باز 
  يد تا او به زندگي شما وارد شود؟ده آيا شما اجازه مي! را عوض كند

تواند تمام  اي را به جهان فرستاده كه مي دهنده ، خدا نجاتدوستان عزيز  
 و حقيقت اگر شما ايمان آورده. گناهان شما را برداشته و شما را پاك فرمايد

داشته باشيد كه ابديت را  اطمينانتوانيد   در دل خود بپذيريد، ميعيسي مسيح را
اگر اين موضوع را اما . در حضور خدا و عيسي مسيح، سپري خواهيد نمود

، يقين بدانيد كه خدا شما را داوري خواهد نمود و مجازات عادالنة او بر نپذيريد
حضرت پولس به دوم چيزي است كه در رسالة  اين آن! شما وارد خواهد آمد

  :فرمايد كالم خدا چنين مي. ه است، ذكر شد10- 7 :1تسالونيكيان 
  

كشيد، با ما راحت بخشد در هنگامي كه عيسي  و شما را كه عذاب مي"
 ؛در آتش مشتعل، خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود

يل خداوند ما شناسند و انج انتقام خواهد كشيد از آناني كه خدا را نميو 
، كه ايشان به قصاص هالكت جاوداني كنند عيسي مسيح را اطاعت نمي

هنگامي كه آيد تا در . خواهند رسيد از حضور خداوند و جالل قوت او
 ايمانداران از او تعجب كنند در آن روز، ةمقدسان خود جالل يابد و در هم

  ".زيرا كه شما شهادت ما را تصديق كرديد
  

كالم خدا به ما . مي، كالم خدا كامالً روشن و واضح استدوستان گرا  
 ترديد ، بيايمان آوردكس خالصانه به مرگ و رستاخيز عيسي  گويد كه هر مي

هي؛ ، در داوري عدل النپذيرد كرده و كه آنرا رد اما هر!  خواهد يافتنجات
هاي  كش را ريخت تا ما انسانعيسي خون پا! محكوم و مجازات خواهد شد

يمان نداشته اما اگر به آن ا. كار بتوانيم با ايمان به اين فيض، نجات بيابيمهگنا
كالم خدا در ! تواند براي شما كاري انجام دهد بها هم نمي باشيد، اين خون گران

  :فرمايد  چنين مي16،18 : 3ين زمينه در انجيل حضرت يوحنّا ا
  

كه بر   تا هر خود را دادقدر محبت نمود كه پسر يگانة زيرا خدا جهان را اين"
آنكه به او ايمان .... بلكه حيات جاوداني يابداو ايمان آورد، هالك نگردد؛ 

 اما هر كه ايمان نياورد اآلن بر او حكم شده استآرد، بر او حكم نشود؛ 
  ".بجهت آنكه به اسم پسر يگانة خدا ايمان نياورده

  
 باشيد؛ نجات ه، اگر شما به خبر خوش عيسي مسيح، ايمان داشتبلي  
. را باور نداشته باشيد، حتماً از گناهانتان هالك خواهيد شديابيد، و اگر آن مي
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براي همين بود كه . پذير خدا است نا اين كالم تغيير. جز اين وجود نداردراهي به 
عيسي درست پيش از صعود به آسمان، به شاگردانش امر فرمود كه به تمام دنيا 

يند تا همه بتوانند بخش را به همه اعالن نما  و حياترفته و اين مژدة شيرين
  )19- 18 :28متي . (نجات بيابند

عيسي خود را براي مدت . حال اجازه دهيد تا داستان را ادامه دهيم  
فرمود تا به آنان اثبات فرمايد كه از مردگان  روز به شاگردانش ظاهر مي چهل
  :وشته شده است، ن5-4 :1در كتاب اعمال رسوالن . سته استبرخا

  
از اورشليم جدا «: و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود كه"

زيرا كه يحيا به . ايد مشويد، بلكه منتظر آن وعدة پدر باشيد كه از من شنيده
 تعميد خواهيد القدس روحه داد، ليكن شما بعد از اندك ايامي؛ ب آب تعميد مي

  "».يافت
  

عيسي توجه كرديد؟ قبالً در مطالعة انجيل ديديم كه آيا به اين كالم خداوند   
دهنده را  چگونه خداوند عيسي به شاگردانش وعده فرمود كه پدر آسماني، تسلّي

ماند و آنان را به  القدس است و او در آنان مي براي آنان خواهد فرستاد كه روح
. هد آوردياد آنان خوا ها هدايت خواهد فرمود و كالم عيسي را به جميع راستي

تظر دهد كه در اورشليم بمانند و من بينيم كه او به شاگردانش دستور مي حال مي
، خواهيم ديد ياري خدا در درس بعدي به. بندرا بياوعدة پدر آسماني باشند تا آن

ردان عيسي را پر سازد، درست هاي شاگ شود تا قلب القدس نازل مي كه روح
اجازه دهيد تا كالم خدا را در .  بودطور كه خداوند عيسي وعده فرمودههمان

- 6 :1در كتاب اعمال رسوالن . ائت كنمزمينة صعود عيسي به آسمان، برايتان قر
  :خوانيم ، چنين مي11
  

 آيا در اين ،خداوندا«: پس آناني كه جمع بودند، از او سؤال نموده، گفتند"
از شما « :بديشان گفت »وقت ملكوت را بر اسرائيل باز برقرار خواهي داشت؟

. داشته است بدانيدقاتي را كه پدر در قدرت خود نگاهها و او نيست كه زمان
آيد، قوت خواهيد يافت و شاهدان من  القدس بر شما مي ليكن چون روح

  ».خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان
 برده شد و ابري نگريستند، باال وقتي كه ايشان هميرا گفت،  و چون اين  

سوي آسمان چشم دوخته  و چون به. ربود از چشمان ايشان در او را
  نزد ايشان ايستاده،،پوش رفت، ناگاه دو مرد سفيد بودند، هنگامي كه او مي مي

سوي آسمان نگرانيد؟ همين عيسي   چرا ايستاده، به،اي مردان جليلي«: گفتند
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از خواهد آمد به همين طوري كه او را كه از نزد شما به آسمان باال برده شد، ب
  "».سوي آسمان روانه ديديد به

  
ر آسماني خود عيسي بعد از انجام مأموريت خود، به آسمان و نزد پد  
 به آسمان در پيش چشمان گروه اندك شاگردانش، چقدر صعود مسيح. گشت باز

ل سا سههيچ شكّي نبود كه همين عيسي كه آنان قريب به ! شكوه بود عالي و با
عيسي در تولّد، زندگي، .  موعود پدر آسماني بودبودند، همان مسيح همراه او مي

ا كه پيامبران خدا دربارة او چه ر تدفين، رستاخيز و صعود؛ تمام آنمرگ،
  .انجام رسانيد ند، با كامليت بهگويي نموده بودپيش

م خدا در  اكنون كجا است؟ كال خداونددانيد كه عيسي  عزيز، آيا ميدوستان  
ببينيم كه كالم . دهد ، پاسخ اين سؤال را مي22- 21 :3رسالة اول حضرت پطرس 

نه دور كردن كثافت (بخشد  تعميد اكنون ما را نجات مي... ": فرمايد خدا چه مي
 برخاستن عيسي مسيح، ةواسط ه ب؛)سوي خدا  بلكه امتحان ضمير صالح به،جسم

 ،ها و قوات ست و فرشتگان و قدرتدست راست خدا ا هكه به آسمان رفت و ب
دست راست خدا  او به.  عيسي اكنون در آسمان است بلي،".اند مطيع او شده
 آيا شما هم .اند شدهخداوند   عيسي مسيح مطيعهمه حقيقت خدا. نشسته است

قرار داده است، تسليم  كه خدا او را منجي و داور جهان خود را به مسيح
  ايد؟ كرده
جالل   آيات انجيل مقدس، قرائت شد، پس از صعود پرطور كه درهمان  

عيسي خداوند به آسمان، دو فرشته بر شاگردان عيسي ظاهر شدند و به آنان 
همين عيسي كه از نزد شما به سوي آسمان نگرانيد؟  چرا ايستاده، به": گفتند

سوي آسمان  آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همين طوري كه او را به
نهايت، به اين دنيا   وبا شكوه بيها روز عيسي در ابر  آري، يك".انه ديديدرو
آيا شما براي بازگشت او آماده هستيد؟ در آن روز، همه در حضور . گردد مي باز

 آسماني است ه اعتراف خواهند كرد كه او مسيحهماو حاضر خواهند شد و 
كاران  بخشد و گناهيده تا جهان را نجاتكه خدا او را براي نجات بشر برگز

، چند آيه را در  اجازه دهيد تا در پايان درس.توبه نكرده را داوري فرمايد
ت همين ارتباط از دومين فصل رسالة حضرت پولس به فيليپيان، خدمتتان قرائ

  :فرمايد كالم خدا چنين مي. كنم
  

كه چون در صورت  پس همين فكر در شما باشد كه در مسيح عيسي نيز بود"
بود، با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد، ليكن خود را خالي كرده، خدا 

و چون در شكل انسان  صورت غالم را پذيرفت و در شباهت مردمان شد؛
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 بلكه تا به موت صليب ؛يافت شد، خويشتن را فروتن ساخت و تا به موت
ه و نامي را ك سرافراز نمود ،غايت هاز اين جهت خدا نيز او را ب .مطيع گرديد

تا به نام عيسي هر زانويي از آنچه در .  است، بدو بخشيدها فوق از جميع نام
 اقرار كند كه عيسي هر زبانيو  آسمان و بر زمين و زير زمين است خم شود،
  ".مسيح، خداوند است براي تمجيد خداي پدر

  
كنيم كه برنامة بعدي ما را هم با دقّت گوش دهيد  دوستان عزيز، تقاضا مي  
و پيروان عيسي القدس را بر شاگردان  كالم خدا ببينيم كه چگونه خدا روحتا از 
  .فرستد تا با آنها باشد و در آنها بماند مي

خاطر داشته باشيد كه آن دو فرشته به شاگردان تا بخدا شما را بركت دهد   
  :عيسي چنين گفتند

  
 به همين همين عيسي كه از نزد شما به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد"

  )11 :1اعمال رسوالن  (".سوي آسمان روانه ديديد طوري كه او را به
  

ها   بعدي همة شما عزيزان را به دستان قادر خداي همة نيكوييتا درس  
  .آمين. پروردگار بزرگ شما را حفظ كند. سپاريم مي
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  87 درس
  !القدس نزول روح
  
  
  

  2 ،1كتاب اعمال رسوالن 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . سالمتي بر شما باد، فيض و دوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما  او داشته باشند؛ بهبا و براي هميشه سالمتي حقيقي را و مطيع آن شوند
ارسايي و راه پ درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
خداوند  در طي مطالعة انجيل مقدس، ديديم كه چگونه  قبلي،درس  چنددر  

ي پيش دربارة مرگ و رستاخيز هاي پيامبران خدا را كه خيل عيسي تمام گفته
 در كالم خدا خوانديم كه عيسي مسيح، .انجام رسانيد  گفته بودند، بهمسيح

.  بر صليب براي پرداختن جريمة گناهان فرزندان آدم نثار فرمودخون پاكش را
مشاهده كرديم كه برخي از دوستان عيسي، جسد او را از صليب، پايين آورده و 

پس ! اما در روز سوم، خدا او را از مردگان برخيزانيد. در قبري تازه دفن كردند
به آنان اثبات د، ز عيسي، او بمدت چهل روز به شاگردانش ظاهر شاز رستاخي

سپس در درس قبلي، ديديم كه عيسي . فرمود كه حقيقتاً زنده شده است مي
  .فرمايد گردانش به آسمان صعود ميخداوند در پيش چشمان شا

ياد داريد كه عيسي مسيح، پيش از رفتن به آسمان، به شاگردانش  آيا به  
ستين فصل كتاب  اجازه دهيد تا دوباره اين موضوع را از نخچه دستوري داد؟

  :فرمايد كالم خدا چنين مي. ت كنماعمال رسوالن، خدمتتان قرائ
  

از اورشليم جدا مشويد، «و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود كه 
 به آب تعميد ازيرا كه يحي. ايد  كه از من شنيده پدر باشيدةمنتظر آن وعدبلكه 
 .القدس تعميد خواهيد يافت روحشما بعد از اندك ايامي، به داد، ليكن  مي
 قوت خواهيد يافت و شاهدان من آيد، القدس بر شما مي ليكن چون روح... 

و  ».خواهيد بود، در اورشليم و تمامي يهوديه و سامره و تا اقصاي جهان
 نگريستند، باال برده شد و ابري او را همي چون اين را گفت، وقتي كه ايشان

بودند،  سوي آسمان چشم دوخته مي  چون بهو. ربود از چشمان ايشان در
اي «: گفتند پوش نزد ايشان ايستاده، رفت، ناگاه دو مرد سفيد هنگامي كه او مي
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سوي آسمان نگرانيد؟ همين عيسي كه از نزد شما  مردان جليلي چرا ايستاده، به
سوي آسمان  به آسمان باال برده شد، باز خواهد آمد به همين طوري كه او را به

  )11- 8 ،5 ،4 :1اعمال رسوالن  (».انه ديديدرو
  

جا كه آمده بود؛ بازگشت و  ترتيب، عيسي به آسمان، يعني از همان همين به  
جهان را به انصاف، آيد و  زودي باز به دست راست خداي پدر نشسته است تا به

  .داوري فرمايد
 به حنش توجه كرديد؟ خداوند مسيآيا به دستور عيسي خداوند به شاگردا  

شاگردانش امر فرمود تا در شهر اورشليم بمانند و منتظر يافتن وعدة پدر آسماني 
شايد . گرديد القدس بود كه بايد از آسمان نازل مي اين وعده، همان روح. باشند

 بايد عرض "القدس كيست؟ روح": برخي از شما عزيزان در تعجب باشيد كه
داي او با خداي پدر و خ. تالقدس، روح خدا و روح عيسي اس كنم كه روح

او از ازل با خدا بوده . ها متمايز استپسر يك و برابر است، اما با اينحال از آن
او همان روحي است كه به پيامبران خدا الهام . است و جهان را آفريده است

. ويسندفرموده است تا كالم زنده و مصون از خطاي خدا را با امانت بن مي
 تا قادر اي بنام مريم قرار گرفت باكرهبر كه  است  تعاليالقدس، روح خداي روح

او همان روحي بود .  را بدنيا بياورد عيسي مسيح قدوسبشود كه حامله شده و
دهنده و وعدة پدر آسماني و  القدس، تسلّي روح. كه مسيح عيسي وجود داشت

  : است، چنين آمده17- 16 :14 يوحنّا در انجيل. سي استخداوند عي
  

اي ديگر به شما عطا خواهد كرد تا  دهنده كنم و تسلّي  از پدر سؤال ميو من"
تواند او را قبول كند زيرا  يعني روح راستي كه جهان نمي هميشه با شما بماند،

شناسيد، زيرا كه با شما  شناسد و اما شما او را مي بيند و نمي كه او را نمي
  ".ماند و در شما خواهد بود مي

  
دهنده به شاگردانش وعده فرمود،  د عيسي دربارة آمدن تسلّيآنچه كه خداون  

براي ما هم بسيار مهم است، زيرا بسياري امروزه قصد دارند تا كالم عيسي را 
! دهنده، يك پيغمبر ديگر است تحريف كرده و بگويند كه منظور عيسي از تسلّي

ان باشد، توانست يك انس گفت، نمي دهنده كه عيسي از آن سخن مي اما تسلّي
هيچ انساني  است و روح راستيروشني و قاطعانه فرمود كه او  زيرا عيسي به

هميشه در پيروان تواند او را ببيند و  و كسي نمي. تواند مانند او باشد نمي
بينيد كه   دقّت كنيد، ميالقدس كيست؟ اگر پس روح. عيسي زندگي خواهد كرد

القدس، چيست،  گوييم كه روح شناسيم و نمي عنوان يك شخص مي ما او را به
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او روح خداي زنده است . كنيم بلكه دربارة هويت شخصي او سؤال مطرح مي
آورند، ساكن  كه وعده فرموده تا در قلب تمام كساني كه به عيسي ايمان مي

گرداند،  فرمايد، آنان را پاك مي القدس، مسيحيان را تولّد تازه عطا مي روح. باشد
ها آشكار   خود را بر آننمايد و حضور شيرين و پاك ميبه ايشان قوت عطا 

  .سازد مي
نام   امروز، تصميم داريم ببينيم كه چگونه خدا در روزي بهدر درس  

پنتيكاست، روز عيدي . ؛ روح خود را بر شاگردان عيسي نازل فرمودپِنتيكاست
 دربارة عيد پنتيكاست. بود كه خدا توسط موسي براي قومش برقرار فرمود

در اين روز، قوم اسرائيل . اي بيابيد توانيد در تورات مقدس، مطالب ارزنده مي
د، شكر خدا را براي بركات فراوان او كه به محصوالت آنان عطا فرموده بو

پنتيكاست، روزي . تري هم براي اين عيد وجود داشتاما معناي مهم. كردند مي
ان داراك خود را بر تمام ايمانتا روح پبود كه خدا در روزگاران كُهن برگزيد 

روز پس از عيد  گونه كه عيد پنتيكاست، پنجاهدرست همان. حقيقي عيسي بفرستد
روز پس از  القدس را پنجاه گرديد، خدا تصميم گرفت تا روح پسح برگزار مي
  .ز عيسي بر شاگردان وي فرو فرستدمرگ و رستاخي

هيم و ببينيم كه پس از حال اجازه دهيد تا به خواندن كالم خدا ادامه د  
كه خداوند عيسي به آسمان صعود فرمود، براي شاگردان او چه اتّفاقي رخ  اين
  :اب اعمال رسوالن، چنين آمده استدر فصل اول كت. داد
  

 به زيتون نزديك به ابه اورشليم مراجعت كردند، از كوه مسمآنگاه "
ل شدند، به و چون داخ .بت است به مسافت سفر يك روز ساورشليم
س اي برآمدند كه در آنجا پطرس و يوحنّا و يعقوب و اندرياس و فيلپ باالخانه

حلفي و شمعون غيور و يهوداي برادر  بن و توما و برتولما و متّي و يعقوب
و جميع اينها با زنان و مريم مادر عيسي و برادران او به  . مقيم بودند؛يعقوب

دوم  و بعد در ادامه و در فصل ".ندبود يكدل در عبادت و دعا مواظب مي
  :خوانيم همين كتاب، چنين مي

كه ناگاه آوازي  .دل در يكجا بودنديكاست رسيد، به يكتو چون روز پن"  
چون صداي وزيدن باد شديد از آسمان آمد و تمام آن خانه را كه در آنجا 

ديشان هاي آتش ب هاي منقسم شده، مثل زبانه و زبانه . پر ساخت،نشسته بودند
، القدس پر گشته و همه از روح .يكي از ايشان قرار گرفت ظاهر گشته، بر هر

، به سخن هاي مختلف، به نوعي كه روح بديشان قدرت تلفّظ بخشيد به زبان
ك در اورشليم لَو مردمِ يهود ديندار از هر طايفه زير فَ .گفتن شروع كردند

 فراهم شده، در حيرت پس چون اين صدا بلند شد گروهي .داشتند منزل مي
و همه مبهوت و متعجب شده  .كس لغت خود را از ايشان شنيد افتادند زيرا هر
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پس  زنند جليلي نيستند؟  اينها كه حرف ميةمگر هم«: گفتند به يكديگر مي
 شنويم؟ ايم مي د يافتهچون است كه هر يكي از ما لغت خود را كه در آن تولّ

كَپّدكيا و پنطُس و   ساكنان جزيره و يهوديه وپارتيان و ماديان و عيالميان و
 ءبارَغُ و فَرِيجِيه و پمفليه و مصر و نواحي لبيا كه متّصل به قيروان است و آسيا

شنويم كه  و اهل كَرِيت و عرَب، اينها را مي از روم يعني يهوديان و جديدان
يرت و شك افتاده، پس همه در ح ».كنند هاي ما ذكر كبريايي خدا مي به زبان

كنان گفتند  ءا بعضي استهزاام »كجا خواهد انجاميد؟ اين به«: به يكديگر گفتند
  »!اند مر تازه مست شدهاز خَ« :كه
: پس پطرس با آن يازده برخاسته، آواز خود را بلند كرده، بديشان گفت  
 .يريدگ  اورشليم، اين را بدانيد و سخنان مرا فراةاي مردان يهود و جميع سكن«

بريد، زيرا كه ساعت سوم از   چنانكه شما گمان مي،زيرا كه اينها مست نيستند
گويد در ايام  خدا مي" :كه بلكه اين همان است كه يوئيلِ نبي گفت .روز است

آخر چنين خواهد بود كه از روح خود بر تمامِ بشر خواهم ريخت و پسران و 
ها خواهند  ا و پيران شما خوابه دختران شما نبوت كنند و جوانان شما رؤيا

و بر غالمان و كنيزان خود در آن ايام از روح خود خواهم ريخت و  ديد؛
كه نام خداوند را  و چنين خواهد بود كه هر.. .ايشان نبوت خواهند نمود

عيسي . اي مردان اسرائيلي اين سخنان را بشنويد«. ".بخواند، نجات يابد
نب خدا مبرهن گشت به قوات و عجايب و  مردي كه نزد شما از جا،ناصري

اين  دانيد، آياتي كه خدا در ميان شما از او صادر گردانيد، چنانكه خود مي
داني خدا تسليم شد، شما به   مستحكم و پيشةشخص چون برحسب اراد

هاي موت را  كه خدا در دست گناهكاران بر صليب كشيده، كُشتيد،
زيرا  بود كه موت او را در بند نگاه دارد، زيرا محال گسسته، او را برخيزانيد

  :گويد  وي ميةكه داود دربار
ام كه به دست راست من است تا  خداوند را همواره پيش روي خود ديده"  

 بلكه جسدم ،وجد آمده اين سبب دلم شاد گرديد و زبانم باز  جنبش نخورم؛
ت نخواهي زيرا كه نَفْس مرا در عالم اموا نيز در اميد ساكن خواهد بود؛

هاي حيات  طريق .گذاشت و اجازت نخواهي داد كه قدوس تو فساد را ببيند
  ".خرّمي سير گردانيدي را به من آموختي و مرا از روي خود به

محابا سخن گويم كه  توانم دربارة داود پطرِيارخ با شما بي اي برادران، مي«  
پس چون نبي  .ست اما او تا امروز در ميان ةاو وفات نموده دفن شد و مقبر

حسب  هبود و دانست كه خدا براي او قسم خورد كه از ذريت صلب او ب
 پيش ؛ قيامت مسيحةانگيزاند تا بر تخت او بنشيند، دربار جسد، مسيح را بر

 .ديده، گفت كه نَفْس او در عالم اموات گذاشته نشود و جسد او فساد را نبيند
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پس چون به  . ما شاهد بر آن هستيمةهمپس همان عيسي را خدا برخيزانيد و 
القدس موعود را از پدر يافته، اين را كه  دست راست خدا باال برده شد، روح

زيرا كه داود به آسمان صعود نكرد  .شنويد ريخته است بينيد و مي شما حال مي
  :گويد ليكن خود مي

تا دشمنانت را  خداوند به خداوند من گفت بر دست راست من بنشين"  
  ".اي انداز تو سازمپ

 خدا همين عيسي را كه شما :پس جميع خاندان اسرائيل يقيناً بدانند كه  
  »!مصلوب كرديد، خداوند و مسيح ساخته است

اي برادران «: ريش گشته، به پطرس و ساير رسوالن گفتند چون شنيدند دل  
به اسم عيسي يك از شما  توبه كنيد و هر«: پطرس بديشان گفت »چه كنيم؟

القدس را خواهيد  عطاي روح تعميد گيريد و آمرزش گناهانجهت  ه بسيحم
 آناني كه ةزيرا كه اين وعده است براي شما و فرزندان شما و هم .يافت
و به سخنان بسيارِ ديگر،  ».كه خداوند خداي ما را بخواند  يعني هر،دورند

رو   كجخود را از اين فرقه« :بديشان شهادت داد و موعظه نموده، گفت كه
  "».رستگار سازيد

  
طور خالصه بايد  گفتار پطرس رسول دقّت كرديد؟ ب، آيا دردوستان عزيز  

 اورشليم اعالن نمود كه خدا مسيح عرض كنم كه او به جماعت حاضر در شهر
رس به آن پط. تر وعده فرموده بودرا به جهان فرستاد، درست همانطور كه پيش

اما خدا او را از مردگان ! صليب كشتند خدا را بر گروه گفت كه آنان مسيح
دست راست خود باال  خدا عيسي را به! و ما شاهد بر اين امور هستيم! برخيزانيد

. كه وعده فرموده بود، نازل فرمود چنانمتعال فرمود و روح پاك خود را همبرد و 
داوند به عيسي خ!  انبياء را باور كنيدپيام! گرديد سوي خدا باز پس توبه كنيد و به

! ها و جهان باشد ايمان آوريد كه خدا او را مسح فرمود تا منجي و داور انسان
كه به وي ايمان آورد، به اسم او  دهند كه هر  بر او شهادت ميءو جميع انبيا"

  )43 :10كتاب اعمال رسوالن  ("».آمرزش گناهان را خواهد يافت
را كه تنها از طريق  بشر مژدة خوش رستگاريدليل، پطرس رسول،  همين به  

وقتي كه آن گروه حاضر، . پذير است، به همگان اعالن نمود عيسي مسيح امكان
سخنان پطرس را شنيدند، درد بزرگي را در دلشان احساس كردند، زيرا اكنون 
برايشان روشن شده بود كه همان عيسايي كه آنان او را بر صليب ميخكوب كرده 

ن از او متنفّر بودند، آن عيسايي كه آنا! استبودند، حال خداوند جالل آسماني 
! گويي كرده بودنده انبياء، آمدن او را از قبل پيش موعود پدر است كخود مسيح

 ايمانه نام عيسي مسيح  و بتوبه كردندروز، بسياري  سبب، در همان همين به
و ايمانان، پيش همگان، در آب تعميد يافتند تا شهادتي عمومي اين تازه . آوردند
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كار  آنان با اين. روشن براي ديگران باشد كه آنان ديگر از آن مسيح عيسي هستند
اخيز عيسي مسيح؛ شريك خود، به جهان اعالم كردند كه در مرگ و دفن و رست

ب، لبتّه بايد عرض كنم كه تعميد به آا. پذيرند را بر خود ميهستند و آن
نشانة تعميد فقط يك . دتواند گناه انسان را پاك گردان خود، نمي خودي به

گيرنده ايجاد   تعميددل شخصبخشي است كه قبالً در   از ايمان نجاتخارجي
-41 :2در كتاب اعمال رسوالن . خته استشده است و او را از گناهانش پاك سا

  :، چنين نوشته شده است42
  

پس ايشان كالم او را پذيرفته، تعميد گرفتند و در همان روز تخميناً "
شكستن  ايشان و مشاركت و تعليم رسوالنو در  نفر بديشان پيوستند هزار سه
  ".نمودند  مواظبت ميها دعا و نان

  
 كه همان جماعت مقدسين خدا است، كليسابراين، در روز پنتيكاست،  بنا  

. كليساي عيسي مسيح، يك ساختمان يا يك مذهب و فرقه نيست. تولّد يافت
وانده شده خ گروهي فرا"معناي  ناني است، بهكلمة كليسا كه اصالتاً يك واژة يو

داران همانطور كه در دنياي امروز، ايمانداران راستين و ايمان. ، است"براي چيزي
بسياري از اجتماعاتي كه خود . گونه استوغين وجود دارند، كليسا نيز هميندر

ت وصياواقع اصالً كليسا نيستند و هرگز خصدانند، در  مياصطالح كليسا  را به
هايي كه به خداوندي  تمام انسان! شود ها ديده نميبدن زندة عيسي مسيح در آن

القدس و خداي پدر و  عنوان كالم الهامي خدا و روح مقدس به عيسي و كتاب
 گشت عيسي خداوند؛ اعتقاد دارند، مسيحي مرگ و رستاخيز و صعود و باز

  .باشند هي عضو ميهستند و در خانوادة بزرگ ال
 به آن اشاره شد، مربوط به نزديك به وز پنتيكاست كه در اين درسيع روقا  
برخي بگويند كه اين موضوع اصال مرا نگران سال پيش است و شايد  هزار دو

يهوديان و روميان ! من از آن كساني نبودم كه مسيح را به صليب كشيدم! كند نمي
 كه كالم خدا نمبايد عرض ك» !من هيچ نقشي در آن نداشتم! آن را انجام دادند

 ما مجروح و به سبب گناهان ماو حال آنكه به سبب تقصيرهاي " :فرمايد مي
 "!و تأديب سالمتي ما بر وي آمد و از زخمهاي او ما شفا يافتيم. كوفته گرديد

.  كه پسر خدا بر روي صليب جان دهد باعث شد ماگناهان) 5 :53اشعياء (
 داد تا يگانه فرزند محبوبش را به  بود كه خدا به انسان اجازهتقصيرهاي ما
ها عيسي را مصلوب كردند، اما خدا او را از مردگان  آدم. صليب بكشند

هالك  آورد، ايمانكه به او   بشر قرار داد تا هريكتا منجي و او را برخيزانيد
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، چنين 31-30 :17در كتاب اعمال رسوالن . ي يابد، بلكه حيات جاوداننگردد
  :خوانيم مي
جا  هاي جهالت چشم پوشيده، اآلن تمام خلق را در هر ا از زمانپس خد"

بع مسكون ر فرمود كه در آن رزيرا روزي را مقرّ .فرمايد كه توبه كنند حكم مي
ن فرمود و همه را دليل را به انصاف داوري خواهد نمود به آن مردي كه معي

  "».كه او را از مردگان برخيزانيد داد به اين
  

. گذاريمان عزيز كه در اين درس با ما همراه بوديد، بسيار سپاسشما دوستاز   
ديشيد و پاسخ  شنيديد، بينريم تا به كالمي كه در اين درساز شما تقاضا دا

  .مناسب به آن بدهيد
  :فرمايد خدا شما را بركت دهد تا معناي كالم خدا را دريافت نماييد كه مي  

  
كه به وي ايمان آورد،  هند كه هرد  شهادت مي]عيسي [ بر اوءو جميع انبيا"

  )38 :2؛ 43 :10اعمال رسوالن ( "».به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت
  

  .آمين. دار شما عزيزان باشدتا درس بعدي، خدا ياور و نگه
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  88 درس
  !گشت عيسي باز

  
  
  

  22-19كتاب مكاشفة يوحنّا 
  

ام خدا، خداوند سالمتي ما در ن. ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .ا عزيزان باشيم در خدمت شمعدالت،
تاريخي كالم مطالعة هشتمين درس در  و دوستان خوب، اكنون به هشتاد  
ها سال  ايد، خدا صد ها شاهد بوده همانطور كه در طي اين درس. ايم  رسيدهخدا
شايد بدانيد كه تاريخ بشريت . توسط پيامبرانش كالمش را الهام فرموده است به

دوران . گردد پس از ميالد مسيح، تقسيم ميبه دو بخش پيش از ميالد مسيح و 
پيام پيامبران خدا در اين بخش، اين . نامند  ميعتيق عهدپيش از عيسي مسيح را 

دليل بايستي هر گناه را داوري  همين بوده است كه خدا عادل و مقدس است و به
مت و فيض است و اما از جهت ديگر، خدا پر از رح. و مجازات فرمايد

دليل  همين به. كدام از فرزندان آدم در گناهانشان هالك شوندكه هيچخواهد  نمي
گناه را اي عادل و بي دهنده  داد كه نجاتخوانيم كه او وعده از كالم خدا چنين مي

ده و زندگي پاكي داشته باشد و در به اين جهان بفرستد تا از مريم باكره متولّد ش
ها را كفّاره نمايد تا ما از  ن ما انساننهايت با مرگي فجيع بر صليب بميرد تا گناها

 موعود، عتيق، دربارة آمدن مسيح ران عهدتمام پيامب. مرگ او زندگاني بيابيم
  .اند سخن گفته

 معروف است، خبر خوش جديد عهددر بخش دوم از كالم خدا كه به   
 ايم كه زماني كه خوانيم و در مطالعة انجيل مقدس، چنين ديده ظهور منجي را مي

 مسيح.  فرستاد تا منجي بشر باشد را به زميند، خدا مسيحوقت برنامة خدا رسي
عيسي مسيح، تنها كسي بوده است كه به . موعود، همان عيسي ناصري بود

او كلمة . هي بودعيسي پر از قدرت ال. گي كرده استكامليت و پاكي مطلق زند
اين است ":  او فرمودخدا دربارة. خدا بود كه در جسم انساني پديدار شده بود

 اما همنوعان ما او را بر صليب "!كه از او خشنودم، او را بشنويدپسر حبيب من 
كه اشخاص  پس از اين. اما خدا او را در روز سوم از مرگ برخيزانيد. كشتند



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    540

ستان اما دا. بسياري عيسي مسيح زنده شده را ديدند، خدا او را به آسمان باال برد
  .يابد ان نميجا پاي در همين

اين . انگيز خدا براي نجات بشر، يك آغاز و يك پايان دارد برنامة شگفت  
 كالم مقدس خدا !جهان شرير، هنوز پايان كار عيسي خداوند را نديده است

زودي براي افكندن شيطان و فرشتگان شرير  گويد كه خداوند عيسي به به ما مي
 تا فرزندان آدم را داوري گردد مي ز باعيسي. گردد مي چة آتش، باز او به دريا

  .د و اين دنيا را نو و تازه سازدفرماي
، آخرين بخش در اين درس. ، نام دارد"ت عيسيبازگش"، موضوع اين درس  
 يك كتاب برجسته و كتاب مكاشفه. جديد را مورد مطالعه قرار خواهيم داد عهد

