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تمام آیات کتاب مقدس به صورت حروف کج ،و از حاشیه کاغذ فاصله داده شده اند.
کلماتی که در متن آیات در میان کروشه آمده است به منظور توضیح بیشتر آورده شده اند.
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سرآغاز

ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از نظامهای عقیدتی مختلف می باشد .هر چه شما آنها را
نامگذاری کنید ،مذهب ،اعتقاد ،فرقه ،یا گروه خاصی که به عقاید خاص خودشان مشغولند ،اما
باور مردم را نمی توان انکار کرد .تاریخ با جنگها و جدالهایی سر مذهب آمیخته گشته است.
در گذشته این نبردها در سطح درون مرزی انجام می گرفت .اما ،امروزه با ظهور دهکده
جهانی ،مردم از زمنیه های مختلف فکری و اعتقادی همواره بر علیه یکدیگر جبهه گیری
می نمایند که تمام اینها زمینه را برای نبردهای عظیم آماده می کند.
شایسته است که ما از عقاید همسایگان خود و دلیل اعتقادشان با خبر باشیم .زمانی که ما از
عقاید دیگران با خبر می شویم ،هر چند که ممکن است هیچگاه با آنها هم عقیده نباشیم،
ولی حداقل ،ما می توانیم بدون اینکه با آنها نزاع کنیم ،خیلی عاقالنه و خردمندانه مخالفت
کنیم؛ و آنها را درک کرده و با همسایگان خود در همگونی و صلح بسر ببریم.
آنچه انبیا گفته اند در مورد پرفروشترین و بحث بر انگیز ترین کتابی است که در طول تاریخ
بوده است یعنی کتاب مقدس .اگر شما از کسانی هستید که مشتاق فهمیدن کتب عهد عتیق
و عهد جدید هستید ،پس این کتاب برای شما می باشد.
من سعی کرده ام تا آنجاییکه جا دارد طوری عمل کنم که این کتاب خودش سخن بگوید.
این کار آسانی نیست .طبیعت کتب انبیا اقتضا می کند که پاسخی به آنها داده شود .ولی با این
حال ،من تالش نموده ام تا کتاب مقدس را خیلی واضح توضیح دهم و طوری عمل کنم که
کتاب مقدس از زبان خود سخن بگوید و همان چیزی که هست را بگوید  -اما در نهایت شما
می توانید خودتان نتیجه بگیرید .اعتقاد شما درباره این کتاب کام ً
ال به خود شما بستگی دارد.

من به کتاب مقدس به عنوان یک واقعیت و حقیقت مسلم نگاه کرده ام .البته ممکن است
این به مزاج برخی خوش نیاید و مرا مورد اتهام قرار دهند .در حقیقت خود من نیز به وجود
این خطر واقف بوده ام ولی از آن نمی توانستم گریزان باشم زیرا این همان طریقی است
که کالم خداوند نیز خود را معرفی کرده است .و چون عمل کردن به هر نحو دیگری نمی
توانست مطابق با حقیقت متون کتاب مقدس باشد بنا بر این تصمیم گرفتم که ارزش پیام
انبیا را کاهش ندهم .کتاب مقدس در مورد پیام خود بی پرده سخن گفته است و من نیز
تالش کرده ام تا آن واقعیت را همانطور که هست واضح و مستقیم بیان کنم.
اگر شما از جمله کسانی هستید که تمایل به شناخت پیام انبیا به همان نحوی که در ابتدا
نوشته شده است دارید ،پس این کتاب برای شما است .آن را گرفته و آنچه انبیا گفته اند را
مطالعه کنید  .پیام آنها باعث شگفتی شما خواهد شد.
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 ...از موسي و همه انبيا آغاز کرد و آنچه
را که در تمامي کتب مقدس درباره او
گفته شده بود ،برايشان توضيح داد ...

فصل یک
۱
۲
۳

پیشگفتار
مرتب کردن داده ها
کتابی منحصر بفرد

فصل یک 11 v

۱

پیشگفتار

حدود سال  ۳۳میالدی است .آفتاب نیم روزی بسیار گرم و سوزان است .گویا همه جا آرام
است .حتی پرندگان از شدت گرما عالقه ای به خواندن از خود نشان نمی دهند .کلئوپاس
با بغض در گلو ،نفس عمیقی کشیده و با غیض ،لگدی به یک کلوخ در میان راه خاکی زد.
آنقدر غرق در ابهام بود که حتی قادر به دیدن افق بعدی نبود .چند کیلومتر آنطرفتر شهر
عموآس واقع است که خانه او در آنجاست .خورشید پیش از آنکه آنها به مقصد برسند ،غروب
خواهد کرد .شاید بهتر بود که قدری زودتر از اورشلیم راه می افتادند ولی به هر حال آنها
یک مسیر یازده کیلومتری در پیش رو داشتند که به نوبه خود مسافت کمی نبود .حوادث
صبح آنروز فکر آنها را مشغول کرده بود و آنها در صدد بدست آوردن خبرهای جدید بودند.
زمانی که همسفر رنجیدۀ کلئوپاس برای بار دوم سوال خود را از او پرسید ،افکار پریشان
کلئوپاس دوباره در او جان گرفت و هر دوی آنها مشغول تجزیه و تحلیل حوادث روز شدند -
حوادث چند سال اخیر .تا اینکه جزئیات بیشتری نمانده بود که تجزیه و تحلیل شود .کلئوپاس
خسته و پریشان بود البته بیشتر خستگی اش به حوادثی مربوط می شد که در اورشلیم رخ
داده بود .این روزها ،گویی زندگی سواالت بیشتری نسبت به پاسخها از خود ارائه می داد.
آنها در حین پایین آمدن از تپه ،بلندی را دور زدند و در همان وقت بود که با غریبه ای
روبرو شدند.
ساعتها بعد ،در شب همان روز ،زمانی فرا رسید که هر دوی آنها در حالی که خیس عرق بودند،
در مقابل دوستانشان در اورشلیم قرار داشتند .با اینکه آنها با عجله خود را به اورشلیم رسانده
بودند ،منتهای مراتب نمی توانستند پاسخ قانع کننده ای نسبت به اینکه چگونه آن غریبه در
جاده به آنها ملحق شده بود ،به دوستان خود ارائه دهند .در ابتدا کلئوپاس فکر می کرد که
آن مرد یکباره از پشت یک تخت سنگ بزرگی ظاهر شده بود ،ولی این تعبیر با توضیحات
دوستش همخوانی نداشت .نقطه مشترک گفتگوهای هر دوی آنها این بود که هیچکدام از
آنها واقعا نمی دانستند که آن غریبه چگونه ظاهر شده بود .کلئوپاس ادعا میکرد که «آن
غریبه ناگهان در مقابل آنها ظاهر شد ».این در حالی است که آفتاب نیم روزی و گرما نیز
در نتیجه گیری آنها بی تاثیر نبود.
ولی به هر حال ،هر دوی آنها در مورد یک چیز اطمینان کامل داشتند و آن اینکه آن غریبه
در سخنهای خود از آن کتاب قدیمی ،یعنی کتاب مقدس که به خودی خود مجموعه ای از
کتب می بود ،نقل قول می کرد:

...سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتاب مقدس درباره
لوقا  27:24ترجمه هزاره نو
او گفته شده بود ،برایشان توضیح داد.
توضیحات غریبه در مورد کتب مقدس برای آنها معنای عمیقی داشت .این در حالی بود که
توضیحات او توبیخی را نیز در برداشت:

او به ایشان گفت« :ای بی خردان که دلی دیرفهم برای باور کردن به آنچه انبیا
لوقا 25:24
گفته اند دارید!»
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هرچند کلئوپاس و دوستش ممکن بود که در آن زمان به گفته های انبیا باور چندانی نداشتند،
ولی زمانی که غریبه با آنها در این مورد گفتگو کرد و پیام انبیا را برای ایشان شرح داد،
تمامی شک و نگرانی ها از اذهان ایشان دور شد .آنها به حدی از آنچه فهمیده بودند به
هیجان آمدند که بالفاصله به اورشلیم بازگشتند تا خبرهای آن غریبه را به اطالع دوستانشان
برسانند .زیرا دوستان آنها در اورشلیم نیز باید آن پیغامی را که آنها در راه عموآس شنیدند،
به نحوی می شنیدند.
اما آن غریبه درباره کتاب مقدس چه گفت  -همان کتابی که بسیاری را سردرگم کرده
است  -که این قدر برایشان پر معنا بود؟ این کتابی که اکنون در دست شماست تمام ًا در
مورد همین مطلب به نگارش در آمده است و برای اینکه آن را واضح ًا درک کنیم ،همان
کاری را خواهیم کرد که آن غریبه انجام داد .ما از صفحات نخستین کتاب مقدس آغاز کرده
و با دقت تمام به بررسی آنچه انبیا گفته اند خواهیم پرداخت.

۲

مرتب کردن داده ها

بسیار عاقالنه و در حقیقت منطقی است که لحظاتی در زندگی توقف نموده و در مورد کالم
خدا تعمق کنی تا به درکی از کالم خدا برسی.
زیرا کالم خدا مطالب بسیار عمیقی را در مورد زندگی ...و در مورد مرگ برای گفتن در بر دارد.
کتاب مقدس که مجموعه ای از نوشته های قدیمی است ،برای قرنها باالترین نرخ فروش
را در بازار کتاب داشته است .این کتاب پر خواننده ترین کتاب بوده و در طول تاریخ به
بیشترین زبانها ترجمه شده و بیشترین رقم چاپ را به خود اختصاص داده است .پس بدیهی
است که هر کس ،صرف نظر از سطح فکری و دانش خود می باید از محتوای اساسی این
کتاب آگاهی داشته باشد.

پازل

به ُطرق مختلف ،درک پیام کتاب مقدس مانند بنای یک خانه ،یا سر هم کردن یک پازل
می ماند .برای تفسیر دقیق کالم خدا ،اجزای مختلفی باید بدرستی در کنار یکدیگر قرار داده
شوند .برای اطمینان از این مسئله ،ما چهار اصل جامع فراگیری که هر روزه در کالسهای
درس بکار می روند را مورد استفاده قرار می دهیم.
 .۱اصل تقدم و تاخر
اصل اول بر این نکته تأکید می کند که زمانی که شما موضوع جدیدی را می آموزید ،ابتدا باید
به فراگیری مهمترین ها بپردازید .به عنوان مثال ،اگر معماری بخواهد به شخصی ساختمان
سازی بیاموزد ،در ابتدا بر اهمیت ریختن پایه ای محکم ،ساختن دیوارهای محکم و زدن
سقف مناسب تاکید خواهد کرد .به طور حتم او آموزش مطالبی از قبیل انتخاب مبل و رنگ
آمیزی ساختمان را به زمانهای دیگر موکول می کند.
به همین منوال ،کالم خدا موضوعات کام ً
ال فراوانی را در بر دارد ،اما همه آنها از اهمیت
یکسان برخوردار نیستند .در این کتاب ،ما بر مهمترین موضوع کتاب مقدس تمرکز می کنیم.
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زمانی که شما این موضوع را خوب در یابید ،کالم خدا برایتان معنای کامل و در عین حال
ساده ای خواهد یافت.
 .۲اصل داستان سرایی
اصل دوم بدیهی است .زمانی که شخصی داستانی می خواند ،اینطور نیست که از فصل دهم
آغاز کرده و بعد فصل ششم را مطالعه کند و سپس به بخش دوم بپردازد و بعد نتیجه گیری
خود را با خواندن بخش نهم انجام دهد .خیر! ما همه می دانیم که برای فهمیدن درست یک
داستان ،باید از ابتدا آغاز کرد و گام به گام به سوی پایان داستان حرکت نمود .هر چند این
اصل کامال بدیهی به نظر می آید ،اما با این حال بسیاری از انسانها سعی بر آن دارند که
کتاب مقدس را تکه تکه بخوانند که در نهایت باعث آشفتگی ذهنی شان می گردد.
از آنجاییکه قسمت بزرگی از کتاب مقدس نقل داستان است ،به همین خاطر ما خیلی ساده
بر حسب جریان تاریخی کتاب مقدس جلو می رویم .در عین حال با بکار بردن اصل تقدم و
تاخر ،در ابتدا به بررسی حوادث مهمتر تاریخی پرداخته و آنها را در یک ردیف کنار هم قرار
می دهیم ،درست مثل زمانی که می خواهیم لباسهای شسته شده را روی بند لباس آویزان
نماییم .از آنجاییکه تصویر کلی هنوز آماده نشده ،پس درک جامعی نیز از آن نمی توانیم
داشته باشیم و قطعا با فضاهای خالی بین حوادث مختلف نیز مواجه خواهیم شد.

البته این فضاهای خالی و روزنه ها بعد از آنکه شخص تصویر کلی از حوادث را بدست آورد،
پر خواهند شد .هر چند بند لباس نمی تواند تمامی داستانهای کتاب مقدس را در بر داشته
باشد ،اما پیوند مستمری بین حوادث ذکر شده وجود خواهد داشت.
 . ۳اصل ریاضی
در اصل سوم ،جریان ذکر شده در باال در نظر گرفته شده و بُعد دیگری بدان افزوده میگردد.
این اصل به طور خالصه می گوید :در آموزش ،از ساده آغاز کن و به سوی پیچیده حرکت
کن .به عنوان مثال ،بچه ها در کودکستان جبر نمی آموزند .بلکه آنها به یادگیری ریاضیات
مبتدی می پردازند .معادالتی از قبیل یک سیب  +یک سیب = دو سیب .با گذشت زمان
دانش آموزان به مسائل پیچیده تر علمی از قبیل  E=MC2می پردازند .آموزش جبر در
کودکستان باعث آشفتگی کودکان خواهد شد.

عین همین مطلب در مورد کتاب مقدس صادق است .اگر شما اصول اساسی را رعایت نکنید،
نظریات عجیب و غیر معمولی در فهم شما جای خواهند گرفت که نتیجه گیج کننده و آشفته
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ای را ببار خواهد آورد .برای اینکه گرفتار این مشکل نشویم ،در جریان داستان همواره از
دانشهای قبلی خود استفاده می کنیم.
 .۴اصل واضح سازی
اصل چهارم به دو مسئله می پردازد .اولین جنبه به معنای برخی واژگان مربوط می شود.
معنای یک واژه در طول قرون مختلف می تواند تغییر کند ،اما کتاب مقدس سیستمی دارد
که معنای یک واژه بکار برده شده را حفظ می کند و ثابت نگاه می دارد .کتاب مقدس برای
تعریف یک واژه ،داستانی را تعریف می کند .از طریق داستان دقیق ًا فرا می گیریم که معنای
دقیق آن واژه چیست .معنای آن نمی تواند تغییر کند .از این بابت ،اصل واضح سازی به ما
توصیه می کند که بگذاریم کالم خدا واژگان و اصطالحاتش را تعریف کند.
جنبه دوم این اصل به بررسی و مطالعه موضوعات مربوط می شود .برای مثال ،معمو ًال ما
علوم را بر حسب موضوع مطالعه می کنیم ،نظیر نجوم ،شیمی ،یا زیست شناسی ،و آنها را با
همدیگر ادغام نمی کنیم .برای یک شخص مبتدی ،شنیدن یک سخنرانی در مورد منظومه
شمسی و بالفاصله بعد از آن ،گوش دادن به بحثی در باره ساختمان سلولی بسیار گیج کننده
خواهد بود .زمانی که موضوع جدیدی مطرح می شود که شنونده با آن آشنایی ندارد ،اصل
واضح سازی توصیه می کند که مدرس در هر زمان فقط به یک موضوع بپردازد .ما نیز دقیقا
همین کار را خواهیم کرد.
با به کار بردن این چهار اصل ،کالم خداوند را به روشنی خواهیم فهمید و سر انجام تکههای
پازل را نیز به درستی کنار هم قرار خواهیم داد.

۳

کتابی منحصر بفرد

شکی نیست که کتاب مقدس کتابی است منحصر به فرد .در حقیقت ،کتاب مقدس مجموعهای
از  ۶۶کتاب است .یکی از نویسندگان ،دالیل زیر را برای منحصر به فرد بودن کتاب مقدس
بیان داشته است:

کتاب مقدس ،کتابی است که:
 .۱در مدت  ۱۵۰۰سال نگارش یافته است؛
 .۲چهل نسل شاهد نگارش آن بوده اند؛
 .۳بیش از  ۴۰مولف از طبقات مختلف جامعه و با پیشینه های مختلف در نگارش
آن نقش داشته اند ...
موسی ،رهبری سیاسی ،که در دانشگاه های مصر تربیت یافته بود
پطرس ماهیگر بود
عاموس دامدار بود
یوشع ژنرال ارتش بود
نحمیا ساقی پادشاه بود
دانیال نخست وزیر بود
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.۶
.۷
.۸
.۹

لوقا دکتر بود
سلیمان پادشاه بود
متی مامور مالیات بود
پولس استاد بود
نگارش یافته در مکانهای مختلف:
موسی در بیابان
ارمیا در زندان
دانیال در کوهستان و در کاخ
پولس در زندان
لوقا در سفر
یوحنا در جزیره پطمس
دیگران در صحنه های جنگ
نگارش یافته در دوره های مختلف تاریخی
داود در زمان جنگ
سلیمان در زمان صلح
نگارش یافته در حالتهای مختلف روحانی نویسندگان
برخی از نوشته ها در اوج شادی بوده و برخی در نهایت افسردگی و ناراحتی
نگارش یافته در سه قاره
آسیا ،آفریقا ،و اروپا
نگارش یافته به سه زبان:
عبرانی  ،...آرامی  ،...و یونانی
و باالخره ،کتاب مقدس با وجود اینکه شامل مطالب گوناگون بحث انگیزی
م یباشد ،ولی در عین حال ،نویسندگان آن ،از کتاب پیدایش تا مکاشفه همگی
با هم در یک مسیر با یگانگی ،همخوانی ،هماهنگی و پیوستگی خاصی حرکت
۱
کرده اند و همگی آنها پرده از یک داستان بر می دارند ...

و این داستان پرده برداری شده ،همان چیزی است که ما قصد بررسی آن را داریم .ما در
بررسی خود از بکار بردن واژه های تخصصی الهیاتی خود داری خواهیم کرد .مطلب خاصی
که در مورد کتاب مقدس باید بدانیم این است که خود کتاب ادعا می کند که کال ِم خو ِد
خدا می باشد.

الهام خدا

در صفحات کتاب مقدس میخوانیم که
تمامی کتب الهام خداست ...
2

دوم تیموتائوس  16:3ترجمه هزاره نو

اینکه تمامی کتب الهام خداست موضوعی است که در جای خود می تواند مورد مطالعه قرار
گیرد .همانگونه که بازدم شخصی که نفس می کشد از اعماق وجود او بیرون می آید ،همینطور
تمامی کتاب مقدس باید به عنوان محصول مستقیم خود خدا مد نظر قرار گیرد .خدا و کالم
او جداناپذیرند و به همین دلیل است که کتاب مقدس ،کالم خدا نام دارد.
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انبیا

در مورد انبیا به طور خالصه می توان چنین گفت :خدا آنچه را که قصد داشت در مورد خود به
مردم بگوید به افرادی واگذار کرد تا آن را ثبت کنند .بسیاری از این افراد را انبیا می نامیدند.

در گذشته ،خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطه انبیا با پدران ما سخن گفت ...
عبرانیان  1:1ترجمه هزاره نو

در زمانهای قدیم ،نبی ،شخص پیام آوری بود که کالم خدا را به آدمیان می رسانید .پیام
انبیا جنبه های مختلف زندگی روزمره انسانها را در بر داشته ،اما انبیا همواره حوادث آینده
را نیز ضمیمه پیام خود می کردند .پیش گویی حوادث آینده یک جنبه عملی داشت و به
عنوان یک آزمایش نیرومند برای تشخیص پیامبران راستین از دروغین بکار برده می شد.

هنگامی که نبی ای به نام خداوند سخن می گوید ،اگر کالم او به انجام نرسد و
تثنیه  22:18ترجمه هزاره نو
واقع نشود ،کالم او از طرف خداوند نبوده است.
پیام یک نبی تنها زمانی اعتبار می یافت که تمام نبوتهای وی با د ّقت به انجام می رسید.
این مسئله می باید دربارۀ تمام نبوتها مصداق می داشت و هیچ جایی برای خطا و اشتباه
وجود نداشت.

اما اگر نبی ای خودسرانه به نام من سخنی بگوید که من به گفتنش فرمان نداده ام،
یا به نام خدایان دیگر سخن گوید ،آن نبی باید کشته شود .تثنیه  20:18ترجمه هزاره نو
خدا انبیا را به گونه ای هدایت می نمود تا آنچه که او می خواست به دقت به نگارش در
آورند .در عین حال خداوند به انبیا اجازه می داد تا برای نوشتن کالم او یعنی کالم خدا از
سبک مخصوص خود استفاده کنند و در عین حال می باید کار را بدون اشتباه به پایان می
رساندند .انبیا اجازه نداشتند نظرات شخصی خویش را به پیغام خدا اضافه کنند ،در عین حال
نبوت آنها درآمد رویاهای شخصی آنها نبود.

 ...بدانيد كه هيچ نب ّوتِ كتاب از تفسير خود نبي نيست .زيرا كه ّنبوت به اراده انسان
هرگز آورده نشد ،بلكه مردمان به روح القدس مجذوب شده ،از جانب خدا سخن گفتند...
دوم پطرس  21 ،20:1ترجمه تفسیری

در مورد نبوت اینطور نیست که خداوند صرف ًا تالش ادیبانه برخی از انسانها را تایید کرده
باشد .اصل واژه یونانی «مجذوب شده »۳در جایی دیگر از کتاب مقدس ،زمانی که شخص
مفلوجی را نزد عیسی مسیح می آورند بکار برده شده است .در داستان شخص مفلوح این واژه
به صورت «حمل شده» ترجمه گردیده است .در آیه باال در مورد مفهوم انبیا نیز دقیق ًا معنای
حمل شده منظور است .زیرا همانطور که شخص مفلوج نمی توانست توسط قدرت شخصی
خویش راه برود ،انبیا نیز مطابق تمایالت و سیرت خود کالم خدا را به نگارش در نیاوردند.

نهایت دقت

انبیا کالم خدا را بر روی طومار ،معمو ًال از جنس پوست حیوانات و یا الیاف گیاهی می نوشتند.
متون اصلی ،اتوگراف (دستنویس) نام داشتند.
از آنجاییکه اتوگرافها برای مدت طوالنی قابل نگهداری نبودند ،از آنها کپی برداری می شد.
تمام این کپی برداری ها توسط دست انجام می گرفت .کاتبان کام ً
ال یقین داشتند که آنچه
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کپی می کردند کالم خود خداوند می بود و به همین خاطر فن کپی برداری که تا آن زمان
سابقه ای نداشت ،به نحو چشم گیری پیشرفت کرد .در نوشتن متون عبرانی  ...آنها سعی

میکردند نهایت دقت و احتیاط را به کار برند تا متن اصلی با دقت تمام انتقال یابد .این کار
در عین حال بسیار سخت و طاقت فرسا بود .تعداد حروف هر کتاب شمرده شده و حرف
وسط آن به عنوان معیار در نظر گرفته می شد .همین کار در مورد کلمات نیز انجام می شد
و کلمه وسط مورد نظر قرار می گرفت ۴.این کار هم در نسخه اصلی و هم در نسخه کپی
شده رعایت می گردید تا اینکه هر دو دقیق ًا یکی باشند.

طومارهای دریای مرده ،که در سال  1947کشف گردیدند ،بیانگر دقت عملی است که این
کاتبان از خود نشان می دادند .هیچگونه تفاوت بارزی بین طومارهای دریای مرده (نوشته شده
در سده قبل از میالد) و دستنوشته های مربوط به هزار سال بعد ( 900پس از میالد) که از
۵
طریق کپی برداری های متعدد در طول این دوره هزار ساله تهیه شده بودند ،دیده نمی شود.
یوسفوس ،تاریخ نگار یهودی قرن اول میالدی این مطلب را برای خوانندگان یهودی خود
بدینگونه خالصه می کند  ...ما به دقیق بودن این کتب که از قوم خود ما به ما رسیده است

کام ً
ال اطمینان داریم .این اطمینان را ما بدین طریق بدست آورده ایم که در طول دورانهای
مختلف تاریخی هیچ کس تاکنون جرات نکرده است که چیزی بدانها اضافه کند و یا مطلبی
را از آنها کم کرده و تغییری در آنها بوجود آورد؛ بلکه برای تمام یهودیان بدیهی است که...
۶
این کتب ...الهی و مقدس می باشند.
این افراد دقیق ًا می دانستند که بازی کردن و تغییر دادن آن متون به معنای مداخله در کار
خدا می باشد .امروزه دالیل محکمی وجود دارد دال بر اینکه آنچه ما در دست داریم دقیقا
ًهمان است که انبیا به نگارش در آورده اند.

ترجمه ها

اتوگرافها در اصل به زبان عبرانی ،آرامی یا یونانی بودند که بدون شک ،کپی ها نیز به همان
زبانها انجام می شد .از آنجاییکه بسیاری از ما با این زبانها آشنایی نداریم ،کتاب مقدس به
زبانهای بسیار دیگری نیز ترجمه گردیده است .این ترجمه ها معمو ًال از روی متن اصلی که
قدمت طوالنی دارد انجام می شوند.
به عنوان مثال ،در ترجمه های عهد عتیق( ،کتب شریعتی ،ادبی و کتب انبیا) از دستنوشتههایی
استفاده کرده اند که امروزه هنوز می توانیم آنها را بخوانیم ،دستنوشته هایی که قدمت آنها
به سده قبل از میالد مسیح بر میگردد .آیاتی که عیسی مسیح آنها را نقل می کرد از ترجمه
یونانی کتاب مقدس عبری بود که دست کم  ۱۵۰سال قبل از مسیح تکمیل شده بود .این
ترجمه هنوز وجود دارد و می تواند مورد استفاده قرار بگیرد .در ترجمه عهد جدید که به
بررسی زندگی مسیح می پردازد از بیش از  ۲۷۰۰متن یونانی استفاده گردیده که تاریخ آنها
به قرن دوم میالدی بر می گردد .تمام این منابع تاریخی قدیمی ،درستی آنچه ما امروز به
عنوان کتاب مقدس در دست داریم را ثابت می کنند .باز تکرار می کنم که آنچه ما امروز
به عنوان کتاب مقدس در دست داریم دقیقا همان چیزی است که انبیا مکتوب کرده اند.
خود انبیا نیز همواره بیان داشته اند که خدا کالم خویش را به گونه ای حفظ خواهد کرد که
هیچ تغییری در آن داده نشود.

 v 18فصل یک

علف می خشکد و ُگل می پژ ُم َرد ،اما کالم خدای ما تا ابد باقی می ماند.

اشعیا  8:40ترجمه هزاره نو

عیسی مسیح نیز بیان داشته است،

«زيرا آمين ،به شما ميگويم ،تا آسمان و زمين از ميان نرود ،نقطه يا همزهاي از
تورات [کتب مقدس] هرگز از ميان نخواهد رفت ،تا اينکه همه به انجام رسد».
متی  18:5ترجمه هزاره نو

شخصیت خود قرار دارد ،با وفاداری تمام کالمش را
خدایی که عظیم و در توافق کامل با
ّ
حفظ نموده است.

کالم خدا

زیاد مهم نیست که چه مقدار از اطالعات داده شده در مورد ترجمه کتاب مقدس به یاد تو
بماند ،آنچه مهم است در نظر داشته باشیم این است که کتاب مقدس ادعا می کند که کالم
نوشته شده ی خدا و پیام او به بشریت است .گفته شده است که با سیر در صفحات آن
میتوانیم با خدا آشنا شویم .چنین ادعایی ،حتی بی تفاوت ترین انسان روی زمین را تشویق
میکند که مقداری از وقت خود را صرف تعمق در این کالم و بررسی آن نماید.

ای خداوند کالم تو تا ابداالباد در آسمانها پایدار است ...

مزمور  89:119ترجمه قدیم
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چند راهنمایی برای سیر در کالم

برای بهتر سیر کردن در کالم خدا ،لطف ًا به داده های زیر دقت نمایید .تقریب ًا تمام کتاب
مقدسهای چاپ شده به شصت و شش کتاب تقسیم شده اند که هر کتاب نیز به بابها
و آیه ها تقسیم می شود.
متونی که قبل از آمدن عیسی مسیح به نگارش در آمده بودند را عهد عتیق ،و مابقی
کالم را عهد جدید می نامند.
از نقطه نظر تاریخی ،کتابهای عهد عتیق به سه قسمت عمده دسته بندی شده اند:
 -۱تورات موسی :این قسمت از کتاب مقدس توسط افراد مختلف به گونه
های مختلف نام گذاری شده است از جمله تورات ،کتب موسی ،کتب
شریعتی ،و یا اسفار پنج گانه یا اسفار خمسه.
 -۲کتب ادبی :این قسمت را گاهی مزامیر ،کتب شعری ،مزامیر داود ،و یا
زبور می نامند.
 -۳کتب انبیا:
اصطالح تورات و کتب انبیا ،اشاره به کل عهد عتیق می کند که تقریبا دو سوم کالم
خدا را تشکیل می دهد.
یک سوم باقی مانده کالم خدا به عهد جدید معروف است .عهد جدید به بررسی زندگی
عیسی مسیح می پردازد .این بخش را معمو ًال انجیل می نامند.
در اکثر نقاط جهان ،واژه «بیبلیا» برای کتاب مقدس بکار برده می شود که ریشه التین
داشته و به معنای کتاب می باشد .به کار گیری از واژه «بیبلیا »،نباید تداعی کننده
گروه اعتقادی خاصی باشد.
در این کتاب ما از واژه هایی استفاده خواهیم کرد که در خود کتاب مقدس بکار رفتهاند.
واژه هایی از قبیل کالم خدا ،کالم ،و کتاب مقدس.

فصل دو
۱
۲

در ابتدا خدا...
فرشتگان ،لشکریان آسمانی و ستارگان
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۱

در ابتدا خدا...

خدا بزرگ است! کتاب مقدس این مطلب را بارها و بارها بیان داشته است .بزرگی خدا در
همان اولین آیه کتاب مقدس نهفته است .با بکار بردن سه واژه در اولین آیه کتاب مقدس،
بزرگی و عظمت خدا بیان گردیده است.

در ابتدا خدا...

پیدایش  1:1ترجمه قدیم

برای اثبات وجود خدا هیچ برهانی آورده نشده است .فرض بر این گماشته شده که خدا وجود
دارد .خدا هست.

جاودان

خدا همیشه وجود داشته است .او قبل از گیاهان ،حیوانات ،آدمیان ،قبل از زمین و کیهان
همواره وجود داشته است .آغازی نداشته و پایانی هم نخواهد داشت .خدا همواره بوده و
خواهد بود .کتاب مقدس می گوید خدا از ازل وجود داشته و تا ابد نیز وجود خواهد داشت.
خدا جاودان است .موسی ،یکی از انبیای خدا ،اینگونه می نویسد:

پیش از آنکه کوهها زاده شوند ،یا تو زمین و جهان را به وجود آوری ،از ازل تا به
مزمور  2:90ترجمه هزاره نو
ابد تو خدایی.
درک مفهوم یک خدای جاودان برای ما دشوار است .این مفهوم گاهی چنان برای ذهن ما
مشکل ساز است که خیلی از افراد به سادگی می گویند که این غیر ممکن است.اما مثالهایی
نیز وجود دارند که می توانند به ما در فهم این مطلب کمک کنند .به عنوان مثال ما میتوانیم
جاودانگی را با کیهان مقایسه کنیم.
بسیاری از ما توانایی درک منظومه شمسی را داریم .این منظومه شامل خورشید و سیاراتی
است که در مدار آن در حال گردش هستند .با اینکه منظومه شمسی بسیار عظیم است اما
تحقیقات فضایی ،رسیدن به دورترین نقاط منظومه مان را نیز امکان پذیر ساخته است .اما
گامی جلوتر برداریم و کیهان را شروع به اندازه گیری کنیم .اگر ما می توانستیم وارد سفینهای
شده و با سرعت نور پرواز کنیم ،در یک ثانیه هفت مرتبه زمین را دور می زدیم .مسافرت
چطور بود؟ مسافرتی در یک چشم به هم زدن.
و اگر با همان سرعت وارد فضا شویم در حدود
دو ثانیه ماه را پشت سر گذاشته ،در چهار دقیقه
به سیاره مریخ خواهیم رسید و بعد از پنج ساعت
سیاره پلوتو را خواهیم دید و از آنجاست که قدم به
کهکشان راه شیری خواهید گذاشت.
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شما با سرعت نور در
مدت یک ثانیه هفت
مرتبه زمین را دور
خواهید زد ...

 ...بعد از دو ثانیه از
ماه می گذرید ...
 ...چهار دقیقه بعد به
مریخ خواهید رسید ...
 ...و بعد از پنج
ساعت در سیاره
پلوتو خواهید بود.

با سرعت نور در مدت  4.3سال به نزدیکترین
ستاره خواهید رسید .این بدان معنا است که در
هر ثانیه شما  ۱۸۶هزار مایل را طی کرده اید که این
رقم معادل سیصد هزارکیلومتر می باشد .مسافت کلی
که شما پیموده اید مساوی ۲۵,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مایل می باشد که برابر ۴۰,۶۸۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
کیلومتر است.

ستاره ما ،خورشید ،نزدیک به لبه کهکشان
راه شیری قرار دارد .تمام منظومه شمسی با
سیاراتی که دور آن می گردند می توانند در
این جعبه قرار بگیرند.
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کهکشان راه شیری

1

توده ستارگانی که در آسمان شب مشاهده می کنید قسمتی از خانواده بزرگتری از
ستارگان هستند که به کهکشان راه شیری معروف می باشد .اگر با سرعت نور حرکت
کنیم صد هزار سال الزم داریم تا از یک نقطه این کهشکان به نقطه دیگر آن سفر
کنیم .تخمین زده شده است که در کیهان صد بیلیون کهکشان وجود دارد ،که بسیاری
از آنها بیلیونها ستاره را در خود جای داده اند .از لحاظ شکل ظاهری خود کهکشانها
در دو دسته خوشه ای و ابرخوشه ای وجود دارند .در خوشه ما بیست کهکشان و در
ابرخوشه ما ،هزاران کهکشان وجود دارد.

آیا می خواهید ستاره ای به نام خودتان داشته باشید؟

2

مطابق با آمار فعلی جمعیت کره زمین ،هر کس می تواند شانزده کهکشان
به نام خودش داشته باشد .این بدان معنا است که بیلیونها ستاره می توانند
به اسم شما باشند.

با سرعت نور در مدت دو میلیون
سال به نزدیکترین کهکشان
بعدی خواهید رسید ...

و در این
لحظه شما
تازه سفر خود
را به کیهان آغاز
نموده اید.
و بعد از بیست میلیون سال به
خوشه کهکشانی بعدی ...
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بله ،درک مفهوم خدای جاودان دشوار است ،ولی باید در نظر داشت که درک پهناوری هستی
نیز به همین مقدار دشوار است .درک هر دوی این مفاهیم برای ذهن ما سنگین است ولی با
این وجود ،هر دوی آنها از مفاهیم واقعی می باشند .کتاب مقدس در این مورد با تاکید بسیار
زیادی سخن گفته است .جاودانگی خداوند بیانگر عظمت اوست و کتاب مقدس این ویژگی
را به عنوان یکی از اسامی خداوند ذکر کرده است ...

 ...به نام خداوند ،خدای سرمدی ...

پیدایش  33:21ترجمه هزاره نو

اسامی خدا

خدا اسامی و عناوین زیادی دارد که هر کدام بیانگر شخصیت و نشانگر عظمت او می باشند.
حال ما به بررسی سه نام از نامهای خدا می پردازیم.
 )1هستم

خدا به موسی گفت« ،هستم آنکه هستم».

خروج  14:3ترجمه هزاره نو

واضح ترین توضیحی که می توان در مورد این اسم خدا داد چنین است :من کسی هستم که
هست ،یا من کسی هستم که وجود مستقل دارد .خدا بواسطه قدرت خودش وجود دارد و قائم
به ذات است .ما برای زندگی به غذا ،آب ،هوا ،خواب ،نور ،و چیزهای ضروری نامحدود دیگری
احتیاج داریم ،ولی خدا بی نیاز است و به هیچ چیز احتیاج ندارد! هرگز به هیچ چیزی محتاج
نبوده و نیست .او کسی است که در خود دارای وجود و زندگانی است ،یعنی همان من هستم.
 )2خداوند (یهوه)
لقب من هستم در کتاب مقدس بهندرت بکار رفته شده زیرا مفهوم آن در واژه یهوه نهفته
است .یهوه نام شخصی خدا می باشد ،درست مثل اینکه انسانها را به نامهایی مثل سمیرا،
فاطمه ،پطرس ،و یا داود می نامند .مترجمین کتاب مقدس به خاطر ارادت و احترام خاصی
که به این نام بزرگ داشته اند ،آن را «خداوند» ترجمه کرده اند.

ای خداوند [یهوه] ،چون تو کسی نیست! تو عظیمی ،و نامت عظیم در قدرت!

ارمیا  6:10ترجمه هزاره نو

واژه خداوند نه تنها بیانگر وجود ذاتی و جاودان اوست بلکه به برتری او نسبت به موجودات
دیگر هم داللت دارد .این واژه بدین معناست که موقعیت خداوند برتر از هر موجود دیگری
است و او خداوند خداوندان می باشد.
 )۳متعال
این اسم خدا بیانگر و تاکید کننده نقش او به عنوان حاکم مقتدر است و در کنار نام خداوند
بکار برده می شود.

بگذار بدانند که تو تنها ،که نامت یهوه (خداوند) است ،بر تمامی زمین متعال هستی.
مزمور  18:83ترجمه هزاره نو

همانگونه که امپراطورهای باستان رهبرانی داشتند که با قدرت مطلق و برتر در قلمرو خود
حکومت می کردند ،به همینگونه خدا ،پادشاه جهان است ،یعنی همان خدای متعال .حتی
خود واژه خدا داللت بر جایگاه برتر و واالی او به عنوان حاکم متعال بر جهان هستی دارد.
از دیگر معانی واژه خداوند می توان به نیرومند ،رهبر قدرتمند ،و الوهیت متعال اشاره کرد.
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خداوند در معبد مقدس خویش است؛ خداوند بر تخت خود در آسمان است .چشمان
مزمور  4:11ترجمه هزاره نو
او مینگرد ،پِلکهای او بنیآدم را میآزماید.
خدا از آسمان حکومت می کند .ما مطالب زیادی در مورد آسمانی که خدا از آنجا حکومت
کم دانسته های ما نیز بسیار شگفت انگیز می باشند .ما
می کند نمی دانیم ،ولی همان مقدار ِ
این مطلب را به صورت عمیق تر در صفحات بعد بررسی خواهیم کرد .در حال حاضر فقط
کافی است بدانیم که این خدای عظیم ،حاکم متعال است.

فقط یک خدا

متعال بودن خدا بدان معنا است که خدا بدون هیچ تردیدی منحصر به فرد است  -که
جنبهای دیگر از عظمت او می باشد .هیچ کسی شبیه خدا نیست .او به تنهایی پابرجاست و
خدای متعال همگان می باشد.

من یهوه هستم و دیگری نیست؛ به جز من خدایی نیست.

اشعیا  5:45ترجمه هزاره نو

پیش از من خدایی مصور نشده و پس از من نیز نخواهد بود.

اشعیا  10:43ترجمه هزاره نو

چیزی تحت عنوان امپراطوری خدایان وجود ندارد که یک خدای بزرگ بر خدایان دیگر
حکومت داشته باشد .هیچ خدای دیگری ،نه قائم بالذات و نه مخلوق وجود ندارد.

خداوند چنین می فرماید « ...من اولم و من آخر ،و جز من خدایی نیست».

اشعیا  6:44ترجمه هزاره نو

کتاب مقدس با تاکید می گوید که فقط یک خدا وجود دارد.

تنها يک قانونگذار و داور وجود دارد ،همان که قادر است برهاند يا هالک کند ...

یعقوب  12:4ترجمه هزاره نو

روح

قبل از پایان دادن به این موضوع یک مطلب دیگر را نیز باید بیاموزیم و آن اینکه کتاب
مقدس به ما می گوید که خدا نادیدنی است زیرا ...

خدا روح است...

یوحنا  24:4ترجمه هزاره نو

در مورد مراسم دفن و کفن کسی که تازه از دنیا رفته ،بیندیشید .جسد او حاضر است اما خودش
کجا است؟ او رفته؛ و روح او دیگر در آنجا نیست .زمانی که ما به کسی نگاه می کنیم ،آنچه
می بینیم بدن جسمانی اوست -ولی نمی توانیم انسان واقعی را که همان روح است ببینیم.
کتاب مقدس از راههای گوناگون به ما می آموزد که روح انسان در یک نقطه از زمان آغاز به
حیات می کند و بعد از آن برای همیشه زنده خواهد ماند .ولی خدا چنین نیست؛ او هیچگاه نقطه
آغازین نداشته و پایانی نیز ندارد .خدا ،تنها روح جاودانی است که از ازل تا به ابد وجود دارد.
خدا:
		
		
		
		

او یک روح است
جاودان است
در خود دارای وجود است .او هستم است
او خدای متعال است ،حاکم متعال بر همه می باشد.
او خدای واحد است
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۲

فرشتگان ،لشکریان آسمانی و ستارگان

خلقت موجودات روحانی و فرشتگان ،اولین عمل آفرینش خداست که در سراسر کتاب مقدس
آشکار می گردد.

اسامی

کتاب مقدس ارواح را با نامهای مختلف می خواند .برخی از این اسامی جمع و برخی مفرد
هستند .معمو ًال ما این ارواح را فرشتگان می نامیم ،اما کالم خدا واژه های بسیار زیادی را برای
تعریف آنها بکار برده است :واژه هایی از قبیل کروبی ،سرافین ،فرشتگان ،رئیس فرشتگان،
ستارگان صبح -واژه های دیگری نیز می توان به این فهرست اضافه کرد .در مجموع ،این
موجودات را می توان تحت عنوان جماعتها ،لشکریان آسمانی،
*با ستارگانی که در آسمان شب
مشاهده می کنیم اشتباه نشود.
یا ستارگان* نام گذاری کرد.

لشکریان آسمان پرستشت می کنند.

نحمیا  6:9ترجمه هزاره نو

تمامی این لشکریان آسمانی ممکن است نامهایی برای خود داشته باشند ولی کتاب مقدس
فقط نام برخی از آنها را ذکر کرده است ،مثل جبرئیل و میکائیل.

نادیدنی ،نامحدود

درست مانند خدا ،ارواح نیز نادیدنی هستند .آنها مثل ما بدن جسمانی و خون ندارند .هرچند
ما آنها را نمی بینیم ولی همه جا وجود دارند .کالم خدا وجود آنها را تایید کرده و می گوید:

 ...هزاران هزار فرشته ...

عبرانیان  22:12ترجمه هزاره نو

برای بیان تعداد فرشتگانی که در اطراف تخت خدا حضور دارند از واژه هایی استفاده شده
است که تمام آن واژه ها بیانگر تعداد عظیم و رقم غیر قابل تصوری است که فرشتگان به
خود اختصاص می دهند.

آنگاه نظر کردم و صداي فرشتگان بسیار را شنيدم که گرداگرد آن تخت فراهم
آمده بودند و گرداگرد آن موجودهاي زنده و آن پيران .شمار آنها از هزاران هزار و
مکاشفه  11:5ترجمه هزاره نو
کرورهاکرور بيشتر بود ...

خادمان

فرشتگان برای خدمت به خدا و خشنود کردن او آفریده شدند و به همین منظور به آنها
روحهای خدمتگزار می گویند.

ای فرشتگان خداوند ،او را متبارک خوانید ،ای زورآورانی که کالم او را به جا
میآورید و فرمانبردار اویید .ای جمیع لشکریان او ،و ای خادمان او که ارادهاش را
مزمور  21-20:103ترجمه هزاره نو
به جا میآورید ،خداوند را متبارک خوانید!
آیا همگی فرشتگان روحهای خدمتگزار نیستند که برای خدمت  ...فرستاده شده اند؟

عبرانیان  14:1ترجمه قدیم
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واژه فرشته در اصل یونانی آن به معنای پیام آور و یا خادم می باشد .از آنجاییکه خداوند آنها
را آفریده بود ،آنها به خدا تعلق داشتند و می باید هر آنچه که خدا می گفت انجام می دادند.

آفریدگار-صاحب

مفهوم آفریدگاری که صاحب نیز هست در جامعه مدرنیزه شده امروزی معنای خود را از
دست داده است .هنوز به یاد دارم روزهایی که در یکی از روستاهای گینه نو در ناحیه پاپوا
در میان یکی از قبایل آنجا بسر می بردم .یک روز در کنار دریاچه ،یک قایق پارویی دیدم .از
اهالی آنجا پرسیدم که صاحب آن کیست؟ آنها با تعجب به من نگاه کرده و گفتند« :صاحب
آن کسی است که آن را ساخته است!» مفهوم آفریدگار-صاحب در نظر آنها با یکدیگر پیوند
ناگسستنی داشت .وقتی از آنها پرسیدم که آیا من می توانم یکی از آن پاروها را بشکنم،
آنها در جواب با تاکید بسیار ابراز داشتند که این عمل به صالح من نیست و در اینصورت با
آفریدگار-صاحب قایق مشکل پیدا خواهم کرد .در اینجا من یک گام جلوتر رفته و از آنها
پرسیدم که آیا خود صاحب قایق می تواند آن را بشکند؟ آنها در جواب من سر و شانه های
خود را به معنای مثبت تکان داده و گفتند« :او آنها را ساخته است و خودش هم می تواند
آنها را خراب کند ،او صاحب آنها می باشد».
خدا فرشتگان را آفریده بود و به همین خاطر آنها دارایی خدا محسوب می شدند و این
ملکیت کام ً
ال منصفانه بود .از آنجاییکه فرشتگان به خدا تعلق داشتند ،باید دستورات او را مو
به مو اجرا می کردند ،درست مانند خدمتگزاران و پیام آوران خدا .کام ً
ال واضح است که این
نوع خدمت به معنای بردگی نبود .مفهوم بردگی و اجبار در اینجا جایگاهی ندارد .در حقیقت
فرشتگان نمی توانستند آفریدگار-صاحب بهتری داشته باشند.