اين كتاب . گويد ن ميعميق است، زيرا دربارة وقايع آخر زمان و پايان دنيا سخ
شكوه افرادي را كه به عيسي  دو فصل است، فصولي كه پيروزي پر و داراي بيست

اما براي كساني كه به خداوندي عيسي ايمان . فرمايد ايمان دارند، اعالن مي
 سازد كه ندارند، سراسر ترس و وحشت است؛ زيرا كتاب مكاشفه آشكار مي

زنند، در نهايت مورد  از مي سربمنجيوان عنآنان كه از پذيرش عيسي مسيح، ب
 را شير خدا را نپذيريد، برّة خدااگر شما ! گيرند هي قرار ميداوري عدل ال
بار همانند يك برّه و با فروتني و براي  چه عيسي خداوند، اولين اگر! خواهيد ديد

جان دادن، به جهان آمد، ولي در هنگام بازگشت، او همچون شيري غرّان و براي 
دوم چه كه كالم خدا در رسالة اين است آن! كاران خواهد آمدداوري گناه

و شما را كه عذاب ": فرمايد باره مي، در اين8- 7 :1حضرت پولس به تسالونيكيان 
كشيد، با ما راحت بخشد در هنگامي كه عيسي خداوند از آسمان با فرشتگان  مي

م خواهد كشيد از آناني  و انتقا،در آتش مشتعل. قوت خود ظهور خواهد نمود
  ".كنند شناسند و انجيل خداوند ما عيسي مسيح را اطاعت نمي كه خدا را نمي

هايي از آيات مقدس كتاب مكاشفة  دقّت به بخش  اجازه دهيد تا به،حال  
گشته  كه خداوند عيسي به آسمان بازپس از اين.  يوحنّا گوش فرا دهيمحضرت

وحنّاي رسول فرستاد تا وقايع آخر اين جهان اش را به مالقات ي است، او فرشته
  :خوانيم اين كتاب شيرين، چنين ميدر فصل اول . را به او آشكار نمايد

  
بايد زود واقع   عيسي مسيح كه خدا به او داد تا اموري را كه ميةمكاشف"

 خود فرستاده، آن را ظاهر ة فرشتةشود، بر غالمان خود ظاهر سازد و بوسيل
خود يوحنّا، كه گواهي داد به كالم خدا و به شهادت عيسي نمود بر غالم 

خواند و آناني كه  بحال كسي كه مي اخوش .مسيح در اموري كه ديده بود
دارند،  شنوند كالم اين نبوت را، و آنچه در اين مكتوب است نگاه مي مي

فيض . يوحنّا، به هفت كليسايي كه در آسيا هستند .چونكه وقت نزديك است
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آيد و از هفت روح كه پيش  تي بر شما باد از او كه هست و بود و ميو سالم
 از مردگان و ةزاد و از عيسي مسيح كه شاهد امين و نخست تخت وي هستند،

نمايد و ما را از  ت مير او را كه ما را محبم. رئيس پادشاهان جهان است
ان و  پادشاه،و ما را نزد خدا و پدر خود گناهان ما به خون خود شست،

اينك با ابرها  .آمين. ه ساخت، او را جالل و توانايي باد تا ابداآلبادنهكَ
آيد و هر چشمي او را خواهد ديد و آناني كه او را نيزه زدند و تمامي  مي
، ءمن هستم الف و يا«. آمين! بلي. هاي جهان براي وي خواهند ناليد امت
آيد، قادر   بود و ميگويد آن خداوند خدا كه هست و مي» ل و آخر،او

  ".القطاال علَي
  :خوانيم  حضرت يوحنّا هم چنين ميدر فصل نوزدهم كتاب مكاشفة

: گفتند و بعد از آن شنيدم چون آوازي بلند از گروهي كثير در آسمان كه مي"
زيرا كه احكام  نجات و جالل و اكرام و قوت از آنِ خداي ما است،! هللوياه«

 بزرگ كه جهان را به ةكه داوري نمود بر فاحش ناو راست و عدل است، چو
... ».گردانيد و انتقام خون بندگان خود را از دست او كشيد زناي خود فاسد مي

هاي فراوان و چون آواز  و شنيدم چون آواز جمعي كثير و چون آواز آب
هللوياه، زيرا خداوند خداي ما قادر مطلق، «: گفتند هاي شديد كه مي رعد

اي بنواخت كه ناگاه  و فرشته«) 6 ،2-1 :19مكاشفه . (ه استسلطنت گرفت
سلطنت جهان از آن خداوند : گفتند صداهاي بلند در آسمان واقع شد كه مي

  )15 :11مكاشفه (» .ما و مسيح او شد و تا ابداآلباد حكمراني خواهد كرد
 نام امين و حقو ديدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبي سفيد كه سوارش   

 آتش و بر ةو چشمانش چون شعل نمايد،  داوري و جنگ ميعدل و به دارد
هاي بسيار و اسمي مرقوم دارد كه جز خودش هيچكس آن را  سرش افسر

و  .خوانند  خدا ميةكلمنام او را بر دارد و  آلود در اي خون و جامه .داند نمي
 از ،لبسهاي سفيد و به كتان سفيد و پاك م هايي كه در آسمانند، بر اسب رگلش

ها را  آيد تا به آن امت و از دهانش شمشيري تيز بيرون مي .آمدند عقب او مي
بزند و آنها را به عصاي آهنين حكمراني خواهد نمود و او چرخُشت خَمر 

و بر لباس و ران  .افشرد غضب و خشم خداي قادر مطلق را زير پاي خود مي
  "».االرباب بپادشاه پادشاهان و ر« :او نامي مرقوم است يعني

  :ستم اين كتاب نيز نوشته شده استو در ادامه و در فصل بي
شود و كليد هاويه را دارد و  اي را كه از آسمان نازل مي و ديدم فرشته"  

 ، ياابليسو اژدها يعني مار قديم را كه  .زنجيري بزرگ بر دست وي است
و او را به  .ند نهادسال در ب باشد، گرفتار كرده، او را تا مدت هزار شيطان مي

تهاويه انداخت و در را بر او بسته، مها را ديگر گمراه نكند تا  هر كرد تا ام
و  .بايد اندكي خالصي يابد سال به انجام رسد؛ و بعد از آن مي مدت هزار
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ها نشستند و به ايشان حكومت داده شد و ديدم نفوس  ها ديدم و بر آن تخت
سي و كالم خدا سر بريده شدند و آناني را كه جهت شهادت عي بهآناني را كه 

وحش و صورتش را پرستش نكردند و نشان او را بر پيشاني و دست خود 
  .سال سلطنت كردند نپذيرفتند كه زنده شدند و با مسيح هزار

 سال به انجام رسد، شيطان از زندان خود خالصي خواهد يافت و چون هزار  
 جهانند، يعني جوج و ماجوج ةويار چهار زهايي را كه د تا بيرون رود و امت

جهت جنگ فراهم آورد كه عدد ايشان چون ريگ  هرا گمراه كند و ايشان را ب
رگاه مقدسين و شهر محبوب را گ جهان برآمده، لشةو بر عرص .درياست

 .ريخته، ايشان را بلعيد پس آتش از جانب خدا از آسمان فرو. محاصره كردند
 آتش و كبريت انداخته شد، ةكند، به درياچ گمراه ميو ابليس كه ايشان را 

روز عذاب   شبانه،جايي كه وحش و نبي كاذب هستند؛ و ايشان تا ابداآلباد
  !خواهند كشيد

 و كسي را بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و تختي بزرگ سفيدو ديدم   
ديدم و مردگان را خُرد و بزرگ  .زمين گريخت و براي آنها جايي يافت نشد

 دفتري ديگر گشوده سپ. ها را گشودند كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفتر
حسب اعمال ايشان از  هشد كه دفتر حيات است و بر مردگان داوري شد، ب

و دريا مردگاني را كه در آن بودند باز داد؛ و  .ها مكتوب است آنچه در دفتر
حسب  هيكي ب دادند؛ و هرموت و عالم اموات مردگاني را كه در آنها بودند باز 

اين .  آتش انداخته شدةو موت و عالم اموات به درياچ .اعمالش حكم يافت
كه در دفتر حيات مكتوب يافت  و هر.  آتشةاست موت ثاني، يعني درياچ

  ". آتش افكنده گرديدةنشد، به درياچ
  :فرمايد ين ميويكم كتاب مكاشفة حضرت يوحنّا، كالم خدا چن در فصل بيست

ل ل و زمين او، چونكه آسمان اوآسماني جديد و زميني جديدو ديدم "  
و شهر مقدس اورشليم جديد را ديدم كه از  .باشد درگذشت و دريا ديگر نمي

شود، حاضر شده چون عروسي كه براي شوهر  جانب خدا از آسمان نازل مي
 ةماينك خي«: گفت و آوازي بلند از آسمان شنيدم كه مي .خود آراسته است

هاي او خواهند  خدا با آدميان است و با ايشان ساكن خواهد بود و ايشان قوم
و خدا هر اشكي را از چشمان ايشان . بود و خود خدا با ايشان خواهد بود

ديگر رو ،  و ماتم و ناله و دردموت نخواهد بودو بعد از آن . پاك خواهد كرد
لحال اَ«: نشين گفت ن تختو آ ».ل درگذشتهاي او  زيرا كه چيز؛نخواهد نمود

بنويس، زيرا كه اين كالم امين و راست «: و گفت» .سازم چيز را نو مي همه
من به .  و ابتدا و انتها هستمءمن الف و يا! تمام شد«: باز مرا گفت ».است
كه غالب  و هر . آب حيات، مفت خواهم دادةكه تشنه باشد، از چشم هر
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 خواهد مرا پسر و او خواهم بود ي اواخد وچيز خواهد شد،  آيد، وارث همه
گران و  ايمانان و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادو لكن ترسندگان و بي .بود
 افروخته شده به ة در درياچنصيب ايشانپرستان و جميع دروغگويان،  بت

  "».اين است موت ثاني. آتش و كبريت خواهد بود
  :حنّا همچنين ذكر شده استودوم كتاب مكاشفة حضرت يو در ادامه فصل بيست

و نهري از آب حيات به من نشان داد كه درخشنده بود، مانند بلور و از "  
 ةدو كنار و در وسط شارعِ عامِّ آن و بر هر .شود  جاري ميتخت خدا و برّه

  خود راةماه ميو آورد يعني هر نهر، درخت حيات را كه دوازده ميوه مي
و ديگر هيچ لعنت  .باشد ها مي  شفاي امتهاي آن درخت براي دهد؛ و برگ مي

نخواهد بود و تخت خدا و برّه در آن خواهد بود و بندگانش او را عبادت 
 او را خواهند ديد و اسم وي بر پيشانيِ ايشان خواهد ةو چهر .خواهند نمود

و ديگر شب نخواهد بود و احتياج به چراغ و نور آفتاب ندارند، زيرا  .بود
و . بخشد و تا ابداآلباد سلطنت خواهند كرد ايشان روشنايي ميخداوند خدا بر 

 ةاين كالم امين و راست است و خداوند خداي ارواح انبيا، فرشت«: مرا گفت
د واقع شود، نشان ياب خود را فرستاد تا به بندگان خود آنچه را كه زود مي

كتاب را بحال كسي كه كالم نبوت اين  خوشا. آيم زودي مي و اينك به« ».دهد
كسي را  آيم و اجرت من با من است تا هر زودي مي و اينك به«... ».نگاه دارد

 ».من الف و ياء و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. حسب اعمالش جزا دهم هب
شويند تا بر درخت حيات اقتدار  هاي خود را مي بحال آناني كه رخت خوشا

گران و زانيان و  كه سگان و جادوزيرا  آيند، هاي شهر در يابند و به دروازه
آورد، بيرون  عمل مي هكه دروغ را دوست دارد و ب پرستان و هر قاتالن و بت

ها بدين امور   خود را فرستادم تا شما را در كليساة فرشت،من عيسي« .باشند مي
و روح و  ». صبح هستمة درخشندةمن ريشه و نسل داود و ستار. شهادت دهم
كه تشنه باشد،  و هر» !بيا«: شنود بگويد كه مي و هر» !ابي«: گويند عروس مي
  !قيمت بگيرد  بي؛كه خواهش دارد، از آب حيات بيايد و هر

اگر دهم كه  كس را كه كالم نبوت اين كتاب را بشنود، شهادت مي زيرا هر  
، خدا بالياي مكتوب در اين كتاب را بر وي خواهد ها بيفزايد كسي بر آن

، خدا نصيب او را از كسي از كالم اين نبوت چيزي كم كندگاه  هرو  .افزود
هايي كه در اين كتاب نوشته است،  درخت حيات و از شهر مقدس و از چيز

زودي  بلي، به«: گويد او كه بر اين امور شاهد است، مي .منقطع خواهد كرد
 ةفيض خداوند ما عيسي مسيح با هم !بيا، اي خداوند عيسي. آمين» .آيم مي
  ".آمين.  بادشما
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 موعود را كه فرزندان  خدا كالم زندة خود و وعدة مسيحگونه است كهبدين  
گردد تا همة آناني كه از آن او  مي او باز. نمايد آدم او را بر صليب كشتند، تمام مي

نزد خدا ببرد و آناني را كه او را  هستند، با خود به آسمان و زمين جديد و به
زودي  كه عيسي به دوستان عزيز، آيا از اين. زات فرمايدنپذيرفتند، داوري و مجا

كنيد؟ آيا شما هم در زمرة كساني  گردد، احساس آرامش مي مي از آسمان باز
اند؟ و آيا ايمان و باور داريد كه  عنوان خداوند و منجي پذيرفته هستيد كه او را به

ندگي جاوداني خدا همة گناهان شما را بر دوش عيسي خداوند نهاد تا شما را ز
 آيا اسم شما در دفتر حيات، مكتوب است؟بخشد و پارسا محسوب دارد؟ 

كه او   شما است؟ يا اينمنجيارتباط شما با عيسي مسيح، چگونه است؟ آيا او 
   خواهد فرمود؟داوريشما را 

گشت عيسي آماده هستيد؟ اگر امروز صداي خدا را بشنويد،  آيا براي باز  
 وارد شده خود را سخت مسازيد تا او بتواند در دل شماكنم كه دل  خواهش مي

  .و شما را دگرگون سازد
  

  :فرمايد ، چنين مي9-8 :3م خدا در رسالة دوم پطرس رسول كال
روز نزد خدا چون  د كه يكچيز از شما مخفي نمانَ لكن اي حبيبان، اين يك"

 تأخير  خودةخداوند در روز وعد. روز سال چون يك سال است و هزار هزار
نمايد چون  بر شما تحمل ميپندارند، بلكه   چنانكه بعضي تأخير مي،نمايد نمي
در وقت «" ". گرايندتوبه بلكه همه به ؛هالك گرددخواهد كه كسي  نمي

 الحال اينك» .مقبول تو را مستجاب فرمودم و در روز نجات تو را اعانت كردم
پس ما ") 2 :6م قرنتيان دو (". اآلن روز نجات استاينكزمان مقبول است؛ 

 كه در ابتدا چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم غافل باشيم؟
 ".تكلم به آن از خداوند بود و بعد كساني كه شنيدند، بر ما ثابت گردانيدند

  )3 :2عبرانيان (
  

دعاي ما . م كه به اين درس توجه كرديد، بسيار ممنونيدوستان خوب  
، باعث بركت خوانيد ر اين درسها ميست كه هر كالمي كه ددرگاه خدا اين ا به

  . شما گردد و شما را به خدا نزديكتر نمايدروحاني در زندگي
سپاريم و از شما خواهش   و وقت بعدي، شما را به خداي زنده ميتا درس  
  :ياد آوريد كه عيسي مسيح فرمود كنيم كه به مي
  
  )20 :22كتاب مكاشفه  ("!آيم زودي مي بلي، به"
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  "پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم غافل باشيم؟"
  3 :2عبرانيان 
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  89 درس
  !خبر خوش

  
  
  
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
 و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد همگان راه پارسايي كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
جيل مقدس؛ شنيديم كه خداوند عيسي  و در مطالعاتمان در ان قبلي،درسدر   

به تمام عالم رفته و "كه پس از برخاستنش از مردگان به شاگردانش امر فرمود 
كه او به و پس از آن) 15 :16مرقس ( ".به انجيل موعظه كنندها را  همة انسان

آسمان صعود فرمود، مردي به اسم پولس كه قبالً يك يهودي غيور و متعصب و 
يحي با انگيز با عيسي؛ تبديل يك مس بود، و پس از مالقات شگفتضد مسيحيت 

  :نويسد ة خود به روميان، چنين مياخالص شده بود، در فصل نخست رسال
  

پولس، غالم عيسي مسيح و رسول خوانده شده و جدا نموده شده براي "
بياي خود در كتب وساطت ان  آنرا داده بود بهةكه سابقاً وعد ،انجيل خدا

 عار ندارم چونكه قوت خداست، براي انجيل مسيح كه از زيرا... ،مقدسه
كه در آن عدالت خدا  كس كه ايمان آورد، اول يهود و پس يوناني، نجات هر

شود، از ايمان تا ايمان، چنانكه مكتوب است كه عادل به ايمان  مكشوف مي
  )17- 16، 2-1 :1روميان  (".زيست خواهد نمود

  
ا خدمتتان عرض كنم كه انجيل يك واژة يوناني است و ابتدا اجازه دهيد ت  
 خبر خوش واقعاً اين اما شايد برايتان سؤال باشد كه.  استخبر خوشمعناي  به

 و با ست؟ در اين درسهمه در كالم خدا از آن صحبت شده اچيست كه اين 
خواهيم دربارة اين خبر خوش صحبت كنيم كه در متون مقدس  كمك خدا، مي

  .ا از آن سخن گفته شده استالم خدك
ياد  كه دربارة خبر خوش، صحبت كنم، بهخواهم تا پيش از آن ما اجازه ميا  

ت؟  چيسخبر بدحاال شايد بپرسيد كه اين .  هم وجود داردخبر بديآوريم كه 
چيز بسيار  كه خدا جهان و انسان را آفريد، همهشايد شنيده باشيد كه پس از آن
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وا را در بهشت يا همان باغ عدن قرار داد تا بر تمام خدا آدم و ح. نيكو بود
ها خدا را بشناسند و  خواست تا انسان خدا مي. مخلوقات خدا اختيار داشته باشند

اما . و را تجليل نماينداو را دوست داشته باشند و او را خدمت كرده و هميشه ا
هاي  وانند از تمام ميوهت كه خدا آنان را امتحان نمايد، به آنان فرمود كه ميبراي آن

نام شناخت نيكويي و بدي  درختان باغ بخورند، اما تنها نبايد از ميوة درختي به
پيچي كنند،  بخورند، زيرا اين دستور خدا است و اگر آنان از اين فرمان، سر

خبر بد اين است كه حوا و آدم، گول شيطان كه آنان . بدون ترديد خواهند مرد
بختي و  و اين گناه آنان، بد.  ايشان دروغ گفت، خوردندرا وسوسه كرد و به

كالم خدا دربارة اين خبر بد هم به ما . جهان و به نسل ايشان آورد مرگ را به
  :لة حضرت يهودا، چنين آمده استدر آية پانزدهم رسا. دهد اطّالع مي

  
ر تا ب!... بعد از آن جزا يافتن مقرر استو چنانكه مردم را يكبار مردن و "

ديني كه  هاي بي  كارةدينان را ملزم سازد، بر هم همه داوري نمايد و جميع بي
دين به خالف او   سخنان زشت كه گناهكاران بيايشان كردند و بر تمامي

  )15؛ يهودا 27 :9عبرانيان  ("».گفتند
  

كار هستيم و بايد با خبر بد اين است كه همة ما گناهبلي دوستان عزيز، 
  !عادالنة خدا روبرو شويمداوري و مجازات 

جا خدا كه مملو از رحمت  هم اين است كه درست در همان خوشخبراما   
فرستد  گناهي را به جهان مي و مهرباني است، اعالن فرمود كه روزي شخصي بي

 موعود بشر يعني منجي، همان اين شخص. شود كه از دختري باكره متولّد مي
. هان فرزندان آدم، بر صليب كشته شود است كه بايد براي كفّارة گنامسيح

مجازات گناه كه ما مستحقّ آن بوديم، بر آن منجي وارد خواهد آمد و مرگ او 
اين همان خبر خوشي است كه . راه زندگي جاوداني بشر را هموار خواهد فرمود

  .م مرتكب گناه شدند، اعالن فرمودخدا در روزي كه حوا و آد
ده فرمود تا آمدن منجي را در طول تاريخ به خدا از افراد بسياري استفا  
 اعالن مسيحيامبران خدا چيزي را دربارة يك از پ هر. آوري فرمايد ها ياد انسان
 هماني ها خواهند دانست كه مسيح ، انسانآيد براي همين وقتي كه او مي. نمودند

در شعياء نبي، كه براي مثال ا. است كه خدا وعدة آمدنش را اعالم فرموده بود
گويي زيست، دربارة تولّد مسيح، چنين پيش سال پيش از مسيح مي حدود هفتصد
اينك باكره حامله شده و پسري خواهد زاييد كه نام او را ": نموده است

؛ اشعياء 23 :1متي  ("».خدا با ما«: ه تفسيرش اين استعمانوئيل خواهند خواند ك
 ال پيش از آمدن مسيحس ها صدنام ميكاه هم   يكي ديگر از انبياء خدا به)14 :7
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 لَحم بيتو تو اي ": گويد كند و چنين مي گويي ميدربارة محلّ تولد او پيش
هاي يهودا كوچك هستي، از تو براي من كسي بيرون  چه در هزاره  اگر،اَفْراتَه

هاي او از قديم  خواهد آمد كه بر قوم من اسرائيل حكمراني خواهد نمود و طلوع
  ".زل بوده استو از ايام ا

چنين آنان هم. اند بران خدا تنها دربارة تولّد مسيح پيشگويي نكردهاما پيام  
براي مثال، . اند كاران نيز نبوت كرده براي گناهرنج و مرگ عيسي مسيحة دربار

زيرا ": گويي كرده است كهسال قبل از آمدن مسيح چنين پيش داود، هزارحضرت 
ها و پايهاي مرا  عت اشرار مرا احاطه كرده، دستاند؛ جما سگان دور مرا گرفته

ا داود نبي نه. ".اند فتهسچنين دربارة ها دربارة مرگ عيسي فقط، بلكه همتن ام
 كنند كه او همان مسيح ا ثابت ميهاين. ز او هم پيشگويي نموده استرستاخي

ده ن فرستاموعود است كه خدا براي نجات فرزندان آدم از مجازات گناه، به جها
  .است
دربارة تولّد عيسي مسيح، مباحثات اندكي وجود دارند، اما دربارة مرگ و   

توانند بفهمند كه چرا خدا  آنان نمي. رستاخيز او همه در حيرت و شگفتي هستند
و را با تحقير بر كار آدم، پسر حبيب اتاد و تماشا كرد كه فرزندان گناهفقط ايس

هم آن عاجز هستند اين است كه خدايي كه چه كه اين عده از فآن! صليب بكشند
 براي ان كسي است كه طرح فرمود تا مسيحها است، خودش هم عاشق ما انسان

باره  ايناشعياء نبي در.  بر صليب كشته شود و مجازات آنگناهاننجات انسان از 
  "!سند آمد كه او را مضروب سازنداما خداوند را پ": گويد چنين مي

، بايد پيامبران اعتقاد داشته باشيم؟ اگر واقعاً به ن ايمان داريمبه پيامبراما آيا   
خاطر داشته باشيم بايد هميشه ب. باور داشته باشيماند نيز  هايي كه گفته چيزبه 

. اند  را با الهام او نوشتهخدااند، بلكه كالم  كه پيامبران از خودشان چيزي نگفته
زيرا او ! ايم واقع كالم خدا را نپذيرفتهر  رد كنيم، دبراين اگر ما پيامبران را بنا

  .م فرموده است و حكم به ظهور مسيح داده استاست كه اين كالم را الها
، بود كه او مقدر خواهد كسي هالك شود حد خدا كه نمي دليل محبت بي به  

ضروري بود كه عادلي در راه .  براي بخشش گناه بشر قرباني شودفرمود تا مسيح
گناه محسوب ا در حضور خداي عادل؛ پارسا و بيفات يابد تا آنان ردينان و بي

ها براي كفّارة گناهان مردم  اين همان كمال و پايان قرباني گوسفندان و بز. فرمايد
اي تولّد   كه به قوت خدا از باكره مسيحعيسي. شد عتيق انجام مي بود كه در عهد

 خدا بود كه براي پاك شدن بعي همان برّة بييافت و هرگز هيچ گناهي نكرد، 
هاي  وقتي كه كامليت وجود دارد، ديگر نيازي به چيز. ها كشته شد گناهان انسان

مرگ عيسي بر صليب، احتياج بشر به قرباني حيوانات را ! ناقض و اندك نيست
ياد آوريد كه عيسي پيش از مرگ روي صليب  توانيد به آيا مي. محو فرموده است
 معناي گفتة او اين بود كه با )30 :19يوحنا  ("! شدتمام": د زدچه فرمود؟ او فريا
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مرگ و رستاخيز او كار نجات بشر و به كمال و انتها رسيد و او بر شيطان و 
تنها چيزي . بار و براي هميشه پرداختاو تاوان گناهان ما را يك. وز شدمرگ، پير

طور كه قبالً همان. يمبه آن ايمان آوركه براي ما باقي مانده است، اين است كه 
، خبر خوش كالم خدا براي ما اين است كه مرگ و رستاخيز عيسي خوانديم

روميان  (!كس كه به او ايمان آورد  هرخداوند، قوت خدا است براي نجات
1: 16(  

ايگان خدا، اما متأسفانه بسياري از پذيرش اين خبر خوب و هدية ر  
 اين تنها يك داستان ساخته گويند كه  آنان مي!كنند را رد ميكنند و آن پيچي مي سر

س آمده است، اثباتي چه كه در انجيل مقداما هر آن. و پرداختة ذهن انساني است
 كه هايي همة چيز. هاي پيامبران پيش از عيسي مسيح است گوييبر درستي پيش

انجام و گويي شده بود، در عيسي به هاي گوناگون ظهور مسيح پيش بارة جنبهدر
بلي دوستان گرامي، عيسي كشته شد، اما قبر نتوانست او را در خود .  رسيدمالك

گويد كه  كالم راستين خدا به ما مي! نگاه دارد، زيرا او كلمة حيات و خدا است
روز بر  مدت چهل او خود را به. عيسي در روز سوم از قبر و مردگان، قيام فرمود

! ناپذير است انكاراين يك حقيقت شاگردانش و بسياري ديگر ظاهر فرمود و 
كند كه خدا مرگ نيابتي و  رستاخيز عيسي ثابت مي.  بر مرگ غلبه فرمودمسيح
  !مالً پذيرفته و از آن خشنود استاي عيسي براي گناه بشر را كا كفّاره
خداوند عيسي براي زدودن گناهان ما مرد و . اين همان خبر خوش است  

 .ت و در روز سوم با پيروزي رستاخيز فرمودبه قبر و دنياي مردگان فرو رف
اين . آورند هدف اين خبر خوش، نجات تمام كساني است كه به آن ايمان مي

. "آيا به انجيل ايمان داريد؟": سؤال براي شما دوست عزيز هم مطرح است
ايد؛ دل  ه امروز روز نجات است، اگر كالم خدا را شنيد": فرمايد كه كالم خدا مي

 رستگاري و نجات، حاصل "!كه به آن ايمان آوريدخت مسازيد، بلخود را س
فرمايد   به ما مياعمال و تفكّرات و تالش شخصي ما نيست، كالم خداي حقيقي

اعمال . باشيم كار هستيم و از هدف و جالل خدا بسيار دور ميكه همة ما گناه
. ، خوب جلوه دهندتوانند ما در حضور خداي پاك و عادل مطلق ما نمي
. ها برسيم توانيم به اين معيار هاي خدا بسيار دشوار و كامل هستند و ما نمي معيار

بايد خود خدا كاري كند تا ما نجات بيابيم و او اين كار را در عيسي مسيح انجام 
را به رايگان به ما ، بلكه آنفروشد نميخدا هرگز رستگاري را به ما . داده است

انجام اعمال مذهبي، شايد بتوانند . را بپذيريم  آن ماتاخواهد   و ميدهد ميهديه 
تنها ! توانند خدا را راضي كنند ها را خشنود و ارضاء سازند، اما هرگز نمي انسان

  :ر خدا و ورود به بهشت وجود دارديك راه براي رسيدن به حضو
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توانيد با توانايي خود، خدا را  كار هستيد و نمي كه گناهبپذيريدشما بايد . 1  
  .شنود سازيدخ

اي است كه خدا  دهنده  كه عيسي مسيح، تنها نجاتايمان آوريدشما بايد . 2  
 به او را فرستاد تا با مرگ و رستاخيزش، تاوان گناهان شما را پرداخت فرمايد و

  .شما حيات جاودان عطا فرمايد
توانيد مطمئن باشيد كه پس از  اگر به اين خبر خوش، ايمان داشته باشيد، مي  
زيرا خدا اين وعده را در كالم امين خود به شما داده . رويد گ به بهشت ميمر

در نام عيسي مسيح، حيات جاوداني . است و تمام سخنان او راست مطلق است
  )13- 9 :5يوحنّا رسالة اول حضرت . (هست
اجازه دهيد تا كالم شيرين . دوستان عزيز، اين پيام خدا براي شما نيز هست  

. ، برايتان قرائت كنم29-28 :11جيل حضرت متّي يسي را از انو دعوت عالي ع
زد من اي تمامي بياييد ن": فرمايد، به آن گوش فرا دهيد كالم زندة خدا چنين مي

يوغ مرا بر خود . باران و من شما را آرامي خواهم بخشيدكشان و گران زحمت
و در نفوس خود . مباش دل مي زيرا كه حليم و افتاده. گيريد و از من تعليم يابيد

  ".يوغ من خفيف است و بار من سبك. آرامي خواهيد يافت
 آيا به آخر خط آيا شما از گناهانتان در رنج و بيچارگي هستيد؟  

خواهيد تا در روح خود، آرامش بيابيد؟ اگر به خبر خوش خدا  ايد؟ آيا مي رسيده
 و پارسا ايمان آوريد، خدا گناهان شما را خواهد بخشيد و شما را عادل

اگر به عيسي . محسوب خواهد فرمود و نام شما را در دفتر حيات خواهد نوشت
مسيح، ايمان آوريد، خداي محبت، شما را فرزند عزيز خود خواهد خواند و 

القدس كه در شما زندگي  روح. روح پاكش را به شما افاضه خواهد فرمود
كالم . ه شما خواهد دادكند، شما را دگرگون خواهد فرمود و زندگي تازه ب مي

پس اگر ": فرمايد ، چنين مي17 :5الة دوم حضرت پولس به قرنتيان خدا در رس
چيز  ت، اينك همهگذش هاي كهنه در چيز. ايست كسي در مسيح باشد، خلقت تازه

  ".تازه شده است
چه باشد، خون وضعيت شما هر .  انجيل واقعي استدوستان عزيز، اين  

تنها . خواهد تا به شما زندگي تازه عطا فرمايد خدا مي! ر استت عيسي از آن توانا
آيا به . خدا براي شما مرد تا به شما زندگي عطا فرمايد. به او ايمان آوريدبايد 

  انجيل خدا ايمان داريد؟
خدا شما را بركت عطا .  كرديداز شما سپاسگذاريم كه به اين درس توجه  

خواهم آياتي را از كالم زندة خدا  ي، مر اين درسخواهم در آخ مي. فرمايد
خدا . داران به عيسي استطمينان واقعي از نجات براي ايمانبخوانم كه دربارة ا

  :فرمايد ، چنين مي10-9 :1لة دوم حضرت پولس به تيموتاؤس در رسا
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 بلكه ؛حسب اعمال ما  نه به،كه ما را نجات داد و به دعوت مقدس خواند"
االيام در مسيح عيسي به ما  يضي كه قبل از قديم خود و آن فةبرحسب اراد

 ما عيسي مسيح كه ةدهند لحال آشكار گرديد به ظهور نجاتاما اَ .عطا شد
 ةفسادي را روشن گردانيد بوسيل موت را نيست ساخت و حيات و بي

  ".انجيل
  

  .آمين. ها نگهدارتان باد  بعدي، خداي همة فيضتا درس
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  90 درس
  هاي خدا اسخپهاي انسان و  پرسش

  
  
  
  1بخش 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
 تصميم داريم تا كاري كمي ،اين درس و همچنين در درس بعديدر   

در  را با شما سؤالخواهيم چند   ميدر طي اين درس. را انجام دهيمتر  متفاوت
. ي بسياري از شما عزيزان استها واقع پرسشاين سؤاالت، در . ميان بگذاريم

كالم . كالم زندة خدا استفاده خواهيم كردبراي پاسخ به اين سؤاالت هم از 
: خوانيم ، چنين مي105 :119در مزمور . ها است ر ما انسانخدا روشنگر مسي

 بلي ".هاي من نور است راهبراي پايهاي من چراغ و براي ] خدا[كالم تو "
خواهيم كه به  بخشد و اگر ما مي دا نور ميدوستان عزيزم، كشف كالم خ

عيسي فرمود كه حقيقت . حقيقت، دست پيدا كنيم، بايد كالم حقيقي را بخوانيم
هم برخي  حال بياييد تا با. و حقيقت شما را آزاد خواهد نمودرا خواهيد شناخت 

  .از اين سؤاالت را طبق كالم خدا بررسي كنيم
  

) راه پارسايي و عدالت(ها را  برنامهمذهب كساني كه اين : سؤال اول  
  كنند چيست؟ تهيه مي