هوش و قدرت فوق العاده

برای اینکه فرشتگان بتوانند دستورات خدا را به دقت انجام دهند ،خدا آنها را با هوش و
توانایی عظیمی خلق کرد .برخی از این فرشتگان توانایی بیشتری نسبت به دیگران دارند.
فرشتگان کامل خلق شده بودند و هیچ بدی در آنها وجود نداشت .ولی در عین حال آنها آدم
3
آهنی نبوده؛ بلکه دارای اراده و قدرت تصمیم گیری بودند.

شبیه اما متفاوت

فرشتگان تا حدودی شبیه انسان می باشند ،با این تفاوت که آنها باهوشتر و قدرتمندتر از بشر
هستند .کالم خدا می گوید که خدا انسان را ...

 ...اندکی کمتر از فرشتگان ساخت ...

مزمور  5:8ترجمه هزاره نو

هر چند فرشتگان شبیه انسان می باشند ولی میان انسان و فرشتگان تفاوتهایی است که آنها
را از هم جدا می سازد .فرشتگان هرگز نمی میرند 4.ازدواج و زاد و ولد نمی کنند 5.هرچند
که نادیدنی هستند ولی در بعضی موارد خاص برای انجام ماموریتهای ویژه خود را نمایان
می سازند .زمانی که آنها با انسانها سخن می گویند زبانشان برای شنونده قابل فهم است.

کروبی مسح شده

قدرتمندترین ،باهوشترین و زیباترین فرشته ای که آفریده شده بود یک کروبی بود که به آن
لوسیفر (ستاره صبح)  6نیز میگویند که به معنای درخشان می باشد.
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 ...ای ستاره صبح (لوسیفر) ،ای پسر فجر!

اشعیا  12:14ترجمه هزاره نو

لوسیفر ،یک کروبی مسح شده بود .مفهوم مسح شده در ریشه اصلی اش به معنای یک
عمل مذهبی بود که برای جدا کردن شخصی برای انجام کاری که از جانب خدا به او محول
شده بود انجام می گرفت و این عمل مذهبی بدینگونه بود که بر سر شخص یا چیزی روغن
میریختند و آن شخص یا چیز را برای خدمت خدا تقدیس کرده و او را برای این هدف کنار
می گذاشتند .این عمل بسیار مقدس بود و نباید آن را سبک می گرفتند.

تو کروبی مسح شده ی سایه گستر بودی ،و من تو را برقرار داشته بودم؛ تو بر کوه
مقدس خدا بودی  ...از روزی که آفریده شدی  ...در طریقهایت کامل بودی.
حزقیال  15-14:28ترجمه هزاره نو

به نظر می آید که شغل لوسیفر اقتضا می کرد که او همواره در محضر خدا باشد .احتما ًال
او نماینده فرشتگان دیگر بود و به نوبه خود آنها را در پرستش و ستایش خدای آفریدگار-
صاحبشان هدایت می کرد .ما بعدها در مورد این کروبی مسح شده بیشتر خواهیم آموخت.

پرستش

واژه پرستش به معنای ارزش کسی را بیان کردن است .کالم خدا به ما می آموزد که تمام
فرشتگان خدا را پرستش می کردند.

تویی که به همه آنها حیات می بخشی ،و لشکریان آسمان پرستشت می کنند.

نحمیا  6:9ترجمه هزاره نو

خداوند به عنوان پادشاه متعال ،به درستی سزاوار آن است که ارزشش اعالم شود .اگر من
از دوستم تعریف و تمجید کنم دیگران که در اطراف من هستند می توانند ارزیابی کنند که
آیا تعریف و تمجید من بجا است یا نه .و اینکه آیا واقع ًا دوست من شایستگی این تعریف
و تمجید را دارد یا نه .کالم خدا به وضوح بیان داشته است که خدای بزرگ سزاوار تمام
پرستش است .هر قدر خدا را ستایش کنیم باز کافی نخواهد بود.

اي خداون ْد خداي ما ،تو سزاوار جالل و ع ّزت و قدرتي ،زيرا که آفريدگار همه چيز
تويي و همه چيز به خواست تو وجود يافت و به خواست تو آفريده شد.
مکاشفه  11:4ترجمه هزاره نو

زیرا که تو بزرگی و کارهای شگفت می کنی .تنها تو خدایی!

فرشتگان ناظر آفرینش بودند

مزمور  10:86ترجمه هزاره نو

خدا کار آفرینش را آغاز کرده بود .در حالی که تمام لشکریان آسمانی با وجد و شادی نظاره
هنری دیگری را آغاز کرد.
گر کار آفرینش بودند ،خدا کار شگفت انگی ِز
ِ
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سخنانی که خدا با ایوب نبی مطرح کرد ،عظمت آفریدگار ما را یادآوری می کند .چنان
عظمتی که قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست.

«آنگاه که زمین را بنیان نهادم ،کجا بودی؟ اگر فهم داری ،مرا پاسخ ده! کیست
که اندازه های آن را تعیین کرد ،اگر می دانی بگو! یا کیست که ریسمان اندازه
گیری بر آن کشید؟ پایه هایش بر چه چیز نهاده شد؟ و کیست که سنگ زاویه
ی آن را نهاد ،آنگاه که ستارگان صبح (موجودات روحانی) با هم سرود خواندند،
و پسران خدا (فرشتگان خدا) همگی فریاد شادی سر دادند؟»
ایوب  7-4:38ترجمه هزاره نو

فصل سه
۱
۲
۳

آسمان و زمین
نیکو بود
مرد و زن
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۱

آسمان و زمین

نخستین کتاب در کتاب مقدس ،پیدایش نام دارد.

پیدایش به معنای آغازها است.

در آغاز ،خدا آسمانها و زمین را آفرید .زمین بیشکل و خالی بود ،و تاریکی بر
روی ژرفا؛ و روح خدا بر سطح آبها اهتزاز داشت .خدا گفت« :روشنایی باشد »،و
روشنایی شد .خدا دید که روشنایی نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا کرد.
خدا روشنایی را «روز» و تاریکی را «شب» نامید .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز اول.

از هیچ

پیدایش  5-1:1ترجمه هزاره نو

«در ابتدا خدا  ...آفرید ».الزمه آفریدن این است که قدرت عظیمی مداخله داشته باشد .عجیبتر
آن است که خدا دنیا را از هیچ آفرید .ما انسانها با استفاده از موادی که در اختیار داریم
چیزهایی می سازیم .برای رنگ آمیزی تصاویر ،از روغن و کرباس استفاده کرده و خانه های
خود را با مصالح ساختمانی از جمله چوب ،آجر ،گچ و گل و مالت می سازیم ،اما خدا از هیچ
نوع موادی برای آفریدن جهان استفاده نکرد.

قادر مطلق

الزمه آفریدن چنین قلمرو عظیمی بدون استفاده از کارگاه ،مواد ،مدل و ابزار ،قدرتی است
که مافوق درک ما است .کتاب مقدس می گوید آفرینش جهان فقط به این خاطر امکانپذیر
بود که خدایی توانا آفرینش آن را بعهده داشت .خدا قادر است .خدا بزرگ است و قدرت او
نامحدود می باشد.

بزرگ است خداوندگار ما و بسیار نیرومند.

مزمور  5:147ترجمه هزاره نو

او به راستی قادر مطلق است.

دانای مطلق

او نه تنها با قدرت است بلکه دارای دانش نیز می باشد .او دانای مطلق است.

بزرگ است خداوندگار ما  ...درک او نامتناهی است.

مزمور  5:147ترجمه هزاره نو

خدا همه چیز را می داند .او احتیاج ندارد که برای بدست آوردن دانش زیادتر با افراد متخصصی
مثل معمار و مهندس مشورت نماید .دانش او نامحدود است .خدا بزرگ است و در آفرینش
جهان ،وابسته به طرح و برنامه ریزی دیگران نبوده است.

در یک زمان ،حاضر در همه جا

انسان برای ساختن و شکل دادن هر چیزی احتیاج به کارگاه ،مغازه ،کارخانه و یا اتاق کار
دارد .اما خدا برای شکل دادن و آفریدن مخلوقات خود احتیاج به هیچ کارگاهی نداشت .زیرا
کتاب مقدس به ما می آموزد که خدا در یک زمان ،در همه جا حاضر است.

خداوند می فرماید« :آیا من فقط خدای جاهای نزدیکم و نه خدای دوردستها؟» خداوند
می فرماید« :آیا کسی می تواند خود را چنان پنهان کند که من او را نبینم؟ آیا من
آسمان و زمین را پر نمی سازم؟» این است فرموده ی خداوند .ارمیا  24-23:23ترجمه هزاره نو
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این صفات سه گانه خداوند یعنی دانای مطلق ،قادر مطلق و همه جا حاضر بودن او
در یک زمان چه به صورت انفرادی و چه گروهی بیانگر بزرگی خدا هستند .در حقیقت
وجود منسجم این سه صفات در ذات خدا است که باعث آفرینش قلمرویی به این عظمت
شده است که ما در آن زندگی می کنیم.

اوست که زمین را به نیروی خویش بساخت ،و جهان را به حکمت خویش استوار
ارمیا  15:51ترجمه هزاره نو
کرد ،و آسمانها را به عقل خویش گسترانید.
فرشتگان هرچند از هوش و قدرت خاصی برخوردارند ،ولی از این صفات خداوند بی بهره
هستند .ما انسانها چطور؟ ما انسانها حتی فکر داشتن این صفات را نمی توانیم به خود راه
دهیم .ما برای ساختن ساده ترین چیزها باید مجموعه ای از امکانات بشری را بکار ببریم.
به عنوان مثال بیایید فرض کنیم که میخواهیم یک صندلی آهنی بسازیم  .برای آغاز کار به
فلز احتیاج داریم  .اما از کجا فلز مورد نیاز خود را پیدا کنیم؟
در صخره ها! اما چه کسی می تواند سنگهای حاوی فلز را شناسایی کند؟
برای این کار به زمین شناس و متخصص معدن احتیاج داریم تا سنگهای حاوی فلز را شناسایی
کنند .فرض کنید که سنگهای مورد نظر را بیابیم ،قدم بعدی چیست؟ سنگها در زمین هستند!
در این مرحله به کسی احتیاج داریم که در تولید دینامیت و ابزارآالت حفاری معدن تخصص
داشته باشد .قدم بعدی آشنا شدن با متخصصین معدن است که توانایی استخراج دقیق فلز
از سنگها را داشته باشند .اما با وجود این نمی توانید صندلی خود را حتی با داشتن کوهی
از آهن بسازید.
آهنها باید ذوب شوند .آیا شما می توانید آتشی با چنان حرارتی تهیه کنید که توانایی ذوب
صخره ها را داشته باشد.
در اینجا نیاز به افرادی خواهید داشت که در گداختن و تصفیه آهن و صنعت آلیاژکاری خبره
باشند .پس برای یافتن چنین افرادی حرکت می کنیم ،اما تصور کنید بعد چه اتفاقی می افتد؟
آنها فلزات و مواد نیمه مذاب را به ما می دهند .در اینجا تنها کاری که از دست ما بر می آید
این است که در کنار یک قالب ریخته گری بنشینیم و انتظار بکشیم تا این مواد ذوب شده
سرد گردد و بعد از سرد شدن آنها نیز باید به دنبال فرد توانایی بگردیم که این بشکه مواد
ذوب و سرد شده که مواد خام نام دارند را به طور دقیق به ورقه های صاف فلزی در اندازه
ها و قطرهای معین تبدیل کنند که برای ساخت صندلی مورد نیاز می باشند .قدم بعدی نیاز
ما به کسانی است که بتوانند این ورقه ها را خم کرده و جوش دهند.
جوش؟ به نظر می آید در اینجا به برقکار نیاز داریم .کسی باید باشد که توانایی تولید برق
را داشته باشد.
همانطور که می بینید برای ساختن یک صندلی باید مراحل پیچیده مختلفی طی شود .این در
حالی است که ما هنوز در مورد رنگ کاری آن سخن نگفته ایم  .کام ً
ال بدیهی است که رنگی که
در اینجا مورد نیاز است باید قابل استفاده در فلز بوده و در عین حال مطابق با سلیقه خود ما باشد.
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و حاال با پایه های صندلی چه کنیم؟ آنها از پالستیک باید درست شوند.
پالستیک؟ بسیار خوب! آیا این موضوع ما را به سوی محصوالت نفتی هدایت نمی کند؟ در
اینجاست که ما باید برای رسیدن به نفت و تولید محصوالت نفتی به دنبال مکانهای نفت
خیز بگردیم ،چاه زده و شروع به استخراج نفت کنیم .و...و...و...
و این در حالی است که ما فقط می خواستیم یک صندلی ساده فلزی بسازیم .برای ساختن
ساده ترین اشیا به صدها انسان متخصص احتیاج است که به فنون و حرفه های مختلف آشنایی
کامل داشته باشند .و این بدان معنا است که هیچ کس نمی تواند همه چیز را بداند.
هیچ انسان یا فرشته ای نمی تواند حتی در کوچکترین امور با چنین خدای بزرگی که همه
چیز را می داند مقایسه شود .خدای قادری که توانایی آفرینش جهان را از هیچ داشته و در
همه جا حاضر است .او به همین خاطر اختیار و توانایی آن را دارد که اشیای آفریده شده را
در هر جا که خودش بخواهد قرار دهد .خدا هیچ رقیبی ندارد.

«آه ای خداوندگار یهوه! تویی که آسمانها و زمین را به نیروی عظیم و بازوی افراشته
ارمیا  17:32ترجمه هزاره نو
خود آفریدی! هیچ چیز برای تو دشوار نیست».

خدا سخن گفت

کار عظیم آفرینش جهان در کتاب مقدس بسیار خالصه و ساده بیان شده است .داده های
عجیب کار آفرینش فقط در چند سطر آنهم در قالب یک سری واژه های محدود بیان شده
است .به عنوان مثال متون کتاب مقدس فقط به طرقی اشاره کرده اند که خدا توسط آنها
کار آفرینش را تکمیل کرد .در حقیقت خداوند فقط سخن گفت و دنیا و هر آنچه در آن است
بوجود آمدند .او ابزار و آالتی برای این منظور بکار نبرد.

و خدا گفت« :روشنایی باشد... »،
 ...کائنات به وسیله کالم خدا شکل گرفت ...

پیدایش  3:1ترجمه هزاره نو
عبرانیان  3:11ترجمه هزاره نو

باز تکرار می کنم چنین توانایی عظیمی به واقع حیرت آور است .ما نمی توانیم با سخن
گفتن حتی یک صندلی بسیار ساده را بیافرینیم تا چه رسد به آفرینش کیهان! بدین ترتیب
انسان چه انتظار دیگری می تواند از چنین خدای بزرگ و حقیقی داشته باشد؟ زمانی که در
مورد چنین خدایی می اندیشید فقط و فقط باید انتظار دیدن چنین قدرت عظیمی را داشته
باشید .کتاب مقدس این حقیقت را تایید می کند.

به کالم خداوند آسمانها ساخته شد و همۀ لشکر آنها ،به َد ِم دهان او ...تمامی اهل
زمین از خداوند بترسند ،همۀ مردم جهان او را حرمت بدارند .زیرا او گفت و شد؛ امر
مزمور  9-8 ،6:33ترجمه هزاره نو
فرمود و بر پا گردید.
و بدین ترتیب همه چیز آغاز شد .خدا سخن گفت و نور بوجود آمد .او روشنایی را روز و
تاریکی را شب نامید .مطابق با آنچه کتاب مقدس به ما می آموزد ،روز اول آفرینش بدین
شکل تکمیل گردید.
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در یک زمان ،حاضر در همه جا
همه صفات خداوند برای ما یکسان قابل فهم نیستند .درک قادر مطلق و دانای مطلق بودن
خداوند برای ما بسیار آسانتر است از درک این که او در یک آن در همه جا حضور دارد.
با این حال کتاب مقدس بارها و بارها بیان داشته است که خدا در همه جا حاضر است.
تعمق در این صفت خداوند واقع ًا آرام بخش است .زمانی که من در سفر هستم و از
خانواده خود دور می باشم ،می خواهم مطمئن باشم که خدا با آنها است .در عین حال
می خواهم خدا با من نیز باشد .زمانی که برای من مشکلی پیش می آید ،دوست ندارم
اول بروم و خدا را پیدا کنم تا به من کمک کند .ممکن است که من همین االن احتیاج
به کمک داشته باشم! و می خواهم همین امر در مورد خانواده من نیز صادق باشد.
از طرف دیگر ،دانستن اینکه خدا در همه جا وجود دارد می تواند تا حدودی هولناک
نیز باشد .اگر من مرتکب خطایی شوم هیچ جایی نیست که بتوانم خود را پنهان کنم.
در قرن دهم قبل از میالد ،داود نبی کلمات زیر را با هدایت روح خدا به تحریر در آورد:

از روح تو کجا بروم؟ از حضور تو کجا بگریزم؟
اگر به آسمان فرا روم ،تو آنجایی ،و اگر در هاویه بستر بگسترم ،تو آنجا نیز
هستی! اگر بر بالهای سحر پرواز کنم ،و در دوردستترین کرانهای دریا قرار
گزینم ،حتی آنجا نیز دست تو مرا راهنما خواهد بود ،و دست راستت مرا خواهد
گرفت .اگر گویم« :بیگمان تاریکی مرا پنهان خواهد کرد ،و نو ِر گرداگردم به
شب بدل خواهد شد »،اما حتی تاریکی نیز نزد تو تاریک نیست ،بلکه شب
همچون رو ْز روشن است؛ چرا که تاریکی و روشنایی نزد تو یکسان است.
مزمور  12-7:139ترجمه هزاره نو

این حقیقت که خدا در یک زمان در همه جا حضور دارد با نظریه وحدت وجود تفاوت
دارد .مطابق با نظریه وحدت وجود یا پانتئیسم ،خدا در هر چیزی یافت می شود و هر
چیزی در حقیقت خدا است .بر عکس این نظریه ،ما در کتاب مقدس می آموزیم که
خداوند از مخلوقاتش متمایز است .او بخشی از خلقت خود نیست .کتاب مقدس خدا را
به عنوان وجود تعریف می کند ،نه صرف ًا یک نوع نیروی انتزاعی و یا یک امر تخیلی
متافیزیکی که وجود و عدم وجودش هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند.

آیا ندانسته ای؟ آیا نشنیده ای؟ که یهوه خدای سرمدی است ،آفریننده کرانهای
زمین؟ او هرگز درمانده و خسته نمی شود ،و فهم او را تفحص نتوان کرد.

اشعیا  28:40ترجمه هزاره نو
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کهن ولی صحیح
قرنها قبل اعتقاد بر این بود که زمین مسطح است .این طرز تفکر هرگز ریشه کتاب
مقدسی نداشت .کتاب مقدس در آیه زیر به کروی بودن زمین اشاره کرده است.

اوست که بر کره زمین نشسته است ...
مطابق برخی از عقاید باستانی ،زمین بر روی بنیان محکمی قرار گرفته و یا توسط یک
الهه اسطوره ای نگهداری می شد .این در حالی است که ایوب نبی می نویسد خدا...
ایوب  7:26ترجمه قدیم
 ...زمین را بر نیستی آویزان می سازد.
بطلمیوس در قرن دوم میالدی ،فهرستی ارائه داد که شامل  ۱۰۲۲ستاره بود .این فهرست تا
زمان گالیله در قرن هفدهم مورد توجه همگان می بود .در این زمان بود که گالیه تلسکوپ
را اختراع کرد .هر چند ما با چشم بدون تلسکوپ فقط قادر به دیدن  ۵۰۰۰ستاره هستیم،
کتاب مقدس در صفحات نخستین خود رقم ستارگان آسمان را تشبیه کرده است به...
پیدایش  17:22ترجمه هزاره نو
 ...شنهای کنارۀ دریا ...
کشفیات علمی ،همواره گفتار کتاب مقدس مبنی بر حقایق تاریخی ،جغرافیایی و دنیای
طبیعی را تایید کرده است ،ولی با این حال علم هیچگاه نتوانسته الهی بودن کتابی را
ثابت نماید .علم نمی تواند حقایق روحانی را ثابت نماید .در بخش های بعدی این کتاب
خواهیم دید که چگونه خود کتاب مقدس ثابت می کند که کالم الهام شده خدا ست.
اشعیا  22:40ترجمه قدیم

۲

نیکو بود

خدا کار آفریدن جهان را آغاز کرده بود .در حالی که همه فرشتگان ناظر بودند ،خداوند سخن
گفت و آسمان و زمین بوجود آمدند .روز اول تمام شد .و اکنون پنج صحنه دیگر از نمایش
خلقت جهان توسط خداوند باید در پنج روز آینده اجرا می شد.

آیا ندانسته و نشینده اید و از ابتدا به شما خبر داده نشده است و از بنیاد زمین نفهمیده
اید؟ او است که بر کره زمین نشسته است و ساکنانش مثل ملخ می باشند .اوست که
آسمانها را مثل پرده می گستراند و آنها را مثل خیمه به جهت سکونت پهن می کند.
اشعیا  22-21:40ترجمه قدیم

کتاب مقدس زمین را به خیمه تشبیه کرده است .زمین مکانی منحصر به فرد در کیهان
است که در آن می توان زندگی کرد .اما برای اینکه کره زمین قابل زندگی گردد ،می باید در
آن کارهای ساختمانی خاصی صورت می گرفت .می بینیم که سکوتی بین فرشتگان حاکم
گشته ،پردۀ روز دوم کنار رفته و َفلَک بوجود آمدَ .فلَک چیست؟

روز دوم

و خدا گفتَ « :فلَکی باشد میان آبها ،و آبها را از آبها جدا کند ».پس خدا فلک را
ساخت و آبهای زیر فلک را از آبهای باالی فلک جدا کرد .و چنین شد .خدا فلک
پیدایش  8-6:1ترجمه هزاره نو
را «آسمان» نامید .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز دوم.
وقتی خدا جهان را آفرید ،زمین پوشیده از آب بود .در روز دوم آفرینش ،چیزی را مشاهده
می کنیم مبنی بر این واقعیت که دنیای امروزی با دنیایی که در آغاز خدا خلق کرد فرق
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دارد .کتاب مقدس می نویسد که خدا آب را گرفت و آن را باالی آسمانها قرار داد .به همین
خاطر برخی از مفسرین بر این عقیده هستند که این کار خدا به آفرینش ابرها اشاره می کند
و برخی این امر را آفرینش بخار آبی می دانند که مانند پرده ای دور زمین را گرفته است.
پذیرش هر یک از دو نظریه بیان گر این حقیقت است که آب و هوايی که ما امروزه با آن
روبرو هستیم با آب و هوای اولیه کام ً
ال فرق دارد .به نظر می آید که در آغاز آفرینش ،آب و
هوا بیشتر خصوصیات آب و هوای استوایی را دارا بوده است .عقیده بر این است که هر قدر
اتمسفر بخار آب بیشتری داشته باشد ،اثرات گلخانه ای بیشتری خواهد داشت .بعدها خواهیم
دید که چه دالیلی باعث ایجاد تمامی این تغییراتی که ما امروزه
*واژه فلک مترادف فضاست
و می توان آن را هم به
شاهد آن هستیم ،بوده است .در هر حال ،با توجه به آنچه کتاب
جای اتمسفر زمین و هم به
مقدس به ما می آموزد ،خدا فلکی* را خلق کرد که احتما ًال مترادف
جای فضای خارج از منظومه
آن چیزی است که امروزه ما آن را اتمسفر می نامیم.
شمسی به کار برد.