بايد عرض كنم كه خدا از خيلي قبل در دل ما گذاشت تا حقيقت را   
خدا فيض بخشيد و . و ما خواستيم كه كالم خداي حقيقي را بشناسيم. بجوييم

مقدس شامل تورات،  كتاب. دقّت مطالعه كنيمبا مقدس را  ما توانستيم كتاب
مقدس فهميديم  با خواندن دقيق كتاب. هاي پيامبران و زبور و انجيل است بكتا

. اند اي است كه تمام پيامبران دربارة او گواهي داده دهنده كه عيسي مسيح، نجات
عيب و نهايي خدا است كه با مرگ و  دريافتيم كه عيسي همان برّة بي
 كه از جانب خدا آمده عيسي مسيح،. دارد مي رستاخيزش، گناه تمام جهان را بر
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ما تمام اميد خود را بر او . رساند خدا مي است، تنها كسي است كه ما را به
  .كنيم گذاريم و او را پيروي مي يم

كتاب   ما را اهلقرآن.  هستيمي مسيحشاگردان عيسما پس ما كه هستيم؟   
تيم، كه ما مسيحي هس با گفتن اين. گويند نامند و برخي هم به ما مسيحي مي مي
دانند، اصالً خدا را  كنيم كه بسياري كه خود را مسيحي مي آوري مي شما ياد به

كس كه در خانوادة مسيحي و يا  هر. كنند و قوم واقعي عيسي نيستند پيروي نمي
روي از  دنباله. كند، الزاماً مسيحي نيست اصطالح مسيحي زندگي مي جامعة به

تواند  تنها عيسي مسيح است كه مي. هدد مذهب، به انسان ارتباط با خدا را نمي
ما مسيحيان چقدر خوشبخت هستيم كه . حضور خداي واقعي ببرد شخص را به

شكوه با خدا را به  اي زيبا و با او رابطه. عيسي خداوند و منجي و دوست ما است
او هر !  هم به ما آرامش داده استاو حتّي براي مرگ. ما افاضه فرموده است

خدا در عيسي مسيح، هر . فرمايد مينتهاي خود را بر ما آشكار ا روزه رحمت بي
قلب ما هر . ما عطا فرموده استچه را كه براي حيات جاوداني الزم است، به آن
  !يابد از داشته باشد، در عيسي ميچه را كه نيآن
  

باطل شده است مقدس تحريف  كنند كه كتاب عا ميبرخي اد: سؤال دوم  
توان پاسخ اين سؤال را داد  چگونه مي. لي، تفاوت داردمقدس اص و با كتاب
  مقدس اعتماد كرد؟ و به كتاب

كه به پيش از اين.  است و نياز به پاسخي روشن دارداين يك سؤال عميق  
اين سؤال پاسخ دهيم، الزم است تا چند سؤال از كساني كه اين سؤاالت را 

ه كتب كهن انبياء خدا باطل اين اشخاص مدعي هستند ك. كنند، بپرسيم مطرح مي
ريشة اين اعتقاد در كجا است؟ پاية . باشند اعتبار مي اند و بي و تحريف شده

توانيد به  چنين اتّهام جدي در چيست؟ لطفاً به اين سؤاالت فكر كنيد و اگر مي
مقدس   كتابكجا مقدس تحريف شده است؟  كتابموقع چه: ها پاسخ دهيد آن

 كسي چه مقدس انجام شده است؟  در كتابغييراتيچه ت تحريف شده است؟
 آيا مقدس تحريف شده است؟  كتابچرامقدس را تحريف كرده است؟  كتاب

  ننده براي اين سؤاالت موجود است؟ك حتّي يك پاسخ قانع
مقدس  دنبال كشف حقيقت باشيد و با صداقت دربارة كتاب  بهاگر شما  

ش را از دستبرد و تحريف مصون داشته ، خواهيد ديد كه خدا كالمپژوهش كنيد
مقدس تحريف شده است، تنها دارند با گوش  كه معتقدند كه كتاب كساني. است

! كنند اساس و مغرضانه، وقت و عمر خود را تلف مي دادن و باور شايعات بي
اما شهادات بسياري . مقدس وجود ندارد هيچ شاهدي براي اثبات تحريف كتاب

س را تأييد مي ار كتابت و اعتبوجود دارند كه صحكنند مقد.  
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اران ها، هز ها و مراكز فرهنگي و مذهبي و موزه امروزه در بسياري از دانشگاه  
از عمر  ها قدمتي بيششود كه بيشتر آن هاي قديمي نگهداري مي طومار و كتاب

ر اختيامقدسي كه در  ها را با كتاب كتابها و  اگر شما اين طومار. اسالم دارند
دقّت از كالمش توجه خواهيد شد كه چگونه خدا با داريد، مقايسه نماييد، م

اختيار ما است، درست همان مقدسي كه اكنون در  كتاب. ده استمحافظت فرمو
  .پيش از اسالم هم وجود داشته استمقدسي است كه از دوران  كتاب
هاي گياهي  هپيامبران خدا كالم الهامي او را بر پوست حيوانات و يا بافت  
. كردند ي جديد منتقل ميها كاتبان يهودي كالم خدا را بر طومار. اند نوشته مي

دادند تا صحت كالم  دقّت و امانت و وسواس بسياري انجام ميآنان اينكار را با 
ها با نسخة اصلي كالم خدا، كامالً تطابق داشته  طومارخدا كامالً حفظ شود و 

عنوان مرجع شد و حرف وسطي آن ب  شمرده ميابتعداد كلمات هر كت. باشد
هي رخ داده بود، اگر اشتبا. گرفت براي امانت نسخة جديد آن مالك قرار مي

اين نويسندگان يهودي اعتقاد ! شد رفت و سوزانيده مي بين ميتمام آن نسخه از 
واقع مداخله در كار خدا است كه حتماً تصرّف در كالم خدا در  و د كه دخلداشتن
، ) خورشيدي1320برابر با ( ميالدي 1947در سال . دنبال دارد ات او را بهمجاز

ها  كه قدمت آن)طومار درياي مرده( بنام هايي كشف شدند  طومارالميت، در بحر
 ولي جالب است كه بدانيد كه ؟گردد مي از تولّد عيسي مسيح بازسال پيش  به صد

،  بعد از آن نوشته شده بودندسال هايي كه هزار ها با نسخه محتواي اين طومار
  !كامالً هماهنگي و تطابق دارند

كس هرگز هيچ! مقدس تحريف نشده است  كتاببلي دوستان ارجمند،  
مقدس را تحريف  اگر كسي بخواهد كتاب. تواند كالم خدا را تحريف نمايد نمي

! مقدس را تحريف كند كند، بايد قادر باشد كه تمام چندين ميليارد نسخة كتاب
ران معاصر عيسي، بسياري از  از دو!كار ممكن است؟ نظر شما اين يا بهآ

هاي  ها اصلي آن، يعني زبان مقدس را از زبان اند تا كتاب مندان تالش كردهانديش
توانسته است  كس نميهيچ. ه كنند ترجمها ديگر زبانعبري، آرامي و يوناني به 

از  مقدس به بيش روزه كتابام! كه كالم خدا را در تمام جهان تحريف كند
وپانصد زبان در دنيا ترجمه شده است و در زبان شيرين پارسي هم به  هزار دو

هاي متعددي وجود دارند كه  دار خدا، ترجمه هاي فرهيخته و دوست همت انسان
. مقدس در هماهنگي و تطابق كامل هستند همگي با زبان اصلي و مراجع كتاب

مسيحي و  ه كتاب جعلي انجيل برنابا كه از منابع غيرالبتّه بايد عرض كنم ك
كس و هيچ مرجعي مورد گاه هيچ ي تهيه شده است، از ديدخصوص اسالم به

گردد و در  مي هاي آن به چند قرن گذشته باز تأييد نيست و قدمت اولين نسخه
خدا ! هاي جدي وجود دارد اعتبار آن هم حتّي در بين محقّقين مسلمان، ترديد

كالم مقدس خود و خادمين صديقش را از دستبرد و خيانت در امانت حفظ 
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خدا . ها برسد صداقت و درستي كامل به همة انسان فرموده تا كالم زندة او با
ان خواهد تا همه از كالم راستين او آگاه شوند و بركات آن در زندگي ايش مي

  .وارد شود و آنان نجات بيابند
 خود را از دستبرد و تحريف دشمنان كالمش و تواند كالم آيا خدا مي  

 اين كار را كرده و باز اوخدا را شكر كه ! تواند ميشيطان حفظ فرمايد؟ البتّه كه 
البته بايد توجه داشته باشيد كه شيطان از همان ابتدا ! جالل بر خدا. كند هم مي

م زندة خدا خواسته تا كالم خدا را تحريف كند، اما هر تالشي براي تحريف كال
براي مثال . را اثبات كرده استشود و تاريخ اين تضحانه روبرو ميبا شكست مف

خوانيم كه خدا به آدم  مقدس، يعني كتاب پيدايش؛ مي در اولين كتاب كتاب
، ميرد حتماً ميفرمايد كه اگر از ميوة درخت شناخت خوبي و بدي بخورد،  مي

واقع، و در . دهد حوا و آدم را فريب ميو كند  اما شيطان اين حقيقت را انكار مي
از آن خورند و  ولي حوا و آدم، فريب شيطان را مي. كند كالم خدا را تحريف مي

 هاي آنان همميرد و بدن هاي آنان مي تيجه روحنخورند و در  ميوة ممنوعه مي
چيزي بود كه  اين درست همان. كند نهايت، مردن ميشروع به ضعيف شدن و در 

شيطان دروغگو .  خدا هميشه درست استدوستان گرامي، كالم. رموده بودخدا ف
خواهد مردم را فريب دهد تا آنان فكر و باور كنند كه  او مي. كار استفريبو 

 كه ممكن نيست"اما خداوند عيسي فرمود . مقدس تحريف شده است كتاب
د، اما كلمات شو ميآسمان و زمين زايل " )35 :10يوحنا  ("!كالم خدا محو گردد

  )35 :24متي  ("!عيسي هرگز از بين نخواهند رفت
  

دانند؟ خدا زاييده نشده  چرا مسيحيان، عيسي را پسر خدا مي: سؤال سوم  
  تواند پسر خدا باشد؟ زايد، پس چگونه عيسي مي و نمي

ها پاسخ داده شده است، ولي  چه به اين سؤال، بارها در اين درس اگر  
انگاري در پاسخ به چنين  سهل. توانيم به آن پاسخ دهيم ه ميحاليم كه دوبارخوش

 شايد شما دوست عزيز بپرسيد كه چرا ما! آور باشد تواند مرگ سؤاالت مهمي مي
 بايد عرض كنم كه اين مسيحيان اوالً.  است"عيسي پسر خدا"گوييم كه  مي

 عنوان را  اينخداخود . نيستند كه اين لقب را براي عيسي اختراع كرده باشند
عيسي به اين معنا  بودن "پسر خدا"كه دوم اين. برد كارمي يسي مسيح بهبراي ع

اين ! نيست كه خدا همسري داشته و از ازدواج با او صاحب پسري شده است
سري از طور كه در اين همان. ن، هرگز چنين باوري ندارندكفر است و مسيحيا

سم و عنوان داشته است كه به ها ا ، عيسي خداوند؛ صدها مطالعه كرديم درس
كنند كه او را بهتر  اين اسامي به ما كمك مي. كار او و شخصيت او اشاره دارند

توان تصور  روشن است كه نمي. خواند  ميِ"در"مثالً عيسي خود را . بشناسيم



__________________________________________________________  
 PWO    557-راه عدالت

 "نان حيات"را او خود ! كرد كه عيسي يك در بزرگ چوبي يا آهني است
ي معمولي بخوريم  بگوييم كه بايد عيسي را مثل يك غذاتوانيم آيا مي. خواند مي

تواند بفهمد كه اين القاب و اسامي داراي   هر عقل سليمي ميتا زنده بمانيم؟
ها را از نظر ظاهري مورد تفسير و استفاده توان آن مفهومي عميق هستند و نمي

هم بدان معنا اما اين.  است"برّة خدا"اند كه عيسي  پيامبران خدا گفته. قرار داد
اگر شما خود را بچة ايران بدانيد، اين به آن ! نيست كه او يك گوسفند است

 خدا و !مفهوم نيست كه ايران زن گرفته و حاصل ازدواجش شما هستيد
زيرا او از آسمان و مستقيماً . خوانند  ميپسر خدا را فرشتگان و پيامبران، مسيح

القدس و از  ني نداشت و از روحعيسي پدر جسماني و زمي. از جانب خدا آمد
عيسي پيش از تولّد، در آسمان بود، زيرا او . دنيا آمد رحم يك دختر باكره به

  :فرمايد ، چنين مي1 :1كالم خدا در انجيل حضرت يوحنّا .  بودكلمة ازلي خدا
  

  ".دا بود و كلمه، خدا بودكلمه با خ. در ابتدا كلمه بود"
  )18 ،14 :1يوحنا (و همچنين 

  
  .ود كه در لباس جسم بشري ظاهر شدعيسي كلمة جاوداني خدا ب

شايد بپرسيد كه كلمه خدا به چه معنا است؟ شايد در ذهن شما برادر و   
مقدس او است  خواهر گرامي اين باشد كه كلمة خدا، همان كالم خدا يا كتاب

 كالم لمة خدا همانك. گوييد شايد شما درست مي. كه بر انبياء؛ الهام شده است
اگر شما دوست عزيزي داشته باشيد . امانت به ما رسيده استخدا است كه با 

  بنويسدچند نامهد كه برايتان كند، آيا دوست داري كه در جاي ديگري زندگي مي
صورت  اين به ديدار شما بيايد و كنار شما باشد؟ در شخصاًكه خودش يا اين

گفتگو كنيد و از اين همنشيني، لذّت رو  در شفيق، روتوانيد با آن يار  است كه مي
فرض، بپذيريد كه خدا قادر مطلق است و هرگز اگر شما بعنوان يك پيش . ببريد
تواند خودش را در جسم انساني  ممكن نيست، آيا او نمي كاري براي او غير هيچ

 تا ما او را  بيايدي گناهكارها ديدار ما انسانكه براي ما قابل درك است، به 
  و با محبت او آشنا شويم؟شناسيم ب

كالم خدا در ! ايم ، اگر غير از اين بينديشيم، دچار كفر شدهدوستان عزيز  
سرّ و بِاالجماع، ": فرمايد ، چنين مي16 :3لة اول حضرت پولس به تيموتاؤس رسا
داري عظيم است كه خدا در جسم ظاهر شد و در روح، تصديق كرده دين

ها، موعظه كرده و در دنيا ايمان  د و به امتشد و به فرشتگان، مشهود گردي
  ".آورده و به جالل باال برده شد

در كالم خدا ديديم كه خدا كلمة خدا را به جهان فرستاد تا در ميان مردم   
آن . زندگي كند و گناه آنان را بر دوش خود حمل كند تا ايشان نجات بيابند
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است كه پسر خدا خوانده تنها عيسي اليق . انسان آسماني، عيسي مسيح است
تنها شخصي است كه عيسي . ، زيرا او كلمة ازلي و قدوس خدا استشود

گويند فالني  ايم كه مي بسيار شنيده.  را آشكار فرموده استسيرت خداي تعالي
منزلة  شناخت عيسي به. طور استدربارة عيسي هم همين. ش رفته استبه پدر

ب است كه در سب همين به.  استديده او صورت خداي نا. شناخت خدا است
  :، چنين نوشته شده است3-1 :1رسالة به عبرانيان 

  
وساطت  ههاي مختلف ب خدا كه در زمانِ سلَف به اقسام متعدد و طريق"

وساطت پسر خود  ه به ما ب؛ايام آخردر اين  ، به پدران ما تكلّم نمودءانبيا
ها را   او عالمةد و بوسيل كه او را وارث جميع موجودات قرار دامتكلّم شد

 قوت خود حامل ةآفريد؛ كه فروغ جاللش و خاتم جوهرش بوده و به كلم
 موجودات بوده، چون طهارت گناهان را به اتمام رسانيد، به دست راست ةهم

  ".علّيين بنشست  در اعالءكبريا
  

  خداكامالً بفهميد كه چراگويد كه بايد  كه، خدا به شما نميكالم آخر اين  
. وريدايمان آخواهد كه شما به اين موضوع،  او مي. خواند عيسي را پسر خود مي
 را ببوسيد مبادا غضبناك پسر": فرمايد ، چنين مي12- 11 :2كالم خدا در مزمور 

. شود  غضب او به اندكي افروخته ميا هالك شويد، زير،شود و از طريق
  ".ل دارند آناني كه بر او توكّةبحال هم خوشا
  :، چنين نوشته شود31-30 :20هام فرمود تا در انجيل يوحنّا چنين الهمخدا   
و عيسي معجزات ديگرِ بسيار نزد شاگردان نمود كه در اين كتاب نوشته "

تا ايمان آوريد كه عيسي، مسيح و پسر خدا ليكن اينقدر نوشته شد . نشد
  .36 :3 و همچنين يوحنا ".است و تا ايمان آورده به اسم او حيات يابيد

به ياري . تيد توجه داشا بسيار ممنونيم كه به اين درس، از شمدوستان عزيز  
 راه پارسايي و هاي ديگري، درس  سؤاالت و پاسخ، باخدا در درس بعدي

  .ا شما عزيزان، ادامه خواهيم دادعدالت را ب
  فرمايد س را درك نماييد كه ميخدا شما را بركت دهد تا اعالن انجيل مقد:  

  
گياه پژمرده شد .  گياه بشري مانند گياه است و تمام جالل او چون گُلِهر"

و اين است آن » .خدا تا ابداآلباد باقي استة لكن كلم .ش ريختو گُلَ
  )25-24 :1رسالة اول پطرس ( ".كالمي كه به شما بشارت داده شده است
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  91 درس
  هاي خدا  پاسخهاي انسان و پرسش

  
  
  

  بخش دوم
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باديزدوستان عز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و  درس توانيم دوباره با يم كه ميالحخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
ها دربارة   مطرح شده توسط انسانسؤاالت به برخي از  قبلي،درسدر   

بايد عرض كنم كه . ماهيت ايمان مسيحي و حقايق آن پرداختيم و پاسخ داديم
، ما جرأت نداريم كه به دانش خودمان تكيه پاسخ به سؤاالت شما عزيزانبراي 

هاي شما دوستان  ما براي پرسش. كنيم  توكل ميكالم زندة خداما تنها به . مكني
داند و براي هر سؤالي، يك پاسخ  چيز را مي خوب، پاسخي نداريم، اما خدا همه

را هم اما اين. دهد هاي ما پاسخ مي سشكالم خدا به بسياري از پر. مناسب دارد
كالم خدا . توان به آن پاسخ داد نميعرض كنم كه اگر سؤالي ذاتاً اشتباه باشد، 

تر است  زيرا كالم خدا زنده و مقتدر و برنده": فرمايد دربارة خودش، چنين مي
 تا جدا كند نَفْس و روح و مفاصل و مغز را و ،رونده دم و فرو از هر شمشير دو
تا دهيد  حال اجازه )12 :4رسالة به عبرانيان ( ".هاي قلب است مميز افكار و نيت

  .ها بپردازيمهاي آن به سؤاالت و جواب
  

  تواند از خدا منشأ بگيرد؟ آيا شرارت مي: سؤال اول  
تواند در  آيا يك چشمه مي. اجازه دهيد تا اين سؤال را با سؤالي پاسخ دهيم  

طور تواند اين هرگز نمي! اري فرمايد؟آن واحد، هم آب شور و هم آب شيرين ج
تواند هم آب شيرين و هم آب شور  چشمه نميترتيب كه يك  همين به! باشد

چشمة پليدي  تواند هم منشأ نيكويي و هم سر بيرون آورد، خدا هم هرگز نمي
  :فرمايد كالم خدا مي) 11 :3يعقوب  (!باشد

  
) 5 :1رسالة اول يوحنا  ("! در وي هرگز نيستهيچ ظلمت است و نورخدا "
خدا هرگز ، زيرا »كند جربه ميخدا مرا ت«: هيچكس چون در تجربه افتد، نگويد"
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كس در  لكن هر .كند و او هيچكس را تجربه نمي شود ها تجربه نمي از بدي
پس شهوت . سازد كَشَد و فريفته مي  وقتي كه شهوت وي او را مي،افتد تجربه مي

اي  .كند انجام رسيده، موت را توليد مي زايد و گناه به آبستن شده، گناه را مي
هر بخشندگيِ نيكو و هر بخششِ كامل از باال  !، گمراه مشويدبرادرانِ عزيز من

 . گَردش نيستةها كه نزد او هيچ تبديل و ساي شود از پدر نور  و نازل مياست
 حقّ توليد نمود تا ما چون نوبر ة كلمة ما را بوسيل، خودةاو محض اراد

  )18- 16 ؛14-13 :1يعقوب  (".مخلوقات او باشيم
  

اي ": گويد عتيق است، چنين مي  از پيامبران عهدحضرت حبقوق كه يكي  
اي  .آيا تو از ازل نيستي؟ پس نخواهيم مرد! اي قدوس من! يهوه خداي من

اي و اي صخْره، ايشان را براي تأديب   ايشان را براي داوري معين كرده،خداوند
بدي بنگري و به كه به  چشمان تو پاكتر است از اين .اي تأسيس نموده

 تحملتواند بدي را  علّت، اگر خدا نمي همين  به".تواني كرد نمي في نظرانصا بي
نگرد، پس بايد ايمان داشته باشيم كه  فرمايد و چشمان او هرگز به پليدي نمي

اي خلق فرمود كه به او نام  خدا فرشته. تواند منشأ بدي و پليدي باشد خدا نمي
طغيان كند و جاي خدا را و لوسيفر خودش خواست تا عليه خدا . لوسيفر داد

ها است و لوسيفر هم طمع  فرمايد كه طمع، ريشة همة بدي كالم خدا مي. بگيرد
آدم هم نيكو آفريده شده بود، اما . ورزيد و همين سبب سقوط و گناه او شد

دهد كه  كالم خدا به ما تعليم مي. آگاهانه تصميم گرفت كه خدا را پيروي نكند
 سرچشمة تمام ها است و كالم خدا ان ريشة تمام پليديپاكي دل انس شرارت و نا

  .باشد ها مي نيكويي
  

اگر خدا قدوس و پر از رحمت است، چرا در مقابل تمام : سؤال دوم  
  ها و مشكالت دنيا؛ سكوت اختيار كرده است؟ ها و فجايع و شرارت جنگ
ك چه را كه براي كممملو از رحمت و نيكويي است و آنحقيقت، خدا  در  

 را نام مسيح او يك منجي عادل به. ستانجام داده ابه بشر الزم بوده است، 
هاي زيادي او را  فرستاده است كه ريشة گناهان دل بشر را پاك فرمايد، اما انسان

خداي . خواهند كه به شرارت و گمراهي خود ادامه دهند پذيرند و مي نمي
 او تنها خداي واقعي است و مسيحيت، خداي زور و اجبار و تهديد نيست، زيرا

حال شما . تمام كاري را كه براي رستگاري بشر الزم بوده است، انجام داده است
پذيرند، آيا بايد خدا  كنند و نمي ها محبت او را رد مي قضاوت كنيد كه اگر انسان

 آيا اين طرز تفكّر، چارگي و جنگ و فجايع بشري دانست؟را مسئول و مقصر بي
ها پسر خدا را كشتند، پس   انسانباشد؟ سبت به خداي مهربان نميي نانصاف بي
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هم  كه بتوانند با ها پيش از اين  انسانگونه به خودشان رحم خواهند نمود؟چ
اما مشكل اين است كه . آشتي و دوستي بكنند، بايد ابتدا با خدا مصالحه كنند

دنبال شرارت  تر به او بيشزيرا دل انسان و افكار! دتوانند اين كار را انجام دهن نمي
كنند و اصالً خدا  هاي اين دنياي فاسد است و خدا را پيروي نمي و هوس

تنها راه نجات بشر اين است كه دل خود را به عيسي مسيح ! برايشان مهم نيست
. خواهد ا آورد كه خدا ميج عادل و قدوس و زنده تسليم نمايد تا چيزي را به

چيز بستگي  همه. آيد وجود ميامش حقيقي الهي بتنها در اينصورت است كه آر
ما بايد عالجي را كه خدا فراهم فرموده است، .  در قبال خدا داردواكنش مابه 

زودي  ياد بياوريم كه خدا اين دنيا را براي شرارتش، به چنين بهمقبول كنيم و ه
 زودي فرمايد كه عيسي مسيح به كالم خدا مي. داوري و مجازات خواهد فرمود

توبه  اران بيي اعمالشان داوري فرموده و گناهكها را برا گردد تا همة انسان مي باز
كار، عيسي مسيح خداوند،  پس از اين. سزاي تصميم و اعمالشان برساند را به
 4 :21؛ 3 :22 كتاب مكاشفة حضرت يوحنّا در. چيز را نو خواهد ساخت همه

 و تخت خدا و برّه در آن دديگر هيچ لعنت نخواهد بوو ": خوانيم چنين مي
  ...".خواهد بود و بندگانش او را عبادت خواهند نمود

  
گذارد، آيا گناه آدم  ها تأثير ميآيا گناه والدين بر فرزندان آن: سؤال سوم  

  و حوا بر ما اثر گذاشته است؟
دوستان عزيز، اگر شما فرزند داشته باشيد و او را در خانة خودتان و پيش   

برد و  ات شما را به ميراث ميكنيد، فرزند شما تمام خصوصي گ ميخودتان بزر
دقّت  فرزند شما از بسياري از خصوصيات و اعمال شما به. شبيه شما خواهد شد

همة ما فرزندان آدم و حوا و جزو . رود شما مي قول معروف به كند و به تقليد مي
ما وارثان افرادي ! ايم هها را به ارث بردادة بزرگ او هستيم و خصوصيات آنخانو

خدا را پيروي  اطاعتي كردند و آگاهانه تصميم گرفتند تا هستيم كه از خدا نا
مان نيستيم؟ آيا جوامع بشري اينرا تأييد آيا ما شبيه پدر و مادر اولية خود. نكنند
كنون از   كرده و بگويد كه تاتواند جرأت ها مي  آيا كسي از انسانكنند؟ نمي
 ما با ! تمام ما مقصر هستيمدستورات خدا تخطّي نكرده است؟از كدام هيچ

ايم؟  كسي اين ميراث را برده از چه. آييم دنيا مي گر بهآلود و عصيان طبيعتي گناه
 گناه. اما خودمان هم شخصاً مقصر هستيم! از آدم و حواخوب معلوم است، 

ها سرايت  آنزندانتمام فرگير، به   و وادهبيماري كشنآدم و حوا همانند يك 
ها وارثان اين بيماري  چه بخواهيم و چه نخواهيم، همة ما انسان. كرده است

 در رسالة پولس .آموزد اين همان چيزي است كه كالم خدا به ما مي! هستيم
 ،وساطت يك آدم هلهذا همچنان كه ب": خوانيم ، چنين مي12 :5رسول به روميان 

مردم طاري ة وت؛ و به اينگونه موت بر همگناه داخل جهان گرديد و به گناه م
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بختانه تمام اميد از دست نرفته خوش اما ".گشت، از آنجا كه همه گناه كردند
پس همچنان كه به يك خطا حكم ": فرمايد چنين ميالم خدا همزيرا ك! است

 بخشش شد بر ،شد بر جميع مردمان براي قصاص، همچنين به يك عمل صالح
  )18 :5رسالة پولس رسول به روميان  (".الت حياتجميع مردمان براي عد

  
جديد،  عتيق و عهد مقدس به دو بخش عهد چرا كتاب: سؤال چهارم  

  تقسيم شده است؟
اولين  اند، عتيق را نوشته ني كه عهدطور خالصه بايد عرض كنم كه پيامبراب  
چيز كه  مهو ه. اند آورده  به رشتة نگارش دردنيا آمدن مسيح  از بهپيشآنرا  وعده

.  است از آمدن مسيحپس مربوط به وقايع  نوشته شده است،جديد عهددر 
خدا ": اين بود كهاند،  عتيق را نوشته دليل، پيام پيامبراني كه عهد همين به
 و بايد خدا را شكر كنيم كه "!جهان بفرستد بهدهنده را   نجاتخواهد مسيح مي

  ديگري انجام وعدهوعده يكي و. كالم خدا به دو قسمت تقسيم شده است
 مسيح": اند، اين است كه جديد كه شاگردان عيسي آنرا نوشته يام عهدو پ. است

هاي  توانيم وعده  در تمام كالم خدا مي"!آمده استطبق وعدة خدا به جهان  بر
عيسي مسيح . خدا منجي را به جهان فرستاد. ها را مشاهده كنيمخدا و تحقّق آن

آمدنش داده شده بود، اينك به جهان آمده بود و كار خدا را كه به اجداد ما وعدة 
  !ا كامليت به انجام رسانيده بودب

  
دارد كه مطمئنّاً پيروان  بر چه اساسي مسيحيت اعالن مي: سوال پنجم  

  عيسي به ملكوت خدا خواهند رفت؟
آيا خدا به كالم . اجازه دهيد تا اين سؤال را هم با سؤال ديگري پاسخ دهيم  
در . فرمايد  ببينيم كه كالم راستين خدا چه ميود كه فرموده، وفادار است؟خ

  :خوانيم ، چنين مي43 :10كتاب اعمال رسوالن 
  

كه به وي ايمان آورد،  هردهند كه   شهادت مي]عيسي [ بر اوءو جميع انبيا"
  )13 :5اول يوحنا ( و همچنين ".به اسم او آمرزش گناهان را خواهد يافت

  
تواند مطمئن  دار مسيحي مي ا كه خود خدا در كالمش فرموده كه هر ايمانجاز آن

داند كه اين حيات ابدي را در حضور  باشد كه حيات جاوداني را دارد، پس مي
. صاحب و منشأ اين زندگي جاودان، يعني خداوند عيسي؛ سپري خواهد نمود

رگ به حضور توانيد مطمئن باشيد كه پس از م بلي دوستان عزيز، شما هم مي
اما سؤال اين . خداي زنده خواهيد رفت، اگر فقط به عيسي ايمان داشته باشيد
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فقط كساني كه مسيح اعتماد است كه آيا واقعاً به عيسي خداوند، ايمان داريد؟ 
  »! كه حيات جاودانه دارمدانم من مي«توانند صادقانه بگويند،  بكنند مي

  
دهنده كه وعدة  ده و مشورتدهن منظور عيسي از تسلّي: سؤال ششم  

  آمدنش را داده است، كيست؟
زبان يوناني نوشته شده است،  جديد كه به كار رفته در عهد كلمة به  

دهنده  دهنده و تسلّي دهنده، مشورت معناي ياري اين واژه به.  است"پاراكليت"
كار برده  القدس به است كه اشارة مستقيم به تعاريفي دارد كه عيسي براي روح

البتّه اين واژه براي خود عيسي هم استفاده شده است، اما منظور عيسي از . است
. القدس است كار بردن اين واژه براي موعود خودش و پدرش، همان روح به

آيد و  وجه با انسان جور در نميهيچ القدس شده است، به كه از روحتعاريفي 
ها براي ندارد كه او از آن اين شرائط را اساس كالم عيسي، هرگز هيچ انساني بر

الم ك. به چند آيه مراجعه كنيماجازه دهيد تا . القدس استفاده فرموده است روح
  :؛ چنين فرموده است26، 17-16 :14خدا در انجيل حضرت يوحنّا 

  
 به شما عطا خواهد كرد تا اي ديگر دهنده  تسلّيكنم و  و من از پدر سؤال مي"

 ،تواند او را قبول كند  كه جهان نمي. راستيهميشه با شما بماند، يعني روح
 شما باشناسيد، زيرا كه  شناسد و اما شما او را مي بيند و نمي زيرا كه او را نمي

 كه پدر القدس روح يعني ،دهنده  تسلّيليكن ...  شما خواهد بوددرماند و  مي
آنچه به چيز را به شما تعليم خواهد داد و  فرستد، او همه  ميبه اسم مناو را 

 5- 4 :1 همچنين در كتاب اعمال رسوالن ".ياد شما خواهد آورد شما گفتم به
و چون با ايشان جمع شد، ايشان را قدغن فرمود ": هم چنين ذكر شده است

 پدر باشيد كه از من ةوعداز اورشليم جدا مشويد، بلكه منتظر آن « :كه
ما بعد از اندك ايامي، به داد، ليكن ش  به آب تعميد ميازيرا كه يحي .ايد شنيده
  )9- 8 :16يوحنا ( و همچنين "». تعميد خواهيد يافتالقدس روح

  
كه .  پاك خدا استروح؛ بلكه انسان نيستدهنده،  عيسي فرمود كه تسلّي  

 به عيسي به شاگردانش فرمود كه پس از رفتن او. تواند او را ببيند كسي نمي
 ايشان هاي هد فرمود و او در دلها نازل خواآسمان، خدا روح خود را بر آن

طور كه ، ديديم كه اين واقعه چگونه همان پيش از ايندر چند درس. خواهد ماند
در روز پنتيكاست، روح خدا از آسمان نازل . عيسي فرموده بود، انجام گرديد

  . و قلب شاگردان عيسي را پر ساختگرديد و روح
ان روح عيسي است كه نده، همده طور خالصه بايد عرض كنم كه تسلّيب  
اگر . تا در قلب پيروان راستين عيسي بماند و انجيل را به آنان تعليم دهدآيد  مي



______________________________________________________  
 PWO-راه عدالت    564

شما به روح خدا ايمان داشته باشيد، او حتماً درون شما را از اشتباهات و 
. گناهان، پاك خواهد نمود و دلي پاك و تازه به شما عطا خواهد فرمود