روز سوم

درآغاز روز سوم ،آبهای زیر فلک مانند اقیانوس تمام سطح زمین را پوشانده بود ،به نحوی
که هیچ جای خشکی باقی نمانده بود .خدا یکبار دیگر سخن گفت:

و خدا گفت« :آبهای زیر آسمان در یک جا گرد آیند و خشکی پدیدار شود ».و چنین
شد .خدا خشکی را «زمین» و اجتماع آبها را «دریا» نامید ،و خدا دید که نیکوست.
آنگاه خدا گفت« :زمین نباتات برویاند ،گیاهانی که دانه تولید کنند و درختان میوهای
که میوۀ دانهدار بیاورند ،گونه به گونه ،بر روی زمین ».و چنین شد .زمین نباتات
رویانید ،گیاهانی که دانه تولید میکردند ،گونه به گونه ،و درختانی که میوۀ دانهدار
میآوردند ،گونه به گونه .و خدا دید که نیکوست .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز سوم.
پیدایش  13-9:1ترجمه هزاره نو

روز سوم را می توان به دو بخش تقسیم نمود که در ابتدا می بینیم که خشکی ظاهر
میشود .عمق اقیانوسها نشست کرده و در نتیجه ،حوضچه های عظیمی شکل می گیرند.
این حوضچهها ،آبهای نشست کرده را در خود ذخیره می کردند که در نتیجه خشکیها ظاهر
می شدند .در مرحله دوم گیاهان و درختان بوجود آمدند.
از همان ابتدا ،خدا زمین را برای سکونت آفرید و به همین دلیل ،حیات سبز برای تامین نیازهای
فیزیکی ما ایجاد شد :غذا برای خوردن ،اکسیژن برای تنفس و چوب برای کارهای ساختمانی.

زیرا خداوند که آسمانها را آفرید ،او که خداست و زمین را شکل داد ،و آن را ساخت
و استوار نمود ،و آن را نیافرید تا تهی باشد ،بلکه تا از سکنه پر گردد ،هم او چنین
می فرماید« :من خداوند هستم ،و جز من کسی نیست ».اشعیا  18:45ترجمه هزاره نو

روز چهارم

در روز اول آفرینش ،خدا پرده تاریکی را کنار زده ،سخن گفت و روشنایی بوجود آمد .در روز
چهارم خدا ،نورافشانها را آفرید .و خدا گفت:

«نورافشانها در فلک آسمان باشند تا روز را از شب جدا کنند ،و تا نشانهها باشند
برای نمایاندن زمانها و روزها و سالها ،و نورافشانها باشند در فلک آسمان تا بر زمین
روشنایی بخشند ».و چنین شد.
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خدا دو نورافشان بزرگ ساخت ،نورافشان بزرگتر را برای فرمانروایی بر روز ،و
نورافشان کوچکتر را برای فرمانروایی بر شب ،و نیز ستارگان را.
و خدا دید که نیکوست .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز چهارم.
پیدایش  19-18 ،16-14:1ترجمه هزاره نو

ممکن است عجیب به نظر آید که چگونه خدا نور را قبل از خورشید آفرید .باید در نظر داشته
باشیم که برای خدا خلقت نور به همان آسانی خلقت نورافشانها است.

من یهوه هستم و همه چیز را ساختم .آسمانها را به تنهایی گسترانیدم...

اشعیا  24:44ترجمه قدیم

او ماه را برای تعیین فصلها ساخت؛ و خورشید زمان غروب را می داند.

نظم

مزمور  19:104ترجمه هزاره نو

خورشید ،ماه و ستارگان گویای این حقیقت هستند که یک خدای ناظم ،طراح ماهر آنها
میباشد .نظم ،اصل و اساس جهان هستی است .نظم در حرکت ساعتهای اتمی به صراحت
دیده می شود و در حقیقت ،نظم است که نگهدار وقت است .نمودارهای جزر و مد را میتوان
سالها قبل از وقوع جزر و مد تهیه کرد و با این اطمینان که دقیق ًا در زمان پیش بینی شده
بوقوع خواهند پیوست .امروزه محل نشست ماهواره هایی که به فضا
* سفینه فضایی ناسا به
فرستاده می شوند با دقت محاسبه می گردند و دقیق ًا در مکانهای
نام گالیله ،شش سال با
برنامه ریزی حساب شده
محاسبه شده فرود می آیند *.کره زمین بر اساس طلوع و غروب
پرواز کرد و در نهایت در
منظم خورشید در حرکت است و بدون آن الگوی نشانده شده ،هیچ
زمان دقیق محاسبه شده
چیز نمی توانست به هستی خود ادامه دهد.
به سیاره مشتری رسید

نظم موجود در جهان هستی به قوانین فیزیکی بستگی دارد که همه چیز را کنترل می کنند .این
قوانین فیزیکی در علوم مختلفی مثل نجوم ،زیست شناسی ،فیزیک و شیمی مورد مطالعه قرار
می گیرند .خدا این قوانین فیزیکی را قرار داد تا جهان هستی را با دقت شگفت انگیزی نگاه دارد.

پيش از آنكه چيزي بوجود آيد ،او وجود داشت ،و قدرت اوست كه عالم هستي را
کولسیان  17:1ترجمه تفسیری
حفظ مي كند.
ما وجود این قوانین فیزیکی را آنقدر ضروری و حیاتی می دانیم که حتی تصور نبودن آنها را
به ذهن خود راه نمی دهیم .هرگز فکر نمی کنیم که زندگی بدون این قوانین به چه نحوی
می بود .حال تصور کنیم هر چند روزی یک بار برای چند لحظه قانون جاذبه عمل نکند،
چه اتفاقی می افتد؟ هرج و مرج ،مرگ و تباهی بیداد خواهد کرد .کنار گذاشتن قانون جاذبه
شبیه کنار گذاشتن قوانین راهنمایی و رانندگی است .درست مثل اینکه کسی در یک آن،
تمامی عالئم راهنمایی و رانندگی ،مثل چراغهای ترافیک ،عالمتهای توقف و حدود سرعت
را در شهری که در آن زندگی می کنیم بر دارد .این قوانین برای هدفی خاص قرار داده
شده اند .قوانین بیانگر محدودیتهای غیر قابل اجتنابی هستند که به منظور عملکرد درست
چیزی وضع شده اند.

روز از آن توست و شب از آن تو؛ نورافشانها و خورشید را تو برقرار ساختی .تو بودی
مزمور  17-16:74ترجمه هزاره نو
که حدود زمین را مقرر داشتی...
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ما به طور غریزی برای قوانین فیزیکی احترام خاصی قائل هستیم .به عنوان مثال زمانی که
از لبه پرتگاهی حرکت می کنیم خیلی با دقت راه می رویم که پایمان نلغزد ،زیرا می دانیم
که شوخی کردن با قانون جاذبه در آن موقعیت پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت .هر
جا قانونی وجود دارد ،عواقبی نیز در پیش روی آن می باشد .انسان باید خیلی بی خیال باشد
که به استقبال پیامد های این قوانین برود .همانطور که ما خود را در معرض این خطرات و
بالها قرار نمی دهیم در عین حال همواره سعی می کنیم که خود را از پیامدهای این قوانین
نیز محفوظ نگه داریم.
این قوانین ،یعنی نظم و نظامی که در جهان وجود دارد منعکس کننده ماهیت خدا می باشند.
خدا نیز اینگونه است.

روز پنجم

در روز پنجم خدا مجموعه کامل حیات آبی و پرندگان را آفرید.

و خدا گفت« :آبها از انبوه جانداران پر شود و پرندگان بر فراز زمین در فلک آسمان
پرواز کنند ».پس خدا موجودات بزرگ دریایی و همۀ جانداران را که میجنبند و
آبها را پر میسازند ،گونه به گونه ،و همۀ پرندگان بالدار را گونه به گونه آفرید .و
خدا دید که نیکوست.
پیدایش  23 ،21-20:1ترجمه هزاره نو
شامگاه شد و بامداد آمد ،روز پنجم.

روز ششم

روز ششم اوج کار خدا در آفرینش جهان بود .آن روز را خدا با آفرینش حیوانات در خشکی
آغاز کرد.

و خدا گفت« :زمین جانداران را گونه به گونه بر آ َو َرد ،چارپایان و خزندگان و وحوش
زمین را ،گونه به گونه ».و چنین شد.
پس خدا وحوش زمین را گونه به گونه ساخت ،و چارپایان را گونه به گونه ،و همۀ
خزندگان روی زمین را گونه به گونه؛ و خدا دید که نیکوست.

گونه ها

پیدایش  25-24:1ترجمه هزاره نو

نوشته شده است که در روزهای سوم ،پنجم و ششم ،گیاهان ،موجودات آبی ،پرندگان و
حیوانات گونه به گونه آفریده شدند .عبارت گونه به گونه به چه معناست؟ به طور خیلی ساده
این عبارت بدان معنا است که گربه ها گربه می زایند و سگها سگ و فیلها فیل تولید می کنند.
علیرغم اینکه موجودات می توانند به اشکال مختلف ۱زاد و ولد کنند ،اما همواره همان گونه
هستند .به عنوان مثال شما می توانید انواع و اقسام اسب را تربیت کرده و آنها را به مرحله
زاد و ولد برسانید .شما در نهایت با اسبان مختلفی روبرو خواهید بود که تولد یافته اند .شما
اسبان مختلفی از نژادهایی گوناگون از قبیل نژادهای عرب و کالدسدال و غیره خواهید داشت،
اما همه آنها به هر حال اسب نام دارند .هیچ چیز جدیدی اضافه نشده است .در حقیقت تنها
تفاوتی که ایجاد شده ،کاهش یافتن داده های ژنتیکی آنها است نسبت به زمانی که آنها با
نژادهای دیگر برای تولید مثل آمیخته شده بودند .از طرف دیگر ،بخاطر ثابت بودن گونهها
است که یک کشاورز دیگر الزم نیست نگران آن باشد که مبادا گوسفندانش با اسبان او
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جفت گیری نمایند .یکبار دیگر مشاهده می کنیم که خداوند قوانین فیزیکی را برای برقراری
نظم در آفرینش قرار داده است.

کامل ،بی عیب ،مقدس

با آفرینش جهان هستی ،کتاب مقدس بارها می نویسد...

 ...خدا دید که نیکو است.
این یکی دیگر از آیات کوتاه ولی پر معنای کتاب مقدس است .زمانی که خدا همه چیز را
آفرید ،او آنها را واقع ًا نیکو آفرید.
مزمور  30:18ترجمه هزاره نو
و اما خدا ،راه او کامل است؛ کالم خداوند خالص است.
ما انسانها هرگز نمی توانیم چیز بی عیب درست کنیم .هر آنچه ما درست کنیم با وجود اینکه
ممکن است مقبول واقع شود و کارایی داشته باشد ولی در عین حال دارای نواقصی خواهد
بود .اما زمانی که خدا آفرید ،او همه چیز را بی عیب و نقص آفرید.
کتاب مقدس می گوید که خود خدا کامل و بی نقص است .ما برای بیان ابعاد مختلف کاملیت
خدا از واژه هایی مانند قدوس ،عادل و پاک استفاده می کنیم.
اشعیا  3:6ترجمه هزاره نو
قدوس ،قدوس ،قدوس است خداوند لشکرها.
 ...خدای قدوس خویشتن را به عدالت ،قدوس خواهد نمود .اشعیا  16:5ترجمه هزاره نو
همانطور که به مطالعه کالم خدا ادامه می دهیم به بررسی عمیقتر این واژه ها خواهیم
پرداخت ،ولی آنچه که در حال حاضر الزم است بدانیم این است که واژه های قدوس ،عادل
و پاک برای توصیف ذات کامل خداوند به کار می روند.
قدوسیت کامل خدا نباید به هیچ وجه نادیده گرفته شود .دانستن اینکه خداوند عادل است
برای فهم درست آنچه خداوند بر بشریت آشکار کرده است ،ضروری می باشد .این بخش
از صفات بارز خدا همواره باید با دقت تمام مورد توجه قرار بگیرد و به هیچ عنوان نباید کنار
گذاشته شود .همانطور که به مطالعه این کتاب ادامه می دهید ،این مطلب را همواره در ذهن
خود داشته باشید.
کاملیت ،اساس ماهیت خدا و جنبه ای دیگر از بزرگی اوست .از آنجاییکه خداوند کامل است،
پس تنها می تواند یک دنیای کاملی را بیافریند .همانطورکه خواهیم دید جهان آفرینش اکنون
تغییر یافته است ولی در ابتدا کامل و بی نقص بود .خداوند فرمود که آفرینش نیکو و کامل بود.
پیدایش  25:1ترجمه هزاره نو

خدا عالقه مند است

خدا می توانست همه گیاهان و حیوانات را سیاه و سفید بیافریند ولی او این کار را نکرد بلکه
همه چیز را به رنگها و اشکال مختلف آفرید .نه تنها خدا رنگهای مختلف را آفرید بلکه چشم
را نیز آفرید تا نظاره گر این رنگهای مختلف باشد.
خدا انواع و اقسام خوراکی های مختلف را با مزه های مختلف آفرید .او نه تنها مزه های
مختلف را آفرید بلکه به ما حس چشایی داد تا بتوانیم توسط آن ،طعم اقسام مختلف غذاها
را که بی نهایت می باشند چشیده و از آنها لذت ببریم.
عالوه بر همه اینها خداوند عطر و بوی مختلفی به گلهای گوناگون داد و در عین حال حس
بویایی را آفرید تا بتوان آنها را بویید و از عطر خوش گلهای مختلف لذت برد.
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خدا می توانست در آفرینش حیات گیاهی و نباتی محدودیت قائل شود .واقعیت این است که
بخش محدودی از گیاهان و نباتات کافی بود تا نیازهای ما را کام ً
ال جوابگو باشند .ولی خیر،
خدا این کار را نکرد بلکه تنوع عجیبی در خلقت گیاهان قرارداد .همه اینها دالیل بسیار گویایی
هستند از اینکه خداوند خدایی است که واقع ًا عالقه مند است .کتاب مقدس می گوید که او...

 ...همهچيز را به فراوانیبرای ما فراهم میسازد تا از آنها لذت ببريم.

اول تیموتائوس  17:6ترجمه هزاره نو

نه تنها خدا توانایی آفرینش چنین جهان متنوعی را داشت بلکه توانایی او همواره با محبت
وی آمیخته بود .خدا بزرگ است و همواره خودش را توسط اعمال نیکو در جهان به ما آشکار
کرده است که تمامی آنها بیانگر محبت او نسبت به ما می باشند.
خداوند هنوز که هنوز است بشر را با شگفتیهای جهان آفرینش مبهوت کرده است .فهم
بسیاری از امور برای قرنها بدلیل ناتوانی بشر برای او امکان پذیر نبود .با اختراع و پیشرفت
میکروسکپهای الکترونیکی ،اتم شکنها ،تلسکوپهای مداری و تکنولوژی های دیگر ،بشر
توانایی آن را پیدا کرد تا به عمق برخی از این امور پنهان پی ببرد .جالب اینجاست که بشر
نه تنها هرگز از این یافته های خود خسته نشده است بلکه بر عکس هرچه بیشتر انسان
حقایق را کشف میکند ،بیشتر مبهوت گشته و بیش از پیش پی به نادانسته های خود برده
و تحت تاثیر یافته های خود قرار می گیرد .این در حالی است که تمام این یافته ها از ابتدا
وجود داشته اند .تمام آنها توسط خدای عظیم و مهیب آفریده شده بودند.

خداوند بزرگ است و شایان ستایش بسیار؛ عظمت او را کاوش نتوان کرد.

مزمور  3:145ترجمه هزاره نو

قبل از اینکه خورشید در روز ششم غروب کرده و خدا آفرینش جهان را تکمیل نماید ،یک
گام دیگر نیز باید برداشته می شد و آن آفرینش مرد و زن بود.

۳

مرد و زن

روز ششم (ادامه)

روز ششم با آفرینش حیوانات آغاز شد .اکنون تمرکز داستان تغییر می یابد .تا این لحظه
خداوند جهان را برای سکونت آماده ساخته بود .به طور قطع فرشتگانی که ناظر کار آفرینش
بودند همواره به این فکر می کردند که خداوند چگونه کار آفرینش جهان را پایان خواهد داد.
آیا زمین برای آنها خلق شده بود؟ ما نمی دانیم که آیا فرشتگان چنین تصوری داشتند یا نه،
ولی به طور قطع ،جریان آفرینش جهان توسط خداوند که در نهایت به آفرینش انسان منجر
گردید ،هیجان فرشتگان را بر انگیخته بود.

آنگاه خدا گفت« :انسان را به صورت خودمان* و شبیه
خودمان* بسازیم ،و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان
و بر چارپایان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین
میخزند ،فرمان براند ».پس خدا انسان را به صورت خود
آفرید ،او را به صورت خدا آفرید؛ ایشان را نر و ماده آفرید.
پیدایش  27-26:1ترجمه هزاره نو

*ممکن است این سوال برای
شما مطرح شده باشد که
منظور خدا از اینکه گفت
«انسان را به صورت خودمان
بسازیم »،چیست؟ ما در
بخشهای بعدی ،به بررسی
این مطلب خواهیم پرداخت.
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صورت خدا

کتاب مقدس می گوید که خداوند انسان را به صورت خدا آفرید .البته این بدان معنا نیست
که ما خدا هستیم .هیچکدام از ما دانای مطلق و قادر مطلق نیستیم .ما نمی توانیم در یک
آن ،همه جا حضور داشته باشیم .کتاب مقدس این را نیز نمی آموزد که ما خدایان کوچک
هستیم .بلکه انسان مانند آینه ای می باشد که تصویر چیزی را نشان می دهد .هر چند آینه
منعکس کننده آن چیز است در عین حال خود آن چیز نمی باشد .به یک معنا می توان گفت
که بین خدا و انسان امور مشترکی وجود دارد.

اول اینکه خدا انسان را با فکر آفرید .به عبارت دیگر می توان گفت که خدا شمه ای از هوش
خود را به ما داده است .به دلیل داشتن فکر است که ما می توانیم تحقیق کنیم ،بفهمیم و
بیافرینیم .اینها توانایی هایی هستند که خدا دارد .ما هرچند دارای هوش هستیم ولی دانای
مطلق نیستیم .در حقیقت ما با یک دانش بسیار کمی وارد این دنیا شده ایم و تمام دانش ما
دانسته هایی است که ما می باید بیاموزیم.
خدا همچنین انسان را با عواطف و احساسات خلق کرد .توانایی احساس کردن یکی از
جنبههای مهم انسانیت است .بدون داشتن احساسات ،واکنش شما با دیگران درست مانند
واکنش آدم آهنی ها با انسانهای دیگر می بود .کام ً
ال بدیهی است که چنین واکنشی بسیار
عکس آدم آهنی که هیچگونه احساسی ندارد ،کالم خدا به
سرد و مکانیکی می باشد .بر
ِ
ما می آموزد که خداوند مهربان است ،او رحیم است و زمانی که ظلم را می بیند غضبناک
می گردد .خدای بی احساس و بدون عاطفه ای که توانایی درک محبت و عشق را نداشته
و هیچگونه دلسوزی از خود نشان ندهد ،خدای بسیار وحشتناکی خواهد بود .خدا ما را با
احساسات آفرید زیرا خود او نیز احساسات دارد.
خدا همچنین انسان را با اراده آزاد آفرید .هیچکس در اینکه انسان توانایی تصمیم گیری و
انتخاب دارد شک نمی کند .توانایی بشر برای انتخاب و اینکه انسان می تواند چیزی را بر
چیز دیگر ترجیح دهد به او زندگی ای شاد و پر از تنوع داده است .برخی عاشق برنج هستند،
و برخی سیب زمینی را ترجیج می دهند ،برخی برای صبحانه ،نان و پنیر می خورند و برخی
کره مربا را ترجیح می دهند و برخی نیز تخم مرغ و یا فقط آب میوه یا چای می نوشند.
چیزهایی که شما می توانید انتخاب کنید نامحدود هستند.
توانایی انتخاب ،ما را از دنیای روباتها که نمی توانند تصمیمات مستقل بگیرند جدا می کند.
آدم آهنی فقط نقشی را ایفا می کند که برای آن برنامه ریزی شده است .در حالی که به
انسان اراده داده شد تا بتواند آزادانه از خدا پیروی کند ،نه مانند آدم آهنی ،بلکه مانند کسی
که با هوش خود می فهمید که خدا او را دوست داشته و به فکر اوست .به همین خاطرانسان
همواره واقف است به اینکه خدا بهترین ها را برای او در نظر دارد.
داشتن هوش ،عاطفه ،و اراده بیانگر این هستند که ما به صورت خدا آفریده شده ایم .البته
در این راستا موارد دیگری نیز وجود دارند که ما در اینجا قصد بررسی آنها را نداریم .کتاب
مقدس می گوید ...

َس حیات دمید و آدم
 ...آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَف ِ
پیدایش  7:2ترجمه هزاره نو
موجودی زنده شد.
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َس حیات معموال به معنای داشتن روح است و به جنبه غیر مادی انسان اشاره می
عبارت نَف ِ
کند .این یکی دیگر از جلوه های صورت خدا است زیرا که خدا نیز روح است .همانطور که
قب ً
ال بیان کردیم ،ارواح را نمی توان دید زیرا که آنها بدنهای جسمانی ندارند .ولی در مورد
انسان خدا تصمیم گرفت که برای او یک خانه جسمانی فراهم کند که روح او بتواند در آن
مستقر شود ،خانه ای که از خاک زمین درست شده بود .زمانی که این خانه یا بدن درست
شد ،با وجود اینکه از همه نظر کامل بود اما حیاتی در آن نبود .بدن زمانی حیات پیدا کرد که
خدا روح حیات را در او دمید .فقط خداست که می تواند به چیزی حیات ببخشد .هیچ انسان
یا فرشته ای این توانایی را ندارد .در اینجا یک بار دیگر شاهد این حقیقت هستیم که خدا
کام ً
ال از آفریده های خویش متمایز است .او از همه آنها عظیمتر است.

یک همیار

اولین انسانی که خدا آفرید آدم نام داشت که به معنای مرد است .بعد از آفرینش مرد ،خدا
زن را آفرید.

یهوه خدا فرمود« :نیکو نیست که آدم تنها باشد ،پس یاوری مناسب برای او میسازم».
پیدایش  18:2ترجمه هزاره نو

پس یهوه خدا خوابی گران بر آدم مستولی کرد و در همان حال که آدم خفته بود
یکی از دندههای او را گرفت و جای آن را با گوشت پر کرد .آنگاه یهوه خدا از همان
دندهکه از آدم گرفته بود زنی ساخت و او را نزد آدم آورد.
آدم و زنش هر دو عریان بودند و شرم نداشتند.