، چنين تعليم داده شده 14- 13 :1سول به افسسيان در رسالة پولس ردليل  همين به
  :است

  
و در وي شما نيز چون كالم راستي، يعني بشارت نجات خود را شنيديد، در "

 ةكه بيعان .وسِ وعده مختوم شديداز روح قُدوي چون ايمان آورديد، 
  ".ميراث ما است براي فداي آن ملْك خاص او تا جالل او ستوده شود

  
 و راهنما و معلّم و  كننده القدس، كمك داران مسيحي، روحنبراي ايما  
كند كه ما بدون حضور او از  ها را براي ما مي او بسياري كار. دهنده است شفا

اين يكي از . فرمايد او ما را در دعا ياري مي. ها ناتوان هستيم انجام آن
سوي خدا  هاي بزرگ بين تكرار باطل وِرد، با دعاي حقيقي و زنده به تفاوت
و همچنين ": خوانيم ، چنين مي26 :8 در رسالة پولس رسول به روميان !است

 ،بايد كند، زيرا كه آنچه دعا كنيم بطوري كه مي روح نيز ضعف ما را مدد مي
شود بيان  هايي كه نمي كند به ناله دانيم، لكن خود روح براي ما شفاعت مي نمي
 دارند، اين روح پاك آسماني را همة كساني كه به عيسي مسيح، ايمان ".كرد

، چنين 9 :8 در رسالة حضرت پولس به روميان .كند دارند و او در آنان زندگي مي
گاه روح خدا در شما  لكن شما در جسم نيستيد بلكه در روح، هر": آمده است

  ". وي از آن او نيست،گاه كسي روح مسيح را ندارد هرساكن باشد؛ و 
  

يوي و حال اعمال دنن هم مسيحي بود و در عين توا آيا مي: سؤال هفتم  
  هم به بهشت رفت؟ نهايت باز آميز انجام داد و در  شرارت

روشني داده شده  در رسالة پولس رسول به روميان، پاسخ اين پرسش به  
پس چه ": يابيم ، چنين مي2- 1 :6رسالة حضرت پولس به روميان در . است

ماياني كه از گناه مرديم، ! حاشا فزون گردد؟گوييم؟ آيا در گناه بمانيم تا فيض ا
كه پيام مرگ و قيام عيسي مسيح اين است  "چگونه ديگر در آن زيست كنيم؟

، بلكه جريمة گناهمجازات و تنها از   نهكاراننجات گناهبرنامة عادالنة خدا 
 اگر شما عيسي مسيح را با ايماني صادقانه ! قدرت گناه استچنين ازهم

ار را در درون شما انجام دهد كه خدا دو ك  خدا به شما تعليم ميبپذيريد، كالم
  :دهد مي

اش، تمام گناهان شما را  نام عيسي مسيح و طبق وعده ، خدا بهاول  
  .آمرزد مي
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 و از آن پس فرمايد القدس، تازه مي ، خدا دل شما را با قوت روحدوم  
يد و از گناه؛ نفرت كنيد، شما قادر خواهيد بود تا پارسايي و تقوا را دوست بدار

الة دوم در رس. وديعه خواهد گذاشت القدس را در درون شما به زيرا خدا روح
  :خوانيم ، چنين مي17 :5پولس رسول به قرنتيان 

  
 ؛هاي كهنه درگذشت  چيز،اي است پس اگر كسي در مسيح باشد، خلقت تازه"

پولس به تيطس ين در رسالة حضرت چن و هم".چيز تازه شده است اينك همه
 راستي از هر ناكه خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را ": خوانيم ، نيز مي14 :2

غيور در اعمال  كه ملك خاص او و طاهر سازدبرهاند و امتي براي خود 
  ".نيكو باشند

  
هنگامي كه كسي واقعاً از آن مسيح باشد، ديگر تمايل به انجام اعمال   

 در او ساكن است و ثمرات روح خدا هم در او ح خداروشريرانه ندارد، زيرا 
، چنين 23- 22 :5در رسالة پولس رسول به غالطيان كالم خدا . شوند ديده مي

 روح، محبت و خوشي و سالمتي و حلم و مهرباني و ةليكن ثمر": فرمايد مي
ها   مانع چنين كار؛كه هيچ شريعت اري است،گ نيكويي و ايمان و تواضع و پرهيز

  ".تنيس
ياري خدا، در  اما به. رسد به پايان ميجا دوستان عزيز، وقت درس ما در اين  

هم نگاه ديگري به چنين سؤاالتي خواهيم داشت و خواهيم ديد درس بعدي باز 
در آخر اين . ا را بركت دهدخدا شم. كه چگونه يك پيرو مسيح بايد زندگي كند

ا به آن خوانم و توجه شما ر ، يك آيه از مزمور حضرت داود برايتان ميدرس
  :، چنين نوشته شده است30 :18در مزمور . كنم جلب مي

  
"فّو امصةاو براي هم. اا خدا، طريق او كامل است و كالم خداوند م 

  ".الن خود سپر استمتوكّ
  

داي ، به دستان خشما را تا درس بعدي. اه بوديدخيلي ممنونيم كه با ما همر  
  .آمين. دار شما باد حق نگهخداي. سپاريم توان مي
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  92 درس
  شاگردان عيسي بايد چگونه زندگي كنند؟

  
  
  
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما قي را در او داشته باشند؛ بهو مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقي
راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . باشيم در خدمت شما عزيزانعدالت،
ه بوديم، قصد داريم در اين درس  وعده داد قبليدرسدر طور كه همان  

كنند تا خدا را پيروان عيسي چگونه بايد زندگي كه نگاهي داشته باشيم به اين
 ايماني كه در قلب يك شاگرد مسيح وجود دارد، بايستي در .خشنود سازند

  .دوران زندگي وي ديده شودروش پنداري، گفتاري و كرداري او و در تمام 
كه به بحث روش زندگي يك مسيحي بپردازيم، الزم است كه پيش از اين  

همانطور . گرداند  مسيح مياگرد واقعيچيز، يك فرد را تبديل به ش ببينيم كه چه
كار است پذيرد كه گناه ل، كسي است كه ميوهلة اوكه ديديم، شاگرد عيسي در 

. ش شخصي وي وجود نداردو اميدي براي به بهشت رفتن او با اعمال و تال
اي  هي اعالن شده است، نقشهة خدا كه توسط تمام پيامبران الكه برنامدوم اين

اين . اند تمام گناهان همة فرزندان آدم را بيامرزدتو است كه خدا طي آن مي
ا خد. مندانة وي از مردگان است برنامه، مرگ مسيح بر صليب و رستاخيز پيروز

ها از طريق ايمان به او بتوانند نجات  گناهي را به جهان فرستد تا انسانمنجي بي
  .منّت خدا را تجربه نمايند بي

عيسي مسيح كسي است كه به شاگرد طور خالصه بايد عرض كنم كه ب  
 و با اطمينان قلبي ايمان دارد كه مژدة عيسي مسيح با تمام قلبش ايمان دارد

طور كه خدا در  عيسي شسته شده است؛ درست همانتمام گناهانش در خون
خواندگي خود  خدا چنين شخصي را به فرزند. كالمش وعده فرموده است

، چنين 13-12 :1جيل حضرت يوحنّا ل است كه در اندلي همين به. پذيرفته است
 قدرت داد تا ،و اما به آن كساني كه او را قبول كردند": نوشته شده است

كه نه از خون و نه از  كه به اسم او ايمان آورد، ، يعني به هرفرزندان خدا گردند
 دوستان عزيز، ".بلكه از خدا تولّد يافتند خواهش جسد و نه از خواهش مردم، 

خواهد تا بدانيد كه اگر از طريق پذيرش مرگ و رستاخيز عيسي   ميخدا از شما
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شت تا به را خواهيد دا هرگز هالك نخواهيد شد و حقّ اينفرزند او شويد؛
  .بهشت و حضور خدا برويد

شايد برخي از عزيزان با اين موضوع، كمي مشكل داشته باشند و بگويند كه   
 آسان و مسلّم است، پس او قدرفتن به بهشت براي شاگرد مسيح ايناگر ر
ترسد، چون خدا  خواهد بكند و از داوري خدا هم نمي كاري كه مي تواند هر مي

بايد ! رود قبالً گناهان او را بخشيده و بعد هم مطمئن باشد كه حتماً به بهشت مي
كساني ! ة ايمان مسيحي است دربارنظري كوتاهترين نوع  عرض كنم كه اين بد

! اند كنند، هنوز معناي گناه و قدوسيت خدا را درك نكرده طور فكر ميكه اين
 مسيح.  بخشدرهاييآن گناه، كُشنده است و عيسي آمد تا ما را از گناه و لعنت 

او آمد تا به ما قدرتي بخشد تا نسبت ! نيامد تا ما را به ادامة گناه، تشويق نمايد
 ديگر يمان عملي دارد،كس كه به عيسي مسيح، ا هر. به ارتكاب گناه بيزار شويم

 واقعيت اين است كه تنها كساني كه بردة شرارت و مذاهب !بردة گناه نيست
جاهالنه فكر كنند كه با توانند از ارتكاب گناه لذّت ببرند و  دروغين هستند، مي

كسي كه ! اي چه فكر شريرانه! گردد تر، راه آمدن ناجي آنان هم فراهم ميگناه بيش
را خدا آن. ه است، قلبي تازه دارد و ديگر بدنبال گناه نيستدخدا او را نجات دا

كسي كه . شسته و پاك گردانيده است و ديگر منشأ گناه در آن وجود ندارد
الة كالم خدا در رس. تواند گناه را دوست داشته باشد مشتاق ارادة خدا است، نمي

ي در مسيح پس اگر كس": فرمايد ، چنين مي17 :5دوم حضرت پولس به قرنتيان 
چيز تازه شده  شت، اينك همههاي كهنه درگذ چيز. ايست باشد، خلقت تازه

  ".است
جاي كثيفي خواهيد  اي پوشيده باشيد، آيا باز به اگر شما لباس نو و پاكيزه  

! هرگز اين كار را نخواهيد نمود! اي خواهيد نشست؟ رفت و در مكان آلوده
تواند  نمي. ي گناه نيستنبال آلودگد كه خلقت تازه را پوشيده است، بكسي هم
اگر چنين است، مشكلي در . دار مسيحي بود و هم با گناه زندگي كردهم ايمان

د واقعي مسيح، شاگر. نظر نمايد توبة شخص وجود دارد و بايد در كارش تجديد
اگر كسي قرض سنگين شما را .  خداوندش استحال كردنخوش مند آرزوتنها 

كنيد تا  خير، بلكه تالش مي! كنيد؟ او را عمداً ناراحت ميبخشيده باشد، آيا شما 
  .داز او تشكّر كرده و او را راضي و خشنود سازي

  .سي كه از آن مسيح است، گوش دهيمبياييد تا به كالم خدا دربارة ك  
  :فرمايد ت پولس به تيطس، چنين ميكالم خدا در فصل سوم رسالة حضر

  
 انواع شهوات و ةبردار و گمراه و بند فرمان و نافهم  زيرا كه ما نيز سابقاً بي"

برديم كه اليق نفرت بوديم و بر  سر مي هلذّات بوده، در خُبث و حسد ب
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 ما خدا ةدهند ليكن چون مهرباني و لطف نجات .داشتيم يكديگر بغض مي
سبب اعمالي كه ما به عدالت كرده بوديم، بلكه محض رحمت  نه به ظاهر شد،

كه  القدس است؛ اي كه از روح داد به غسل تولّد تازه و تازگيخود ما را نجات 
تا   ما عيسي مسيح،ةدهند توسط نجات او را به ما به دولتمندي افاضه نمود، به

 ".حسب اميد حيات جاوداني هبه فيض او عادل شمرده شده، وارث گرديم ب
و ": چنين در فصل اول رسالة اول حضرت پطرس هم چنين آمده استهم
ون ابناي اطاعت هستيد، مشابه مشويد بدان شهواتي كه در ايام جهالت چ
بلكه مثل آن قدوس كه شما را خوانده است، خود شما نيز در هر  .داشتيد مي

مقدس باشيد زيرا كه من «: زيرا مكتوب است .سيرت، مقدس باشيد
  "».قدوسم

كه خدا از نيم طور خالصه كيم روش زندگي شاگرد مسيحي را اينشايد بتوان  
. نمايش بگذارند خواهد تا سيرت و شخصيت او را در زمين به فرزندانش مي

سيرت خدا، قدوسيت و محبت . خواهد كه فرزندانش مثل او باشند خدا مي
  .بايد مقدس و محبت باشدخواهد از آن خدا باشد،   مياگر كسي. است
ز آن او ا آناني كه امحبت و قداست، بين كساني كه فرزند خدا هستند ب  

  .گذارد  مينيستند، تمايز
  :ايدفرم كالم خدا در فصل سوم رسالة اول يوحنّا، چنين مي

جا  هكه عدالت را ب هر. گردند فرزندان خدا و فرزندان ابليس از اين ظاهر مي"  
 ".نمايد كه برادر خود را محبت نمي آورد از خدا نيست و همچنين هر نمي
زيرا ": خوانيم م رسالة پولس رسول به تيطس، چنين ميچنين در فصل دوهم

ما را تأديب  بخش است، ظاهر شده،  مردم نجاتةكه فيض خدا كه براي هم
انديشي و عدالت  ، با خردديني و شهوات دنيوي را ترك كرده كند كه بي مي

ي جالل خداي و آن اميد مبارك و تجلّ .و دينداري در اين جهان زيست كنيم
كه خود را در راه ما   خود ما عيسي مسيح را انتظار كشيم،ةدهند جاتعظيم و ن

 براي خود طاهر سازد كه راستي برهاند و امتي تا ما را از هر نافدا ساخت 
  ". او و غيور در اعمال نيكو باشندملك خاص

  :ل به افسسيان، چنين ذكر شده استدر فصل چهارم رسالة پولس رسو
 خود راست بگويد، زيرا كه ما ةكس با همساي ، هردروغ را ترك كردهلهذا "  

خشم گيريد و گناه مورزيد؛ خورشيد بر غيظ شما غروب  .اعضاي يكديگريم
هاي خود   بلكه به دست،دزدي نكنددزد ديگر  .ابليس را مجال ندهيد .نكند

هيچ سخن  .زحمت بكشد تا بتواند نيازمندي را چيزي دهدكار نيكو كرده، 
حسب حاجت و براي بنا نيكو باشد  هبيرون نيايد، بلكه آنچه ببد از دهان شما 

روح قدوس خدا را كه به او تا روز و  .تا شنوندگان را فيض رساند
 و غيظ و خشم م تلخيسهر قِو . ايد، محزون مسازيد رستگاري مختوم شده
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گويي و خباثت را از خود دور كنيد، و با يكديگر مهربان باشيد و  و فرياد و بد
رحيم و همديگر را عفو نماييد چنانكه خدا در مسيح شما را هم آمرزيده 

  ".است
  :يابيم ن رسالة شيرين افسسيان هم چنين ميو در ادامه و در فصل پنجم همي

و در محبت رفتار نماييد،  .به خدا اقتدا كنيدپس چون فرزندان عزيز "  
 به خدا هديه و قرباني چنانكه مسيح هم ما را محبت نمود و خويشتن را براي ما

در ميان شما هرگز پاكي و طمع  اما زنا و هر نا .بوي گذرانيد براي عطر خوش
گويي و  و نه قباحت و بيهوده .شايد ، چنانكه مقدسين را ميمذكور هم نشود

دانيد  زيرا اين را يقين مي .گزاري زباني كه اينها شايسته نيست بلكه شكر چرب
پرست باشد، ميراثي در ملكوت مسيح و   يا طماع كه بتپاك كه هيچ زاني يا نا

ها  هيچكس شما را به سخنان باطل فريب ندهد، زيرا كه به سبب اين .خدا ندارد
زيرا كه  .پس با ايشان شريك مباشيد .شود غضب خدا بر ابناي معصيت نازل مي

دان پس چون فرزن. باشيد لحال در خداوند، نور ميپيشتر ظلمت بوديد، ليكن اَ
  ".نور رفتار كنيد

سازند كه زندگي  كالم خدا، روشن ميهاي ديگر از  ها و بسياري از نمونهينا  
آيا اين بدان معنا است كه شاگرد مسيح ديگر . مسيحي چگونه بايد باشد

اش را مثل خودش دوست خواهد  تواند گناه بكند و يا هميشه همسايه نمي
شود، اما در گناه و با گناه؛   ميخير، يك مسيحي هم گاه مرتكب گناهداشت؟ 

در فصل نخست . وت مسيحي با ديگران در همين استتفا. كند زندگي نمي
لكن اگر در نور سلوك ": رسالة اول حضرت يوحنّا چنين گفته شده است

نماييم، چنانكه او در نور است، با يكديگر شراكت داريم و خون پسر او  مي
  خود را گمراه،اگر گوييم گناه نداريم .سازد  ميعيسي مسيح ما را از هر گناه پاك

، او امين و اگر به گناهان خود اعتراف كنيم .كنيم و راستي در ما نيست مي
  ".راستي پاك سازد عادل است تا گناهان ما را بيامرزد و ما را از هر نا

 اين . زنده با خدا است يك رابطة، بلكه يك مذهب نيستتعلّق به عيسي،  
را از دست اطاعتي آن  آدم و حوا در اثر نا، كهيك با خداي محبترابطة نزد

خدا ديگر عصيان . گردانيده شده است دادند، در خون عيسي دوباره با انسان باز
از . راستي پاك گردانيده است ر ناآورد، زيرا خون عيسي ما را از ه ياد نمي ما را به

در . ما هم فرزندان او هستيمطريق رابطه با مسيح، خدا پدر آسماني ما است و 
 ةزيرا كه بوسيل": خوانيم ، چنين مي19-18 :2رسالة حضرت پولس به افسسيان 

 و اجنبي غريبپس، از اين به بعد  .دو نزد پدر در يك روح دخول داريم او هر
  ". خداة مقدسين هستيد و از اهل خانهموطن بلكه ،نيستيد
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ند در زمين هم از دوستي و شراكت توان  تعلّق دارند، ميآنان كه به مسيح  
. وار باشند مند شده و به ميراث ابدي آسماني هم اميد عميق و نزديك با خدا بهره

توان در اين زمين پر از شرارت، به خدا  ولي شايد كسي بپرسيد كه چگونه مي
ارتباط اط با خدا رشد كرد و بالغ شد؟ در توان در ارتب نزديك بود؟ چگونه مي

كند  شمارد كه به ما كمك مي مي  را برچهار مسئوليتوع، كالم خدا با اين موض
 و رشد كنيم و از مقام فرزند خدا، در اين دنيا زندگي تا ارادة خدا را دريابيم و در

  .آن لذّت ببريم
طور مرتّب از كالم خدا ب مسيح اين است كه نخستين مسئوليت شاگرد. 1  

را در دل م خدا تعمق كرده و با اشتياق آنشاگرد عيسي بايد در كال. تغذيه نمايد
خدا از طريق كالمش . سازد كالم مقدس خدا، ارادة او را آشكار مي. خود بپذيرد

كالم خدا غذايي است كه ما را سير و روح ما را تقويت . گويد با ما سخن مي
كس كه خدا را عميقاً دوست دارد، نبايد وادار و مجبور به خواندن  هر. نمايد مي

در كتاب . او بايد اشتياق كالم خدا را دلش داشته باشد. و شنيدن كالم خدا باشد
نگشتم و  هاي وي بر از فرمان لب": آموزيم ، چنين مي12 :23وب حضرت اي

  ".سخنان دهان او را زياده از رزق خود ذخيره كردم
 درگاه خداروزه به   هردعا و نيايشدومين مسئوليت شاگرد عيسي، . 2  
كس كه مايل به رشد روحاني و ارتباط با خدا باشد، بايد وقت زيادي   هر.است

. براي شاگرد مسيح، دعا حرف زدن با خدا است. را صرف گفتگو با او نمايد
معنا و  هاي بي بند و روز وجود ندارد و خدا قيد وقت خاصي براي دعا در شبانه

لحظه هم  هن ما حتّي يكبايد بياموزيم كه در ذ. بيهوده را از ما برداشته است
خواهد تا پيوسته او را ستايش  او از ما مي. بدون حضور خدا وجود نداشته باشد

هايمان هم  ها و نياز فرمايد تا دربارة نگراني او ما را دعوت مي. و پرستش نماييم
. دانند كه در دعا قدرت زيادي نهفته است شاگردان عيسي مي. با او حرف بزنيم
در انجيل . د داشتنام او حتماً پاسخ مناسب خواه د كه دعا بهعيسي وعده فرمو

 من ،اگر چيزي به اسم من طلب كنيد": خوانيم ، چنين مي14 :14حضرت يوحنّا 
  ".جا خواهم آورد آن را به

  3 .مين مسئوليمداوم با مشاركتت يك شاگرد عيسي، داشتن يك سو 
طور كه يك زغال گداخته انهم. ه خداوند عيسي ايمان دارندديگراني است كه ب

 با  هم در مشاركتدار مسيحيماند، يك ايمان تر گرم مي طوالنيها،  با ديگر زغال
ايم تا از  ما خوانده شده. يابد ديگران است كه قوت و بركت مخصوص مي

در رسالة به . نماييميكديگر بركت بيابيم و به يكديگر بركت خدا را منتقل 
  : دستور داده شده است، چنين25-24 :10عبرانيان 
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و از  .ت و اعمال نيكو ترغيب نماييم يكديگر را بنماييم تا به محبةو مالحظ"
 چنانكه بعضي را عادت است، بلكه ،هم آمدن در جماعت غافل نشويم با

آمدن [بينيد كه آن روز  اي كه مي تر به اندازه يكديگر را نصيحت كنيم و زياد
  ".شود نزديك مي] مسيح

  
 شاهد بودن براي عيسي و بشارتارمين مسئوليت يك شاگرد مسيح چه. 4  

كه عيسي خداوند در انجيل لوقا ببينيم . مژدة خوش انجيل به ديگران است
بر همين «:  به ايشان گفت]عيسي [و": ، چه دستور فرموده است46-48 :24

م از منوال مكتوب است و بدينطور سزاوار بود كه مسيح زحمت كشد و روز سو
و از اورشليم شروع كرده، موعظه به توبه و آمرزش گناهان در  .مردگان برخيزد

 بلي دوستان ".و شما شاهد بر اين امور هستيد .نام او كرده شود ها به  امتةهم
 خود يافته است، با چه را كهيفة يك شاگرد مسيح اين است كه آنخوب، وظ

ايد، مفت هم  مفت يافته" :يدفرما كالم خدا مي. ميان گذاشته استديگران هم در 
 الزم است كه يك شاگرد مسيح، مژدة مرگ و رستاخيز عيسي براي "!بدهيد

سوي مسيح  ميان بگذارد و به آنان كمك كند تا به نجات بشر را با ديگران در
البتّه بايد عرض كنم كه بشارت ما نبايد به گفتن كلمات، محدود شود؛ . بيايند

. ايمان اطراف ما باشد زندگي ما بشارت براي دنياي بيبلكه بايد اعمال و نحوة 
ما بايد اجازه دهيم تا ديگران اعمال نيكوي ما را ديده و پدر آسماني ما را تمجيد 

شارت ما شود تا كالم ب گوني قلب ما توسط روح خدا باعث مي دگر. نمايند
ول به قرنتيان الة اول پولس رسكالم خدا در رس. تر گرددداراي قوت و اعتبار بيش

  ". بلكه در قوت است،زيرا ملكوت خدا به زبان نيست": فرمايد ، چنين مي20 :4
، آيا زندگي شما پر از قدوسيت و محبت خدا هست؟ آيا شما دوستان عزيز  

  از شما ممنونيم كه در اين درسيك شاگرد واقعي خداوند عيسي هستيد؟ خيلي
 كالم خدا آمده چه را كه درركت دهد تا آنخدا شما را ب. وديدهم با ما همراه ب

  .است، درك نماييد
  :فرمايد ، چنين مي6-5 :1خدا در رسالة اول حضرت يوحنّا كالم   
نماييم، كه خدا  ايم و به شما اعالم مي اين است پيغامي كه از او شنيده"

اگر گوييم كه با وي شراكت داريم،  .نور است و هيچ ظلمت در وي نيست
راستي عمل ه گوييم و ب نماييم، دروغ مي ه در ظلمت سلوك ميك حالي در

  ".كنيم نمي
  

. سپاريم ها مي ايي بعدي همگي شما عزيزان را به خداي تمام زيبتا درس  
  .آمين. دار شما باشديزدان پاك نگه
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  93 درس
  )1(رور گذشته م

   مسألة گناهآدم،
  
  
  
  .، غيره4- 1كتاب پيدايش 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . متي بر شما باد، فيض و سالدوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
ايي و راه پارس درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  .باشيم در خدمت شما عزيزان عدالت،
ديديم . ايم  به قوت خدا كالم مقدس خدا را مطالعه كرده قبلي،هاي درسدر   

سال استفاده  پانصد و نفر و در طول نزديك به هزار از چهل كه چگونه خدا از بيش
ت در كالم او آمده اس. ها برساند بهايش را به گوش انسان فرموده تا سخنان گران

اند عادل و كار بتوها فراهم فرموده تا بشر گناه انطور راهي براي انسكه خدا چ
از كالم خدا دانستيم كه تمام . درگاه خدا راه پيدا كندپارسا محسوب شده و ب

كنند و آن؛ رستگاري بشر از  پيامبران حقيقي خدا تنها به يك موضوع، اشاره مي
اند، نه از فكر خودشان،  نان نوشتهچه كه آآن. بهاي عيسي است طريق خون گران

، در اين درس و نيز سه درس بعديياري خدا  به. ح خدا استبلكه الهام رو
. ايم؛ بپردازيم ختهكنون از كالم خدا آمو چه كه تاتصميم داريم كه به مرور آن

  . استمسألة گناه، عنوان اين درس
ازيم و از تورات پردچه كه خدا فرموده است، بحال اجازه دهيد تا به بنيان آن  

را به ذهن و دل حضرت موسي الهام فرمود، آياتي را مورد مقدس كه خدا آن
مقدس،  خاطر داريد؟ كتاب  بهآيا نخستين آية اين كتاب را. بررسي قرار دهيم

 در اين آيه ".ها و زمين را آفريد در ابتدا خدا آسمان": گردد گونه آغاز مياين
ها و فرشتگان و انسان، تنها و تنها  دايش كهكشانمشاهده كرديم كه پيش از پي

خدا روح جاوداني . خدا، صاحب ازليت و ابديت است. خدا وجود داشته است
 تمام صفات نيكو، خداي مطلق او در. او را نه ابتدايي و نه انتهايي است. است
  .است
مقدس، شاهد هستيم كه خدا تمام خلقت را در  در نخستين فصل كتاب  
خدا جهان را براي ورود انسان، مهيا . آورد ز از نيستي به هستي ميرو شش
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، 27- 26 :1در كتاب پيدايش . فرمايد خلق ميو در انتها، خدا انسان را . فرمايد مي
  :چنين آمده است

  
صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و  هآدم را ب«: و خدا گفت"

خزند،  ي كه بر زمين ميتمامى زمين و همه حشراتپرندگان آسمان و بهايم و بر 
صورت خدا  هاو را ب. صورت خود آفريد هپس خدا آدم را ب. ».حكومت نمايد

  ".ايشان را نر و ماده آفريد. آفريد
  

فرمايد كه خدا  كالم خدا مي. ترين چيزي بود كه خدا آفريد مهمانسان،   
مند اي عميق و قدرت ه رابطهكخدا تصميم داشت ! انسان را به شباهت خود آفريد

براي همين بود كه خدا از روح خود در آدم دميد تا او زنده . با انسان داشته باشد
خدا به انسان ارادة آزاد . باشد و بتواند خدا را بشناسد و او را دوست داشته باشد

  .را برگزيند و او را پيروي نمايدعطا فرمود تا او آزادانه بتواند راه خدا 
عدن قرار خوانيم كه خدا آدم را در باغ  ل دوم كتاب پيدايش، ميدر فص  
چيز را براي  خدا همه. داري كند و از آن لذّت ببرددهد تا او از آن نگه مي

م، بينيم كه خدا از دندة آد چنين ميهم. لذّت انسان آماده فرموده بودخوردن و 
آدم آن زن را حوا .  مصاحب و معاون آدم باشدآفريند تا شباهت او مي زني به

اما . فرمايد آورده مي هاي آنان را بر دهد و تمام نياز خدا آنان را بركت مي. نامد مي
خواست  خدا از آنان مي. اشتهنوز چيزي باقي مانده بود كه خدا از آنان انتظار د

 و از او اطاعت كنند و با او مشاركت و دوستي داشته او را دوست بدارندها تا آن
ها ببينند كه فرمايد تا ببيند و آن  مقرّر مييآزمايشنتيجه، خدا براي آنان ر د. ندباش

و خداوند خدا آدم را امر ": فرمايد خدا به آدم مي. در عمق دل آدمي چيست
ا از درخت معرفت نيك ام ممانعت بخور، ي درختان باغ بةاز هم«: فرموده، گفت

كتاب  ("». مرديآينه خواه هر، ي كه از آن خوردي، زيرا روزيو بد زنهار نخور
 بلي دوستان خوب، خدا آزمايشي پيش روي آدم قرار داد و )17- 16 :2پيدايش 

 زيرا سركشي از قانون خدا .از آنان انتظار داشت كه به هشدار او توجه كنند
  .جدايي هميشگي از خدابمعني آن است، 

اي  خوانيم كه روزي شيطان كه فرشته در فصل سوم همين كتاب مي  
  : و حوا آمد و به زن گفتنزد آدم شكل مار به گر عليه خدا بود، به طغيان

  
و به . تر بود  حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود، هشيارةو مار از هم"

زن به  » درختان باغ نخوريد؟ة گفته است كه از هماًآيا خدا حقيقت«: زن گفت
 درختي كه در وسط ةكن از ميو لخوريم،  يدرختان باغ مة از ميو«: مار گفت
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 مار به ».باغ است، خدا گفت از آن مخوريد و آن را لمس مكنيد، مبادا بميريد
 كه از آن يداند در روز ي بلكه خدا مآينه نخواهيد مرد،  هر«: زن گفت

  "».بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود
  

د كه اگر از ميوة درخت شناخت خوبي و بدي خدا به آدم و حوا گفته بو  
 و منظور خدا از مرگ، دوري و جدايي جاوداني خواهند مردترديد  بخورند، بي
اما !  مردنخواهندطور نيست و آنان اما شيطان به آنان گفت كه اين. از او بود

موضوع اين است كه آدم و حوا آگاهانه تصميم گرفتند كه خدا را پيروي نكنند 
  !ز وسوسة شيطان اطاعت نماينداو 

كه ا اين كار را نكردند و بدون اينتوانستند از خدا پيروي كنند، ام آنان مي  
اما . روي از گناه را انتخاب كردند كسي آنان را به اين كار وادار كند، راه دنباله

كاري را انجام داد كه از قبل هشدارش را به  خدا هم بيكار ننشست و دقيقاً همان
  . فرمودخدا آنان را داوري و محكوم و مجازات. م و حوا داده بودآد

ها را از باغ زيباي عدن به بيرون سبب آنان لعنت نمود و آن ن را بهخدا زمي  
نظر روحاني مردند و از خداي منشأ  انگيز، آدم و حوا از در آن روز غم. راند

ا خدا از همان ابتدا زير. حال آنان منتظر مرگ جسماني بودند. حيات، جدا شدند
آدم و تمام نسل . ترين بيماري است گناه، بد. فرموده بود كه مزد گناه، مرگ است

كس وجود  جا و در همه گناه در همه!  از خدا جدا گشتندگناهخاطر تنها يك  او به
كند و به  را از خود، جدا نمايد و به همه انتقال پيدا مي تواند آن دارد و كسي نمي

اما خدا را . هم، هالكت استها به ارث رسيده است و نتيجة آن سانتمام ما ان
  . انسان از مرگ فراهم فرموده است براي نجاتراهيشكر كه او 

كار  به آدم و حواي گناهوعدة عاليه ياد آوريد كه خدا چ توانيد به آيا مي  
ا داد؟ بلي دوستان عزيز، در همان روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خد

وعده فرمود كه يك منجي قدوس را براي نجات فرزندان آدم به زمين خواهد 
چنين فرمود كه  خدا هم. فرستاد تا آنان را از اسارت و لعنت مرگ، رهايي بخشد

اين منجي عادل از ذريت زن و از يك دختر باكره به جهان خواهد آمد تا گناه 
دري زميني داشته باشد و توانست پ اين منجي نمي! آدم به او به ارث نرسد

ردن گناهان بايست كامالً قدوس و پاك باشد تا بتواند و شايستگي پاك ك مي
  !آدميان را دارا باشد

سال پس از وعدة خدا نوشته شده  دليل در انجيل مقدس كه هزاران همين به  
د گذارد كه پدر زميني ندار جهان مي بينيم كه يك انسان كامالً عادل پا به است، مي

معناي   بود كه بهعيسياسم او ! و مستقيماً از روح قدوس خدا مولود يافته است
بلي عزيزان، عيسي مسيح همان منجي مقدسي . ، است"دهد خدا نجات مي"

  .او تنها منجي بشر است. داده بوداست كه خدا وعدة آمدن او را به آدم و حوا 
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آيا .  كه گناه وارد جهان شديمگرد اجازه دهيد تا دوباره به وقايع روزي باز  
هاي درخت پس از ارتكاب گناه، چه كردند؟ آنها برگخاطر داريد كه آدم و حوا ب

كه آنان قبل از اين. گاه خود را بپوشانند هم دوختند تا برهنگي و شرم انجير را به
. از ميوة درخت شناخت نيكويي و بدي بخورند، برهنه بودند و خجلت نداشتند