پیدایش  25 ،22-21:2ترجمه هزاره نو

در مورد این آیات بحث های داغی مطرح شده است .برخی می گویند که خدا در آفرینش
زن ،او را در مرحله پایین تری از مرد قرار داد .این نظریه درست نیست .خدا زن را از پهلوی
مرد گرفت تا یاور او باشد نه از پاشنه مرد تا برده او باشد .آدم همسر خود را حوا نامید که
به معنای حیات دهنده است.

باغ کامل

و یهوه خدا باغی به سمت شرق ،در عدن غرس کرد ،و آدم را که سرشته بود در آنجا
نهاد .و یهوه خدا همه گونه درختان چشمنواز و خوش خوراک را از زمین رویانید.
درخت حیات در وسط باغ بود ،و نیز درخت شناخت نیک و بد.
پیدایش  9-8:2ترجمه هزاره نو

هیچکدام از باغها و پارکهای طبیعی و باغ وحشهای دنیا نمی تواند با باغ عدن مقایسه شوند.
آن باغ ،بهشت کاملی بود که هیچ قلمی نمی تواند زیبایی آن را توصیف کند! آب و هوا نیز
به گونه ای دیگر بود .کتاب مقدس می گوید...

نهال کشتزار هنوز بر زمین نبود و هیچ گیا ِه کشتزار هنوز نروییده بود ،زیرا
...هیچ ِ
یهوه خدا هنوز باران بر زمین نبارانیده بود و انسانی نبود تا بر آن کِشت کند ،بلکه
مه از زمین برمیآمد و تمام روی زمین را سیراب میکرد .پیدایش  9-8:2ترجمه هزاره نو
نمی توان به طور کامل فهمید که باغ عدن به چه شکلی بوده است .اما آنچه واضح است
این است که خداوند باغ عدن را نیافرید تا آدم و حوا در آن برای زندگی زجر بکشند .در باغ
عدن وفور نعمت بود و خداوند هر آنچه ممکن بود آدم و حوا به آن احتیاج داشته باشند در
آنجا قرار داده و آنجا بهترین مکان برای زندگی بود.
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آفریدگار-صاحب

خدا نظر آدم و حوا را در مورد زندگی کردن در باغ جویا نشد .او می دانست چه چیزی برای
آنها بهتر است .خدا بدون مشورت با دیگران می توانست عمل کند زیرا او به عنوان آفریدگار
جهان ،صاحب آن نیز بود( .بیاد بیاورید داستان مردم قبیله ای که معتقد بودند سازنده قایق،
صاحب آن نیز می باشد).

زمین و همۀ موجوداتش از آن خداوند است ،جهان و همۀ ساکنانش.

مزمور  1:24ترجمه هزاره نو

آن اوییم...
بدانید که یهوه خداست! اوست که ما را آفرید و ما از ِ

مزمور  3:100ترجمه هزاره نو

خدا فرشتگان را خلق کرده و به همین خاطر تمام فرشتگان به خدا تعلق داشتند .به همین
گونه آدم نیز به خدا تعلق داشت زیرا که خدا او را آفرید .همانگونه که خدا فرشتگان را برای
خدمت آفریده بود ،او آدم را نیز برای کار در زمین قرار داد.

یهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری
پیدایش  15:2ترجمه هزاره نو
نماید.
اینکه خدا از آدم و حوا برای قرار دادنشان در باغ عدن پرسش نکرده بود ،دلیل بر بی اختیار
بودن آنها نیست .خدا آدم را به گونه ای خلق کرد که دارای اراده یا توانایی تصمیم گیری
بود .در برخی از جنبه های زندگی ،مث ً
ال زمانی که انسان می خواهد دوست داشتن خود نسبت
به کسی را ابراز کند ،اراده انسان زمانی می تواند عمل کند که امکان انتخاب وجود داشته
باشد .به همین منظور خداوند در مقابل انسان دو درخت قرار داد که او می باید تصمیمی را
اتخاذ می کرد.

و خداوند خدا درخت حیات و درخت شناخت نیک و بد را در وسط باغ قرار داد.

پیدایش  9:2ترجمه هزاره نو

اولین درختی که در آیه ذکر شده درخت حیات است .اگر انسان از آن درخت می خورد برای
همیشه زنده می ماند که در واقع در این مشکلی دیده نمی شد.
اما در مورد درخت دوم ،کتاب مقدس با اخطار سخن می گوید .آن ،درخت شناخت نیکی و
بدی بود .آدم و حوا در مورد نیکی می دانستد ولی بدی موضوع دیگری بود .هر دوی آنها
کامل خلق شده بودند و در زندگی نیز فقط نیکی خدا را تجربه کرده بودند .کتاب مقدس
میگوید اگر آدم و حوا از میوه این درخت می خوردند آنگاه نه تنها نیکویی را می دانستند
بلکه به بدی نیز واقف می شدند.

و یهوه خدا آدم را امر کرده ،گفت« :تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه
بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری ،زیرا روزی که از
پیدایش  17-16:2ترجمه هزاره نو
آن خوردی به یقین خواهی مرد».
قب ً
ال گفتیم که نادیده گرفتن یکی از قوانین طبیعی مثل قانون جاذبه زمین ،پیامدهایی را
در پیش دارد .این اصل که «شکستن یک قانون پیامدهایی را به همراه خواهد داشت» در
مورد تمام قوانین و دستورات خداوندی نیز صادق است .در اینجا خدا یک دستور خیلی ساده
به بشر داده بود« .از میوه آن یک درخت نخور ».پیامدهای شکستن آن حکم نیز به وضوح
بیان شده بود :انسان خواهد مرد.
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برخورد آدم نسبت به این درخت نشان داد که او مانند یک موجود مکانیکی آفریده نشده ،بلکه
او دارای قدرت اراده و تصمیم گیری بود .او می توانست بخورد و می توانست نخورد ،اطاعت
کند یا نااطاعتی کند .با دادن قدرت اراده به آدم و حوا ،آنها از قلمرو موجودات مکانیکی که
با برنامه ریزی خاصی حرکت می کنند ،خارج شده بودند .فرق است بین کسی که برنامه
ریزی شده و یا از روی اجبار می گوید «من از تو اطاعت می کنم» با کسی که توسط اراده
آزاد خویش تصمیم می گیرد که اطاعت کند .توانایی تصمیم گیری و داشتن اراده چیزی
است که به واژه اطاعت معنای عمیقی می بخشد .اراده ،باعث می شود که ارتباطات ،عمیق
و صادقانه باشند.
این یگانه محدودیتی که در ابتدای آفرینش منظور گردید در حقیقت زندگی را برای انسان
سخت نکرده بود .آنها همه چیز را به فراوانی داشتند.

...و یهوه خدا همهگونه درختان چشمنواز و خوشخوراک را از زمین رویانید.

آفریده شده برای جالل او

پیدایش  9:2ترجمه هزاره نو

این موضوع که خداوند به آدم و حوا قدرت اختیار داده بود بدان معنا نبود که خدا می خواست
آنها بروند و در نقطه ای از این جهان هستی برای خود اصولی مطابق با میل و سلیقه شخصی
خود تدوین نموده و قلمرو حکومتی خاصی برای خویش تاسیس کنند .بلکه انسان آفریده شده
بود تا جالل و عظمت خدا را منعکس نموده و تمام جالل و اکرام را به او بدهد.

اي خداون ْد خدای ما ،تو سزاوار جالل و ع ّزت و قدرتی ،زيرا که آفريدگار همهچيز
تويی و همهچيز به خواست تو وجود يافت و به خواست تو آفريده شد.
مکاشفه  11:4ترجمه هزاره نو

زمانی که فرزندی از پدر خود اطاعت می کند در حقیقت او برای پدر خود احترام قائل میشود.
عین همین مطلب در ارتباط بین انسان و خدا صادق است .انسان با داشتن اراده آفریده شده
بود تا اینکه با تصمیمهایی که از روی اختیار و اراده خود می گرفت خدا را خوشنود کرده و
او را محترم بشمارد .به عبارت دیگر خداوند به عنوان آفریدگار کل هستی این شایستگی
را دارد که انسان تمام احترام و حرمت را به او بدهد .چنین احترامی نتایج با شکوهی را به
همراه خواهد آورد .کتاب مقدس می گوید زمانی انسان به سعادت و خوشبختی واقعی دست
می یابد که به درستی در نقشه ای که خدا برای او در نظر گرفته است ،قرار بگیرد .برای
آدم و حوا این چنین بود.

خدا ایشان را برکت داد و خدا بدیشان فرمود« :بارور و کثیر شوید و زمین را پر
سازید و بر آن تسلط یابید .بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانداری
پیدایش  28:1ترجمه هزاره نو
که بر زمین حرکت میکند ،فرمان برانید».

انسان ،دوست خدا

خداوند برای آدم و حوا بهترین ها را می خواست .او تمامی نیازهای آنها را فراهم کرده بود.

آنگاه خدا گفت« :اینک همۀ گیاهان دانه دار را که بر روی تمامی زمین است و
همۀ درختان برخوردار از میوۀ دانهدار را به شما بخشیدم تا خوراک شما باشد .و به
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خزندگان روی زمین که جان در
همۀ وحوش زمین و همۀ پرندگان آسمان و همۀ
ِ
خود دارند ،همۀ گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم ».و چنین شد.
پیدایش  30-29:1ترجمه هزاره نو

کتاب مقدس می نویسد که خدا هنگام عصر ،زمانی که هوا خنک بود آمد تا با آدم راه برود.
درک این مطلب برای ما بسیار سخت است .اینکه انسان چگونه می توانست در حضور خداوند
زندگی کند ماورای قدرت اندیشه ماست .بسیار واضح است که تغییری صورت گرفته است .از
طرفی کالم خداوند به قدری واضح و روشن بیان می دارد که خدا از آدم و حوا فاصله نداشته
بلکه او آفریدگاری بود که دوست آدم و حوا بود .از طرفی کامل بودن آدم و حوا و مبری
بودن آنها از هر گونه خطا و اشتباه به آنها این تواناِیی را می داد که همگام با خدا باشند.
فقط انسانهای کامل ۲می توانند با خدای کامل معاشرت داشته و در حضور وی زندگی کنند.
امروزه ،یک خانواده ایده آل خانواده ای است که والدین از فرزندان خویش مراقبت کرده و به
آنها محبت می نمایند و در عین حال فرزندان نیز از والدین خویش به نحو خاصی قدردانی
نموده و همواره برای آنها احترام و حرمت قائل می شوند .فرزندان احترام و حرمت خود نسبت
به والدین را توسط اطاعت عاشقانه خود نشان می دهند .عین همین رابطه بین خدا و آدم
و حوا بر قرار بود .خدا از روی محبت خویش تمامی نیازهای آنها را فراهم کرده بود و آدم
و حوا نیز از روی محبت خود تمام احترام و حرمت را به او داده و از او اطاعت می کردند .و
خدا جهان را به این طریق آفرید.

آفرینش تکمیل شد

و خدا هرآنچه را که ساخته بود دید ،و اینک بسیار نیکو بود .شامگاه شد و بامداد
پیدایش  31:1ترجمه هزاره نو
آمد ،روز ششم.

وقتی ما انجام پروژه ای را آغاز می کنیم معمو ًال در ابتدا با عالقه و اشتیاق فراوان حرکت
می کنیم .ولی برخی مواقع ،در جریان انجام پروژه خسته شده و آن را کنار می گذاریم.
اما خدا چنین عمل نمی کند .او همواره آنچه که آغاز کرده است را به پایان برده و کامل
میکند .ما ممکن است فکر خودمان را در مورد نقشه های خود عوض کنیم ولی خدا هرگز
چنین کاری نمی کند.

...نقشههای خداوند جاودانه پابرجاست ،و تدبیرهای دلش در همۀ نسلها.

مزمور  11:33ترجمه هزاره نو

آفرینش انجام شد .کتاب مقدس می گوید که خدا در روز هفتم استراحت کرد ،نه اینکه او
خسته شده بود ،بلکه چون آفرینش تکمیل شده بود .زمان آن رسیده بود که خداوند از آنچه
آفریده بود لذت ببرد!
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موضوع تکامل چه می شود؟
کالم خداوند چیزی در مورد تکامل نمی گوید .بحث «آفرینش-تکامل» ،جنجالهای
بسیاری را بین علم و مذهب بوجود آورده است .هدف از نوشتن این کتاب پرداختن
به این موضوع نیست ولی با این حال یک نگاه مختصری در اینجا بدان می اندازیم.
اول اینکه محسوب کردن تکامل به عنوان علم و از طرفی خلقت به عنوان مذهب ،کار
زیاد عاقالنه ای نیست .از زمانی که چارلز داروین در سال  ۱۸۵۹نظریه تکامل خود را
انتشار داد تا امروز ،اصل نظریه او دستخوش تحوالتی گردیده که در نتیجه فرضیه های
دیگری از قبیل نئو داروینزم و تعادل نقطه ای بوجود آمده اند که تمامی آنها با یکدیگر
تفاوتهای زیادی دارند .امروزه نظرات و داده های یگانه ای برای توضیح آغازها و منشا
وجود ندارد که مورد قبول همگان باشند .بسیاری از اندیشمندان ،تکامل را به عنوان
علم خالص قبول ندارند بلکه آن را نوعی مذهب می دانند .مطابق با این مذهب ،خدا
وجود ندارد و طرفداران آن ایمان خویش را بر زمانهای فشرده و اصل تصادف استوار
می کنند .اینان معتقدند که پذیرش نظریه تکامل مولکول به انسان باعث نقض قوانین
اساسی فیزیک می گردد.
از طرف دیگر قرار دادن نظریه تکامل به طور کامل در حیطه مذهب نیز نمی تواند
درست باشد .گروه برجسته ای از دانشمندان بیان داشته اند که این جهان پیچیده نمی
تواند به تنهایی وجود داشته باشد مگر اینکه یک طراح (نظیر خدا) یا گروهی از طراحانی
داشته باشد .بر اساس عقیده این دانشمندان در تمام جهان حتی در جزئی ترین امور،
پیچیدگی ساده نشدنی ای ۳وجود دارد .اینان بر این عقیده هستند که چنین پیچیدگی
و نظمی تنها زمانی می تواند وجود داشته باشد که از ابتدا به همین گونه طراحی شده
باشند .این ترکیب و پیچیدگی نمی تواند تصادف ًا و از طریق تکامل بوجود آمده باشد.
هر چند برخی از این دانشمندان به کتاب مقدس ایمان ندارند ولی بسیاری از آنها برای
آن ارزش خاصی قائل هستند .اینگونه متفکرین را اغلب به عنوان دانشمندان آفرینش
لقب می دهند.
از اواسط دهه شصت تاکنون ،انفجار عظیمی در دنیای انتشارات در مورد این موضوع رخ
داده است که بسیاری از آن نوشته ها قابل فهم همگان است (نگاه کنید به ضمیمه).
می خواهم شما را تشویق کنم قبل از اینکه برای خود تصمیمی بگیرید به مطالعه
برخی از این نوشته ها که ممکن است به زبانی که شما بر آن تسلط دارید ترجمه شده
باشند ،بپردازید.
با مطرح شدن موضوع دایناسورها ،برخی در مورد گزارش آفرینش شک می کنند .در
حالی که بر اساس تعالیم کتاب مقدس هیچ دلیلی وجود ندارد که ما نتوانیم بپذیریم
خدا دایناسورها را نیز درست مانند حیوانات دیگر و به موازات آنها خلق کرده باشد.
شواهدی وجود دارد که نشان می دهد که قدمت دایناسورها به اندازه قدمت انسان است.
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برخی در مورد قدمت عمر زمین دچار حیرت شده اند .برخی قدمت آن را خیلی زیاد
می دانند ،اما کتاب مقدس قدمت میلیاردها ساله زمین را روا نمی دارد .درست است که
امروزه دانشمندان ابزارهای زمان سنج گوناگونی را از قبیل مدلهای نجومی ،خورشیدی،
زمینی ،و بیولوژیکی ۴برای اندازه گیری عمر جهان اختراع کرده اند .اما تا زمانی که برای
استفاده از این ابزارها می باید از محاسبات عقالنی استفاده شود ،قطع ًا تمام نتایج آنها
نسبی و فقط محدود به فرضیات خود دانشمندان خواهد بود .عالوه بر اینها ،قدمتهایی
که امروزه برای زمین محاسبه شده است دانشمندان را به خارش سرهای خود وا داشته
است .بسته به اینکه از چه نوع مدل زمان سنجی استفاده شده باشد ،قدمتهای ارائه
شده تفاوتهای بسیاری با هم داشته اند که بین هزاران تا میلیاردها سال تفاوت دارند.
داروین بیان داشت که تکامل زیستی  ۴۰۰میلیون سال است در حالی که امروزه این
رقم تخمینی از ۴/۶میلیارد سال آغاز می گردد .ساعت چه کسی درست کار می کند؟
آیا پاسخ درستی وجود دارد که با آنچه کتاب مقدس می گوید مطابقت داشته باشد؟
اگر تحقیقات خود را به طور منسجم بر اساس کتاب مقدس ادامه دهیم خواهیم دید
که خدا یک جهان کامل آفرید .از همان ابتدا که خدا دنیا را آفرید ،آدم می توانست در
میان درختان سر به فلک کشیده بخرامد ،و در میان انبوه زیادی از حیوانات رژه رفته
و در شب نظاره گر ستارگان آسمان باشد .احتما ًال در همان موقع آدم فکر می کرد که
«این جهان مدتهای زیادی وجود داشته است ».در حالی که خداوند به او یاد آوردی
می کرد که خیر ،جهان فقط شش روز است که آفریده شده است .خدا کل هستی را
یکباره به طور کامل آفرید و از همان روز اول عملکرد آن نیز کامل بود .دانشمندان با
مشاهده آنچه امروزه نظاره می کنند می خواهند گذشته را توضیح دهند  -درست مانند
آدم .در حالی که کالم خدا اساس آفرینش را از چشم انداز یک شاهد عینی ثبت کرده
است ،یعنی خو ِد خدا.
پس آیا ادعای خدا درباره آفرینش جهان درست است؟ ما به چه کسی اعتماد کنیم؟ به
سخن چه کسی باید توکل کرد؟ قرنها پیش ،پادشاهی ،شگفتی خود را از جهان هستی
بگونه زیر بیان داشت:

چون به آسمانهای تو بنگرم ،که صنعت انگشتان توست ،و به ماه و ستارگان
که تو بر قرار داشتهای ،گویم :انسان چیست که در اندیشهاش باشی ،و بنیآدم،
که به او روی نمایی؟
او را اندکی کمتر از فرشتگان ساختی و تاج جالل و اکرام را بر سرش نهادی.
بر کارهای دستت ،او را چیرگی بخشیدی و همه چیز را زیر پاهایش نهادی:
گوسفندان و گاوان را ،به تمامی ،و جانوران صحرا را؛ پرندگان آسمان ،و ماهیان
دریا را؛ و هر آنچه را که از راه دریاها میگذرد .ای یهوه ،خداوندگار ما ،چه
مزمور  9-3:8ترجمه هزاره نو
شکوهمند است نام تو در سرتاسر زمین!
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	1

شیطان

زمانی که خدا مهر تایید خود را بر آفرینش زد ،خلفت تکمیل شد .در نظر خدا آفرینش بسیار
نیکو بود .همه چیز منظم بود .نه دردی وجود داشت و نه مرضی .نه تالش بقایی و نه نزاعی،
و از همه مهمتر نه مرگ و میری .بین خدا و انسان یک رابطه ویژه بر قرار بود ،یک مشارکت
و دوستی منحصر بفرد .عدن بهترین و کاملترین مکان برای زندگی بود .همه چیز نیکو بود.
اما امروز ما همواره با درد و بیماری روبرو هستیم و فقط آنهایی می توانند ادامه بقا داشته
باشند که قویتر و قابلتر باشند .اغلب اوقات ما آرزو می کنیم که ای کاش بشر فقط با هم
اختالفات فکری می داشت .در حالی که هر لحظه ،خطر جنگها ،بسیاری از نقاط روی زمین
را تهدید می کند .به نظر می آید که حیات ،مملو از خشونت ،گردن کلفتی و زورگویی شده
است .انسان قوی انسان ضعیف را می بلعد .سوء استفاده از قدرت چه در خانواده و چه در
حکومت ،همواره جامعه را آزار می دهد .همه چیز درحال فسیل شدن و تحلیل رفتن و فاسد
شدن است .از حیات وحش گرفته تا زندگی بشر ،چنین به نظر می آید که همه چیز گرفتار
یک نبرد دائمی شده است .دنیا دیگر مکان نیکویی نیست .چه شده است؟

لوسیفر

تمام اینها به باغ عدن برمی گردد .کتاب مقدس درباره لوسیفر می گوید که

تو در عدن ،درباغ خدا بودی و هرگونه سنگ گرانبها  ...پوشش تو بود.

حزقیال  13:28ترجمه قدیم

بیاد دارید که لوسیفر قوی ترین روحی بود که خدا آفریده بود .نام او به معنای ستاره صبح
می باشد .لوسیفر در رده فرشتگانی بود که کروبی لقب داشتند و به خاطر مسئولیتهای خاصی
که داشت همواره در پیشگاه خدا حاضر بود.

تو کروبی مسح شده سایه گستر بودی  ...تو بر کوه مقدس خدا بودی ...

حزقیال  14:28ترجمه هزاره نو

لوسیفر کامل بود .زیبایی و حکمت او غیر قابل توصیف بود.

از روزی که آفریده شدی  ...در طریقهایت کامل بودی ...

حزقیال  15:28ترجمه هزاره نو

تو الگوی کمال بودی ،آکنده از حکمت و کامل در زیبایی.

حزقیال  12:28ترجمه هزاره نو

هر چند لوسیفر قوی ترین فرشته بود ،هیچ اشاره مستقیمی وجود ندارد دال بر اینکه او بر
دیگر موجودات روحانی حکومت می کرد.

غرور

حادثه دیگری در تاریخ رخ داد که الزم است درباره آن صحبت کنیم .این حادثه کمی بعد از
پایان یافتن آفرینش واقع شد .هرچند در مورد زمان وقوع این حادثه اختالف نظراتی وجود
دارد ،اما نوع حادثه بسیار واضح و روشن است .کتاب مقدس می گوید که لوسیفر مغرور شد.
او غرق زیبایی و قدرت خود شده بود و می دانیم که غرور همواره جاه طلبی را به همراه دارد.
پنج مرتبه لوسیفر اعالم می کند که «من خواهم» در مورد این «من خواهم ها» ساعتهای
زیادی می توان بحث کرد اما به طور خالصه می توان گفت که لوسیفر قصد راه اندازی یک
کودتای آسمانی را داشت.
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ای ستاره صبح ،ای پسر فجر...در دل خود می گفتی:
«به آسمان صعود خواهم کرد،
فرشتگان] خدا خواهم افراشت؛
و تخت خود را فراتر از ستارگان [یا
ِ
*متعال یکی از
بر کوه اجتماع جلوس خواهم کرد ،بر بلندترین نقطه کوه مقدس؛
نامهای خداست
به فراز بلندیهای ابرها صعود خواهم کرد،
اشعیا  14-12:14ترجمه هزاره نو
و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت*».
لوسیفر نه تنها می خواست کودتای آسمانی راه بیندازد ،بلکه قصد آن داشت که خود را در
مقام آن متعال قرار دهد .لوسیفر قصد داشت با انقالب خود ،خویشتن را به جای خدا بگذارد.
آنگاه او رهبر تمامی فرشتگان باشد و تمام کیهان تحت فرمان او قرار گیرد .قلب لوسیفر پر
از غرور و آکنده از جاه طلبی شده بود.
تنها چیزی که لوسیفر در نقشه خود در مورد آن فکر نکرده بود این بود که خدا از همه چیز
باخبر است .خدا دانای مطلق است و افکار لوسیفر نیز از قلمرو دانش خدا خارج نبود .کتاب
مقدس می فرماید خدا از غرور نفرت دارد .در فهرست چیزهایی که خدا از آنها نفرت دارد،
غرور جایگاه اول را دارا می باشد.

شش چیز است که خداوند از آنها بیزار است ،بلکه هفت چیز ،که از آنها کراهت
امثال  17-16:6ترجمه هزاره نو
دارد :چشمان متکبر ...
لوسیفر عمداً برای رسیدن به اهداف خویش ،مخالف نقشه خدا حرکت کرد .به یاد داریم که
خداوند فرشتگان را مانند روباتها نیافرید .آنها با داشتن اراده خلق شده بودند .تصمیم آنها
شدن با میل به خدای متعال بود .اما لوسیفر از فرشته بودن
برای خدمت خدا ،نشانه تسلیم ِ
خود راضی نبود .او در ذهن خود ،چیزی بزرگتر و بهتر را داشت .در نهایت مغرور شد و آماده
شورش گردید .لوسیفر نه تنها از جایگاه خود ناراضی بود ،بلکه از آفریدگار و طراح خویش نیز
دل خوشی نداشت .او هم خویشتن را و هم خالق خویش را حقیر می شمرد .حقیر شمردن به
معنای کوچک شمردن ،سبک شمردن ،بی اعتبار محسوب کردن کسی است .و این تمایلی
بود که لوسیفر نسبت به خدا داشت.
خداوند این تمایل لوسیفر را گناه نامید.

داوری

از آنجاییکه خدا کامل است ،او نمی توانست گناه لوسیفر را تحمل کرده و یا آن را نادیده
بگیرد .ماهیت کاملیت ،مستلزم نبود نقص است .ما این حقیقت را در عهد عتیق و نوشته
های انبیا به مراتب خواهیم دید.
خدای بر حق (عادل) ،با ناراستی شراکتی ندارد.
خدای قدوس ،جایی برای گناه نمی گذارد.
خدای بی گناه ،حضور گناه را تحمل نمی کند.
این یک اصل بدیهی است درست مانند سایر اصول فیزیکی که دنیای مادی را هدایت
میکنند .خدا در مقابل گناه لوسیفر بالفاصله از خود واکنش نشان داد و او را از جایگاهی که
در آسمان داشت اخراج نمود.

 ...تو گناه ورزیدی .پس تو را چون چیز نجس از کوه خدا بیرون افکندم .و تو را ای
کروبی سایه گستر ،از میان سنگهای آتشین نابود کردیم .دلت از زیبایی ات مغرور
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گشت ،و به سبب فر و شکوهت ،حکمت خویش را فاسد گردانیدی .پس تو را بر
حزقیال  17-16:28ترجمه هزاره نو
زمین افکندم ...
لوسیفر بدون جنگ میدان را ترک نکرد .او هنوز قدرت زیادی داشت و عالوه بر آن ،فرشتگان
بسیاری از او پیروی کردند .کتاب مقدس حتی جزئیات آنچه روی داد را بطور دقیق بیان کرده
است .برای درک بهتر موضوع ،من سعی کرده ام مطالب را به گونه ای خاص به هم پیوند
بدهم .در زیر آیاتی بیان شده است که مخاطب آن برای شما مبهم باشد .برای همین منظور
برای به انسجام در آوردن متن ،برخی از کلمات را به شکل زیر مشخص کردم.
آنگاه نشاني ديگر در آسمان پديدار شد :اژدهايي سرخفام و عظيم ُ ...دمش يک س ّوم
ستارگانِ آسمان را جاروب کرد و بر زمين فروريخت ...
و ناگهان جنگي در آسمان درگرفت .ميکائيل و فرشتگانش با اژدها جنگيدند و اژدها
و فرشتگانش در برابر آنان به پيکار ايستادند ،ا ّما شکست خوردند و پايگاه خود را
در آسمان از دست دادند.
اژدهاي بزرگ به زير افکنده شد ،همان مار کهن که ابليس يا شيطان نام دارد و
1
جمله جهان را به گمراهي ميکشاند .هم او و هم فرشتگانش به زمين افکنده شدند.

ابلیس ،شیطان ،دیوها

مکاشفه  9-7 ،4-3:12ترجمه هزاره نو

این متن می گوید که یک سوم فرشتگان ،لوسیفر را در شورشش پیروی کردند .لوسیفر به
عنوان ابلیس و یا شیطان معروف شد .همانگونه که نامهای خدا بیان کننده شخصیت اوست،
نامهای لوسیفر نیز بیان کننده شخصیت او می باشد .شیطان به معنای دشمن و مخالف می
باشد و ابلیس معنای تهمت زننده دروغگو و افترا زننده می دهد .فرشتگانی که با عصیانگری
خود به پیروی از شیطان پرداختند ،دیوها ،و یا ارواح پلید نام گرفتند.

دریاچه آتش

زمانی که خدا ابلیس و ارواح شریر مطیع او را از آسمان به زیر انداخت ،این فقط اولین مرحله
مجازات و داوری ارواح عصیانگر بود .کتاب مقدس می گوید که خدا مکانی را برای مجازات
جاودانی در نظرگرفته است...  ،

...آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است.
از این مکان معمو ًال تحت عنوان دریاچه آتش یاد می شود .اغلب کاریکاتورهایی که کشیده
می شوند و تصویرهایی که ارائه می گردند ،شیطان و ارواح پلید حامی او را بدینگونه به تصویر
می آورند که آنها در حالی که تا کمر در شعله های آتش می باشند با این حال نقشه های حیله
گرانه کشیده و توطئه می کنند .این درحالی است که کالم خدا به ما می گوید که شیطان هنوز
در دریاچه آتش افکنده نشده است .بعدها ،یعنی بعد از اینکه حوادث مختلفی در حول و حوش
او و ارواح شریرش رخ دهد ،شیطان برای همیشه در این مکان برای تنبیه شدن جاودانی حبس
خواهد گردید .در مورد این مکانی که در آینده خواهد بود کتاب مقدس چنین می نویسد ...
و ابليس ،که آنان را فريب داده بود ،به درياچه آتش افکنده شد  ...اينان روز و شب
مکاشفه  10:20ترجمه هزاره نو
تا ابد عذاب خواهند کشيد.
با وجود اینکه خدا شیطان و ارواح شری ِر پیرو او را از حضور خود رانده بود ،اما آنها قدرت و هوش و
خرد عظیم خویش را هنوز با خود داشتند .اکنون آنها دشمنان خدای متعال بودند و این به معنای
متی  41:25ترجمه قدیم
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آغاز یک جنگ دائمی بود .شیطان بر علیه هر آنچه که نیکو بود حرکت کرد .او به آلوده کردن
و مبارزه کردن با هر آنچه که خداوند در برنامه خود در نظر داشت و برایش مهم بود پرداخت.

	2

آیا خدا گفته است ...؟

زمانی که خدا آدم و حوا را خلق کرد ،آنها را به حال خودشان و بی منظور در زمین رها نکرد.
کتاب مقدس می فرماید که خدا در باغ با آدم و حوا مالقات می کرد و بسیار واضح است که
این یک دیدار دائمی و منظم بود که در باغ صورت می گرفت .آدم و حوا در ارتباط مستقیم
و نزدیک با آفریدگار-صاحب خویش بودند و خدا نیازهای آنها را تامین می کرد.

فریبکار

اما بعد شیطان به باغ مخفیانه نفوذ کرد .او با کرنا و بوق نیامد و فریاد بر نیاورد که کیست و چه
نقشه ای دارد .شیطان بسیار زیرک تر از اینها عمل کرد .کالم خدا می گوید که شیطان فریبکار
بزرگی است .او ابلیس است .او نمی تواند راست گفته و حقایق تحریف نشده را به زبان آورد.

 ...ابلیس  ...از آغاز قاتل بود و با حقيقت نسبتي نداشت ،زيرا هيچ حقيقتي در او نيست.
هر گاه دروغ ميگويد ،از ذات خود ميگويد؛ چراکه دروغگو و پدر همه دروغهاست.
یوحنا  44:8ترجمه هزار نو

واژه یونانی دروغ« ،سودوس»  pseudosاست  -که به معنای شهادت دروغین از روی آگاهی
و عمد می باشد .این واژه در زبان روزمره برای داللت بر چیز ساختگی و جعلی بکار می رود.

چندین سال پیش مطلبی را درباره شیطان در یکی از مجالت معروف خبری خواندم .در این
مقاله شیطان به صورت موجودی به تصویر کشیده شده بود که دارای بدنی آتشگون بود
و شاخهایی نیز بر سر داشت ،دمی به او آویزان بود و چنگالی در دست داشت .شکل کلی
تصویر بسیار وحشتناک بود .بر طبق تعالیم کتاب مقدس ،این تصویر کام ً
ال گمراه کننده
است .کالم خدا می گوید:

 ...شیطان خود را به شکل فرشته نور درمی آورد.
او در کمال زرق و برق خود و با چشمان پر نفوذش می آید و می خواهد دقیق ًا تا آنجایی که
می تواند مانند خدا عمل کند .یک تصویر بهتر از ابلیس می تواند در قالب فرشته نورانی و
یا در قالب کسی باشد که با زبان بسیار نرم و آراسته به لباس زیبا و مرغوب و چهره مذهبی
خود را نشان می دهد .شیطان عاشق مذهب است .او حقیقت را بسیار دقیق کپی می کند،
اما نمی تواند قابل اعتماد باشد زیرا که ذات ًا دغل باز و جعل کننده است.
من مطمئن هستم شیطان بدش نمی آید که در تصویر یک موجود ملبس به لباس سرخگون
و چنگال بدست مرسوم شود .گول زدن انسانها زمانی که آنها به موضوعی غیر حقیقی و
نادرست نگاه کنند بسیار آسانتر می باشد.
دوم قرنتیان  14:11ترجمه هزاره نو

فریب

پس متوجه شدیم که شیطان با استفاده از تمامی زیرکی خود وارد باغ گردید .او هیچ سر و
صدا و هیاهویی برای اعالم ورودش به باغ راه نینداخت .او در قالب یک مار وارد شد ،خزنده
ای که اغلب سمبل ابلیس است .کتاب مقدس موارد زیادی را نقل می کند که ارواح پلید
در درون انسان و حیوان زندگی کرده و محرک آنها در انجام کارهای نادرست می باشند .در
این حادثه ،شیطان به شکل یک خزنده با حوا سخن گفت.
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و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت،
«آیا خدا حقیقت ًا گفته است که «از همه درختان باغ نخورید»؟» پیدایش  1:3ترجمه قدیم
سخن گفتن مار باعث شگفتی حوا نشده بود .بدون شک او هر روز بیشتر از گذشته به شگفتی
های آفرینش خدا پی می برد و احتما ًال این حادثه را نیز یکی از عجایب آفرینش قلمداد
میکرد .ما دقیق ًا در مورد این مطلب چیزی نمی دانیم.

شک

در هر حال می بینیم که شیطان با مطرح کردن سوالی در مورد خدا به حوا نزدیک می شود .او
در ذهن حوا چیزی را کاشت که حوا حتی فکر آن را نمی کرد -آفریده می تواند آفریدگار را زیر
سوال ببرد .این سوال در کمال زیرکی و موش مردگی بیان گردید« ،آیا خدا واقع ًا چنین گفت...؟»
«جدی می گی؟ خود خدا این را گفت؟»
زمانی که شیطان به حوا این اینگونه نزدیک شد که تو شوخی می کنی! ما رو گرفتی؟ و یا
سر به سر ما می گذاری! شیطان در اینجا می خواست به حوا بقبوالند که در حقیقت انسان
خیلی کوته فکر است که سخن خدا را باور کرده و برای آن ارزش قائل می شود.
«شاید خدا چیزی نیکو را از تو پنهان کرده است .از کجا معلوم؟ شاید خدا به آن اندازه ای
که ادعا می کند نیکو و با محبت نیست».
در اینجا شیطان می خواست به نحوی غیر مستقیم بیان دارد که خدا آنگونه هم که ادعا
می کند صادق و جدی در کار خود نمی باشد .شیطان طوری وانمود کرد که گویی نگران
زندگی و آینده بشر بوده و اینکه بهترینها را برای او می خواهد .ابلیس با نیکویی خدا به
مبارزه برخاست .منطق تودرتوی شیطان ،کالم خدا را زیر سوال برده و با سواالت خود ،دانه
شک را در قلب انسان کاشت.
از طرفی شیطان ممنوعیتی که از جانب خدا اعالم شده بود را به نحو شدیدتری تحریف کرد.
خدا نگفته بود که آنها نباید از تمامی درختان باغ بخورند .او فقط یک درخت را ذکر کرده
بود .درخت شناخت نیک و بد .اما غلو کردن و تحریف شدید آن ممنوعیت ،باعث ایجاد حس
کنجکاوی و عالقه شدید در خوردن آن شد.

زن به مار گفت« :از میوۀ درختان باغ میخوریم ،اما خدا گفته است« ،از میوۀ درختی
که در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید ،مبادا بمیرید»».

پیدایش  3-2:3ترجمه هزاره نو

حوا سعی کرد که از خدا دفاع کند در حالی که خدا احتیاج ندارد که کسی از او دفاع نماید.
حوا از روی غیرتی که داشت ،چیزی به فرمان خدا افزود .خدا به مرد گفته بود که او نباید از
میوه درخت بخورد ،اما او هرگز نگفته بود که آنها نباید آن را لمس کنند .اضافه کردن چیزی
به کالم خدا ،همواره کاهش چیزی از آن را نیز به همراه دارد .حوا از خدا موجودی ساخت که
گویا انتظارات زیادی از بشر دارد ،درحالی که واقعیت چنین نبود .خدا انتظار زیادی از آدم و حوا
نداشت .بدین ترتیب حوا شخصیت نادرستی از خدا ارائه داد .یکی از کارهایی که شیطان در
آن مهارت دارد این است که انسانها را وادار به اضافه کردن چیزی به کالم خدا و یا کاهش
چیزی از آن نماید .آنچه که در اینجا به کالم خدا اضافه گردیده بود به ظاهر چیز زیادی نبود
اما برای شیطان همین مقدار کافی بود تا نیش خود را وارد سازد .دیواره سد ترک برداشته بود!!!
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تکذیب

مار به زن گفت« :ب ه یقین نخواهید مرد .بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید،
چشمان شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود».
پیدایش  5-4:3ترجمه هزاره نو

شیطان نه تنها کالم خدا را زیر سوال برد بلکه صراحت ًا آن را تکذیب کرد .او خدا را با جسارت
تمام دروغگو نامید .شیطان کاذبانه بیان داشت که خدا به خاطر اینکه از آدم و حوا واهمه
دارد آنها را از خوردن میوه درخت ممنوعه باز داشته بود .او گفت که خدا واهمه دارد از اینکه
مبادا آدم و حوا از این طریق به دانش زیادی دست یابند .شیطان زیرکانه حقیقت را با دروغ
آمیخته بود .این مطلب حقیقت داشت که با خوردن میوه چشمان آنها باز می شد ولی نتیجه
گیری شیطان از اینکه آنها تمام ویژگی های خدا را بدست آورده ،شبیه خدا شده و هرگز
نخواهند مرد ،کام ً
آگاهی کامل دروغ گفت.
ال نادرست بود .شیطان عمداً و از روی
ِ

نااطاعتی

چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشمنواز ،و درختی دلخواه برای
افزودن دانش ،پس از میوۀ آن گرفت و خورد ،و به شوهر خویش نیز که با وی بود
پیدایش  6:3ترجمه هزاره نو
داد ،و او خورد.
شیطان موفق شده بود .صدای زوزه مسخره کننده او در تمام باغ شنیده می شد .او هیچگاه
کنار نمی ایستد و خود را با کارهای کوچک مشغول نمی کند .هرگز ،بلکه کالم خدا می گوید...
 ...ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را می طلبد تا ببلعد.
اول پطرس  8:5ترجمه قدیم

در زبان فارسی ضرب المثلی است که می گوید «تا دم چشمه می بره ولی تشنه بر میگردونه»،
مفهوم این ضرب المثل در مورد شیطان به خوبی مصداق پیدا می کند .شیطان در قالب فراهم
کننده نیازهای بشر خودش را نشان می دهد .او وانمود می کند که رفاه ،خوبی ،آسایش ،و
شادی را برای انسان به ارمغان می آورد ولی تمام اینها که از جانب شیطان فراهم می شوند
مقطعی و زود گذر خواهند بود .هیچ خیری از شیطان به کسی نمی رسد .اگر به ظاهر ،چیزی
هم از او بروز کند ،نتیجه ای جز اضطراب ،درد و اندوه به همراه نخواهد داشت.
نااطاعتی حوا در مقابل خدا توسط انسانهای مختلفی در طول تاریخ مورد سرزنش قرار گرفته
است .در حالی که به نظر می آید در تمام مدتی که حوا با شیطان سخن می گفت شوهر او
نیز در کنارش بود .آدم می توانست همسرش را از خوردن میوه بازدارد و قطع ًا خودش نیز
مجبور نبود از آن بخورد .اما به هر حال هر دوی آنها از آن میوه ممنوعه خوردند.
عملکرد آدم و حوا مانند عملکرد کودکانی است که بر خالف میل مادرشان در خیابان به بازی
گوشی مشغولند .مادر به کودکانش می گوید« :در خیابان بازی نکنید؛ ممکن است ماشین
به شما بزند و زخمی بشوید یا حتی بمیرید ».اما کودکان نامطیع ،فکر می کنند که بهتر از
مادر خود می توانند کارهای بی خطر و شادی بخش را از کارهای خطرناک تشخیص دهند.
آنها برای داشتن یک محیط مفید و بی خطر به مادر خود توکل نکرده و اقتدار مادر خود را
به رسمیت نمی شناسند .به همینگونه آدم و حوا گناه کردند .آنها گمان می بردند که بهتر از
خدا قادر به تشخیص چیزهای نیک و بد هستند .تصمیم آدم و حوا بیانگر یک واقعیت بود
و آن اینکه :آنها به خالق خویش توکل نکرده و در حقانیت آنچه او فرموده بود شک داشتند.
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آدم و حوا دالیل منطقی زیادی داشتند که دروغگو بودن شیطان را به او ثابت کنند ،اما آنها تصمیم
گرفتند که به جای اطاعت از خدا ،از شیطان اطاعت و پیروی کنند .آنها از دستورات خدا که کام ً
ال
واضح بود سرپیچی کرده و به دار و دسته عصیانگر شیطان ملحق شدند .کتاب مقدس می گوید:

 ...هر که در پی دوستی با دنیاست *،خود را دشمن خدا می سازد.
یعقوب  4:4ترجمه هزاره نو

* جهانی است که تحت
تاثیر شیطان است.

این که کدام طرف را انتخاب کنید نتیجه اش این می شود .آدم و حوا دوستی و مشارکت
خود را با خدا رها کرده و به شیطان پیوستند .دنیای زیبا و کامل را نخواسته و زندگی در یک
دنیای ممنوع را به آن ترجیح دادند.

رفاقت از هم گسیخته

بدیهی است که چنین انتخابی نتایج غم انگیزی را به همراه خواهد داشت .همانطور که قب ً
ال
دیدیم ،قانون شکنی ،عواقبی را به همراه خواهد داشت .کتاب مقدس به ما می آموزد که
گناه عواقب زیادی را به همراه دارد .انتخاب گستاخانه آدم و حوا برای پیروی از شیطان ،بین
رابطۀ خدا و انسان شکاف بزرگی را ایجاد کرد .خدای کامل روابط ناخالص و ناپاک و ریاکارانه
را قبول ندارد .دوستی ناقص مورد قبول خدا نیست .تا زمانی که اعتماد وجود نداشته باشد،
رابطهای بوجود نخواهد آمد .و بدین ترتیب دوستی بین انسان و خدا پایان یافت.

حقيقت خدا را با دروغ
پس خدا نيز ايشان را در شهوات دلشان  ...واگذاشت  ...آنان
ِ
معاوضه کردند و مخلوق را به جاي خالق پرستش و خدمت نمودند ،خالقي که تا
2
رومیان  25-24:1ترجمه هزاره نو
ابد او را سپاس باد!

برگهای درخت انجیر

آنگاه چشمان هر دوی ایشان باز شد و فهمیدند که عریانند ...

پیدایش  7:3ترجمه قدیم

آدم و حوا بالفاصله متوجه شدند که مشکلی پیش آمده است .احساسی در درون آنها ایجاد
شده بود که قب ً
ال آن را تجربه نکرده بودند .نا آرام بوده و احساس شرم و گناه می کردند .خود
را زیر بار سنگین ،خرد و شکسته احساس می کردند .کالم خدا می گوید که آنها ترسیدند و
برای اولین بار به برهنه بودن خود پی بردند .پس در اطراف خود نگریسته تا راه حلی بیابند ...

 ...پس برگهای انجیر به هم دوختند و لونگها برای خویشتن ساختند.

پیدایش  7:3ترجمه هزاره نو

احتما ًال آنها فکر می کردند که اگر ظاهر خود را مرتب کنند ،خدا نخواهد فهمید که در درون
آنها چه تغییراتی صورت گرفته است .آنها قصد داشتند که ظاهر امور را چنان جلوه دهند تا
بیانگر آن باشد که همه چیز خوب و عالی است .این اولین اقدام بشر جهت بازسازی کردن
امور در یک دنیای سقوط کرده بود.
پوششی که آنها توسط برگ درختان انجیر تهیه کرده بود فقط یک ایراد داشت :و آن اینکه
کارایی نداشت! ظاهر خوب و زیبای آنها ،ویرانی درونشان را ترمیم نکرده بود .کامل بودن
دیگر معنا نداشت و از بین رفته بود .احساس تقصیر و گناه در درونشان بیداد می کرد .آنها
زیر محکومیت بودند.
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و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید ،و آدم و زنش خود
پیدایش  8:3ترجمه هزاره نو
را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.
فقط انسانهای خطاکار خویشتن را پنهان می کنند .شما خود را از دوستانتان پنهان نمی کنید.
ولی اکنون بین انسان و خدا شکاف و حائلی ایجاد شده بود .دوستی بین آنها پایان یافته بود.