را كردند تا آن  ميز لخت بودن خودشان شرمگين شده بودند و تالشاما اكنون ا
اما خدا آن لباسي را كه آدم و حوا براي خودشان درست كرده بودند، . بپوشانند

تواند شرم و  كار انسان نمي نپذيرفت و خواست تا به آنان تعليم دهد كه هيچ
اما . هوده بودن بيتالش آنا. زشتي گناه او را در حضور خداي مقدس، بپوشاند

را قرباني او يك حيوان بيگناه را انتخاب نمود و آن. نجام دادها اخدا كاري براي آن
را براي پوشش برهنگي آدم و حوا استفاده  كرد و خون او را ريخت تا پوست آن

تنها خدا   نه!مزد گناه، مرگ است: كار، خدا به انسان آموخت كه با اين. فرمايد
كار را  تا اينني فرمود، بلكه به فرزندان آدم و حوا هم دستور داد حيواني را قربا

 عيب را كه گناه جهان ها به كمال برسد و خدا آن برّة بي كه زمانانجام دهند تا اين
  !دارد، به جهان بفرستد مي را بر
تنها يك راه براي رستگاري وجود ترتيب، خدا به انسان نشان داد كه  اين به  
راه پارسايي و عدالت از قرباني يك حيوان . عيب است رباني بي آن يك ق:دارد
 دارد اشاره به قرباني اعظمها  اين قرباني. گذشت عيب براي كفّارة گناهان مي بي

ترتيب،  اين به. زدتواند گناه تمام فرزندان آدم را بيامر گناه است و خون او ميكه بي
قرار داد تا بدانند كه تنها او  را اي از عيسي مسيح خدا براي گناهكاران، سايه

را قبول  انسان را كفّاره فرمايد و خدا آنتواند با خون پاكش گناه است كه مي
 در رسالة .خدا با اين كار به انسان آموخت كه تنها خدا عادل است. نمايد مي

براي اظهار عدالت خود ": ، چنين گفته شده است26 :3پولس رسول به روميان 
كسي را كه به عيسي ايمان  ا او عادل شود و عادل شمارد هردر زمان حاضر، ت

  ".آورد
هاي بعدي كتاب پيدايش، و پس از داستان ارتكاب آدم و حوا به  در فصل  

دهنده، دربارة دو فرزند اول آدم و  گناه و وعدة عالي خدا براي فرستادن نجات
ا شاهد هستيم كه ه در آن فصل. خوانيم هايي مي حوا، يعني قائن و هابيل؛ چيز

كند، اما  عيب را از گلة خود جدا كرده و براي خدا قرباني مي هابيل يك برّة بي
چه كه از و از آن.  خودش به خدا نزديك شودكند تا با اعمال قائن تالش مي

ست براي همين ا. آورد دست آورده است، براي خدا هديه مي زمين لعنت شده به
و هابيل نيز از ": فرمايد ، چنين مي5-4 :4كه كالم خدا در كتاب پيدايش 

 او ةو خداوند هابيل و هدي.  آورديا ها هديه  خويش و پيه آنةزادگان گل نخست
ت شد پس خشم قائن به.  او را منظور نداشتةا قائن و هديام را منظور داشت،
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 اما سؤال اين است كه چرا خدا هدية ".زير افكند هافروخته شده، سر خود را ب
ئن را قبول نكرد؟ پاسخ اين است كه براي پذيرش قرباني از جانب خدا، بايد قا

خدا از همان ابتدا . راه پارسايي و عدالت را طي كرد كه خدا فرمان داده است
 عبرانيان (".بدون ريخت خون، آمرزش گناهان ممكن نيست"بود كه فرموده 

ز روش خودش خدا را  اما قائن اين راه را نپذيرفت و سعي كرد تا ا)22 :9
را مان دارد اما اعمال او خالف اين كرد كه به خدا اي او وانمود مي. خشنود سازد

براي همين، خدا هدية . كرد، زيرا او خون قرباني را به خدا تقديم نكرد اثبات مي
اما با خشنودي هدية هابيل را پذيرفت و تمام گناهان او را . او را منظور نداشت

  . نشان دادرا در عمل هم هابيل به خدا ايمان داشت و آنراآمرزيد، زي
خاطر پذيرش خون عيسي  هابيل نماد تمام كساني است كه خدا ايشان را به  

و قائن هم نماد اشخاصي . شمارد و آنان را دوست دارد مسيح، پارسا و عادل مي
 و كنند را رد مي پذيرند و آن عنوان راه نجات نمي است كه خون عيسي را به

تا امروز . دست بياورند كنند تا با اعمال خودشان رضايت خدا را به كوشش مي
شما دوست عزيز، كدام راه را . راه هابيل و راه قائن:  وجود دارددو راههم فقط 
كه به   است، يا اينراه پارساييايد كه  آيا راه هابيل را پذيرفته! كنيد؟ پيروي مي

باشد؟ راه هابيل، راه پذيرش عيسي مسيح   مي موتطريقرويد كه  راه قائن مي
عنوان يكتا منجي است كه خونش را نثار بخشش گناهان ما كرد و طريق قائن  به

  .مندي خدا است ري براي تحصيل رضاهم طريق اتّكا به مذهب و تالش بش
تواند گناه   و نميخدا عادل استياد داشته باشيد كه  ، لطفاً بهدوستان خوب  

توانست با گناه آدم و حوا و قائن، كنار بيايد و با آن   خدا نمي!را تحمل نمايد
را داوري و مجازات آيد و حتماً آن ه ما هم كنار نمياو با گنا! مماشات نمايد

شود  دار نمي اگر خدا از گناه بگذرد، آيا عدالت و قدوسيت او خدشه! فرمايد مي
خدا داور عادل ! و عادل است؟توانند بدانند كه او قدوس  ها مي و چگونه انسان

براي همين بود كه ! مزد گناه، مرگ است. فرمايد است و گناه را مجازات مي
  .داد تا اثر گناه، خنثي شود ن ميمنجي عادل بايد جا

، چه 26-22 :3 در رسالة پولس رسول به روميان ببينيم كه كالم خدا  
  :فرمايد مي
  

يسي مسيح است، به همه و كلّ آناني  ايمان به عةوسيل هيعني عدالت خدا كه ب"
اند و از  زيرا همه گناه كرده زيرا كه هيچ تفاوتي نيست،. كه ايمان آورند

شوند  به فيض او مجاناً عادل شمرده ميو  ،باشند جالل خدا قاصر مي
كه خدا او را از قبل معين  .اي كه در عيسي مسيح است وساطت آن فديه به

كه عدالت خود را   خون او تا آنةوسيل  ايمان بهةسطوا كرد تا كفّاره باشد به
براي  حين تحمل خدا، گذاشتن خطاياي سابق در سبب فرو ظاهر سازد، به
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كسي را  اظهار عدالت خود در زمان حاضر، تا او عادل شود و عادل شمارد هر
  مزد گناه، مرگزيرا كه" 23 :6 و همچنين روميان ".كه به عيسي ايمان آورد

در خداوند ما عيسي مسيحنعمت خدا، حيات جاودانيا است، ام ."  
  

ياري خدا،   بعدي بهدر درس. از شما ممنونيم كه به اين درس گوش داديد  
هم به مرور پيام انبياء خدا ادامه خواهيم داد و مشاهده خواهيم كرد كه چگونه  باز

تادن منجي به براي فرسشكوه او  خواند تا بخشي از برنامة با خدا ابراهيم را مي
  .جهان باشد

خدا شما را بركت عطا فرمايد تا كالم خدا را درك كرده تا زندگي شما   
 را پايان يم و درسكن  ميا مطالعهدوباره اين آيه از كالم خدا ر. دگرگون شود

  :فرمايد ، چنين مي23 :6 در رسالة پولس رسول به روميان كالم خدا. دهيم مي
  

ست، اما نعمت خدا، حيات جاوداني در خداوند زيرا كه مزد گناه، مرگ ا"
  ".ما عيسي مسيح

  
  .آمين.  بعدي، خدا ياور و پشتيبان شما باشد و شما را حفظ فرمايدتا درس  
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  94 درس
  )2(مرور گذشته
  وسيلة ايمانابراهيم، پارسا ب
  
  
  
  . و غيره22- 6كتاب پيدايش 

  
خدا، خداوند سالمتي ما در نام . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  

خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي
 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به

راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي
  .زيزان باشيم در خدمت شما ععدالت،

استان پيام آنان يك د. پردازيم هي ميهاي انبياء ال  پياممرور اين درس، به در  
گان در گشترزندان آدم وگمچه كه او براي نجات ف دربارة آنداستان خدا. است

يامبران خدا، خبر خوش دربارة پيام پطور خالصه، ب. گناه، انجام داده است
توانند در حضور خدا عادل و   چگونه ميايمان و دور از خدا كه مردم بياين

و پارسايي  مرور اين درس به مبحث عدالت .باشد پارسا شمرده شوند؛ مي
  .دارد، نام وسيلة ايمانب

در .  آغاز و يك پايان داردهمانند هر داستان ديگر، داستان خدا هم يك  
  را بررسي كرديم و ديديم كه چگونه نخستين آدمدرس گذشته، آغاز اين درس

همان يك گناه آدم، سبب شد تا . شيطان را كه دشمن خدا است، پيروي كرد
دنيا آيند و مسير جهنّم را  تمام نسل آدم به گناه آلوده شده و با گناه و در گناه به

كنند و ادعا  را انكار ميراي فرار از اين واقعيت تلخ، آناما برخي ب. بپيمايند
اما اين !  و اثر نداردود و به ديگران ربطكنند كه گناه آدم مشكل خود او ب مي

كالم . كنند گيرند و سخنان انبياء را انكار مي واقع، كالم خدا را نديده ميافراد در 
لهذا همچنان كه ": فرمايد ، چنين مي12 :5 در رسالة پولس رسول به روميان خدا

ه موت  و به اينگون، موت؛ و به گناه گناه داخل جهان گرديد،بوساطت يك آدم
  ". مردم طاري گشت، از آنجا كه همه گناه كردندةبر هم
ها است، بر تمام فرزندان او سرايت كرده  لعنت گناه آدم كه پدر همة انسان  

چه كه بسيار روشن است، اين است كه آن! اند ة نسل آدم به گناه، آلوهاست و هم
راي هميشه  را بآلود ما كه از جد ما به ما به ارث رسيده است، ما طبيعت گناه
و خبر خوش اين است كه ! كه خدا براي ما كاري كندكند، مگر اين محكوم مي
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خوانيم كه در همان  در تورات مقدس، چنين مي! خدا اين كار را كرده است
روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا به آنان وعدة ظهور يك منجي را 

  .دهد جات ميبا فدا ساختن جانش، نداد كه نسل بشر را 
در مطالعة انجيل مقدس، ديديم كه خدا زماني را براي آمدن منجي مقرّر   

گناه او يك انسان كامالً بي. داده بودجهان فرستاد كه وعده  فرمود خدا فردي را به
خواهم از شما   مي!عيب، عيسي مسيح است نام اين منجي بي. و عادل بود

ين آدم كه ش دهيد كه دربارة تفاوت بخواهش كنم كه با آياتي از كالم خدا گو
در رسالة پولس رسول به . گويد گناه بود، سخن ميگناه كرد و عيسي كه بي

  :، چنين نوشته شده است19- 17 :5ميان رو
  

 سلطنت كرد، چقدر موت آن يك ةواسطبنفر و  سبب خطاي يك زيرا اگر به"
 حياتر پذيرند، د بيشتر آناني كه افزوني فيض و بخشش عدالت را مي

پس همچنان كه به يك .  يعني عيسي مسيح؛ يكةسلطنت خواهند كرد بوسيل
 ،، همچنين به يك عمل صالحجميع مردمان براي قصاصخطا حكم شد بر 

زيرا به همين قسمي كه از  .جميع مردمان براي عدالت حياتبخشش شد بر 
 شدند، همچنين نيز به اطاعت يك گناهكار بسياري ،فرماني يك شخص نا

  ". خواهند گرديدعادل بسياري ؛شخص
  

ه ؛ همه پارسا شمرددر عيسي مسيحكار هستند و ، همه گناهآدمدر   
  .شوند مي

اما خدا فرزندان آدم را . آييم دنيا مي بهها در گناه و شباهت آدم  همة ما انسان  
 را به كناري نهند و به پسند به آدم شباهت ناخواند تا   فرا ميتولّد تازهبه 
، با ايمانچگونه چنين چيزي ممكن است؟ اين كار تنها ! بيايند  درمسيحت شباه

فرمايد كه اگر شما در دل خود به عيسي مسيح  كالم خدا مي. باشد ممكن مي
دهنده است،  خداوند و نجاتايمان آوريد و به زبان خود اعتراف كنيد كه عيسي 

شما . اهد نمودالقدس خود؛ شما را از هر گناهي پاك خو واسطة روحخدا ب
كنيد، بلكه  شويد و ديگر براي خودتان زندگي نمي تبديل به يك خلقت تازه مي
  .جات شما داد، زندگي خواهيد نمودبراي كسي كه جانش را براي ن

 نجات برنامةگرديم و ببينيم كه خدا چگونه  حال اجازه دهيد تا به تورات باز  
اريخي كالم خدا، دربارة دو پسر در مطالعة ت. برد پيش مي  براي بشر بهخود را

هاي خدا ايمان  هابيل به تمام وعده. هايي خوانديم آدم، يعني قائن و هابيل؛ چيز
خدا اما به . داشت و نحوة پرستش او نشان از اطاعت و اعتماد او بر خدا دارد
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قائن فرصت داد تا از گناهش برگشته و توبه كند، اما او بسيار خشمگين شد و 
  .د را كشتبرادر خو

گذارند و  بعد از آن، ديديم كه فرزندان آدم، پا در جاي پاي قائن مي  
يم كه خوان بعد داستان نوح را مي. شوند تدريج در گناهان خودشان غرق مي به

و خداوند ديد كه شرارت ": ، چنين فرموده است5 :6كالم خدا در كتاب پيدايش 
 محض اً دائمي، دل ويها يالخر از  بسيار است، و هر تصو،انسان در زمين
گيرد كه تمام فرزندان آدم را با  بينيم كه خدا تصميم مي  و مي".شرارت است

در آن دنيا و زمان شرير، تنها نوح بود كه به . يك سيالب سهمگين، نابود سازد
نتيجه، خدا به در . داشت مي ت و پارسايي، گام برخدا ايمان داشت و در راه عدال

اش و  پناهي براي او و خانواده تا يك كشتي بزرگ بسازد كه سرنوح فرمان داد 
سال، گناه فرزندان  خدا براي مدت صد. حيوانات بسيار در آن سيل بزرگ باشد

هاي او ايمان  كسي توبه نكرد و به خدا و وعده فرمود، اما هيچ آدم را تحمل مي
ي را انجام داد كه هايش امين است، كار سبب، خدا كه به وعده همين به. نياورد

نفر كه پارسا بودند و  او شرارت را از بين برد و تنها آن هشت. وعده فرموده بود
  .افتندبه خدا ايمان داشتند، نجات ي

تدريج خدا را از ياد بردند و باز به شرارت بعد از آن، نسل نوح هم ب  
ات او علّت هم اين است كه آنان هم فرزندان آدم بودند كه خصوصي. پرداختند

در كالم خدا از برج بابِل اسم برده شده است كه فرزندان ! را به ارث برده بودند
ي و محكوم و اما خدا آنان را داور! را براي طغيان عليه خدا بنا كردندآنآدم 

طوري ا برايشان بيگانه و غريب ساخت، بهاي آنان ر كه زبانمجازات فرمود به اين
  . و در سراسر زمين، پراكنده شدنديدندفهم كه ديگر حرف يكديگر را نمي

حقيقتاً ابراهيم در نزد خدا . رسيم  ميابراهيمانگيز  سپس، به داستان شگفت  
ست بود و خود ابراهيم هم پر پدر ابراهيم، يك بت. جايگاه بسيار مهمي داشت

اساس مهرباني خود، بر ابراهيم ظاهر گرديد و به او  كار بود، اما خدا بريك گناه
دهد،  جايي كه او نشان مي ان داد تا از شهر و ديار و خاندان خود بگذرد و بهفرم
و . خدا تصميم داشت تا از ابراهيم و فرزندان او، يك قوم جديد بيافريند. برود

در فصل دوازدهم از كتاب . دهندة فرزندان آدم ظهور نمايد از آن قوم، نجات
  :خوانيم در تورات مقدس، چنين ميپيدايش و 

  
 پدر ةاز واليت خود، و از مولد خويش و از خان«: به ابرام گفت خداوند و"

تي عظيم پيدا كنم و از تو ام سوي زميني كه به تو نشان دهم بيرون شو، هخود ب
و بركت . و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهي بود

.  به آنكه تو را ملعون خوانددهم به آناني كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم
پس ابرام، چنانكه خداوند  ».از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافتو 
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ساله بود،  پنج و و ابرام هفتاد. و لوط همراه وي رفت. بدو فرموده بود، روانه شد
  ".هنگامي كه از حران بيرون آمد

  
قومي است از او خو  زيرا خدا ميدا به ابراهيم، چنين دستوري داد؟چرا خ  

ازه خواست از ابراهيم، يك ملّت ت چرا خدا مي. وجود آورد بكامالً جديد
خواست از بين اين قوم تازه، پيامبراني را برگزيند كه   خدا ميوجود آورد؟ب

مورد اطمينان باشند و مژدة آمدن منجي را به مردم اعالن نمايند و كالم مقدس و 
خواست تا از بين اين قوم جديد،   خدا ميو. مصون از خطاي خدا را بنويسند

  !آدم را نجات دهد در جهان ظهور فرمايد تا فرزندان منجي
چه خدا هر آن اي را كه به ابراهيم داده بود به كمال رساند؟ خدا وعدهآيا   

زماني كه ابراهيم . را كه به ابراهيم وعده فرموده بود، به كامليت انجام داد
ساله بود، پسري عطا فرمود كه نام او   و سارا كه نودساله بود، خدا به او صد

ها صاحب پسري شد كه نام او را يعقوب گذاشت و  اسحاق هم بعد. اسحاق بود
كلمة اسرائيل، .  را تشكيل دادنداسرائيلاو هم صاحب دوازده پسر شد كه قوم 

ند، و كساني كه از كالم مقدس خدا آگاه هست.  است"قوم برگزيدة خدا"معناي  به
هم مريم كه مادر . دهنده بايد از ميان قوم اسرائيل ظهور فرمايد دانند كه نجات مي

نسل شد، مستقيماً از  خواندة او محسوب مي عيسي است و هم يوسف كه پدر
براي همين است كه در ابتداي انجيل حضرت متّي، چنين نوشته .  بودندابراهيم

 از نظر دنيوي، ".ابراهيم بن دداو بن  عيسي مسيحةنام كتاب نسب": شده است
از جنبة روحاني، اما . عيسي مسيح، مستقيماً به خاندان داود و ابراهيم مرتبط بود

 آسمان در جسم بشري به جهان  و كلمة خدا است كه ازاو پسر حضرت اعلي
  .آمد

 زيرا چيز مهم ديگري هم. گرديم اما اجازه دهيد تا به داستان ابراهيم باز  
ابراهيم هم مثل ساير . خاطر داشته باشيموجود دارد كه بايد آنرا بدربارة او 

فرمايد كه امروز  اما كالم خدا به ما مي. ها در گناه و با گناه، متولّد شد انسان
اما ممكن است بپرسيم ! ابراهيم در ملكوت خدا در كنار بقية مقدسين خدا است

صل كند و در داوري چرا و چگونه ابراهيم توانست بخشش خدا را حاكه 
، 6 :15 كالم خدا در كتاب پيدايش رود؟حساب آيد و به بهشت ب خدا پارسا به

به ] ابراهيم[ او ": فرمايد مقدس چنين مي كتاب. دهد پاسخ اين سؤال را مي
  ". محسوب كردعدالت آورد و او اين را براي او ايمانخداوند 

ها اين. خدا هم ايمان داشتفرمايشات او به .  ايمان داشتخداابراهيم به   
دوستان عزيزي . دخدا ابراهيم را پارسا و عادل محسوب فرمايسبب شدند تا 

آيا شما هم به كالمي كه خدا به ابراهيم فرمود، ، كنيد كه به اين درس توجه مي
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بلكه .  سؤال دربارة اعتقاد به وجود يا عدم وجود خدا نيستايمان داريد؟
آيا كالم حقّ خدا را هاي خدا ايمان داريد؟  عدهپرسش اين است كه آيا به و

كار عادلي را براي نجات فرزندان گناه كه فرموده است كه منجي كنيد باور مي
ابراهيم ايمان خود را براي ! فرستد تا درد آنان را چاره فرمايد؟ آدم به جهان مي

اي «: فتابراهيم گ": ، چنين آمده است8 :22در كتاب پيدايش . دارد براز ميما ا
كه  ابراهيم پس از آن"».ا خواهد ساخت قرباني را براي خود مهيةپسر من، خدا برّ

را قرباني كرد، اني از جانب خدا ديد و آنمعجزة خدا را در فراهم نمودن برّة قرب
خواهد خداوند مهيا ":  كه، ناميد كه معناي آن اين است"يهوه يِري"آن مكان را 

ين بود كه ابراهيم ديد و ايمان آورد كه خدا برّه را  علّت اين كار ا".ساخت
و با ا. فرمايد آورد و از او و پسرش كه وعدة خدا هستند، محافظت مي فراهم مي

واقع اثبات كرد كه منتظر روزي است كه خدا آن منجي عادل را به اين ايمان، در 
هر  و جهان بفرستد تا با مرگ و رستاخيزش، فرزندان آدم را رستگاري بخشد

  و از اسارت مرگ و شيطان آزادبخشد كه به او ايمان بياورد نجات مي
 روي همان كوه، بر صليب ها بعد، عيسي درجالب است كه بدانيد قرن. فرمايدمي

  .كشته شد
م، سال پس از دوران ابراهي هزار  دوانجيل ديديم كه عيسي مسيحدر مطالعة   

عيسي بيرون از ! ن ابراهيم باشدگويي و ايمابه اين جهان آمد تا تحقّق پيش
داري خود را به خدا ثابت كرد، بر  اورشليم و در همان كوهي كه ابراهيم وفا

براي . ها پاك شود صليب جان داد و خون پاكش را ريخت تا گناهان انسان
 "!تمام شد": ش بر صليب، فرياد زدهمين بود كه عيسي درست پيش از مرگ

يختن خون خود، كار نجات بشر را با موفّقيت به بلي دوستان گرامي، عيسي با ر
مرگ عيسي بر صليب و رستاخيز او از مردگان، برنامة . انجام و كمال رسانيد

مرگ عيسي نقطة پايان و  .انگيز خدا براي نجات بشر از گناهانش بود شگفت
اينك برّة . شد هاي حيوانات بود كه پيش از آن انجام مي كمال مطلق قرباني

ه او ايمان هايي كه ب  خدا جانش را داده بود تا تمام گناهان انسانعيب بي
  .آورند، پاك گردند مي

، آيا شما ايمان داريد كه عيسي خونش را براي پاك كردن دوستان خوب  
خواهم در   مييد؟آيا شما ايماني مانند ابراهيم دارها ريخت؟  گناهان انسان

س به روميان را لة حضرت پول، چند آيه از فصل چهارم رساپايان اين درس
به كالم خدا . است كه بسيار به موضوع مورد بحث ما نزديك خدمتتان بنويسم

  :توجه فرماييد
  

زيرا اگر  حسب جسم يافت؟ هپس چه چيز را بگوييم كه پدر ما ابراهيم ب"
زيرا  . اما نه در نزد خدا،ابراهيم به اعمال عادل شمرده شد، جاي فخر دارد
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ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت «گويد؟  كتاب چه مي
ولكن اينكه  .و از اين جهت براي او عدالت محسوب شد... ».محسوب شد

 كه به ما بلكه براي ما نيز نه براي او فقط نوشته شد،براي وي محسوب شد، 
 به او كه خداوند ما عيسي را از ايمان آوريممحسوب خواهد شد، چون 

 عادل شدن ماسبب  سبب گناهان ما تسليم گرديد و به يزانيد، كه بهمردگان برخ
  ".برخيزانيده شد

  
هاي  واريم كه به درس اميد. خيلي ممنونيم كه به اين درس توجه كرديد  

ياري خدا به مرور پيام انبياء ادامه خواهيم داد و خواهيم  به. ما هم بپيونديدبعدي 
آمدن نام موسي، راه را براي  بزرگ خدا بهديد كه چگونه يكي ديگر از پيامبران 

  .نمايد منجي جهان، آماده مي
خدا شما را بركت مخصوص عطا فرمايد تا فهم روشني از رسالة حضرت   

  :فرمايد جا كالم خدا چنين مي، داشته باشيد كه در اين3 :4 روميان پولس به
  

  ".ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت محسوب شد"
  

. سپاريم بدي ميعطوفت خداي ازلي و ا ، به دستان پرشما را تا درس بعدي
  .آمين. دار شما باشدخداوند يار و نگه



__________________________________________________________  
 PWO    585-راه عدالت

  95 درس
  )3(مرور گذشته

  موسي، شريعت مقدس خدا
  
  
  
  . و غيره22- 6كتاب پيدايش 

  
ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  

همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده خواهد  كه مي
 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به

راه پارسايي و  درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي
  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،

هاي خوش  انبياء و خبرهاي   پياممروراريم كه به ، قصد ددرس  ايندر  
ده شوند؛ توانند در حضور خدا پارسا و عادل شمر كاران ميدربارة اينكه گناه

دا به دل كتابي كه خ. حال مرور تورات مقدس هستيمما هنوز در . ادامه دهيم
رات موسي، براي كساني كه در طور كه ديديم، توهمان. موسي الهام فرمود

تواند بعنوان  حق مي اين كتاب، به. ستارزش ا ي حقيقت هستند، بسيار باجوجست
 يا نه؛ مورد استفاده قرار كه آيا حرفي از خدا استمعياري براي تشخيص اين

  .گيرد
فرماني از خدا   و ناگناه مرتكب آدمدر ابتداي تورات ديديم كه جد ما   

. آيند دنيا مي ها با گناه به سان و همة انسرايت كرداو به تمام نسل او گناه . گرديد
خدا تمام . آورد ارمغان مي راحتي، تأسف، غم و مرگ را به گناه انسان براي او نا

اما ! ها را براي انسان، شرح داده بود، اما آدم خواست كه به راه خدا نرود اين چيز
: ايدفرم ، چنين مي20 :5 در رسالة پولس رسول به روميان خدا را شكر كه كالم او

لكن جايي كه گناه زياده گشت، . اما شريعت در ميان آمد تا خطا زياده شود"
 بلي دوستان عزيز، در همان روزي كه آدم و حوا ".ديدنهايت افزون گر فيض؛ بي

منجي حد خودش؛ اعالن فرمود كه  مرتكب گناه شدند، خدا در رحمانيت بي
ز لعنت و اسارت گناه رهايي  افرستد تا فرزندان آدم را  را به جهان ميعادلي
  .بخشد
را فرا خواند و به او وعده ابراهيم  گذشته، ديديم كه خدا در مرور درس  

 را ايجاد فرمايد كه از اين نسل، تمام مردم نسلي جديدفرمود كه از او قوم و 
دهنده از بين مردم آن قوم،  زيرا قرار بود كه نجات. جهان بركت خواهند يافت
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بود و او نيز نام اسحاق شد كه وعدة خدا   ابراهيم صاحب پسري به.ظهور فرمايد
 يعقوب گرديد و يعقوب هم داراي دوازده پسر شد كه نام صاحب فرزندي به

  .گزيدة خدا هستند را تشكيل دادندمعناي قوم بر  كه بهاسرائيلآنان، قوم 
 از نسل حال اجازه دهيد تا به اين مرور ادامه دهيم و ببينيم كه چگونه خدا  

ها تعليم دهد كه خدا به چه شباهت دارد و  ابراهيم استفاده فرمود تا به انسان
زات عادالنة خدا توانند راه گريزي از داوري و مجا طور ميهكار چهاي گنا انسان

  .، نام دارد"شريعت مقدس خدا"، و موضوع اين درس. را بيابند
رزندان اسرائيل براي در مطالعة تورات، ديديم كه خدا اجازه داد تا ف  
را به ابراهيم گوشزد فرموده البتّه خدا اين . ردة مصريان شوندسال، ب صد چهار
موسي يك اسرائيلي .  را فرستادموسيزماني كه وقت كامل خدا رسيد، او . بود

  .رعون، پادشاه شرير مصر رشد نمودبود كه در دربار ف
الم خدا را به او اعالم سوي فرعون رفته و كخدا به موسي فرمان داد تا ب  

اما .  تا آنان خدا را بپرستندقوم اسرائيل را آزاد كندنمايد و به او بگويد كه 
جهت، خدا نُه  همين فرعون دل خود را نسبت به كالم خدا، سخت نمود و به

جالب . بالي وحشتناك را بر او و مصريان نازل فرمود تا آنان را تنبيه كرده باشد
شد و اسرائيل كه در همان سرزمين   تنها بر مصريان نازل مياست كه اين باليا

هاي سخت باعث نشد كه فرعون  اما اين بال! زيستند، سالم و محفوظ بودند مي
و خدا فرمود كه يك بالي سخت . توبه كرده و كالم خدا و موسي را بپذيرد

واهد كند و پس از آن است كه فرعون آنان را آزاد خ ديگر بر مصريان وارد مي
زادگان هر انسان و  تمام نخستدانيد كه اين بال چه بود؟ خدا  آيا مي. كرد

  .كشت را در مصر حيوان
زادگان، مربوط به خانة فرعون بود، اما خدا تمامي  يكي از اين نخست  

خدا به آنان دستور داده بود كه آنان . زادگان اسرائيلي را محافظت فرمود نخست
هايشان بپاشند تا خدا كه  را بر آستانة در خانه  آنو خوناي را قرباني كرده  برّه

 و آنان خون را ديده و از گناه اسرائيليان بگذردآيد،  براي مجازات مصريان مي
و آن ": خوانيم ، چنين مي13 :12در كالم خدا در كتاب خروج ! ردرا از بين نب

و چون . باشيد هايي كه در آنها مي خون، عالمتي براي شما خواهد بود، بر خانه
زنم، آن بال  خون را ببينم، از شما خواهم گذشت و هنگامي كه زمين مصر را مي

عيب، از گناه  خاطر خون آن برّة بي خدا ب".براي هالك شما بر شما نخواهد آمد
  .ارت مصريان كافر رهايي داداسرائيل گذشت و آنان را از اس

 هم دارد، زيرا كالم خدا ريت معناي عميق خوانديم، عيد پِسح، طور كههمان  
و اين همه بطور ": فرمايد ، چنين مي11 :10لة اول پولس رسول به قرنتيان در رسا

مثَل بديشان واقع شد و براي تنبيه ما مكتوب گرديد كه اواخر عالم به ما رسيده 
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اشاره اين داستان، . عتيق، يك مثَل براي ما است داستان خون برّه در عهد ".است
  . بشر توسط خدا دارده رستگاريرابه 

آنان .  هستندبردهدهد كه تمام فرزندان آدم مثل  كالم خدا به ما نشان مي  
در انجيل مقدس يوحنّا نوشته شده است كه . باشند اسير گناه و بردة شيطان مي

جا كه تمام فرزندان آدم، بردگان و از آن!  استبردة گناهكند،  كس كه گناه مي هر
. زيرا شيطان منشأ گناه و پليدي است. باشند ند، پس بردة شيطان نيز ميگناه هست

كس كه بردة گناه و شيطان است،  كه هرم است و آن اينيك چيز بسيار مسلّ
 تواند چيزي به ارباب آيا يك برده مي! هرگز راهي براي نجات خودش ندارد

اند آزادي خودش  هرگز، او چيزي ندارد كه بتوخود داده و خود را آزاد فرمايد؟
سيرت، آزادي  ممكن است كه يك ارباب خوب و نيكو. را از مالكش بخرد

ها  ما انسان! كند گرداند، اما شيطان هرگز بردگانش را آزاد نمي اي را به او باز برده
بلي ! آيا كسي هست كه ما را از اين اسارت آزاد نمايد؟! بخت هستيم چقدر بد

خدا . كار را انجام داده است كسي هست كه ايندوستان عزيز، خدا را شكر كه 
او همان منجي .  آزاد فرمايدعيب را به جهان فرستاده است تا ما را  بييك منجي

ان براي نجات گناه، يعني عيسي مسيح است كه از آسم مند و زنده و بيقدرت
  !ها آمده است انسان
كار  د، و او اينخوانيم كه خدا وعده داد تا سر شيطان را بكوب  ميتوراتدر   

خوانيم  ، ميمزاميردر ! را با فرستادن منجي از رحم يك دختر باكره انجام فرمود
خواند، به مرگي فجيع،  كه چگونه اين منجي كه خدا او را پسر عزيز خود مي

تر در انجيل مقدس، بيش. رداخته شودها پ شود تا كفّارة گناهان ما انسان سپرده مي
عيب  او عيسي مسيح، پسر مريم است كه بي. خوانيم ل ميدربارة اين منجي عاد

رخاست تا گناهان ما زندگي كرد و بر صليب جان داد و دوباره از مردگان ب
هاي  عدهبلي دوستان عزيز، عيسي همان منجي عادلي است كه و. آمرزيده شود

  .خدا را به انجام رسانيد
هايي كه در روز پسح،  ههمانند برّ. نامد  مي"برّة خدا"كالم خدا، عيسي را   

شدند، عيسي هم خونش را ريخت تا ما را از داوري و مجازات خدا  قرباني مي
سال پس از رهايي اسرائيليان از مصر، خدا اجازه  پانصد و تقريباً هزار. رهايي دهد