آیا خدا نکته بین است؟
ممکن است برخی بگویند که «گناه آدم و حوا گناه خیلی کوچکی بود -فقط گازی به
میوه ای!» بله ،درست است .خدا سنگ بزرگ لغزنده ای سر راه بشر قرار نداده بود.
انبوهی از درختان وجود داشتند که آدم و حوا می توانستند آزادانه از میوه آنها بخورند.
این امتحان در عین آسان بودنش ،انسان بودن بشر و اراده آزاد او را ثابت می نمود.
دوشیزه ای را تصور کنید که نامزدی دارد که بنظر می آید بهترین انسان روی زمین
است .او به وی نهایت محبت خویش را نشان داده و تمام سعی خود را می کند که
برای او کارهای ویژه ای انجام دهد .در سختی ها به او آرامش داده و شریک شوخ
طبیعی اش می شود .با تمام وجود سعی می کند محبت خود را به او ثابت نماید .بعدها
معلوم می شود که نامزد دوشیزه برای انجام تمام این کارها حق انتخاب نداشته است.
او هیچکدام از این کارها را بر اساس میل و اراده خود انجام نمی داد .او برنامه ریزی
شده بود که دوست داشته باشد ...قطع ًا در این مرحله ،ناامیدی ،دوشیزه را فرا می گیرد.
او می فهمد که تمام این محبتهای نامزدش مصنوعی ،بی معنی و تهی بوده است که
در حقیقت نیز چنین بوده است.
انسان در مقابل یک انتخاب بسیار ساده ای قرار داشت که انجام آن نیز چندان مشکل
نبود .اما این انتخاب ساده تاثیر عمیقی بر بشریت داشت .انسان باید یک تصمیم بسیار
ساده ای می گرفت .تصمیم به اینکه:

بخورد یا نخورد،
اطاعت کند یا نااطاعتی کند،
محبت کند یا محبت نکند  ،...انسان بودن او را بیان می کرد.

بشر ،آدم ماشینی نبود .او توانایی داشت که با اراده آزاد خویش از خداوند اطاعت نموده
و محبت و احترام خود را به او نشان دهد.
هر چند این آزمون ،بسیار ساده به نظرمی رسد اما به ما می آموزد که حتی در کوچکترین
امور نیز باید از خدا تبعیت کرد و نااطاعتی از او حتی در جزئی ترین امور مسئله بسیار
جدی می باشد .کتاب مقدس می گوید که خدا کامل است ،او قدوس و عادل بوده و
هرگز نمی تواند حتی با کوچکترین گناه سازش نموده و آن را تحمل کند .بسیار واضح
بیان شده است که نااطاعتی امری نادرست بوده و گناه محسوب می شود.

فصل چهار 57 v

درباره ارواح پلید ،جن ،سحر و جادو چطور؟
در سراسر دنیا ،انسانها راه هایی را اختراع کرده اند تا بر نیروی ارواح پلید غلبه کنند.
برخی از انسانها به خود طلسم آویزان کرده و برخی مواد دارویی خاصی را با خود حمل
می کنند .بسیاری در خانه های خود مجسمه هایی را قرار می دهند و برخی نیز به
نوشیدنی های جادویی مثل نوشیدن آب طال روی می آورند و برخی نیز از رهبران
روحانی خود برای مقابله با ارواح شریر کمک می گیرند .گروهی دیگر نام خدا را به
زبان آورده و از او کمک می طلبند .برخی نیز قبل از وارد شدن به خانه و یا سوار شدن
به ماشین دعای خاصی را می خوانند تا بدین ترتیب از بالها در امان باشند .این در
حالی است که برخی نیز برای دور کردن ارواح شریر قربانی هایی را به «ارواح محافظت
کننده» تقدیم می کنند.
تمام این ایده ها ،ساخته و پرداخته دست بشر بوده و از طرف خداوند نیستند .کتاب
مقدس به ما می آموزد که شیطان و دیوهایش توانایی انجام معجزات خاصی را دارا
می باشند ،با وجود این قدرت آنها مطلق نیست .اگر ما به اوامر خدا گوش دهیم ،الزم
نیست از اینگونه ارواح دنیوی وحشت داشته باشیم و در ترس زندگی کنیم ،زیرا که
خدا به مراتب از تمام ارواح پلید و قدرتهای جادویی قوی تر می باشد.

نام خداوند برج مستحکم است ،که پارسا به درون آن میدود و در بلندی ایمن
امثال  10:18ترجمه هزاره نو
میماند.
 ...در خداوند ،و به پشتوانه قدرت مقتدر او نيرومند باشيد  ...تا بتوانيد با آن،
همه تيرهاي آتشين آن شرور را خاموش کنيد .افسسیان  16 ،10:6ترجمه هزاره نو

	3

کجا هستی؟

شیطان آدم و حوا را گمراه کرده و آنها را به جایی کشانده بود که فکر کنند می توانند با خدا
برابر باشند .این دقیق ًا همان چیزی بود که شیطان برای خود آرزو می کرد .اما خداوند انسان
را نیافریده بود تا توسط خواسته ها و عقاید خویش ،خود را رهبری کند .مهم این بود که آنها
آنچه را خدا فرمان داده بود انجام دهند و او گفته بود:

«  ...از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری ،زیرا روزی که از آن خوردی به یقین
پیدایش  17:2ترجمه هزاره نو
خواهی مرد».
آنها خوردند و در یک آن همه چیز عوض شد .دقیق ًا همان شد که خدا گفته بود .کالم او
هیچگاه عوض نمی شود .هیچگاه!

و صدای یهوه خدا را شنیدند که در خنکی روز در باغ میخرامید ،و آدم و زنش خود
پیدایش  8:3ترجمه هزاره نو
را از حضور یهوه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند.
زمانی که آدم و حوا شنیدند که خدا به آنها نزدیک می شود سعی کردند خویشتن را در بین
بوته های باغ پنهان کنند .کتاب مقدس از اینکه آنها در آن هنگام چه فکری داشتند چیزی
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نمی نویسد .اما می توان گفت فکر آنها در آن لحظه مانند فکر پسر بچه ای می بود که مشغول
انجام کاری نادرست است و بالفاصله والدینش وارد می شوند و او خود را در مقابل آنها می
بیند .این پسر بچه چه فکر و عکس العملی خواهد داشت .دقیق ًا به همین نحو آدم و حوا با
موضوع مواجه شدند .اما واقعیت این است که آدم و حوا ،والدین خود را ناراحت نکرده بودند
بلکه نااطاعتی آنها از کالم خدای آفریدگار و صاحب جهان بود .خدای قادر مطلق .آفریدگار-
صاحب آنها چه می توانست به آنها بگوید؟ خدای قادر مطلق در این حال چه باید می کرد؟

خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت «کجا هستی؟»

پیدایش  9:3ترجمه قدیم

آدم و حوا آرام سر خود را باال آوردند و در حالی که سعی می کردند خود را بی گناه و حق به
جانب جلوه دهند جواب دادند «بله ،دنبال ما می گردی؟» و بعد آدم به سخن گفتن ادامه داد:

«صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم ،زیرا که عریانم ،از اینرو خود را پنهان کردم».
پیدایش  10:3ترجمه هزاره نو

آدم در حالی که هول شده بود به سخن گفتن ادامه داد .او مانند بچه ای سخن می گفت که
به جای رفتن به مدرسه به سینما رفته بود و حال برای موجه کردن عمل خویش نامه ای به
مدرسه نوشته و آن را اینگونه امضا کرده بود« :مامان من »،آدم طوری وانمود می کرد که
گویی هیچ حادثه ای رخ نداده است که او را نگران کرده باشد و او به عریانی خویش هرگز
به عنوان یک مشکل نگاه نمی کرد .خدا گفت ...

«که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری،
پیدایش  11:3ترجمه هزاره نو
خوردی؟»

سوال در پی سوال!

چرا خدا اینهمه سوال می پرسید؟ آیا خدای دانای مطلق نمی دانست که آدم و حوا کجا
خود را مخفی کرده بودند؟ آیا او نمی دانست که چرا آنها به عریان بودن خود پی برده اند؟
آیا خداوند آنقدر از جریان بی خبر بود که می باید از متهمین می پرسید که آیا آنها از میوه
درخت ممنوعه خورده اند؟ حقیقت این است که خدا دقیق ًا می دانست چه اتقافی افتاده بود؟
اما او با این کار و با مطرح کردن این سواالت می خواست به آدم و حوا کمک کند که دقیق ًا
در ذهن خود آنچه که رخ داده بود را حالجی کرده و به عمق آنچه رخ داده بود پی ببرند.
آنها از خداوند نافرمانی کرده و به جای توکل و اعتماد به او ،به شیطان توکل کرده بودند.
همانطور که به جلو می رویم خواهیم دید که خداوند معمو ًال با طرح سواالت به بشر کمک
می کند تا واقعیات را واضحتر ببیند.

تقصیر خدا

سواالتی که خدا می پرسید به آدم و حوا این فرصت را داد تا بپذیرند که با اراده خویش
گناه کرده اند.

آدم گفت« :این زن که به من بخشیدی تا با من باشد ،او از آن درخت به من داد
پیدایش  12:3ترجمه هزاره نو
و من خوردم».
عجب شجاعتی! آدم به نحوی قبول کرد که از میوه درخت خورده بود به خاطر اینکه زنی
که خدا آفریده بود او را میهمان کرده بود! و بدین ترتیب خود آدم احساس می کرد که خود
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در این جریان تنها یک طعمه بود! آدم اینگونه می دید که همه اش تقصیر خود خدا بود .اگر
خدا زن را نمی آفرید  ...پس کسی هم نبود که میوه را به او بدهد تا بخورد و در نتیجه او هم
آن را نمی خورد .و بدین ترتیب آدم ،خدا را مقصر نهایی دانست.

آنگاه یهوه خدا به زن گفت« :این چه کار است که کردی؟» زن گفت« :مار فریبم
پیدایش  13:3ترجمه هزاره نو
داد و من خوردم».
حوا نیز شرمندگی گناه خویش را از سر خود باز کرد .به نظر او ،مقصر اصلی مار بود و البته
اگر خدا مارها را نمی آفرید  ...آنگاه او نیز گناه نمی کرد.
واقعیت امر این است که آدم و حوا هر دو با تصمیم خودشان گناه کرده و مقصر بودند و خداوند
به آنها فرصتی داده بود تا گناه خود را اعتراف کرده و آن را قبول نمایند ولی هیچکدام از آنها
نخواستند گناه خود را بپذیرند و بدین ترتیب سقوط کردند .آنها از پذیرش خطای خود سرباز زدند.
آنها چه گفتند.

آنها چه باید می گفتند.

آدم :مرد گفت« ،این زن که به من
بخشیدی تا با من باشد ،او از آن درخت
به من داد و من خوردم».

«ای خداوند من شدیداً نسبت به تو خطا کردم .از
فرمان بسیار واضح تو مبنی بر نخوردن میوه نااطاعتی
کردم .گناه کردم .لطف ًا مرا ببخش».

حوا :زن گفت« ،مار فریبم داد و من
خوردم».

ای خداوند خدا ،من هم با نااطاعتی از فرمان تو گناه
کرده ام .لطفاً به من بگو که چگونه رابطه ما می تواند
مجدداً بازسازی شده و به حالت اول خود بازگردد.

کسی که این ذهنیت را دارد که طعمه شده است
تقصیر را گردن دیگران می اندازد.

کسانی که احساس مسئولیت در مقابل اعمال خویش دارند
در پی یافتن راه حلی از جانب خدا برای بازسازی می کوشند.

آدم و حوا عمل نادرستی مرتکب شده بودند .و اکنون سخن نادرستی نیز می گفتند .شرمندگی
و احساس تقصیر از گناه می باید آنها را به اعتراف گناه خود به خدا می کشانید ولی برعکس،
آنها با نپذیرفتن نااطاعتی خود ،گناه بر گناه خویش افزودند .اما با این وجود خدا آنها را از بین
نبرد .اگر ما قاضی دادگاه ،مامور اجرا و یا عضوی از اعضای هیئت منصفه بودیم قطع ًا برای
مجازات آنها رای مثبت می دادیم ،و هر دوی آنها را محکوم می کردیم .اما خدا به آنها رحم
کرد ،رحمتی که مافوق تصور ماست.

وعده

گناه اولیه انسان عواقب شدیدی را بر تمامی نسل بشر به همراه داشت .همانطور که خواهیم
دید ،آدم و حوا به نمایندگی از کل بشریت در صحنه بودند .گناه آنها لعنت را به همراه آورد،
اما خدا از روی محبت خویش وعده ای نیز به بشریت داد.

پس یهوه خدا به مار گفت« :چون چنین کردی...،میان تو و زن ،و میان نسل تو و
نسل زن ،دشمنی میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد».
پیدایش  15-14:3ترجمه هزاره نو

شایسته است که به این آیات با دقت بیشتری نگاه کنیم .اینطور نبود که خداوند قصد آن
داشت که زنها و مارها همواره از یکدیگر بیزار باشند .این وعده دو صورت داشت:
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ابلیس و پیروانش
پس خداوند خدا به مار گفت
«چون تو چنین کردی ...
دشمنی میگذارم میان تو ...
 ...میان نسل تو
...سر تو را ،و تو خواهی زد

زن و نسل مذکر او
و زن ،و ...
و [نسل] او
 ...او خواهد کوبید ...
پاشنۀ وی را».

خداوند خدا بیان داشت که قصد دارد یک روز انسان را از شیطان رهایی دهد .پسری از زن
بدنیا خواهد آمد که سر شیطان را خواهد کوبید که جراحت هولناکی است .و شیطان نیز به
پسر ضربه خواهد زد ،اما ضربه او بر پاشنه پای پسر خواهد بود که نوعی جراحت سطحی
است و درمان خواهد شد.
این یکی از وعده های بسیاری بود که در مورد نسل آینده حوا داده شده بود .این فرزند
پسر ،به عنوان منجی موعود شناخته خواهد شد ،زیرا او انسان را از بند گناه و عواقب آن و
از قدرت شیطان رهایی داده و نجات را برای بشریت به ارمغان خواهد آورد .این مژده قطع ًا
برای آدم و حوا بسیار دلپذیر بود.
وعده آمدن منجی ،صفت دیگری را به صفات خداوند افزود که بیانگر ذات خدا می باشد و
آن اینکه خداوند کسی است که نجات می دهد .او نجات دهنده است.

 ...غیر از من خدایی نیست ،خدایی عادل و نجات دهنده؛ آری جز من خدایی
نیست« .ای همۀ کرانهای زمین ،به من روی آورید و نجات یابید! زیرا که من خدا
اشعیا  22-21:45ترجمه هزاره نو
هستم ،و جز من خدایی نیست».

لعنت

همانطور که قب ً
ال دیدیم ،گناه عواقب خودش را در پی دارد .این امری غیرقابل امتناع بوده و
نمی توان از آن چشم پوشید .همانگونه که تکذیب قانون جاذبه و پریدن از ارتفاع به شکستن
استخوانها منتهی می شود ،به همین نسبت اطاعت نکردن از کالم خدا نیز عواقبی را در پی
خواهد داشت .خداوند نمی توانست گناه آدم و حوا را نادیده بگیرد .او نمی توانست بگوید،
«خب ،اشکالی نداره ،شما چاره ای نداشتید ،مسئله را فراموش می کنیم ،گویی چیزی رخ
نداده است»« .یک اشتباه کوچکی رخ داده و اصال مهم نیست .بروید به سالمت!» ولی باید
گفت ،اینطور نبود .همه چیز خراب شده بود .آدم و حوا مقصر بودند .یک گناه ،آدم و حوا را
به دادگاه برد .یک گناه ،ترس و شرمساری را بوجود آورد .یک گناه ،گناهان دیگری را به
همراه آورد .زمین و هر آنچه در آن است تحت لعنت آن گناه قرار گرفت .حیوانات خشکی و
آبی ،حیات پرندگان ،و حتی خود زمین ،همه بخاطر گناه آسیب دیدند .آفرینش دیگر کامل
نبود .در نتیجه لعنت گناه ،کتاب مقدس می فرماید:

تمام خلقت...از دردي همچون درد زايمان مينالد ...

رومیان  22:8ترجمه هزاره نو

انسان می باید با درد زایمان به این دنیا وارد می شد و با ناله های مرگ آن را ترک می
کرد .و این در حالی است که حیات بر روی زمین همواره ،پر از بی عدالتی ،رنج و بدبختی
خواهد بود .خدا به آدم فرمود ...
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چون...از درختی که تو را امر کردم «از آن نخوری »،خوردی ،به سبب تو زمین
ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگیات با رنج از آن خواهی خورد .برایت خار و خَ س
خواهد رویانید ،و از گیاهان صحرا خواهی خورد .با عرق جبین نان خواهی خورد ،تا
آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شدی؛ چرا که تو خاک هستی و
پیدایش  19-17:3ترجمه هزاره نو
به خاک باز خواهی گشت.
خار و خسهای زندگی ،چه به صورت واقعی ،چه سمبلیک ،زندگی انسان را بر روی زمین پر
از درد و رنج می کند .انسان در اطراف خودش شبکه ای از درد و اندوه ایجاد کرده بود .اما
نتیجه وخیم تر و وحشتناک تر از گناه آدم چیزی بود که خدا آدم و حوا را از آن آگاه کرده
بود .این نتیجه گناه ،مرگ نام داشت.

	4

مرگ

و یهوه خدا آدم را امر کرده ،گفت« :تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه
بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار مخوری ،زیرا روزی که از آن خوردی
پیدایش  17-16:2ترجمه هزاره نو
بهیقین خواهی مرد».
در واقع می توان گفت که آدم و حوا با نافرمانی از خدا می خواستند خدا را امتحان کنند و
ببینند که آیا او تهدیدات خود را عملی خواهد کرد یا نه ؟ آیا خدا واقعا آنچه را که گفته بود
انجام می داد؟ آیا براستی انسان می مرد؟ یا اینکه خدا فقط حرف زده بود و کلماتش تهی و
تهدیداتش خالی از هر گونه قدرت و اقتداری بود .کتاب مقدس در این زمینه واکنش عمیقی
از خود نشان داده است:
 ...آسانتر است آسمان و زمين از ميان برود تا اينکه نقطهاي از تورات (یا کالم خدا)
لوقا  17:16ترجمه هزاره نو
فروافتد!
انسانها عالقه ای ندارند که در مورد مرگ سخن گویند .مرگ موضوع ناخوشایندی است .من
تاکنون مسافرتهای زیادی به نقاط مختلف جهان داشته ام و در این راستا انسانهای زیادی
را در نقاط بسیار دور دست کره زمین دیده ام .اما تاکنون حتی یک جامعه نیافته ام که از
مردن لذت ببرند .من در مقابل قبرهای گوناگونی در شهرها و روستاها ایستاده ام و تنها چیز
مشترکی که در تمامی آنها دیده ام ،درد و آه و ناله بوده است .گویی در اذهان انسانها این
واقعیت با آهن داغی حکاکی شده است که مرگ به معنای جدایی می باشد .بهترین کسان
از نظر ما دور می شوند و دیگر باز نمی گردند .زمانی که ما کسی را از دست می دهیم در
درون ما احساسی ایجاد می گردد که این احساس بیانگر معنای واقعی مرگ است که کتاب
مقدس از آن سخن می راند .مطابق با تعالیم کتاب مقدس مرگ یک نوع جداییست .مرگ
به معنای نابودی و از بین رفتن نمی باشد.
مرگ نباید از ریشه خود که گناه باشد ،جدا گردد .کتاب مقدس مرگ را نتیجه و یا دستمزد
کارهای نادرست می داند .درست مانند کسی که در مقابل انجام کار ،دستمزدی دریافت
میدارد .به همین ترتیب ...
 ...مزد گناه مرگ است ...

رومیان  23:6ترجمه هزاره نو

کتاب مقدس در مورد مرگ به طرق مختلفی ،از جمله سه مورد زیر سخن گفته است.
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 .1مرگ رابطه ای (جدایی روح انسان از خدا)
خداوند به آدم و حوا یک قانون داده بود که آنها باید اطاعت می کردند .تا مادامی که آنها
از آن قانون اطاعت می کردند ،امنیت و آرامش برقرار بود ،اما زمانی که آن قانون را زیر پا
می گذاشتند ،عواقب آن بروز می کرد .خداوند در سخن خودش قاطع بود و دوستی خاله
خرسه در اینجا جایگاهی نداشت .اگر صداقت و اطمینان حاکم نبود ،ارتباط نیز ایجاد نمی
شد .تصمیم آدم و حوا مبنی بر پیروی از دروغهای شیطان ،دره عظیمی را در رابطه بین خدا
و انسان ایجاد کرد .دوستی شکسته شد.
اما عواقب این نااطاعتی ،فراتر از اینها بود .فرزندان آدم و حوا ،نوه و نتیجه هایشان و در
حقیقت تمامی بشریت تا امروز ،جدای از خدا قدم به این دنیا گذاشته اند.
رابطه انسان با خدا کام ً
ال و صد در صد تمام شد .این جدایی آنقدر عمیق و کامل بود که با
وجود اینکه همه ما از نظر جسمانی زنده هستیم ،خداوند تمام انسانها را به عنوان کسانی که
در گناهان خود مرده اند معرفی می کند ...

 ...به سبب نافرمانيها و گناهان خود مرده بوديد.

افسسیان  1:2ترجمه هزاره نو

یک نکته بسیار مهمی در اینجا نهفته است که نباید از آن غافل شویم .اجازه دهید تا با
مثالی آن را توضیح دهم.
من قسمت زیادی از زندگی خود را در مناطق گرمسیری سپری کرده ام .یا به این مناطق
سفر کرده و یا در آن مکانها زندگی کرده ام .برای مدتی من و خانواده ام خانه ای داشتیم که
بر روی ستونهای چوبی بنا شده بود .این نوع خانه ها طوری ساخته می شوند که فاصله ای
بین کف خانه و زمین وجود دارد .روزی یک موش صحرایی به فضای خالی زیر خانه رفت و
در آنجا مرد .متاسفانه موش موذی درست زیر اتاق خواب ما مرده بود .در ابتدا ما فکر کردیم
که بهتر است بگذاریم تا موش به مرور تباه گشته و از بین برود .الشه موش به مرور فاسد
شد و در آن هوای گرم و مرطوب بوی زننده ای از آن به اطراف پخش می شد که مستقیم
به اتاق خواب ما وارد می گشت .در آنجا بود که ما معنای واقعی بوی گند را فهمیدیم .بوی
گند الشه موش به قدری زننده بود که من و همسرم نتوانستیم در اتاق خواب بمانیم و برای
خواب به اتاقی دیگر رفتیم.
روز بعد ،پسر من ،اندریاس ،تصمیم گرفت که به قضیه فیصله دهد .او چوب درازی را گرفته
و با آن موش مرده گندیده را از زیر خانه آرام آرام بیرون کشید .همانطور که موش مرده
نزدیک و نزدیک تر کشیده می شد ،اندریاس در حالیکه ادا و اصول خاصی از خودش در
می آورد با نفرت تمام فریاد زد «بابا ،جانور پر از کرمه» .اندریاس در حالی که اه اه می کرد،
پاکت پالستیکی به دست خود کرد و موش را که هنوز در زیر خانه بود ،از دمش گرفت و
آن الشه فاسد شده پر از کرم را بیرون آورد .در حالی که تا می توانست جانور گندیده را از
خود دور نگاه داشته بود ،دوان دوان به طرف جنگلی دوید که نزدیک خانه ما بود و با قدرت
تمام جانور را تا آنجایی که می توانست به نقطه ای دور پرتاب کرد.
اگر آن موش در حالی که به طرف جنگل پرتاب شده بود می توانست افکار اندریاس را
بخواند ،قطع ًا می شنید که اندریاس به او فریاد میزد که «از اینجا گم شو!» و اگر موش می
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توانست صحبت کند و از اندریاس می پرسید «برای چه مدت از اینجا گم شوم؟» اندریاس
جواب می داد« ،برای همیشه!»
موش مرده نشان دهنده دو واکنش مختلفی است که خداوند در مقابل گناه از خود نشان می دهد:
❖اول اینکه همانطور که من و همسرم از بوی زننده الشه موش مرده فرار کردیم و به
اتاق دیگری برای استراحت رفتیم و همانطور که اندریاس آن موش را با قدرت تمام به
نقطه ای بسیار دور از خانه پرت کرد ،به همین ترتیب خداوند خودش را از انسان گناهکار
جدا کرده است .کالم خدواند می گوید:

...تقصیرات شما ،میان شما و خدایتان جدایی افکنده است ،و گناهانتان روی او را
اشعیا  2:59ترجمه هزاره نو
از شما نهان ساخته است ...
بعضی مواقع می شنوم که برخی از انسانها می گویند که خدا ظاهراً خیلی از آنها دور
است .در حقیقت کالم خدا نیز به این واقعیت اشاره کرده است که انسان...