و اين . گناه او را با شكنجه بر صليب بكشند تا فرزندان آدم، پسر يگانه و بيداد
مظهر  هم نماد قرباني اسحاق بود و هم عيسي.  عيد پسح، رخ داداتّفاق در روز
فرزندان آدم با ناداني پسر . شد عيب در روز پسح محسوب مي قرباني برّة بي

خدا را در روز پسح قرباني كردند، اما خدا اين دستور را پيش از آفرينش جهان 
  ).8 :13كتاب مكاشفة يوحنّا . (وده بودصادر فرم
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، خون عيسي مسيح. ي كامل و نهايي براي آمرزش گناهان بودعيسي قربان  
در . را پذيرفتم، كافي و معتبر بود و خدا هم آنبراي آمرزش گناهان فرزندان آد
  :، چنين آمده است8-6 :5رسالة حضرت پولس به روميان 

  
دينان  زيرا هنگامي كه ما هنوز ضعيف بوديم، در زمان معين، مسيح براي بي"

چند در راه  زيرا بعيد است كه براي شخص عادل كسي بميرد، هر .وفات يافت
لكن خدا محبت خود را  .مرد نيكو ممكن است كسي نيز جرأت كند كه بميرد

كند از اينكه هنگامي كه ما هنوز گناهكار بوديم، مسيح در راه ما  در ما ثابت مي
  ".مرد

  
م كه چه چيزي دربارة ياد آوري در پايان داستان عيد پسح، اجازه دهيد تا به  

هايمان در تورات، ديديم كه خدا در  در پژوهش. شريعت مقدس خدا آموختيم
خدا در . فرمايد بيابان، جالل و قدوسيت خود را بر موسي اسرائيليان آشكار مي

آيد و جاللش را بر قوم، آشكار  كوه سينا با آتش و صداي رعد پايين مي
 ده فرمان و دستورات بسيار ديگري عطا خدا به قوم اسرائيل،. فرمايد مي
اسرائيليان بايد خداوند در ابتداي اين فرامين نوشته شده است كه . فرمايد مي

 و جز او دوست بدارندبا تمامي دل، تمام نفس، و فكر خود خداي خود را 
بردند و چيز ديگري را  آنان نبايد اسم خدا را به باطل مي. كسي را نپرستند

همسايگان داشتند و  آنان بايد روز سبت را حرمت مي. گذاشتند جاي خدا مي به
 و به پدر و مادرشان احترام داشتند خود را هم مثل خودشان دوست مي

در رسالة حضرت . ورزيدند  گذاشتند و به اموال همساية خود طمع نمي مي
كه تمام شريعت را نگاه دارد و در  زيرا هر": ، نوشته شده است10 :2يعقوب 

 شريعت توانستند  اما قوم اسرائيل نمي".باشد  ميهمه بلغزد، ملزم يك جزو
  !مقدس خدا را نگاه دارند

ها ايد و از آن داشته آيا شما قوانين خدا را تمام و كمال نگاهدوستان عزيز،   
 از روز -ايد جا آوردهيا شما در هر امري كامليت را بايد؟ آ تخطّي نورزيده

ها بايد خدا را دوست   لحظهتمام شما هميشه و در ؟تانتولدتان تا روز مرگ
پسندي انجام ندهيد تا او خشنود گردد، اگر بر فرض  داشته باشيد و هيچ كار نا

 چه خواهيد نمود؟ آلود خود چنين باشيد، با طبيعت و ذات گناه محال، شما اين
كه به بدي  است  تر از آنك خدا پا! هرگز!  از خدا مخفي كرد؟راتوان آن آيا مي
هاي  ما هرگز مطابق معياربينيم كه  راست باشيم، مي اگر با خودمان رو. بنگرد

، 10 :3ولس به روميان كالم خدا در رسالة حضرت پ! ايم خدا زندگي نكرده
 اگر ما خود را عادل و "!يرا كسي عادل نيست، يكي هم نيز": فرمايد چنين مي
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توان چنين تصوري  آيا مي! شماريم گو ميوغواقع خدا را درپنداريم، در  ميپارسا 
  .خدا راستي مطلق است! اشا و هرگزح! گويد؟ داشت كه خدا دروغ مي

ها و شريعت خدا  تواند مطابق معيار شايد برخي بپرسند كه اگر هيچكس نمي  
خواهد تا همه  آيا خدا عمداً مي! را به ما داده است؟ زندگي كند، پس چرا خدا آن

پس ! خواهد تا كسي هالك گردد ، خدا محبت است و نميخير! هالك شوند؟
درستي انجام  ها را بهتواند تمام آن ده است كه كسي نميچرا او دستوراتي دا

اجازه دهيد تا پاسخ را از كالم ! گير چيست؟ پا و هدف اين قوانين دست! دهد؟
، چنين 20 :3 در رسالة پولس رسول به روميان .خدا خدمتتان قرائت كنم

  :خوانيم مي
  

 هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد شد، ،به اعمال شريعت... "
الة حضرت پولس چنين در رس و هم". دانستن گناه است؛چونكه از شريعت

چيز را زير گناه   همه،بلكه كتاب": چنين ذكر شده است، هم22 :3به غالطيان 
  ".داران را عطا شوداي كه از ايمانِ به عيسي مسيح است، ايمان بست تا وعده

  
كاران امر ه خدا دستورات مقدسش را به گناهبينيم ك سبب مي همين به  
او . كامل و ضعيف هستيم  او نافرمايد تا نشان دهد كه ما چقدر از نظر مي
خواهد به ما نشان دهد كه چقدر احتياج به عيسي مسيح داريم كه  چنين ميهم

ها عيسي ها، تن در بين تمام انسان. لعنت گناهان ما را بر خودش حمل نمود
طور كه ديديم، عيسي با  همان.جا آوردمسيح بود كه شريعت را بطور كامل ب
آلود آنان سهيم  زيرا او در طبيعت گناه. تمام فرزندان آدم، تفاوت بسياري داشت

كه بدون ه از آسمان به زمين آمد تا با آنعيسي كلمة جاوداني خدا بود ك. نبود
ار گناه ما را بر خود گيرد تا ما را از اسارت و لعنت گناه و شريعت، گناه بود، ب

گمان مبريد كه ": خوانيم ، چنين مي17 :5در انجيل حضرت متّي . اد فرمايدآز
 بلكه تا ،ام تا باطل نمايم نيامده.  را باطل سازمءف انبياحام تا تورات يا ص آمده

عيسي خداوند فرمود . اب استاين يك حقيقت بسيار عميق و جذّ. ".تمام كنم
. كمال و تحقّق رساندهاي شريعت خدا را به  ها و گفته كه آمده تا تمام وعده

عيسي كاري را براي ما فرزندان آدم انجام داد كه ما خودمان هرگز 
و سپس انجام رسانيد   شريعت مقدس خدا را بهاو! توانستيم انجام دهيم نمي

تا ما را از مجازات عادالنة  گناه از ما ريخت برداشتن لعنتخون پاكش را براي 
  !خدا رهايي بخشد

اما براي كمال و . عيسي مستحقّ مرگ نبود، زيرا او هرگز هيچ گناهي نكرد  
اش را  تحقّق برنامة خدا براي نجات بشر، خداوند عيسي با ارادة خودش زندگي

ا براي ما ريخت كه عيسي خون خود رپس از اين. اد تا ما حيات بيابيمبراي ما د
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 در رسالة پولس كالم خدا. و مرد، خدا در روز سوم، او را از مردگان برخيزانيد
  :فرمايد ، چنين مي3-1 :8رسول به روميان 

  
زيرا كه  .در مسيح عيسي هستند بر آناني كه هيچ قصاص نيستپس "

 . مرا از شريعت گناه و موت آزاد گردانيد،شريعت روح حيات در مسيح عيسي
 ضعيف بود، خدا پسر ،را آنچه از شريعت محال بود، چونكه به سبب جسمزي

  ".خود را در شبيه جسم گناه و براي گناه فرستاده، بر گناه در جسم فتوا داد
  

گذاريد؟ آيا به وعده و خبر خوش  ، شما اميد خود را بر چه ميدوستان عزيز  
كه هنوز به اعمال   اينخدا دربارة منجي عادل، يعني عيسي مسيح، باور داريد؟ يا

فراموش نكنيد كه كالم خدا در رسالة حضرت ! كنيد؟ نيكوي خودتان تكيه مي
  :فرمايد ، چنين مي13-10 :3الطيان پولس به غ

  
باشند زيرا مكتوب  زيرا جميع آناني كه از اعمال شريعت هستند، زير لعنت مي"

تاب شريعت تا آنها را هاي ك كه ثابت نماند در تمام نوشته ملعون است هر«: است
 عادل شمردهاما واضح است كه هيچكس در حضور خدا از شريعت  ».جا آرد به

اما شريعت از ايمان . ».عادل به ايمان زيست خواهد نمود«شود، زيرا كه  نمي
مسيح، ما  ».كند، در آنها زيست خواهد نمود آنكه به آنها عمل مي «: نيست بلكه

 : چونكه در راه ما لعنت شد، چنانكه مكتوب است،را از لعنت شريعت فدا كرد
  )16 :3يوحنا ( و همچنين "».كه بر دار آويخته شود ملعون است هر«
  

  .ممنونيم كه براي شنيدن اين درس، وقت گذاشتيداز شما   
 خواهيم ، مرور كالم خدا را كامل خواهيم كرد و مشاهدهدر درس بعدي  

گويي كرده ا كه پيامبران دربارة او پيشآنچه ر نمود كه چگونه عيسي مسيح، هر
رزندان آدم انجام رسانيد و دري را براي ورود آرامش و فيض خدا بر ف بودند، به

  !گشود
، تفكّر دا شما را بركت دهد تا دربارة آنچه كه در اين درس مطالعه كرديدخ  

ر  دخاطر داشته باشيد كه كمك كند تا وعدة كالم خدا را بنماييد و خدا به شما
  :فرمايد ، چنين مي1 :8رسالة حضرت پولس به روميان 

  
  ".پس هيچ قصاص نيست بر آناني كه در مسيح عيسي هستند"
خداوند حافظ . سپاريم  بعدي به دستان زندة خدا ميشما عزيزان را تا درس  

  .آمين. شما باد
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  96 درس
  )4(ذشتهمرور گ
  "!تمام شد" عيسي مسيح،

  
  
  

  10به عبرانيان ، رسالة 19يوحنّا انجيل 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميلحاخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
، با قوت خدا؛ در اين درس. خدا را مرور كرديم ما كالم  قبلي،درس  سهدر  

 و عنوان درس. بندي نماييم جمعرا هاي گذشته  تصميم داريم كه اين مرور درس
  .؛ است"!تمام شد"، ور اين درسمر

بندي   و عمده تقسيمدو بخش مهم كه ديديم، خدا كالمش را به طورهمان  
پيمان يا . جديد، دو بخش كالم مقدس خدا هستند عتيق و عهد عهد. فرموده است
هاي پيامبران خدا  ها و كتاب ، شامل تورات، مزامير و ديگر نوشتهعهد عتيق

 خدا طغيان در اين بخش از كالم مبارك خدا، ديديم كه جد ما آدم، عليه. است
رد اطاعتي نمود و با اين اشتباه، همة نسل و فرزندانش را وا كرد و از او نا

چنين از كالم شيرين خدا دانستيم كه خدا به آدم و اما هم. ملكوت شيطان كرد
تا دهندة عادل را به جهان بفرستد  حوا وعده فرمود كه از نسل حوا، يك نجات

 شيطان و مرگ، آزاد فرمايد و آناني را كه به مندفرزندان آدم را از اسارت قدرت
 وعدة عالي اين. گرداند هي و ملكوت خدا بازآورند، دوباره به پادشا او ايمان مي
  .عتيق بود خدا در عهد

خواند تا او را بركت داده و از او ، خدا ابراهيم را فراكار جام اينبراي ان  
: خوانيم ، چنين مي3- 2 :12دايش در كتاب پي. فاده فرمايداش است براي انجام وعده

"تي عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو و از تو ام
و بركت دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند، و لعنت كنم . بركت خواهي بود

 "». بركت خواهند يافت،و از تو جميع قبايل جهان. دبه آنكه تو را ملعون خوانَ
داران خواند و او را و نسل او ديم كه خدا ابراهيم را پدر ايمانم خدا ديو در كال

خدا در . انجام برسد را بركت داد تا وعدة خدا از طريق فرزندان و نسل او به
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فرمود تا به فرزندان  سال، كالمش را به انبياء اسرائيل، الهام مي پانصد و  مدت هزار
كار هستند و نياز به منجي عادلي دارند گناه آدم اثبات فرمايد كه ايشان آلود گناه

  .اندكه آنان را از گناهانشان بره
مشاهده كرديم، پيمان خدا با عتيق  طور كه از كالم خدا در عهدهمان  
بايست حيواني را براي كفّارة گناهانشان قرباني  كاران اين بود كه آنان ميگناه
تن خون، آمرزش گناهان بدون ريخ":  كهكند اين امر، اثبات مي. ساختند مي

ها ي حيوانات كه مردم آنرا قرن اما قربان."!مزد گناه، مرگ است":  زيرا،"!نيست
 ارزش انسانزيرا ! مايدتوانست گناهان را كفّاره ن دادند، واقعاً نمي انجام مي
تصور كنيد كه اگر يك خودرو .  است يك حيوانارزشتر از بسيار بيش

نزد يك نمايندگي فروش خودرو رفته و  توانيد به يا ميبازي داشته باشيد، آ اسباب
هرگز چنين ! قيمت و جديد، عوض كنيد؟ بازي را با يك خودرو گران آن اسباب

خون و جان حيوان . براي ما هم وضع به همين منوال است! چيزي ممكن نيست
از . ستارزش انسان با حيوان برابر ني. تواند گناه انسان را كفّاره و پاك نمايد نمي

كالم خدا دانستيم كه قرباني كردن حيوانات، تنها يك اشاره به وعدة خدا و 
نجي عادل آسماني، سازي بستر فكري انسان بود كه او را براي ظهور آن م آماده

تنها مرگ . جديد خدا با انسان است اين همان عهد. ؛ مهيا سازديعني عيسي مسيح
  .ناهان فرزندان آدم را كفّاره نمايدتواند تمام گ و رستاخيز عيسي مسيح، مي

جديد را انجيل هم  عهد. شود  ناميده ميجديد عهددومين قسمت كالم خدا،   
. باشد معناي خبر خوش و نويد مي اي يوناني است، به نامند و انجيل كه واژه مي

اش را كه فرستادن منجي به زمين بود،  گويد كه خدا وعده اين عهد به ما مي
وعدة  است، كسي كه عيسي مسيحگذشت  كتاب انجيل، سر. استانجام داده 
 كه با نثار خونش، جان او آن قرباني كامل و نهايي بود. انجام رسانيد خدا را به

يك . فرمايد تمام فرزندان آدم را كه به او ايمان آورند؛ آزاد و رستگار مي
ا كردن بلد  آيا كسي كه شن.كار ديگري را نجات بخشدتواند گناه گناهكار نمي
! تواند ميهرگز ن! تواند اصول شنا و غرق نشدن را به ديگري بياموزد؟ نيست، مي

دار گناه او و  ها كه فرزندان آدم و ميراث جا كه تمام انساندليل، و از آن همين به
توانند به ديگران كمك كنند تا آنان از  مسئول گناهان خودشان هستند، هرگز نمي

پس نياز به كسي است كه هرگز مرتكب گناه نشده و در گناهانشان آزاد شوند؛ 
اسم اين شخص، عيسي مسيح ! ها شريك نيست آلود ديگر انسان طبيعت گناه

او . تواند انسان گمراه و ناتوان را نجات دهد تنها كلمة جاوداني خدا مي. است
دش را او بار گناه خو! را هرگز به گناه نيالودني همچون ما برخود گرفت، اما آنبد

توانست  سبب بود كه او مي همين به! بر دوش نداشت، زيرا اصوالً گناهي نداشت
عيسي . واجد شرائطي باشد كه خدا براي آمرزش گناهان انسان تعيين فرموده بود
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هي خود، در  و مدفون گرديد، اما با قدرت الخداوند، براي ما مجازات شد و مرد
. كند كه او كلمة قوت خدا است ات ميروز سوم از مردگان برخاست و اين اثب

  ! بر مرگ پيروز شد و مرگ را با مرگ خود، نابود نمودمسيح
آييم و انكار اين موضوع هم  دنيا مي  در گناه و با گناه بهها همة ما انسان  

خود را بر عيسي مسيح اگر ما اعتماد ! كند حال ما بيچارگان نمي كمكي به
ا را از اين بار سنگين گناه؛ رهايي و رستگاري تواند م وقت او ميبگذاريم، آن

اكنون عيسي مسيح، زنده و . بخشد و ما را در پيشگاه خدا پارسا و عادل شمارد
در آسمان است تا براي ما در حضور خداي پدر، واسطه باشد تا ما از طريق او 

كالم خدا در . القدس، بتوانيم به حضور خدا راه بيابيم و كمك و الزام روح
  :فرمايد  مي، چنين6-5 :2تاؤس  ة اول حضرت پولس به تيموباره در رسال ناي
  

طي است يعني  يك متوس،زيرا خدا واحد است و در ميان خدا و انسان"
كه خود را در راه همه فدا داد، شهادتي در زمان  انساني كه مسيح عيسي باشد،

  )3 :1؛26 :7عبرانيان ( همچنين ".معين
  

خوانيم، هنگامي كه عيسي مسيح در اين  نجيل مقدس ميطور كه در اهمان  
اين افراد از درك هويت عيسي خداوند، . جهان بود، برخي به او ايمان آوردند

ست كه پيامبران خدا از سال ا دانستند كه هزاران آنان مي. بسيار شادمان بودند
اگردان ميان شكساني در ! ن او در ميان آنان استگويند و اكنو  ميآمدن مسيح

در كالم ! اند  را يافتهمسيحگفتند كه  تان و اقوامشان ميعيسي بودند كه به دوس
دو كه  و يكي از آن": يابيم ، چنين مي45 ،41 :1 در انجيل حضرت يوحنّا خدا

.. . برادر شمعون پِطرُس بود؛ندرياس را شنيده، پيروي او نمودند، َااسخن يحي
آن كسي را كه موسي در تورات و انبيا «: ت نَتَنائيل را يافته بدو گف،سفيلپ

  "». كه عيسي پسر يوسف ناصري استايم اند، يافته مذكور داشته
كردند،  اما متأسفانه، بسياري از كساني كه در دوران عيسي زندگي مي  
ضرت يوحنّا، چنين در نخستين فصل انجيل ح. دانستند كه او واقعاً كيست نمي

  :نوشته شده است
  

درخشد و  و نور در تاريكي مي....  در ابتدا نزد خدا بود]مة خداكل [همان"
 او آفريده شد و ةواسطاو در جهان بود و جهان ب ...نيافت تاريكي آن را در

و ... خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند  به نزد خاصان...جهان او را نشناخت
 و جالل او را ؛كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد، پر از فيض و راستي

  )11 ،10 ،5 ،14 ،2 :1يوحنا  (". پدرة پسر يگانةديديم، جاللي شايست
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تر ديديم، بسياري از مردم، شاهد اعمال و گفتار و معجزات همانطور كه پيش  
دانستند  حال مردم نمي اين عيسي معجزات بسياري انجام داد، اما با. عيسي بودند

. هاي ايشان را كور كرده بود طان ذهنكسي است؛ زيرا شي كه عيسي واقعاً چه
! شناختند نمودند، اما او را نمي كردند و او را لمس مي مردم بر او ازدحام مي

شتند كه او واقعاً كلمة خدا گرفتند، اما باور ندا نظر مي برخي او را يك پيامبر در
  .است
ن به آنا.  و طرد كردندن مذهبي يهود، كامالً عيسي را ردديديم كه رهبرا  

  اما اين همان. دنهايت هم او را به مرگ سپردنورزيدند و در  عيسي حسادت مي
ريزي كرده بود كه عيسي بر  خدا از همان ابتدا برنامه.  بودمقدس خداطرح 

اش به  عيسي در شب دستگيري. ها را نجات دهد صليب جان دهد تا جان انسان
لحال از پدر خود درخواست كنم توانم اَ بري كه نمي آيا گمان مي": پطرس فرمود

 ،صورت اين ليكن در فوج از مالئكه براي من حاضر سازد؟ كه زياده از دوازده
انجيل متّي  ("»بايست بشود؟ كتب چگونه تمام گردد كه همچنين مي

26: 53، 54(  
او آمد تا جانش را . دانست كه چرا به اين جهان آمده است عيسي كامالً مي  

دنيا آمد تا   بهمسيح.  بريزد تا گناهكاران بتوانند نجات بيابنددا نمايد، خونش راف
گرفت و اشاره به مرگ آن منجي  ها انجام مي قرباني حيوانات كه توسط انسان

ياد داريد كه  آيا به. انجام رسد عادل و موعود بود، در خود او كه برّة خدا بود، به
فرمايد كه عيسي فرياد  عيسي پيش از مرگش بر صليب چه فرمود؟ كالم خدا مي

قداس را اال وقتي كه او مرد، پردة هيكل كه قدس. ، و جان سپرد"!تمام شد": زد
پاره شد و زلزلة شديدي  كرد، از وسط، دو گاه جدا ميهاي پرستش از ساير قسمت

طور شد؟ اما چرا اين.  بودند، زنده شدندرخ داد و بسياري از مقدسين كه مرده
؟ و چرا پردة هيكل، پاره شد؟ خدا اين كار را "!تمام شد" :چرا عيسي فرياد زد

 بلي دوستان خوب، كار نجات بشر و "!مام شدت": انجام داد و عيسي فرياد زد
. انجام رسيده بود عادل شدن او و آمدنش به پيشگاه خدا، در مرگ عيسي؛ به

 ابخشش خدآن  خون عيسياكنون . "!تمام شد": عيسي با پيروزي فرياد زد كه
  .آمرزيد بود كه گناهان فرزندان آدم را مي

 با مرگش، كالم الهامي خدا به پيامبران را و نيز مظهر قرباني عيسي مسيح  
كه ديديم،  چنان و هم.كمال رسانيد بار و براي هميشه به  حيوانات را يك

 او ن روز، اثبات آشكاري بر پذيرش قربانيمندانة او در سومي رستاخيز پيروز
عيسي مسيح، قرباني كاملي . توسط خداي پدر بود هزينه كاملرداخت همچون پ

كه به او اين، هر  بر بنا. بود كه خدا براي نجات فرزندان آدم به دنيا عطا فرمود
  .يابد شود؛ بلكه حيات جاوداني مي ايمان آورد، هالك نمي



__________________________________________________________  
 PWO    595-راه عدالت

م كه به كني ميحال براي پايان مرور بر كالم خدا و پيام انبياء، شما را دعوت   
رباني كامل و نهايي كه شكوه از كالم خدا دربارة اين ق مند و باچند آية قدرت

لة به عبرانيان، كالم خدا در فصل دهم رسا. دعيسي مسيح انجام داد؛ توجه كني
  :فرمايد چنين مي

  
فْسِ صورت آن هاي آينده است، نه نَ  نعمتةسايزيرا كه چون شريعت را "

گذرانند،  هايي كه پيوسته مي همان قرباني سال به اند هرتو ، آن هرگز نميها چيز
 چونكه ،شد والّا آيا گذرانيدن آنها موقوف نمي .جويندگان را كامل گرداند تقرّب
كنندگان، بعد از آنكه يك بار پاك شدند، ديگر حس گناهان را در ضمير  عبادت
يرا محال است كه ز. شود سال يادگاري گناهان مي بلكه در اينها هر داشتند؟ نمي

  .خون گاوها و بزها رفع گناهان را بكند
قرباني و هديه را نخواستي، «: گويد شود، مي لهذا هنگامي كه داخل جهان مي  

هاي گناه هاي سوختني و قرباني  به قرباني .ا ساختيلكن جسدي براي من مهي، 
مكتوب در طومار كتاب در حقّ من (آيم  آنگاه گفتم، اينك مي. رغبت نداشتي

ها  هدايا و قرباني«: گويد چون پيش مي ».جا آورم ه تو را اي خدا بةتا اراد) است
» ها رغبت نداشتي، هاي گناه را نخواستي و به آن هاي سوختني و قرباني و قرباني

 تو را ةآيم تا اراد اينك مي« :بعد گفت كه گذرانند، حسب شريعت مي هكه آنها را ب
 ،و به اين اراده .دارد، تا دوم را استوار سازد مي ل را بروپس ا» .جا آورم هاي خدا ب

و هر  .براي هميشهمرتبه  ايم، به قرباني جسد عيسي مسيح، يك مقدس شده
ها را مكرّراً  ايستد و همان قرباني روزه به خدمت مشغول بوده، مي كاهن هر

قرباني براي لكن او چون يك . تواند كرد گذراند كه هرگز رفع گناهان را نمي مي
و بعد از آن منتظر  .آلباداگناهان گذرانيد، به دست راست خدا بنشست تا ابد

 مقدسان را ،رو كه به يك قرباني از آن .انداز او شوند است تا دشمنانش پاي
، دهد القدس نيز براي ما شهادت مي و روح .كامل گردانيده است تا ابداآلباد

ست آن عهدي كه بعد از آن ايام با ايشان اين ا« :زيرا بعد از آنكه گفته بود
هاي ايشان خواهم نهاد و  گويد احكام خود را در دل خواهم بست، خداوند مي

و گناهان و خطاياي ايشان را ) گويد باز مي(بر ذهن ايشان مرقوم خواهم داشت، 
اما جايي كه آمرزش اينها هست، ديگر قرباني گناهان  ».ياد نخواهم آورد ديگر به

  .ستني
 دليري داريم تا به مكان اقدس خون عيسيپس اي برادران، چونكه به   

 يعني جسم ،جهت ما از ميان پرده هاز طريق تازه و زنده كه آنرا ب داخل شويم
دل راست، پس به   خدا داريم،ةو كاهني بزرگ را بر خان خود مهيا نموده است،

هاي خود را به آب   بدنهاي خود را از ضمير بد پاشيده و ، دلدر يقين ايمان
پاك غسل داده، نزديك بياييم؛ و اعتراف اميد را محكم نگاه داريم زيرا كه 
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ت و اعمال نيكو و مالحظه يكديگر را بنماييم تا به محب .دهنده امين است وعده
 چنانكه بعضي را ؛ غافل نشويم،هم آمدن در جماعت و از با .ترغيب نماييم

بينيد كه  اي كه مي اندازه تر به نصيحت كنيم و زيادعادت است، بلكه يكديگر را 
 اگر عمداً ،زيرا كه بعد از پذيرفتن معرفت راستي .شود آن روز نزديك مي

گناهكار شويم، ديگر قرباني گناهان باقي نيست، بلكه انتظارِ هولناك عذاب و 
كه شريعت موسي را خوار  هر .غيرت آتشي كه مخالفان را فرو خواهد برد

شمقدار گمان  پس به چه .شود  كشته مي،د، بدون رحم به دو يا سه شاهدرَم
شمرده خواهد شد كه پسر خدا را  كنيد كه آنكس، مستحقّ عقوبت سختتر مي

پاك شمرد و روح   و خون عهدي را كه به آن مقدس گردانيده شد، ناپايمال كرد
گويد  مي خداوند«: شناسيم او را كه گفته است زيرا مي حرمت كرد؟ نعمت را بي

خداوند قوم خود را «: و ايضاً» .انتقام از آنِ من است؛ من مكافات خواهم داد
  ". چيزي هولناك است،هاي خداي زنده افتادن به دست ».داوري خواهد نمود

پس ما چگونه رستگار ": ، چنين آمده است3 :2در رسالة به عبرانيان   
؟ كه در ابتدا تكلّم به آن از گرديم اگر از چنين نجاتي عظيم غافل باشيم

  ".خداوند بود و بعد كساني كه شنيدند، بر ما ثابت گردانيدند
  

شما دوستان عزيز كه به اين درس و اين يك از  به هر خدا با اين كلمات،  
كس كه  هر. دهد كه نجات او را نديده نگيريد ، هشدار ميكنيد كالم توجه مي

 ديگري ، بايد بداند كه هيچ راه و قربانيكند قرباني و نجات خدا را انكار مي
صورت انكار  در.  خون عيسي مسيح وجود نداردجز براي آمرزش گناهان؛ به

جز داوري و مجازات از جانب خدا  چيز به رحمت خدا در صليب عيسي، هيچ
كه به او ايمان هر يح، قرباني كامل و نهايي است، عيسي مس. ماند باقي نمي

. اهد شد و تا به ابد در حضور خدا زيست خواهد كرد، هرگز هالك نخوآورد
 و چون عيسي كلمة خدا است، پس "!تمام شد": عيسي روي صليب فرياد زد

پس ! اين خود خدا بود كه فرمود كار نجات بشر با موفّقيت به اتمام رسيده است
  !ت و اثبات فرمود كه پسر خدا استروز، عيسي از مردگان برخاس از سه
دانيد كه عيسي خداوند، تاوان و جريمة گناهان شما  امي، آيا ميدوستان گر  

 كار  داريد كه عيسي مسيحرا پرداخته است تا شما هالك نشويد؟ آيا ايمان
كنيد تا با اعمال خودتان  انجام رسانيده است؟ يا هنوز سعي مي نجات شما را به

  دست آوريد؟  و خرسندي خدا را بهرضايت
شما را به خدا تا درس بعدي . س با ما همراه بوديدنونيم كه با اين درمم  

 تا معناي عميق فرمايش عيسي را بر صليب درك كنيد كه واريم سپاريم و اميد يم
  )30 :19يوحنّا ( "!تمام شد": فرمود
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  97 درس
  !جهنّم
  
  
  

  16انجيل لوقا 
  

ما در نام خدا، خداوند . دوستان عزيز شنونده، فيض و سالمتي بر شما باد  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  المتي كه ميس

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
 درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم  شما سالم و درود ميباشند؛ به

  . عزيزان باشيم در خدمت شماراه پارسايي و عدالت،
  :فرمايد كالم خدا چنين مي  
گران و  ايمانان و خبيثان و قاتالن و زانيان و جادو لكن ترسندگان و بي"

 افروخته شده به ةنصيب ايشان در درياچگويان،  پرستان و جميع دروغ بت
 همچنين در انجيل "».اين است موت ثاني.  خواهد بودآتش و كبريت

اما پسران ملكوت بيرون ": خوانيم طور مي، هم اين41 :25 ؛12 :8حضرت متّي 
.. . جايي كه گريه و فشار دندان باشد،افكنده خواهند شد، در ظلمت خارجي

آتش اي ملعونان، از من دور شويد در : پس اصحاب طرف چپ را گويد«
  )46 :25متي ( و ". كه براي ابليس و فرشتگان او مهيا شده استجاوداني

خواهد  كس نميهيچ! آن حرف بزندد دربارة خواه كس نمي هيچ!جهنّم  
!  ما دربارة جهنّم باشدحتّي دربارة آن فكر كند، مگر اينكه موضوع اين درس
هاي زيادي در كالمش  جالب است كه بدانيد كه كالم خدا دربارة جهنّم، حرف

در اين درس . بارة جهنّم وجود داردها هشدار در كالم خدا در صد! فرموده است
مقدس دربارة جهنّم و بهشت،  مورد تعاليم كتاب ريم تا در بعدي، قصد داو درس
توانيم به بهشت رفته و از رفتن به  طور ميخواهيم ببينيم كه چ مي.  نماييمبررسي

تواند مطمئن باشد كه پس  كنند كه كسي نمي بسياري فكر مي. جهنّم پرهيز نماييم
پارسايي و رستگاري اين افراد چون دربارة راه . رود كجا مي از مرگ واقعاً به

توانند بفهمند كه ابديت را در كجا سپري خواهند  دانند، پس نمي چيزي نمي
سبب، اطمينان و آرامش  همين آورند و به ياد نمي آنان وعدة عالي خدا را به. نمود

توانيم بفهميم كه به بهشت  فرمايد كه چگونه مي كالم خدا به ما مي. ندارند
اين را نوشتم به ": خوانيم ، چنين مي13 :5حضرت يوحنّا در رسالة اول . يمرو مي
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 و تا تا بدانيد كه حيات جاوداني داريدايد  شما كه به اسم پسر خدا ايمان آورده
  ".به اسمِ پسر خدا ايمان بياوريد

توانيد از حيات جاودان خدا كه در كالمش   كه ميدانيد مي، آيا دوستان عزيز
كجا خواهيد  روزي كه بميريد، به دانيد ميآيا فرموده است، برخوردار شويد؟ 

 اگر در اين مورد، اطمينان رويد؟  هستيد كه به بهشت ميمطمئنآيا ! رفت؟
ما كمك بزرگي به شما خواهد نداريد و دچار عذاب هستيد، موضوع اين درس 

  .كرد
كرد،  ايم، هنگامي كه عيسي بر زمين زندگي مي همچنان كه در انجيل ديده  
مورد مكاني نامند و نيز در   ميبهشتگفت كه آنرا  ربارة محلّي سخن مي دغالباً

م تعاليم عيسي دربارة جهنّم، اما حج. گويند  ميجهنّمزد كه به آن  حرف مي
او از مجازات هولناكي كه در جهنّم ! هاي او دربارة بهشت است تر از آموزهبيش

حال اجازه دهيد تا به . ادد خبر بود و نسبت به آن هشدار مي مهيا شده است، با
چه كه عيسي به مردم دربارة جهنّم تعليم گرديم و به آن ن انجيل مقدس بازمت

نفر كه   از كالم خدا را دربارة دويك داستان واقعي. گوش بسپاريمفرمود، 
نين آمده در فصل شانزدهم انجيل حضرت لوقا، چ. كنم مردند، برايتان نقل مي

  :است
اشي با روزه در عي پوشيد و هر كه ارغوان و كتان مي بود شخصي دولتمند"

 كه او را بر درگاه او فقيري مقروح بود ايلعازر نامو  .برد سر مي هجالل ب
هايي كه از خوان آن دولتمند  داشت كه از پاره و آرزو مي گذاشتند، مي
هاي او  بلكه سگان نيز آمده زبان بر زخم. ريخت، خود را سير كند مي
  .دماليدن مي
 بردند و آن دولتمند آغوش ابراهيمباري آن فقير بمرد و فرشتگان، او را به   

عالم اموات گشوده، خود پس چشمان خود را در  .نيز مرد و او را دفن كردند
  ".و ابراهيم را از دور و ايلعازر را در آغوشش ديد.  يافتجهنمرا در 

مند رنوشت آن فرد ثروتآيا به س. كنيمجا درنگ  اجازه دهيد تا كمي در همين  
و آن فقير كه ايلعازر نام داشت، توجه كرديد؟ روح آن مرد فقير مستقيماً و فوراً 

 جهنّممند، پس از مرگ به اما آن مرد ثروت. رود براهيم مي و نزد ابهشتبه 
  .افتد رود و در عذاب سخت مي مي

ابتدا اجازه افتد؟  مند به جهنّم ميرود و آن ثروت چرا آن گدا به بهشت مي  
مند و ثروت. باشد ناي نجات يافتن نميمع دهيد تا عرض كنم كه فقير بودن به

به برنامة نجات ايلعازر به بهشت رفت، زيرا ! منزلة هالكت نيست بودن هم به
به كالم خدا به ديدة مند، اما آن فرد ثروت.  و ايمان داشتخدا براي بشر اعتماد

هاي  اين مرد هم همانند بسياري از انسان. نگريست انگاري مي  و سهلتحقير
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دانند كه تنها يك خدا وجود  ها مياين. نظر ظاهري، بسيار مذهبي بودامروزي از 
اما مشكل در اين است كه آنان در مسير . هاي انبياء؛ حقيقي هستند دارد و نوشته

هاي خدا كه در  اند و علّت هم اين است كه هرگز به وعده جهنّم قرار گرفته
براي آن . دهند ميت نميالمش آمده است، اطمينان و ايمان ندارند و به آن اهك

تر از شنيدن و آموختن و عمل  اندوزي، مهم آوري پول و ثروت مند، گردمرد ثروت
  .توانست آنان را نجات بخشد كه ميبه تورات بود 

ه ويم كه چگونه خدا باجازه دهيد تا خواندن كالم خدا را ادامه دهيم و بشن  
خدا از . مدت كوتاهي با ابراهيم صحبت كند دهد تا به مند اجازه ميآن مرد ثروت

در فصل . شد، توجه كنيم خواهد تا در سخنان اين مرد كه از جهنّم گفته مي ما مي
  :خوانيم نجيل حضرت لوقا، چنين ميشانزدهم ا

و . پس چشمان خود را در عالم اموات گشوده، خود را در عذاب يافت"
آنگاه به آواز بلند گفت، اي  .اهيم را از دور و ايلعازر را در آغوشش ديدابر

پدر من ابراهيم، بر من ترحم فرما و ايلعازر را بفرست تا سر انگشت خود را 
  .ك سازد، زيرا در اين نار معذّبم تر ساخته زبان مرا خن،به آب

هاي نيكوي  چيزخاطر آور كه تو در ايام زندگاني  فرزند باي« :ابراهيم گفت  
هاي بد را، ليكن او الحال در تسلّي است  خود را يافتي و همچنين ايلعازر چيز

 عظيمي است، چنانچه ةو عالوه بر اين در ميان ما و شما ورط .و تو در عذاب
توانند و نه نشينندگان  خواهند از اينجا به نزد شما عبور كنند، نمي آناني كه مي

  ».آنجا نزد ما توانند گذشت
زيرا كه مرا .  پدرم بفرستيةاي پدر به تو التماس دارم كه او را به خان« :گفت  

پنج برادر است تا ايشان را آگاه سازد، مبادا ايشان نيز به اين مكان عذاب 
  ».بيايند

  ».موسي و انبيا را دارند سخن ايشان را بشنوند« :ابراهيم وي را گفت  
 كسي از مردگان نزد ايشان رود، توبه نه اي پدر ما ابراهيم، ليكن اگر« :گفت  

  ».خواهند كرد
گاه موسي و انبيا را نشوند اگر كسي از مردگان نيز  هر« :وي را گفت  

  "».برخيزد، هدايت نخواهند پذيرفت
راستي كه  به. پذيرد مند، پايان ميستان ايلعازر فقير و آن مرد ثروتجا دادر اين  

 جهنّم و در عذاب شديد مند درمرد ثروتآن ! چ رحمتي وجود ندارددر جهنّم، هي
او محتاج يك قطره آب شده بود ! جا را بكندتواند تصور آن بود و هيچكس نمي

او ! جا استتر آنكه آن مرد بدبخت، هنوز هم در آن بد! كرد براي آن التماس ميو 
در آن روز، ! رسد زودي فرا مي در جهنّم است و منتظر روز داوري است كه به

همة كساني كه !  خواهند سوختآتشدرياچه و هم جان او در هم جسم 
جا خواهند بود و ابديت را در ، در آناند  كرده و آگاهانه ردنجات خدا را عمداً
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كالم خدا در كتاب مكاشفة ! ناپذير جهنّم؛ سپري خواهند كرد آتش خاموشي
 يافت كه در دفتر حيات مكتوب و هر": فرمايد ، چنين مي15 :20نّا حضرت يوح

كه راه هر !  به اين موضوع بينديشيد". آتش افكنده گرديدةنشد، به درياچ
تا شود و  اي از آتش افكنده مي پذيرد، به درياچه پارسايي و عدالت خدا را نمي

! هرگز! توانند از آن خارج شوند  نميهرگز سوخت، و  در آن خواهدبه ابد
  !براي هميشه! هرگز
كه مدتي را در جهنّم گذرانيدند، ان پس از اينارككنند كه گناه برخي فكر مي  

بايد عرض كنم كه اين يك دروغ ! روند آيند و به بهشت مي از آن بيرون مي
متي . (گويد  سخن مي"ابديعذاب "كالم خدا از ! ارزش و مهلك است بي
براي همين است كه در كالم انبياء، هيچ . اين مجازات، موقّتي نيست) 46 :25

هاي باطل انساني بيرون  كار از سنّت اين. ا براي مردگان وجود نداردنشاني از دع
:  آمده است، چنين27 :9در رسالة به عبرانيان ! ي نداردآيد و در كالم خدا جاي مي
 دعا ".ز آن جزا يافتن، مقرّر شده استبار مردن و پس ازيرا كه انسان را يك"

 مسلّم ايشان است، خالص كند تواند آنان را از عذابي كه حقّ براي مردگان نمي
كساني هم كه در بهشت هستند، به دعاي ما . و آنان را از روز داوري هم برهاند

ها، ابديت را سپري  احتياجي ندارند، زيرا آنان در كنار خداي تمام نيكويي
  .كنند مي

كس شما را با كلمات پوچ و بيهوده فريب اجازه ندهيد كه هيچعزيزان،   
دهد كه بندگان او در  گويند كه خدا نيكو است و اجازه نمي ياي م عده. دهد

ها رحمت خواهد كرد و پس از اندك مجازاتي،  او بر تمام انسان! آتش بسوزند
اين افراد از كالم خدا . همه را نجات خواهد داد و به بهشت وارد خواهد ساخت

اي را هم فريب داده  كنند تا از واقعيت فرار كرده و عده اطّالع ندارند و تالش مي
خدا اگر اين اشخاص توبه نكنند و دل خود را به كالم . دنبال خود بكشند و به

و ديگر براي ! كنند؛ خواهند سوخت را انكار مينسپارند، در همان آتشي كه آن
  ! خواهد بودتوبه خيلي دير

خواست؟ او تقاضا  مند از ابراهيم چه ميآيا توجه كرديد كه آن مرد دولت  
ت كه ابراهيم، ايلعازر را بفرستد تا با قطره آبي از نوك انگشتانش، لبان داش

و . از درد و رنج او كاسته شودسوزان و تشنة او را تر و خنك سازد تا اندكي 
زر را به خانة پدرش بفرستد تا آنها را خواست تا ايلعا چنين او از ابراهيم ميهم

ابراهيم به آن مرد ثروتمند، اما پاسخ ! حد آن، هشدار دهددربارة جهنّم و عذاب بي
به كالم خدا در فصل شانزدهم انجيل حضرت لوقا . توجه استبسيار جالب 
اي پدر به تو التماس دارم كه او را به « :گفت] مندآن مرد ثروت[": گوش فرا دهيد

زيرا كه مرا پنج برادر است تا ايشان را آگاه سازد، مبادا .  پدرم بفرستيةخان
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موسي و انبيا را « :ابراهيم وي را گفت ».نيز به اين مكان عذاب بيايندايشان 
نه اي پدر ما ابراهيم، ليكن اگر كسي از « :گفت »!دارند سخن ايشان را بشنوند

گاه موسي و انبيا را  هر« :وي را گفت ».مردگان نزد ايشان رود، توبه خواهند كرد
  ".نخواهند پذيرفتنشوند اگر كسي از مردگان نيز برخيزد، هدايت 

تواند شما را از عذاب جهنّم برهاند،  ، آيا كالم انبياء را كه ميدوستان عزيز  
راه پارسايي و . تدانيد؟ اين خبر خوش، پيام شيرين انجيل خداوند عيسي اس مي

يم، همان خبر خوشي است كه خدا كن ها اعالم مي عدالت كه ما آنرا در اين درس
طور خالصه اين است كه خدا يك منجي عادل را به ام باين پي. رموده استرا فآن

هاي انبياء بريزد و بميرد  گويياساس پيش  است تا خون پاكش را برجهان فرستاده
و در روز سوم از مردگان برخيزد تا راه نجات و پارسايي براي تمام فرزندان 

 اگر شما در دل خود به مرگ و رستاخيز عيسي براي. آلود آدم باشد گناه
نجات شما از گناهانتان ايمان داشته باشيد، مطمئن باشيد كه به جهنّم 

بايد در انتظار روز داوري عدل  اما اگر چيزي غير از اين باشد، !نخواهيد رفت
  ! را داوري و مجازات خواهد فرمودهي باشيد كه خدا شماال

افريد، ها آموختيم، خدا جهنّم را براي انسان ني طور كه در اولين درسهمان  
اما گناه . كردة او بود كه جهنّم مهيا گرديد بلكه براي شيطان و فرشتگان سقوط

آلود  مطمئنّا طبيعت گناه! جد ما آدم، همة ما را در مسير جهنّم قرار داده است
داد ما ، اگر خدا به  هالك شويمهميشه براي شود كه همگي دروني ما سبب مي

توانيم از  هاي خودمان نمي ما با توانايي. مزد گناه، مرگ و جهنّم است! نرسد
اما خدا را شكر كه خدا براي ما راهي فراهم فرموده است تا ! جهنّم فرار كنيم

برنامة خدا اين بود كه . بدان ما نجات و حيات ابدي را بيابيم و به بهشت برويم
 و رستاخيز او راهي براي نجات ما و ورود ما به بهشت خدا مسيح مقدسمرگ 

را بر دوش عيسي گذاشت تا ما حيات  خدا كفّارة گناهان ما و مجازات آن. اشدب
زيرا " :، چنين ذكر شده است21 :5الة دوم پولس رسول به قرنتيان در رس. بيابيم

  ". تا ما در وي عدالت خدا شويمراه ما گناه ساختاو را كه گناه نشناخت، در 
 عيسي را شكنجه دادند و او را در كالم خدا ديديم كه فرزندان آدم، چگونه  

هايي بر عيسي مسيح، روا داشته  خدا اجازه داد تا چنين كار. بر صليب كشتند
ها نشان دهد كه گناه چقدر زشت است و چه مجازات سنگيني  شود تا به انسان

دليل  اما خدا به! تمام بالهايي كه بر عيسي وارد شد، سزاي ما بود. دنبال دارد به
جاي ما و در راه ما ها، اجازه داد تا عيسي مسيح، ب تش بر ما انسانرحمت و محب

چه كه يد كه شكنجة عيسي بر صليب، به آنخاطر داشته باشو ب! بميرد تا ما نميريم
گويد كه خدا  ما مي كالم خدا به. شد ها در حقّ او روا داشتند، محدود نمي انسان

توان   بشر از تصور آن نادردي را بر عيسي مسيح بر صليب قرار داد كه فكر
! جهنّم ما بر عيسي روا داشته شد. خدا جريمة گناهان ما را بر عيسي نهاد. است
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در غضب ": نويسد حضرت ايوب دربارة رنج جانكاه عيسي بر صليب، چنين مي
هايش را بر من افشرده و مثل  دندان. خود مرا دريده و بر من جفا نموده است

دست ظالمان تسليم  خدا مرا به.. .من تيز كرده استدشمنم چشمان خود را بر 
  )11 ،9 :16ايوب  (".دست شريران افكنده است نموده، و مرا به

تاوان گناه ما اين بود كه بميريم و با خشم عادالنة خدا روبرو شويم و به   
خاطر ما بر خود  ظلمت جهنّم فرو برويم، اما عيسي مسيح، خشم خدا را به

حال جان  زماني كه عيسي در! ا با مهرباني خدا مواجه شويمهموار نمود تا م
سپردن بر صليب بود، تمام آسمان تاريك شده بود و ظلمتي همچون جهنّم، 

اي خداي من اي ": زد جا را فرا گرفته بود و عيسي با صداي بلند، فرياد مي همه
روي راستي چرا خدا عيسي محبوبش را   به"!؟اي خداي من، چرا مرا ترك كرده

 !دليلش من و شما هستيم بود و از او رو برگردانيده بود؟ صليب، تنها گذاشته
تواند به  گناهان ما باعث شد كه خداي مقدس، عيسي را طرد كند، زيرا خدا نمي

. ها را بر وي نهاد خدا گناه تمام ما انسان. را تحمل فرمايدبدي و گناه بنگرد و آن
چه كه اما آن! تواند آنرا كامالً درك نمايد ميهاي ما ن اين حقيقتي است كه ذهن

  شما به مرگ و رستاخيز عيسي مسيحاگركامالً واضح است، اين است كه 
ايمان داشته باشيد، خدا شما را نجات خواهد داد و هرگز به جهنّم نخواهيد 

مرگ و رستاخيز . فرمايد  خدا در مسيح عيسي، ما را عادل محسوب مي!رفت
  ! ابدي خالصي دادجهنّماهان ما را پرداخت و ما را از عيسي، تاوان گن

 آيا ايمان داريد كه را باور داريد؟آيا اين. ما را بر عيسي قرار دادخدا جهنّم   
 يا هنوز هم اهان شما را تماماً پرداخته است؟عيسي مسيح عادل، تاوان گن

ان از جهنّم خواهيد كه خودتان اين هزينة گزاف را بپردازيد و با اعمال خودت مي
خواهيد ابديت را در كجا سپري كنيد؟  مي! خالص شده و به بهشت برويد؟

  .تصميم با شما است ؟جهنّم؟ يا هشتب
كنيم كه به   دعوت ميشما را. ما ممنونيم كه به اين درس توجه كرديداز ش  

فاوت نسبت به اين دسته از پيونديد تا موضوعي كامالً متدرس بعدي ما ب
  .كنيم اري خدا، دربارة بهشت مطالعه ميي به. رد بررسي قرار دهيمرا موها  درس
در پايان، اين آيات را از فرمايشات خداوند . خدا شما را مبارك فرمايد  

در . خدا فيض عطا كند تا كالم او را درك كنيد. كنم عيسي خدمتتان قرائت مي
  :خوانيم ، چنين مي14-13 :7رت متّي انجيل حض

زيرا فراخ است آن در و وسيع است آن طريقي . شويداز در تنگ داخل "
زيرا  . بسيارند،شوند كه مؤَدي به هالكت است و آناني كه بدان داخل مي

تنگ است آن در و دشوار است آن طريقي كه مؤدي به حيات است و 
  ".يابندگان آن كمند
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  98 درس
  بهشت
  
  
  

  22 ،21كتاب مكاشفة يوحنّا 
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . المتي بر شما باد، فيض و سدوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
رسايي و راه پا درستوانيم دوباره با  يم كه ميحالخوش. فرستيم سالم و درود مي

  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،
 صحبت كرديم؛ جايي كه عذاب و مجازات، جهنّم دربارة  قبلي،درسدر   

جهنّم جاي بسيار هولناكي است و براي شيطان و . پذيرد هرگز پايان نمي
ستگاري را جهنّم جايي است كه تمام آنان كه راه ر. فرشتگان او آماده شده است

ا در اين همان چيزي است كه كالم خد! جا خواهند رفت بداناند، نديده گرفته
 ،كه در دفتر حيات و هر": فرمايد ، مي15 :20كتاب مكاشفة حضرت يوحنّا 

ترين جايي است   جهنّم، بد". آتش افكنده گرديدة به درياچ؛مكتوب يافت نشد
ترين   زيباخواهيم به يكي از ، ما مياما در اين درس. ند تصور كندتوا كه انسان مي

اين موضوع . تواند در آن تعمق كند، بپردازيم موضوعاتي كه روح هر انسان مي
  . استبهشت يا همان ملكوتشكوه،  با

برخي از مذاهب باستاني . مردم، اعتقادات مختلفي دربارة بهشت دارند  
ود دارند كه درجة لذّت و هاي فراواني وج مشرق زمين، اعتقاد دارند كه بهشت

اندازة خوبي اعمال فردي دارد كه به  هم متفاوت است و بستگي به ها باخوبي آن
برخي هم معتقدند كه فرد ابتدا بايد به جهنّم رفته تا گناهان او . شود آن وارد مي

كند كه بهشت  اي هم تصور مي  عده. شود پاك شود و سپس به بهشت وارد مي
اند و در بهشت،  ي انجام دادهخوب مال آناني است كه اعمال و فرائض مذهبي را به

كنند كه بهشت مال  گروهي هم تصور مي. برند آشامند و لذّت مي خورند و مي مي
كشند و حقوق ديگران را نديده  كساني است كه در راه رضاي خدا، آدم مي

كنند و در نهايت به بهشت   ا به ديگران تحميل ميگيرند و اعتقادات خود ر مي
 مصاحبت و رابطه با زنان و پسران بسيار زيبا و حوريان جا ازروند و در آن مي

چيزي نيست  امروز، اما سخن ما در درس! يابند  ميناپذير لذّتي وصف! بهشتي
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 در ندة خدانظر كالم زخواهيم  ، بلكه ميكنند فكر ميربارة بهشت  دها  انسانكه
  .باره، جويا شويم اين

بهشت، ملكوت، تخت . بهشت در كالم پيامبران، اسامي زيادي دارد  
پادشاهي خدا، درگاه حضور خدا، خانة خدا، محل سكونت خداي مقدس، شهر 

گاه فرشتگان و برّة خدا، حضور ه، اورشليم آسماني، منزلمقدس، شهر خداي زند
خداوند عيسي و جالل عظيم او، منزل قوم خدا كه نامشان در آسمان نوشته شده 

كه جا مكاني است نامد، زيرا آن ل پدرش ميت را منزعيسي بهش. باشد است؛ مي
  .او پيش از آمدن به دنيا در آنجا بوده است

 كالم طور كه همان. استحلّ سكونت خداي تعالي مطور خالصه، بهشت؛ب  
حال در جايي در باالي تمام  اين جا حضور دارد، بافرمايد، خدا در همه  خدا مي

خدا در جالل عظيم خود، ساكن ها، در مكاني بسيار زيبا،  ستارگان و آسمان
؛ بر تخت پادشاهي خود و بهشت جايي است كه پسر حضرت اعلي. است

وري نهايي و دست راست خدا نشسته است و منتظر بازگشت به جهان براي دا به
هزار فرشته، تخت  چنين، بهشت جايي است كه هزارانهم. نو ساختن آن است

  مردم بسياري كه از طريق خون برّةچنيناند و هم شاهي خدا را احاطه كردهپاد
  .جا ساكن هستنداند، در آن عيب خدا پاك گشته بي

مقدس، يعني كتاب مكاشفة حضرت يوحنّا، و در دو  در آخرين كتاب كتاب  
كند،  فصل پاياني آن؛ يوحنّاي رسول مكاشفة شهر مقدس خدا را دريافت مي

 دفتر حيات برّه نوشته شده جايي كه خداوند عيسي براي كساني كه نام ايشان در
ببينيم كه كالم . است، مهيا فرموده تا آنان ابديت را با او و در كنار او سپري كنند

شفة يكم از كتاب مكا و در فصل بيست. فرمايد خدا در وصف بهشت خدا چه مي
  :حضرت يوحنّا، چنين آمده است

  
 اورشليم را به من شهر مقدسآنگاه مرا در روح، به كوهي بزرگ بلند برد و "

 را دارد و نورش جالل خداو  شود، نمود كه از آسمان از جانب خدا نازل مي
و ديواري بزرگ و بلند دارد و  .بها، چون يشم بلورين مانند جواهر گران

ها بر ايشان مرقوم  ها دوازده فرشته و اسم دوازده دروازه دارد و بر سر دروازه
  ...اسرائيل باشد هاي دوازده سبط بني است كه نام

و شهر مربع است كه طول و عرضش مساوي است و شهر را به آن ني   
... اش برابر است هزار تير پرتاب يافت و طول و عرض و بلندي پيموده، دوازده

ل، يشم و بها مزين بود كه بنياد او و بنياد ديوارِ شهر به هر نوع جواهر گران
دوو دوازده دروازه، ... و چهارم، زمرّدم، عقيق سفيد م، ياقوت كبود و سو

دوازده مرواريد بود، هر دروازه از يك مرواريد و شارعِ عامِّ شهر، از زر 
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خداوند خداي  زيرا ،و در آن هيچ قدس نديدم . شفّافةخالص چون شيش
و شهر احتياج ندارد كه آفتاب يا ماه آن را  . آن است قدس؛قادر مطلق و برّه

و  .سازد و چراغش برّه است  آن را منور ميجالل خداروشنايي دهد زيرا كه 
ها در نورش سالك خواهند بود و پادشاهان جهان، جالل و اكرام خود را  امت

هايش در روز بسته نخواهد بود زيرا كه شب  و دروازه .به آن خواهند درآورد
. ها را به آن داخل خواهند ساخت و جالل و عزّت امت. در آنجا نخواهد بود

پاك يا كسي كه مرتكب عمل زشت يا دروغ شود، هرگز داخل  و چيزي نا
  ".آن نخواهد شد، مگر آناني كه در دفتر حيات برّه مكتوبند

 بود مانند بلور و از   درخشنده  از آب حيات به من نشان داد كه و نهري  
   و بر هر دو كناره  شارع عام آن و در وسط. شود  مي  جاري  خدا و بره تخت

دهد   خود را مي  ميوه  هر ماه آورد يعني  مي  ميوه  دوازده  را كه  حيات هر درختن
 نخواهد   لعنت و ديگر هيچ. باشد ها مي  امت  شفاي  براي  درخت  آن و برگهاي

 خواهند   او را عبادت دگانش خواهد بود و بن  در آن بود و تخت خدا و بره
و .  خواهد بود  بر پيشاني ايشان  وي اسم را خواهند ديد و  او چهرهو . نمود

خداوند  ندارند زيرا   و نور آفتاب  چراغ  به  نخواهد بود و احتياج ديگر شب
مكاشفه ( . خواهند كرد باد سلطنتبخشد و تا ابداآل  مي  روشنايي  بر ايشانخدا
22: 1-5(  

  
ان  يوحنّاي رسول نشترتيب، خدا شهر مقدس اورشليم آسماني را به اين به  
در . استاند، مهيا فرموده  را براي كساني كه راه نجات را برگزيدهدهد كه آن مي

چه كه خدا در كالمش خواهم دربارة آن مانده از اين درس، اجازه مي وقت باقي
طور چ. فرمايد، بينديشيم ، ميشود ميراهي كه منتهي به بهشت در ارتباط با 

  م و به جهنّم نخواهيم رفت؟روي يتوانيم مطمئن باشيم كه به بهشت م مي
ياد داريد كه خداوند عيسي به شاگردانش در ارتباط با منزل خدا و  آيا به  

شود، چه تعليم فرمود؟ اجازه دهيد تا كالم مبارك  راهي كه به آن منتهي مي
كالم خدا چنين . عيسي را از فصل چهاردهم انجيل يوحنّا خدمتتان قرائت كنم

  : آن گوش دهيداحترام به مايد، بافر مي
  

 ةخان در .به خدا ايمان آوريد به من نيز ايمان آوريد! دل شما مضطرب نشود"
روم تا براي شما مكاني  مي. گفتم شما مي االّ به   است ومنزل بسيارپدر من 

آيم و شما را  ، و اگر بروم و از براي شما مكاني حاضر كنم، باز ميحاضر كنم
و جايي كه . باشم شما نيز باشيد ايي كه من ميبرداشته با خود خواهم برد تا ج

دانيم كجا  اي آقا نمي«: توما بدو گفت .دانيد دانيد و راه را مي  مي،روم من مي
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 و راهمن «: عيسي بدو گفت »پس چگونه راه را توانيم دانست؟. روي مي
  ".آيد  من نميةوسيل هيچكس نزد پدر جز به.  هستمحيات و راستي

  
 و حيات  و راستيراه خود را مسيح.  به شاگردانش بودمايش عيسياين فر  
كس كه از طريق عيسي مسيح، آن منجي  هر! ستچنين احقّ كه اين نامد و به مي

تواند به درگاه  سوي خدا نيايد، تمام تالشش بيهوده است و هرگز نمي مقدس؛ به
  :فرمايد مورد، چنين مي دا در اين كالم خ! هرگز.خدا راه يابد

  
 زيرا كه اسمي ديگر در زير آسمان به ، نجات نيستغير از اوهيچكس و در "

و ) 12 :4اعمال رسوالن ( ".مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم
  )6 ،5 :2اول تيموتاؤس (همچنين 

  
عيسي مسيح كه واسطة بين انسان و خدا است و از جانب او آمده است،   

درگاه  براي بردن گناهكاران به. رود ميسوي بهشت  باشد كه به  ميراه رستگاري
نمايش گذاشت و خون   متولّد شد و زندگي مقدسي را بهخدا بود كه مسيح

پاكش را ريخت و در روز سوم از مردگان برخاست تا كفّاره و قرباني كامل و 
كس جز از هيچ. اي مقدس باشدنهايي براي جبران گناهان بشر در حضور خد

آيا شما به اين حقيقت مطلق، ايمان . تواند آمد دا نميطريق عيسي به حضور خ
   به حضور خدا است؟تنها راه كنيد كه عيسي مسيح آيا درك مي؟ داريد
ر مذهبي را كاري هم كه بكنيم، هر لباسي بپوشيم، ه ، ما هردوستان عزيز  

 دري كه بزنيم، اگر از طريق عيسي مسيح نخواهيم به خدا پيروي نماييم و به هر
خدا حاكم . ك شويم، هيچ اميدي براي ورود ما به حضور خدا وجود نداردنزدي

پاك و فاسد  توانيم با دل نا  نميمطلق و صاحب جهان و قدوس مطلق است و ما
تواند گناه را تحمل فرمايد و  او نمي. شده از گناهانمان به درگاه خدا برويم

را مجازات ا نگذارد و آنسز د كه گناه را بيكن عدالت و قدوسيت او ايجاب مي
اما اين خداي عادل و قدوس، محبت مطلق هم هست و محبت و . نمايد

توان؛ كمك كند تا او  كند كه به انسان اسير و نا انتهاي او ايجاب مي رحمانيت بي
. هاي خدا كافي نيست هاي ما هرگز براي رسيدن به معيار تالش. را نجات بخشد

زيرا كه جميع ما ": فرمايد ، چنين مي6 :64شعياء كالم خدا در كتاب حضرت ا
و . باشد  ملوث مية ما مانند لتّة اعمال عادلةايم و هم مثل شخص نجس شده

 بهشت يك ".ربايد  گناهان ما مثل باد، ما را مي؛همگي ما مثل برگ، پژمرده شده
) 27 :21مكاشفه (! پاكي و هرزگي در آن هيچ جايي ندارد جاي مقدس است و نا
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 عادل و پسر  مقدس و مجسم، يعني عيسي مسيحجز آن خداي كس بههيچ
  .جا داخل نمايد تواند ما را بدان عيب خدا است، نمي خداي زنده كه برّة بي

 بايد خدمتتان تواند به بهشت برود؟ كسي مي ه چههم بپرسيد ك پس شايد باز  
 به بوسيله ايمانو  اند عرض كنم كه تنها كساني كه در خون برّة خدا شسته شده

، 25- 22 :3 در رسالة پولس به روميان .توانند به بهشت وارد شوند ، ميعيسي
  :خوانيم چنين مي

  
 ايمان به عيسي مسيح است، به همه و كلّ آناني ةيعني عدالت خدا كه بوسيل"

اند و از جالل  زيرا همه گناه كرده زيرا كه هيچ تفاوتي نيست،. كه ايمان آورند
وساطت آن  شوند به و به فيض او مجاناً عادل شمرده مي باشند، ميخدا قاصر 

نين در رسالة اول حضرت يوحنّا چ هم".اي كه در عيسي مسيح است فديه
اگر شهادت انسان را قبول كنيم، ": طور نوشته شده است، هم اين9-13 :5

 پسر خود ةبار شهادت خدا بزرگتر است؛ زيرا اين است شهادت خدا كه در
آنكه به پسر خدا ايمان آورد، در خود شهادت دارد و آنكه  .دت داده استشها

، زيرا به شهادتي كه خدا به خدا ايمان نياورد، او را دروغگو شمرده است
و آن شهادت اين است كه  . پسر خود داده است، ايمان نياورده استةدربار

آنكه  .خدا حيات جاوداني به ما داده است و اين حيات، در پسر اوست
 و آنكه پسر خدا را ندارد، حيات را نيافته ،پسر را دارد حيات را دارد

ايد تا بدانيد كه  اين را نوشتم به شما كه به اسم پسر خدا ايمان آورده .است
  ".حيات جاوداني داريد و تا به اسمِ پسر خدا ايمان بياوريد

  
 مسيح است  كه تنها در مرگ و رستاخيز عيسيدانيد مي، آيا دوستان عزيز  

توانيم به درگاه خدا و بهشت بين او وارد شويم و هيچ راه ديگري وجود  كه مي
تر حيات ابدي خدا ندارد؟ آيا به اسم پسر خدا ايمان داريد؟ آيا اسم شما در دف

  نوشته شده است؟
خواهد تا به شما  خدا مي. ها بينديشيد به اين سؤاالت مهم و نيز پاسخ آن  

خدا شما را بركت . ا پاسخ اين سؤاالت اساسي را دريابيدبصيرت عطا فرمايد ت
  .درستي درك نماييد الم خدا را بهانگيز ك عطا فرمايد تا اين آية هراس

  :فرمايد ، چنين مي9 :2الة اول پولس رسول به قرنتيان كالم خدا در رس  
  

هايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به  چيز«: كه مكتوب است چنان"
داران خود مهيا  نساني خطور نكرد، يعني آنچه خدا براي دوستخاطر ا

  "».كرده است
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 بعدي، همة تا درس. خيلي متشكّريم كه در اين درس هم با ما همراه بوديد  
  .آمين. دارتان بادخدا نگه. سپاريم  نيكو و امين ميشما عزيزان را به خداي
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  99 درس
  كنيد؟ ا دربارة عيسي چه فكر ميشم

  
  
  
  1بخش 
  

ما در نام خدا، خداوند . دوستان عزيز شنونده، فيض و سالمتي بر شما باد  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است،  سالمتي كه مي

درك كرده و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته 
 درستوانيم دوباره با   مييم كهحالخوش. فرستيم ا سالم و درود ميباشند؛ به شم

  . در خدمت شما عزيزان باشيمراه پارسايي و عدالت،
يم و  كالم خدا را مورد بررسي و پژوهش قرار داد قبلي،ايه درسدر   

شته شده است و از اين طريق، وسيلة خدا بنياد گذادريافتيم كه راه رستگاري ب
ديديم كه عيسي . وندتوانند در حضور او پارسا و عادل شمرده ش كاران ميگناه

در اين درس و همچنين . ال و انجام رسانيدهاي خدا را به كم مسيح، تمام وعده
، قصد داريم تا جالل كسي را مرور كنيم كه تمام انبياء دربارة او در درس بعدي

هاي راه  سبب در اين دو درس پاياني اين دسته از درس همين به. اند هسخن گفت
همراه شما دربارة عيسي خداوند، مطالعه كرده  اهيم بهخو پارسايي و عدالت، مي

  "نظر شما دربارة عيسي چيست؟": كهو بپرسيم 
در مورد "كند   عيسي از مردم سؤال ميدر مطالعة انجيل مقدس، ديديم كه  

). 42 :22ي انجيل حضرت متّ ("كنند؟ پسر چه كسي است؟ مسيح چه فكر مي
ها است و سرنوشت پيش روي ما  سانيك از ما ان ترين سؤال از هراين مهم

گردد و وقتي كه  مي زودي باز عيسي مسيح، به. بستگي به پاسخ به اين سؤال دارد
  .واهد پرسيداو بيايد؛ او همان سؤال را از شما هم خ

 كنيم ها، اين است كه براي شما دوستان عزيز، روشن هدف ما از اين درس  
ني ما اين است كه مبادا كسي شما را نگرا ترين دلبزرگ. كه عيسي واقعاً كيست

كنيم كه عيسي را صرفاً يك  ما شما را تشويق مي. در اين زمينه گمراه نمايد
هاي   در تمام جنبهاو. طلب، ندانيد پيامبر و يا يك انسان خوب و اصالح

شما . كسي هرگز همانند او نبوده است! نظير بود بيشخصيتي و زندگي خود، 
كنيد عيسي كيست؟ در اين درس و  ميكنيد؟ فكر   ميدربارة عيسي چه فكر

ها پاسخ مطرح شده است كه قصد داريم به آنباره  اين  بعدي، ده سؤال دردرس
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اجازه دهيد تا به اين . تر گرددت خدا ذهن شما دربارة عيسي روشندهيم تا با قو
  .ردازيمسؤاالت بپ

  
  كنيد؟  ميشما دربارة تولّد عجيب عيسي چه فكر: سؤال اول.) 1  
. عيسي به پسر مريم معروف است! كس همانند عيسي متولّد نشده استهيچ  
دانيد كه يحيا پسر زكرياء، پسر سليمان، پسر داود و پسر اسماعيل و پسر  مي

او را كس را به اسم پدرش بنامند و  روال معمول اين است كه هر. ابراهيم است
 اين است كه چرا اسم مادرش را مورد عيسي، سؤالاما در . پسر پدرش بخوانند

او . بر او گذاشتند؟ پاسخ اين است كه چون او پدري جسماني و زميني نداشت
جنسي نداشت، متولّد از يك دختر جوان و باكره كه با مردي ارتباط زناشويي و 

سال پيش از ظهور  حدود هفتصد. دنيا آمد وسيلة قدرت روح خدا بهاو ب. گرديد
اينك ": بيني كرد ام اشعياء دربارة تولّد عيسي، چنين پيشن ، پيامبري بهمسيح
كه  حامله شده پسري خواهد زاييد و نام او را عمانوئيل خواهند گذاشت باكره

  )14 :7كتاب اشعياء نبي  ("»!خدا با ما«: تفسيرش اين است
همة ما فرزندان . اند ته شدههاي روي زمين، از خاك زمين سرش تمام انسان  
همة ما از خاك هستيم و به خاك . فاني آدم و حوا هستيمكار و گناه
همة ما . گشت اما خداوند عيسي از آسمان بود و به آسمان باز. گرديم مي باز

او درست . آدميان به گناه آلوده هستيم، ليكن عيسي هرگز هيچ گناهي نكرد
س به ة اول حضرت پولكالم خدا در رسال. گناه بود اندازة خدا مقدس و بي به

 تا گناهكاران را نجات به جهان آمدعيسي ": مايدفر ، چنين مي15 :1تاؤس  تيمو
كه به جهان آيد، در حضور خدا بود، زيرا او كلمة  عيسي پيش از اين".بخشد

او خود برگزيد تا به اين جهان بيايد تا محبت . جاوداني و روح خدا بود
ها  دوستان عزيز، انسان. مايدكار آشكار فرانتهاي خدا را براي انسان گناه يب

تواند فردي را كه در  تنها كسي مي. توانند خود و ديگران را نجات بخشند نمي
  !چاه افتاده نجات بخشد كه خودش بيرون از چاه باشد

آلودش رهايي دهند،  توانند انسان را از وضع گناه بهترين پيامبران هم نمي  
اما عيسي طبيعت ! باشند آدم ميكار  آنان هم خاك هستند و فرزند گناهزيرا
از باال او . گناه بودعيب و بي  نبرده بود و كامالً بيها را به ارث آلود ما انسان گناه
بينيم كه خدا  چنين ميدر كالم خدا هم! باكره متولّد شداو از يك . آمد

اي هم راهنماي راه زائران و مشتاقان ديدار عيسي  فرشتگانش را فرستاد و ستاره
هيچ انساني همانند او متولّد ! د تا مژدة آمدن منجي را به جهان اعالن نمايندگردي

يز عيسي تنها در نحوة تما اما وجه. همتا بود ولّدش بيعيسي در ت! نشده است
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و . نظير بود او در سيرت و شخصيت هم بي. شود تولّد او خالصه نمي
  .شود  سؤال دوم براي ما مطرح ميسبب، همين به
  

  كنيد؟ شما دربارة شخصيت مقدس عيسي چه فكر مي: سؤال دوم.) 2  
او هرگز از . هي نشداو هرگز مرتكب هيچ گنا. عيب بود عيسي كامل و بي  

ها و همة  همة انسان. رگز گناهي نكرداو هكسي طلب بخشش نكرد، زيرا 
تواند  يكس نم هيچ.گناه بود عيب و بي طلقاً بيعيسي ماند، اما  پيامبران، گناه كرده

كردند كه   و دشمنان عيسي اعتراف ميدوستان.  را به گناهي متّهم سازدعيسي
گناه نيست دوستان خوب، هيچكس بي. و گناهي بيابندتوانند در او هيچ عيب  نمي

عيسي باالتر از پيامبران است، زيرا او . و تنها عيسي است كه مقدس مطلق است
. نظير بود سيرت و شخصيت هم بيعيسي در . كلمة جاوداني و پاك خدا است

هاي مهم ديگري هم باقي مانده است كه سؤاالت بعدي را در ذهن  اما هنوز چيز
  .كنند ما ايجاد مي

  
  كنيد؟ شما دربارة كالم عيسي چه فكر مي: سؤال سوم.) 3  
اما آنان بدون . او فرستادندروزي دشمنان عيسي سربازاني را براي دستگيري   
دستگير كنند، برگشته و به اربابان خود گفتند كه هرگز كسي مثل كه او را اين

اگر به سخنان عيسي كه ). 46 :7انجيل حضرت يوحنّا ! (نگفته استعيسي سخن 
فرد  به م منحصردربارة خود گفته بود، توجه كنيم؛ خواهيم ديد كه سخنان او ه

  .است
يـل حـضرت    انج (". هـستم  نور عـالم  من  ": موداو دربارة خودش چنين فر      

پيامبران همچون ماه و ستارگاني هستند كه فروغ اندكي در آسـمان           ). 12 :8يوحنّا  
. افـشاند  چيـز نـور مـي    بشريت دارند، اما عيسي خورشيد تاباني است كه به همـه   

  ازي به ماه و ستارگان ديگر است؟كند، ديگر چه ني وقتي كه خورشيد طلوع مي
) 6 :14يوحنا  (". هستمحيات  وراه، راستيمن "، عيسي همچنين گفت  

پيامبران و رهبران مذهبي . عيسي از تمام رهبران مذهبي ديگر، بسيار متفاوت بود
اوند عيسي فرمود، دهند، اما خد كنند و دستور و توصيه مي فقط راهنمايي مي

 تواني در حضور خدا به من ايمان بياور، بدنبال من بيا، و تو مي. هستم راه من«
تنها عيسي . خود او است و راه ديگري وجود ندارد» .زندگي كنيبراي هميشه 

  .تواند انسان را به حضور خدا ببرد مي
فرد است و جالل او  به عيسي منحصر!  نگفته استگونه سخنهيچكس اين  

گردد و باز هم سؤاالتي در ذهن، ايجاد  در تولّد و سيرت و گفتارش محدود نمي
  .گردد مي
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انگيز عيسي چه فكر   شگفتدربارة كارهايشما : سؤال چهارم.) 4  
  كنيد؟ مي

تمام قدرت آسمان و زمين به او داده شده . كاري بكند تواند هر عيسي مي  
هايي را كه  تواند تمام كار عيسي مي. توانايي و اقتدار وي را پاياني نيست. است

جز  ه بتوفان را آرام سازدتواند  ميكسي  چه. خدا انجام داده است، انجام دهد
 ؟خداجز  بهتواند مرده را زنده كند  ميكسي  چه.  توفان را آرام كردعيسي؟ خدا

جز  هكسي مي تواند چشم يك نابينا را باز كند ب چه . مرده را زنده كردعيسي
ها و بسياري معجزات ديگر انجام  عيسي تمام اين. آنرا هم انجام دادعيسي؟ خدا
هاي عجيب  ا را اخراج فرمود، و انواع كاره ها را شفا بخشيد، ديو او بيماري. داد

آيا اينها كه شواهد مستند . آيد مي ديگر انجام داد كه تنها از خداي قادر مطلق بر
خدا به برخي ! كنند كه عيسي كلمة حقيقي خدا است؟ تاريخي هستند، اثبات نمي

ها  كار يناز پيامبرانش قدرت داد تا معجزه كنند، و آنان به اسم خدا و با اجازة او ا
دادند و قدرت آنان موقّتي و محدود بود، اما عيسي با اقتدار خود و  را انجام مي
عيسي با كالمي انواع . رسانيد ظهور مي پايان، انواع معجزات را به با قوتي بي

عيسي با كالمي، مردگان را زندگي دوباره . رسانيد عمل مي معجزات را به
  )23-22 :5لوقا (مانند . شد ميفرمود و انجام  او مي. شيدبخ مي

اي ":  فرمودروز بود مرده و مدفون شده بود، عيسي به ايلعازر كه چهار  
دوست !  قبر بيرون آمد و او هم زنده شد و از)25 :11يوحنا  ("!ايلعازر بيرون بيا

عيسي به شما . ، اگر شما هم در اسارت قبر هستيد، از قبر خود بيرون آييدعزيز
كس كه  تواند به هر عيسي امروز هم مي. حيات و نجات بيابيدفرمايد كه  مي
او زنده است و با . سوي او آيد، حيات جاوداني و شفا و رستگاري بخشد به

قبر او خالي است و او بر مرگ و هر نيروي ديگري پيروز . كند قدرت عمل مي
 او. همتا است كنيد؟ او كيست؟ عيسي بي شما دربارة عيسي چه فكر مي. است

  .اجازه دهيد تا سؤال ديگري هم مطرح سازيم. قادر مطلق است
  

  كنيد؟ شما دربارة اسامي و عناوين عيسي چه فكر مي: سؤال پنجم.) 5  
. ها اسم و لقـب دارد       هاي پيامبران ديديم، عيسي، صد      گونه كه در نوشته   همان  

سي كنند تا درك بهتري نسبت به هويـت عيـ           ها ما را كمك مي      اين اسامي و لقب   
براي مثال او عمانوئيل، كلمه، پسر انـسان، بـرّة خـدا، منجـي، نـان                . داشته باشيم 

حيات، تاك حقيقي، شبان نيكو، نور جهان، خداوند جالل، رستاخيز، الف و يـاء،    
  . حيات و پسر خدا خوانده شده استابتدا و انتها، اول و آخر، در، راه، حقيقت و

ابراهيم دوست خدا .  شده استديديم كه حضرت موسي مرد خدا ناميده  
 مسما شده است، عيسي  پسر خدااما تنها شخصي كه بهخوانده شده است و 
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! تر از سايرين است؟پدرش نزديكاش با  اين پسر نيست كه رابطهآيا ! مسيح است
! عيسي پسر خدا خوانده شده است و حقيقتاً شايستگي چنين عنواني را هم دارد

خدا او را پسر محبوب . د تا از ديگران متمايز باشدخدا او را پسر خود خوان
، خدا دربارة عيسي، چنين 5 :17در انجيل حضرت متّي . خواند ميخود 

 عيسي ".او را بشنويد. كه از او خشنودماين است پسر حبيب من ": فرمايد مي
. فرمايد ار ميپسر خدا است و محبت و شخصيت خداي حقيقي را براي ما آشك

خدا را هرگز كسي نديده است؛ پسر ": خوانيم ، چنين مي18 :1يوحنّا در انجيل 
 دوست عزيز، آيا ".اي كه در آغوش پدر است، همان او را ظاهر كرد يگانه
 سوي اي صميمانه داشته باشيد؟ به خواهيد خدا را بشناسيد و با او رابطه مي

خدا با مفهوم عيسي همان . هي برخوردار شويدعيسي بياييد تا از اين موهبت ال
  .ها است عيسي مسيح، خدا با انساندر . ما است

. تواند در جسم انساني پديدار گردد كنند كه خدا نمي برخي تصور مي  
پايان و مطلق خدا اطّالع درستي  كنند، از قدرت بي طور فكر مياينكساني كه 

ت خدا هاي قدر اتّفاقاً ظهور خدا در جسم بشري، يكي از بهترين نمونه. ندارند
كه م بشري هم ظاهر فرمايد، بدون اينتواند خود را در لباس جس است كه او مي

ودش را به انسان كار را انجام داد تا خ خدا اين! دار گردد الوهيت او خدشه
الزم بود كه خدا در جسم ظاهر گردد تا . كاران را نجات بخشدبشناساند و گناه

چنين خدا محبتش را جود نداشت تا اينراهي ديگر و. سدانسان بتواند او را بشنا
او . باشد  و قادر مطلق ميخدا بزرگ استدوستان عزيز، . آشكار فرمايد

 در براي همين بود كه او. خواهد تا همه او را بشناسند و از او پيروي نمايند مي
  .لباس جسم انساني پديدار گشت

ر كيست؟ كنيد؟ عيسي پس  چه فكر ميشما دربارة اسامي و القاب عيسي  
  )42 :22متي (

اري و خواست خدا، رسد و به ي به پايان ميدوستان خوب، وقت درس ما   
به پنج سؤال ديگر هم دربارة عيسي پاسخ خواهيم داد و سفر بعدي  در درس

  .دس خدا به پايان خواهيم رسانيدخود را در كالم مق
  :فرمايد يد كه ميدقّت بينديش خدا شما را بركت عطا فرمايد تا به كالم خدا با  

  
"ت ساكن استكه در وي از جهت جسم، تمامي پو شما در  .ريِ الوهي

  ".ايد كه سر تمامي رياست و قدرت است وي تكميل شده
  )10 ،9 :2كولسيان (

  
خداي راستي . سپاريم  شما را به خداوند مهربان و عزيز ميتا درس بعدي  

  .آمين. شما را حفظ فرمايد
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  100 درس
  كنيد؟ رة عيسي چه فكر ميشما دربا

  
  
  

  بخش دوم
  

ما در نام خدا، خداوند سالمتي . ، فيض و سالمتي بر شما باددوستان عزيز  
خواهد همگان راه پارسايي و عدالتي را كه او بنياد نهاده است، درك كرده  كه مي

 شما و مطيع آن شوند و براي هميشه سالمتي حقيقي را در او داشته باشند؛ به
راه پارسايي و   درستوانيم دوباره با يم كه ميحالخوش. فرستيم  درود ميسالم و
  . در خدمت شما عزيزان باشيمعدالت،

 قبلي آغاز ريم تا به گفتگو دربارة آنچه كه در درس، قصد دا اين درسدر  
: كهد، سؤالي مطرح كرديم مبني بر اينخاطر داشته باشي اگر به. كرديم؛ بپردازيم

اين يك سؤال بسيار مهم و حياتي . "؟كنيد ي چه فكر ميشما دربارة عيس"
ي،  قبلدر درس. به اين سؤال بستگي دارداست، زيرا سرنوشت ما به پاسخ 

اليم فرد وي، تع به ، سيرت و شخصيت منحصرآساي مسيح تولّد معجزهدربارة 
؛ صحبت رك اوهي او و عناوين و اسامي مباشكوه وي، قدرت ال و كالم با

تقاضا . دهيم  پاسخ ميهم به پنج سؤال ديگر دربارة مسيح  اين درسدر. كرديم
  .كنم با ما همراه باشيد مي
  

  كنيد؟ شما دربارة مرگ عيسي چه فكر مي: سؤال ششم.) 6  
د؟ ميري  ميچگونه دانيد كه  مي خواهيد مرد؟ آياكجادانيد كه در  آيا شما مي  

اريم كه اطّالعات ما دربارة اين ؟ همة ما قبول دميريد  ميوقت چهدانيد  ميو آيا 
او . دانست اما عيسي پاسخ اين سؤاالت را كامالً و دقيقاً مي! سؤاالت، صفر است

گويي كرده بود كه در  خواهد مرد و دربارة مرگش هم پيشكجادانست كه در  مي
 او به شاگردانش گفته .ميرد  ميچگونههمچنين اعالم كرد او . ميرد اورشليم مي

  :فرمايد ، خداوند عيسي چنين مي33-31 :18نجيل حضرت لوقا در ا. بود
  

رويم و آنچه  اينك به اورشليم مي«: پس آن دوازده را برداشته، به ايشان گفت"
زيرا  .نجام خواهد رسيدا  پسر انسان نوشته شده است، بهة دربارءبه زبان انبيا

 آب دهان بر ،ردهحرمتي ك  و بيءكنند و استهزا ها تسليم مي كه او را به امت
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م خواهد و تازيانه زده او را خواهند كشت و در روز سو وي انداخته
  "».برخاست

  
او فرمود كه . ميرد  ميوقت چه كه  به شاگردانش اطّالع دادچنين همعيسي  

 مصر است، در اورشليم بود رهايي قوم خدا از اسارت در روز عيد پسح كه ياد
  .خواهد مرد

او خودش . هاي ديگر تفاوت داشت رگ تمام انسانمرگ عيسي مسيح، با م  
را  كسي آن": خوانيم ، چنين مي18 :10در انجيل حضرت يوحنّا . برگزيدمرگ را 

قدرت دارم كه آن را بنهم . نهم گيرد، بلكه من خود آن را مي  از من نمي]را جان[
ز گناه  عيسي هرگ"».اين حكم را از پدر خود يافتم. گيرم و قدرت دارم آن را باز

سادگي  توانست به او مي. براي همين بود كه او توانست بر مرگ غلبه نمايد. نكرد
به آسمان رود، اما حاضر شد تا بميرد تا از مرگ و رستاخيز او فرزندان آدم 

ها او را مصلوب نمايند تا ارادة پدر آسماني را  او اجازه داد تا انسان. نجات بيابند
سال  هفتصد. اهان را براي ما فراهم نمود بخشش از گنمرگ او. جا آورده باشد به

  :اشعياء نبي دربارة علّت مرگ مسيح، چنين نبوت كرده است، پيش از مسيح
  

گناهان ما كوفته سبب   و بههاي ما مجروح تقصيرسبب  آنكه به و حال"
جميع  .هاي او ما شفا يافتيم و تأديب سالمتي ما بر وي آمد و از زخم. گرديد
يكي از ما به راه خود برگشته بود و  ل گوسفندان گمراه شده بوديم و هرما مث

  ".خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد
  

او شبان نيكو بود و . من و شما دليلي هستيم كه عيسي براي آن جان داد  
 هيچ انساني مانند او .گرداند شبان نيكو جان خود را در راه گوسفندانش فدا مي

  !نمرده است
  

شما دربارة پيروزي عيسي بر مرگ و رستاخيز وي، چه : سؤال هفتم.) 7  
  كنيد؟ فكر مي

دشمنان او نگهباناني را براي محافظت قبر او . عيسي مرد و مدفون گرديد  
سنگ بسيار بزرگي به در قبر عيسي غلتانيده شد تا مبادا كسي جسد او . گماردند

اما تمام تالش آنان باعث نشد تا ! را دزديده و ادعا كنند كه او زنده شده است
خداوند عيسي در روز سوم پس ! او زنده از قبر بيرون آمد. عيسي در قبر بماند

. از مرگش، زنده شد و از قبر بيرون آمد و خود را بر شاگردانش ظاهر فرمود
. ها نفر، عيسي زنده شده را ديدند و او را لمس كردند و با او سخن گفتند صد
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هاي دستان و پاهايش را به آنان نشان داد تا ايشان باور كنند كه  عيسي جاي زخم
تمام ! ده و در ميان آنان استاو همان عيسي است كه كشته شد و اكنون زن

خدا عيسي را از مردگان برخيزانيد تا به ! انجام رسيد ها دربارة او به گوييپيش
ول خدا قرار گرفته جهان اثبات فرمايد كه عيسي كلمة خدا است و قرباني او مقب

  .است
. اند هاي پيش از ما مرده همة انسان. ترين دشمن انسان استمرگ بزرگ  

ها نشان  سانهاي ان و قبر. اند و ما هم روزي خواهيم مرد پيامبران نيز مرده
 عيسي اما جالل بر خدا كه.  است ترين دشمن انسان منددهند كه مرگ قدرت مي

تواند همة كساني را كه  منجي زنده است كه مي او !مسيح، بر مرگ غلبه فرمود
آيا پيامبر ديگري پس از مرگ، زنده شده و . آورند، نجات بخشد به او ايمان مي

. ، تنها عيسي مسيح بود كه بر مرگ و قبر غلبه نمود خير! اكنون هم زنده است؟
داران واقعي مسيح، از مرگ ده است و براي همين است كه ايماناو امروز هم زن

هراسي ندارند، چون آقاي ايشان بر مرگ غلبه كرده و آنان را هم در اين پيروزي 
دار مسيح، رفتن به حضور شيرين و ابدي او مرگ براي ايمان! سهيم فرموده است

ندارد، زيرا كلمة او همتايي . نظير بود عيسي در مرگ و زنده شدن هم بي. است
  كنيد؟ فكر ميبة عيسي بر مرگ، چه مورد غلشما در . خدا است

  
  كنيد؟ شما دربارة صعود عيسي به آسمان، چه فكر مي: سؤال هشتم.) 8  
روز با شاگردانش  كه عيسي از مردگان برخاست، براي مدت چهل پس از اين  
خوانيم كه او به آسمان صعود فرمود و به  و پس از آن در كالم خدا مي. سر برد به

دهد كه او از تمام   نشان مياين. دست راست خداي پدر قادر مطلق نشست
ر رسالة حضرت پولس باره و د كالم خدا دراين. ها و فرشتگان، برتر است انسان

  :فرمايد ، چنين مي11-9 :2به فيليپيان 
  

نامي را كه فوق از  نمود و سرافرازغايت  هاز اين جهت خدا نيز او را ب"
 از آنچه در آسمان  هر زانويي،تا به نام عيسي.  است، بدو بخشيدها جميع نام

و هر زباني اقرار كند كه عيسي مسيح،   خم شود،؛و بر زمين و زير زمين است
، صعود عيسي هم، مانند  بلي عزيزان". است براي تمجيد خداي پدرخداوند

  .نظير است در اين جنبه هم بيو همتايي نداشته است و او 
  

  كنيد؟ فكر ميشما دربارة بازگشت عيسي به جهان، چه : سؤال نهم.) 9  
او خود اينرا فرموده است و پيامبران هم اينرا . گردد مي زودي باز بهعيسي   

تمام شاگردان حقيقي . كنند را اعالن ميفرشتگان هم اين. اند پيشگويي كرده
گشت و تمام قوم خود را به  او خواهد باز. عيسي، منتظر بازگشت او هستند
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ي خواهد نمود و سپس بر زمين،  داوراو بر تمام دنيا. ملكوت خود خواهد برد
سال  او بايستي هزار. او پادشاه جهان خواهد بود. راني خواهد فرمودحكم

بلي عزيزان، او  .سلطنت فرمايد تا تمام دشمنان او در حضور او تعظيم نمايند
آيد و  او مي. كند كه شاه شاهان است چيز اعتراف مي همه! گردد مي زودي باز به

شما ": در آن روز، او از شما خواهد پرسيد كه. و خواهند ايستادهمه در حضور ا
 شما چه پاسخي خواهيد داد؟ اگر بگوييد كه او. "؟كنيد دربارة من چه فكر مي

وقت او خواهد گفت كه چرا صادقانه به او اعتقاد ايد، آن دانسته را يك پيغمبر مي
 زنده و داور داياو پسر خ. ايد؟ و شما محكوم و مجازات خواهيد شد نداشته

گردند، اما تنها  كدام از پيامبران براي پادشاهي بازنميهيچ. عادل جهان است
مندانة  رستاخيز پيروز. گردد تا داوري و پادشاهي فرمايد مي عيسي است كه باز

گردد و هر چشمي او را خواهد ديد و هر  مي او باز. كند را ثابت ميعيسي اين
ر خواهد كرد كه عيسي د شد و هر زباني اقرازانويي در مقابل او خم خواه

  .خداوند است
  

  كنيد؟ شما دربارة فرمان عيسي به شما چه فكر مي: سؤال دهم.) 10  
من  اي تمام زحمتكشان و گرانباران و بياييد نزد من": عيسي خداوند فرمود  

يوغ مرا بر خود گيريد و از من تعليم يابيد زيرا  .شما را آرامي خواهم بخشيد
زيرا يوغ من  باشم و در نفوس خود آرامي خواهيد يافت؛ دل مي ه حليم و افتادهك

  ).29- 28 :11انجيل حضرت متّي  (".خفيف است و بار من سبك
وقتي كه عيسي نخستين شاگردان خود . خواند او همين ساعت، شما را مي  

ما هم او از ش. چيز را رها كرده و از پي عيسي رفتند را دعوت فرمود، آنان همه
چيز بشوييد  منظور اين نيست كه شما دست از همه. خواهد چنين اطاعتي را مي

بلكه منظور ! امان خدا ول كرده و دنبال عيسي باشيد و خانه و زندگي خود را به
خداوند عيسي اين است كه او را سرور و آقاي تمام زندگي خود بدانيد و اختيار 

د كه شما به او اعتماد نماييد و به او خواه عيسي مي. چيز را به او بدهيد همه
. خواهد او تمام وجود شما را مي. ايمان داشته باشيد و او را منجي خود بدانيد

نظر  هچيز و هر خواستة او منطقي ب كند، پس همه اگر او هماني باشد كه ادعا مي
  !رسد مي

وان ت همتا است و نمي فرد و بي به طور كه ديديم، عيسي مسيح، منحصرهمان  
، در تولدش در .فرد و ممتاز است به  منحصر.كسي را با او مقايسه نمود

، و در بازگشتش، در برخاستنشدر ، اعمالش، در تعاليمش، در شخصيتش
.  او امروزه زنده و در آسمان است.ندان آدمقدرتش در عوض كردن قلب فرز

كس در هيچ. رددگ مي زودي باز او به. او همراه كساني است كه به او ايمان دارند



__________________________________________________________  
 PWO    619-راه عدالت

براي همين است كه او لياقت دارد تا ارباب و . آسمان و زمين مانند او نيست
تنها عيسي قدرت دارد تا گناه انسان را بشويد و او را ! خداوند زندگي شما باشد

.  اصالح و دگرگون سازدتواند رابطة انسان را با خدا فقط عيسي مي. آزاد فرمايد
و فقط عيسي و خداي .  ابدي به انسان عطا فرمايدتواند زندگي  ميتنها مسيح

  .القدس را به انسان افاضه فرمايند توانند روح پدر هستند كه مي
و گيرند و ا نظر مي اما متأسفانه، بسياري عيسي را صرفاً يك پيامبر بزرگ در  

! كه عيسي تنها يك پيامبر است، اصالً كافي نيستباور اين. دانند را خداوند نمي
 بايد با خدا موافق باشيد كه عيسي خداوند و كلمة حيات است كه بر شما

صليب مرد و در روز سوم زنده شد تا كار نجات فرزندان آدم را از 
تمام فرزندان آدم، يك مشكل جدي دارند و اين . م رسانداانج  گناهانشان، به

 نموده  براي عالج اين مشكل فراهمراهيخداي محبت، .  آنان استگناهمشكل؛ 
 تا اما انسان بايد او را بپذيردعيسي مسيح، چارة مشكل انسان است، . است

 دارو را مصرف كردكند، بايد  خريدن دارو، بيماري را برطرف نمي. نجات يابد
ي ها اعتقاد به عيسي كافي نيست، بايد او را به تمام قسمت. تا نتيجه حاصل شود

  .ن سازددگرگورا زندگي راه داد تا او بتواند آن
توان عالج خدا را براي گناه، دريافت نمود؟  شايد شما بپرسيد كه چگونه مي  

 و به زبان خود بگوييد كه اعتراف كنيدبايد عرض كنم كه اگر به گناهان خود، 
در دل عيسي خداوند است كه براي رستگاري بشر از گناه جانش را فدا نمود و 

حتماً بخشش خدا شامل شما هم  به عيسي و خداوندي او ايمان آوريد، خود
جالل بر خدا، . توانيد مطمئن باشيد كه خدا شما را آمرزيده است شود و مي مي

ويد و به ش اگر اكنون به عيسي ايمان آوريد، همين اآلن عادل و پارسا شمرده مي
  !خدا تعلّق خواهيد داشت

ا را درمان ايد تا درد گناه شم ، آيا عيسي را در دل خود پذيرفتهدوستان عزيز  
راه  را انكار نمايد، بايد بداند كه بهاي عيسي خون گرانكس كه  نمايد؟ هر

تواند انسان را از  كس نميعيسي، هيچجز  به!  براي نجات، وجود نداردديگري
  .وضعش نجات دهد

. ، توجه كنيماه پارسايي و عدالتتنها رم خدا دربارة دقّت به كال بياييد تا به  
در فصل سوم رسالة حضرت . اي نجات بشر مهيا فرموده استخدا اين راه را بر

  :خوانيم پولس به روميان، چنين مي
  

 عادل شمرده ]خدا[ هيچ بشري در حضور او ،از آنجا كه به اعمال شريعت"
لحال بدون شريعت، لكن اَ . دانستن گناه است،، چونكه از شريعتنخواهد شد

 دهند؛  بر آن شهادت ميء انبياعدالت خدا ظاهر شده است، چنانكه تورات و
، به همه و كلّ آناني  ايمان به عيسي مسيح استةعدالت خدا كه بوسيليعني 
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اند و از جالل  زيرا همه گناه كرده زيرا كه هيچ تفاوتي نيست،. كه ايمان آورند
وساطت آن  شوند به و به فيض او مجاناً عادل شمرده مي باشند، خدا قاصر مي

 قبل معين كرد تا كفّاره باشد كه خدا او را از. يسي مسيح استاي كه در ع فديه
سبب  كه عدالت خود را ظاهر سازد، به  خون او تا آنةوسيل ايمان بةواسطب

براي اظهار عدالت خود در  حين تحمل خدا، گذاشتن خطاياي سابق در فرو
 كسي را كه به عيسي ايمان عادل شمارد هرزمان حاضر، تا او عادل شود و 

به كدام شريعت؟ آيا به ! پس جاي فخر كجا است؟ برداشته شده است .آورد
دانيم كه انسان بدون  زيرا يقين مي . بلكه به شريعت ايمان،شريعت اعمال؟ ني

  ".شود عادل شمرده مي؛ ايماناعمال شريعت، محض 
: ، چنين آمده است13-9 :10وميان چنين در رسالة حضورت پولس به رهم  
 زبان خود عيسي خداوند را اعتراف كني و در دل خود ايمان زيرا اگر به"

كه  زيرا هر.. .نجات خواهي يافتآوري كه خدا او را از مردگان برخيزانيد، 
  )9 ،8 :2 همچنين افسسيان ". نجات خواهد يافت،بخواند را نام خداوند

  
ي ايد؟ آيا هدية رستگار دوستان عزيز، آيا شما نام خداوند عيسي را خوانده  

ايد؟ يا هنوز متّكي به اعمال نيكوي خود هستيد؟ ما از شما  خدا را دريافت كرده
به او اقرار . ه استخدا از دل شما آگا. كنيم كه نجات خدا را رد نكنيد استدعا مي

به او بگوييد كه . ايد كار هستيد و قوانين مقدس او را شكستهكنيد كه گناه
ر كنيد كه او يك منجي  سپس از او تشكّ.مستحقّ مجازات سوزانندة خدا هستيد

 گناه را به جهان فرستاده تا گناهان شما را پاك سازد تا شما در حضورعادل و بي
  .خدا، پارسا و عادل محسوب گرديد

راه پارسايي و عدالتي كه خدا برادران و خواهران عزيز، شما بايد تنها از   
خداي رحيم، شما . جود نداردراه ديگري و. ، به حضور او آييدبنياد نهاده است

در . بيابيدبه درگاه او برويد و نجات . فرمايد كه به حضور او برويد را دعوت مي
به خداوند عيسي مسيح ": ، چنين نوشته شده است31 :16كتاب اعمال رسوالن 
  ".ات نجات خواهي يافت  اهل خانهايمان بياور كه تو و

د كه تقديم حضور شما ها بو  درس از اين دسته درساين يكصدمين  
ة كالم خدا در اين دسته از سفر ما در مطالع. وفا و عزيز گرديد  باخوانندگان

  . رسيدي راه پارسايي و عدالت، به پايانها درس
ها توجه  از شما عزيزان بسيار سپاسگذاريم كه با حوصله به اين درس  
 كه از طريق اين كالم او راآرزو داريم كه خدا بر شما رحمت فرمايد تا . دكردي
با دعايي . بار آورد  شنيديد، درك كنيد و كالم زندة او در وجود شما ثمر بهدرس
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رت يهودا ذكر شده است، اين پنج رسالة حض و چهار و بيست و كه در آيات بيست
  :فرمايد كالم خدا چنين مي. رسانيم  را به پايان ميدرس

فوظ دارد و در حضور اآلن او را كه قادر است كه شما را از لغزش مح"
يعني خداي واحد و  عيب به فرحي عظيم قايم فرمايد، بي شما را ،جالل خود

.  اآلن و تا ابداآلباد؛ ما را جالل و عظمت و توانايي و قدرت بادةدهند نجات
  )25 ،24يهودا  (".آمين

  
 ".ان سير خواهند شدحال گرسنگان و تشنگان عدالت، زيرا ايش خوشا به"  

  )6 :5ت متّي انجيل حضر(
  

دار شما  را بركت مخصوص عطا فرمايد و نگهها، شما خداي همة فيض  
  .آمين. باشد
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The Way of Righteousness 
 
The Way of Righteousness presents God's captivating story clearly 
and chronologically. This 100-program radio series, first written 
(1992-1994) in the Wolof language for the Muslims of Senegal, 
West Africa, has been or is being translated into some 70 
languages for radio broadcast worldwide. 
 
"Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for 
they shall be filled." Matthew 5:6 