 ...با خدا بیگانه شده ...

کولسیان  21:1ترجمه هزاره نو

الزمه قدوسیت ،فقدان گناه است .بیاد می آورید که گفتیم کالم خدا گناه را به چیز فاسد
تشبیه می کند؟ گناه در نظر خداوند ،مانند موش گندیده در نظر ما می باشد .همانطور که
برای ما زندگی در نزدیکی آن موش مرده گندیده غیر ممکن بود ،به همان منوال ،کام ً
ال
غیر منطقی است که خدای قدوس اجازه دهد گناه در حضور او وجود داشته باشد .زیرا...

 ...چشمان [او] پاکتر از آن است که بر شرارت بنگرد؛ [او] بی انصافی را نظاره گر
حبقوق  13:1ترجمه هزاره نو
نمی تواند شد.
گناه مانند یک قطره سیانور می ماند که در یک لیوان آب تمیز ریخته شده است .هر
چند سیانور زیادی الزم نیست ولی همان مقدار کم برای نابودی کافی است .از آنجاییکه
گناه در زندگی تک تک انسانها نفوذ یافته است ،به همین خاطر خداوند خودش را از
بشریت جدا کرده است.
❖این موضوع ما را به دومین واکنشی می رساند که در تمثیل موش مرده ،خداوند از خود
نشان می دهد و آن اینکه خداوند تا چه مدت قصد دارد ما از او جدا بمانیم؟ پاسخ این
سوال بسیار واضح است .تا ابد! عواقب گناه ابدی و نامحدود است .همانطورکه عالقهای
نداریم به اینکه هفته و یا هر لحظه ای دیگر ،موش مرده نزد ما برگردد ،به همین طریق
خدا نیز هیچگاه اجازه نخواهد داد که گناه در حضور او سکنی گزیند.
هضم این حقیقت دشوار است ولی خبر خوش بعداً خواهد آمد .از مطالعه خود دست برندارید.
آنچه که فع ً
ال باید خوب در نظر داشته باشیم این است که هنگامی که کتب مقدس در مورد
پایان یافتن رابطه خدا با انسان سخن می گوید ،این مطلب را با جدیت تمام بیان می دارد.
این رابطه واقع ًا قطع شده است .رابطه بین انسان و خدا مرده است.
 .2مرگ جسمانی (جدایی روح انسان از جسم او)
درک مرگ جسمانی برای ما چندان مشکل نیست .اما زمانی که این مرگ به آدم و حوا بر
می گردد ،پیام خاصی را در بر دارد که می باید به آن دقت شود.
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زمانی که شاخه پر برگی از درختی کنده می شود ،برگهای آن بالفاصله زرد نشده و نمیمیرند.
به همین ترتیب وقتی خداوند به آدم گفت« ،زیرا روزی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد»،
منظورش این نبود که بالفاصله بعد از اینکه آدم از آن میوه بخورد ،می افتد و میمیرد .بلکه
منظور خدا این بود که آدم بعد از خوردن میوه ،از سرچشمه زندگانی قطع خواهد شد و بعد
از آن ،درست مانند شاخه قطع شده از درخت ،به مرور زمان خشک شده و عمکلرد خویش
را از دست می دهد .بدنهای جسمانی ...

 ...میمیرند و به خاک بازمیگردند.

مزمور  29:104ترجمه هزاره نو

هرچند بدن می میرد ،ولی روح به زندگی ادامه می دهد .کالم خدا به ما می آموزد که روح
فنا ناپذیر است.
 .3مرگ دوم یا محروم بودن از خوشی آینده (جدایی ابدی روح انسان از خدا)
کتاب مقدس می گوید که خدا برای انسان ،بعد از مرگ جسمانی اش ،مکان بسیار باشکوهی
را فراهم کرده است .این مکان با شکوه بهشت نام دارد .بهشت جای باشکوهی می باشد
که درک آن مافوق تصور ما است .خداوند آن را برای انسان آماده کرده تا در آن با خوشی
و خرمی زندگی کند .حیات جاودانی پر از شادی قسمتی از نقشه خداوند است .زندگی جدا از
گناه ،رنج و بدبختی و مرگ ،بسیار مهیج خواهد بود.
اما همانطور که حیات جاودان وجود دارد ،مرگ جاودان نیز وجود دارد .زمانی که کتاب مقدس
در مورد مرگ سخن می گوید ،در بعضی از مواقع ،منظورش از مرگ ،جدایی انسان از نقشه
اولیه خدا می باشد که او برای بشریت در نظر داشت .این مرگ به مرگ دوم نیز معروف
است .دلیل این نامگذاری احتما ًال به خاطر این است که این مرگ بعد از مرگ جسمانی
رخ می دهد .این مرگ برای کسانی در نظر گرفته شده است که وارد بهشت نخواهند شد
بلکه مطابق با کالم خداوند آنها به دریاچه آتش افکنده خواهند شد که مکانی است بسیار
وحشتناک که خداوند آن را مخصوص ًا برای تنبیه شیطان و دار و دسته شریرش آفریده بود.

درياچه آتش ،مرگ د ّوم است.

مکاشفه  14:20ترجمه هزاره نو

آتش افروخته شده با گوگرد و عذاب دائمی
کتاب مقدس درباره زنده زنده افتادنالف در دریاچه ِ
روز و شبب سخن می گوید .آن مکانی اندوهگینج و عاری از هر نوع شادی خواهد بود.
کتاب مقدس این مکان را پر از کرمد همراه با تاریکی محضه معرفی
الفمکاشفه  .20:19هر چند
بدن جسمانی می میرد،
می کند که انسانها در آنجا دائم ًا در حال گریه و ناله بوده و از فشار
روح به حیات ادامه می دهد.
نگرانی ها همواره در حال فشار دادن دندانهای خود بوده و در حالی
بمکاشفه 10:20
ج
که از شدت تشنگیو تمام وجودشان خشک شده است زندگی را به
مزمور 3:116
دمرقس 48:9
یاد آورده و آرزو می کنند که هیچکس به آنها ملحق نشود .آنجا
همتی 12:8؛ 13:22؛ 30:25
مکانی است پر از درد و رنج که از میهمانی ها و جشنهای پر از
ولوقا 24:16
کیف و حال در آن خبری نیست.

«ا ّما نصيب بزدالن و بيايمانان و مفسدان و آدمکشان و بيعفتان و جادوگران و
بتپرستان و همه دروغگويان ،درياچه مشتعل به آتش و گوگرد خواهد بود .اين
مکاشفه  8:21ترجمه هزاره نو
مرگ د ّوم است».
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البته که این هرگز خبر خوشی نمی تواند باشد .اما به مطالعه خود ادامه دهید .خبر خوش
در پیش است.

طبیعت گناه آلود

گناه و مرگ بر آدم اولیه حاکم شد و به نسلهای بعد از او نیز از طریق خون انتقال پیدا کرد.
مطابق با ضرب المثل حالل زاده به دایی اش می ره ،درخت سیب ،سیب می دهد و گربهها،
گربه می زایند و انسان گناهکار نیز طبیعت ًا انسان گناهکار تولید می کند.

...گناه ب ه واسطه يک انسان وارد جهان شد ،و ب ه واسطه گناه ،مرگ آمد ،و بدينسان
مرگ دامنگير همه انسانها گرديد ،از آنجا که همه گناه کردند ...
رومیان  12:5ترجمه هزاره نو

به دلیل گناه آدم ،تمامی فرزندان او نیز طبیعت گناه آلود وی را به ارث می برند .و چون آدم
3
مرد ،پس تمام فرزندان او نیز می میرند.
ما اغلب موارد فهرستی از جرمها را به شخص گناهکار نسبت می دهیم ،در حالی که کتاب
مقدس گناهکار را به مراتب چیزی بیشتر از آن می داند .انسان ،طبیعت گناه آلود دارد که
از آدم اولیه به ارث برده که به طبیعت آدم معروف است .این طبیعت ،یک وضعیت و حالت
وجودی است .شخصی را در نظر بگیرید که وضعیت قلبی خوبی ندارد .وضعیت قلب بیمار او
با عالئمی خود را نشان می دهد .زمانی که از پله ها باال می رود ،به سختی نفس میکشد
و رنگ چهره اش دگرگون می گردد و هر از چند گاهی باید قرص نیتروگلیسیرین زیر زبان
خود بگذارد .به همین ترتیب ،می توان گفت که هر انسانی دارای وضعیت و طبیعتی است
که طبیعت گناه آلود نامیده میشود .اعمال گناه آلود عالئم این طبیعت گناهکار است.

خدای صادق

اگر تمام این چیزهایی که در مورد گناه گفتیم وحشتناک به نظر می آیند ،بدلیل آن است
که ماهیت مرگ و گناه وحشتناک است و خداوند هیچگاه امور ناخوشایند را خوشایند جلوه
نمیدهد .خداوند حقیقت را همانگونه که هست بیان می دارد .گناه و مرگ دو چیزی هستند
که در تمامی نسل بشر عمومیت دارند و ما باید بدانیم کتاب مقدس در مورد این دو موضوع
چه گفته است .گفتن حقیقت چیزی است که می باید از خدای کامل انتظار داشت.
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نسل شناسان چه یافته اند؟
«امروزه این مطلب قابل پذیرش است که با وجود تفاوتهایی که در قیافه ظاهری انسانها
وجود دارد ،تمامی بشریت در واقع اعضای یک وجود می باشند که نقطه قدیمی آغازین
خود را در یک منطقه خاص داشت .در این راستا نوعی رابطه برادرانه وجود دارد که
بسیار عمیقتر از آنچیزی است که ما تصور کنیم ».این را استیفان.جی .گولد ،دیرینه
شناس دانشگاه هاروارد و نویسنده مقاله «تحقیقی در مورد آدم و حوا» که در یکی از
4
شماره های مجله نیوزویک درسال  ۱۹۸۸منتشر شده بود گفته است.
بر اساس این مقاله ،دانشمندان زیست شناس مولکولی «...تحقیقاتی را انجام داده...و
ژنهای گوناگونی از ملیتهای مختلف را مورد بررسی قرار داده اند که در نتیجه به دنبالهای
از  DNAدست یافته اند که آنها را به سوی زنی کشانده است که تمامی نسل بشر
از او سرچشمه گرفته اند»«...حتی در بین نژادهای مختلف نیز تفاوتهای چشمگیری
وجود نداشته است».
کتاب مقدس می گوید:

 ...و آدم زن خود را حوا نام نهاد ،زیرا که او مادر جمیع زندگان است.

پیدایش  20:3ترجمه قدیم

و در سال  ۱۹۹۵مجله تایمز 5مقاله کوتاهی را به چاپ رسانید که در آن با توجه به
داده های علمی ثابت شده بود که «...تمامی نسل بشریت به یک «آدم» بر می گردد
که کروموزوم او امروزه در تمامی انسانهای روی زمین مشترک است».
کتاب مقدس می گوید:

او همه اقوام بشری را از یک انسان پدید آورد تا در سرتاسر زمین ساکن شوند ...
اعمال  26:17ترجمه هزاره نو

تحقیقاتی که در مورد  DNAانسان انجام شده است نشان دهنده این مطلب است
که همه ما در داشتن یک مرد و یک زن در ریشه اجدادی خود مشترک می باشیم .در
مورد این مطلب برخی از دانشمندان موافق و برخی مخالف هستند .در بین موافقین
هستند کسانی که فکر می کنند این آدم و حوا آنانی نیستند که در کتاب مقدس ذکر
شده اند .و ممکن است حتی با هم زندگی نکرده باشند .به هر حال ،نکته جالب توجه
این است که تمامی این کشفیات با کالم خدا سازگاری دارند.
این کشفیات و تحقیقات دیگری که در علم زیست شناسی مولکولی تاکنون انجام شده
است تایید کننده آنچیزی هستند که کتاب مقدس هزاران سال سعی در بیان آن داشته
است ،آن اینکه همه ما رابطه خویشاوندی نزدیکی با هم داریم.

فصل چهار 67 v

آیا ما با طبیعت پاک متولد می شویم؟
امروزه باور عمومی بر این است و اینگونه تعلیم داده می شود که بچه ها به عنوان
نوازادن ،کامل و بدون گناه متولد می شوند .اما کتاب مقدس چه می آموزد؟ آیا ما
حقیقت ًا با طبیعت پاک بدنیا می آییم؟
داود نبی که قسمتهای چشمگیری از کالم خدا را به نگارش در آورده است این عقیده
را قبول ندارد ...

براستی که تقصیرکار زاده شدهام ،و گناهکار ،از زمانی که مادرم به من آبستن شد!
مزمور  5:51ترجمه هزاره نو

ایوب نبی نیز که کتاب او در کالم خدا یافت می شود این عقیده را قبول ندارد ...

کیست که چیز طاهر را از چیز نجس بیرون بیاورد؟ هیچکس نیست!

ایوب  4:14ترجمه قدیم

و تجربه های زندگی خود ما نیز مخالف این عقیده است.

از کجا در ميان شما جنگ و جدال پديد ميآيد؟ آيا نه از اميالتان که در اعضاي
یعقوب  1:4ترجمه هزاره نو
شما به ستيزه مشغولند؟
بهتر است این سوال مهم را از خود بپرسیم .آیا والدین باید دروغگویی ،نااطاعتی،
خودخواهی و جنگجویی را به فرزندان خود تعلیم دهند؟ خیر ،طبیعت گناه آلود ما احتیاج
ندارد که بیاموزد چگونه گناه کند .ما این گناهان را ذات ًا انجام می دهیم.
گناه مانند بیماری واگیر دار است .کتاب مقدس به ما می آموزد که طبیعت گناه آلود
آدم (همراه با تمام عالئم و عواقبش) در بین ما شایع شده است.
❖در زبان فارسی ضرب المثلهایی را می توان یافت که بیانگر این حقیقت بنیادی
می باشند.
❖یک بز گر ،گله را گر می کنه
❖نابرده رنج گنج میسر نمی شود
❖کالغ اومد راه رفتن کبک رو یاد بگیره ،راه رفتن خودشم یادش رفت
چون آدم گناه کرد ،تمامی فرزندانش نیز طبیعت گناه آلود او را به ارث بردند.
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	1

پارادوکس

در چند فصل اول این کتاب تاکنون مطالبی را در مورد شخصیت خدای متعال آموخته ایم.
همانطور که به مطالعه این کتاب ادامه می دهیم مطالب بیشتری را نیز خواهیم آموخت ،اما
در اینجا الزم است که قدری توقف نموده و پایه و اساس دانش خود را قوی کرده و برخی
دیگر از قسمتهای پازل کتاب مقدس را کنار هم قرار دهیم.
الزم است بدانیم همانطور که خدا برای کنترل جهان هستی قوانین فیزیکی را وضع کرده
است ،به همین منوال ،او قوانین روحانی را نیز وضع کرده است تا رابطه انسان و خداوند را
کنترل کنند .و همانطور که دانش فیزیک و شیمی به ما کمک می کنند تا دنیای اطراف
خود را بهتر درک کنیم ،شناخت قوانین روحانی نیز ما را در درک بهتر مفاهیم مرگ و زندگی
یاری می کنند .درک این قوانین روحانی چندان مشکل نیست .در آغاز ،بهتر است نظری به
وضعیت انسان بیندازیم.

مشکل بشر

بشریت بخاطر گناه آدم و حوا ،درگیر مشکلی شده بود که مانند سکه دو رو داشت و آن اینکه:
❖انسان داری چیزی است که عالقه ای به داشتنش ندارد -بدهی گناه.
❖انسان نیازمند چیزی است که فاقد آن می باشد -کاملیت.

اجازه دهید مطلب را باز کنم.
 .۱ما بدهی گناه داریم.
قرنها قبل در خاور میانه ،زمانی که شخصی از کسی پول قرض می گرفت و به او بدهکار
می شد ،یک مدرک قانونی مبنی بر اینکه مقدار پول قرض داده شده چقدر بوده است صادر
می گردید .بدین ترتیب هر دو نفر همواره مبلغ قابل پرداخت را به یاد داشتند .کسانی که
توانایی پرداخت بدهی خود را نداشتند مطابق قانون مجرم قلمداد می شدند .به همین ترتیب
کتاب مقدس چنین می آموزد که در دفتر صورت حساب اخالقی ما ،بدهی ای به خاطر
گناهان ما ثبت شده است .بهایی به خاطر گناهانمان وجود دارد که باید بپردازیم .انسان با
اصلی روبروست که به قانون گناه و مرگ معروف است.

 ...قانون گناه و مرگ

رومیان  2:8ترجمه هزاره نو

مطابق با این قانون:

هر که گناه کند خودش خواهد مرد.

حزقیال  20:18ترجمه تفسیری

خداوند ،به آدم و حوا در این مورد اخطار داده بود .او بدیشان گفته بود که نااطاعتی آنها مرگشان
را به همراه خواهد داشت .مطابق با این قانون ،تنها چیزی که بدهی گناه را میپردازد ،مرگ
است .مرگ با تمام سه معنایی که در بر دارد.
سوالی که باقی می ماند این است :آیا ما توانایی پرداخت بدهی خود را داریم؟ پاسخ باید
مثبت باشد .ما عواقب گناه را با تجربیات تلخی مثل احساس شرمندگی و شرمساری ،روبرو
شدن با مصیبتها ،شکستها و دردها ،می پردازیم .اما برخی از انسانها به مرور زمان با چنین
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عواقبی انس می گیرند .با گذشت زمان ،دردها و مصیبتها ،احساس شرمساری و شرمندگی
برای آنها معنای چندانی ندارد .اما بعد از مرگ جسمانی ،اوضاع و احوال به همین شکل
باقی نمی ماند .مرگ دوم جاودانی است و برای همیشه وجود دارد و نمی توان گفت زمانی
می رسد که آن بدهی کام ً
ال پرداخته خواهد شد زیرا انتقال بدهی نیز جاودانی خواهد بود و
هیچگاه تکمیل نخواهد گردید .دائم تا ابد االباد بدهی باید پرداخت شود .حقیقت مطلب این
است که حتی بسیاری از اندیشمندان واالمقام نیز تمایلی به پرداخت این بدهی نداشته اند.
اما مسئله این است که ما چاره ای جز آن نداریم .باید بدهی خود را بپردازیم .این بدهی ما
است .بشریت بدین ترتیب در مقابل یک دوراهی قرار گرفته است.

اما حتی اگر به طریقی این عواقب وحشتناک گناه از روبروی ما برداشته شوند  -اگر بدهی
گناه به طریقی پاک شده و از بین برود ،با این حال ما نخواهیم توانست با خداوند زندگی
کنیم ،زیرا برای زندگی در کنار خدا به چیزی احتیاج داریم که فاقد آن هستیم.
 .2ما به کاملیت احتیاج داریم.
از آنجاییکه فقط انسانهای کامل می توانند در یک بهشت کامل با خدای کامل زندگی کنند،
پس ما نیز می باید به آن درجه از کاملیت دست یابیم که ما را مقبول زندگی در حضور خدای
مقدس گرداند .کالم خدا می گوید:

 ...بدون قدوسیت هیچکس خداوند را نخواهد دید.

عبرانیان  14:12ترجمه هزاره نو

این نیکی و عدالت می باید مساوی با عدالت خدا باشد .اما مشکل این است که هیچکس
نمی تواند به چنین کاملیتی حتی نزدیک شود .ما مشکلی داریم.

خالصه

پس سوال دارای دو بعد است :چگونه ما می توانیم از بدهی گناه خود با تمامی عواقب آن
رهایی یابیم؟ و چگونه می توانیم به عدالتی دست یابیم که مساوی با عدالت خدا باشد تا
بدین طریق بتوانیم لیاقت حضور یافتن در درگاه او را داشته باشیم.
این موضوع را می توان به طریق دیگری بیان داشت و آن اینکه ،بشر از ابتدای خلقت برای
این منظور آفریده شده بود که در حضور خدا زندگی کند .اما زمانی که انسان از خداوند

فصل پنج 71 v

نافرمانی کرد ،تمامی وجودش تغییر یافت .انسان طبیعت بی گناه خود را که وی را مقبول خدا
می ساخت از دست داد .پس اکنون چگونه می تواند آن کاملیتی را که به وی اجازۀ زندگی
در کنار خدای کامل را می داد ،به خود باز گرداند؟ ما در حالی که به سیر در کتاب مقدس
ادامه می دهیم ،این دو سوال را در ذهن خود نگه می داریم.
حال که با مشکل دشوار انسان آشنا شدیم ،بیایید توجه خود را بر خداوند جلب کرده و ببینیم
که این مسئله بر او چه تاثیری دارد.

وضعیت خدا

برای درک وضعیت خداوند ،ضروری است دو صفاتی که بخشی از ماهیت او هستند را بشناسیم .
 .۱کام ً
ال عادل
تاکنون دانسته ایم که خداوند ،خدای کامل است .او کام ً
ال بدون گناه می باشد .کامل بودن
خدا اقتضا می کند که او با مخلوقات خویش با عدل و انصاف برخورد نماید.

خداوند همچون صخره ای است و اعمالش کامل و عادل ،اوست خدای امین و
تـثنیه  4:32ترجمه تفسیری
دادگر ،از گناه مبرا و با انصاف.
خدا قاضی نیکو است ،زیرا که با همه انسانها یکسان برخورد می کند .اینطور نیست که او با
گروهی از انسانها به طریقی و با گروهی دیگر به طریقی دیگر برخورد کند.

خداوند ،خدایتان ،خدای خدایان و رب االرباب است .او خدایی بزرگ و تواناست،
خدای مهیبی که از هیچکس جانبداری نمی کند و رشوه نمی گیرد.
تثنیه  17:10ترجمه تفسیری

خدا قوانین خویش را در مورد همه انسانها ،شاهزاده و گدا ،به نحو یکسان و منصفانه اجرا
می کند .در این دنیا ممکن است شخصی جنایتی را مرتکب شود ،دروغ بگوید و یا رشوه
دهد و در عین حال جرم خود را مخفی نگاه داشته و حتی گرفتار پلیس هم نشود .اما در
مورد خدا هیچ گناهکاری از زیر بار گناهانش نمی تواند شانه خالی کند .هیچکس نمی تواند
از عدالت خدا فرار کند.

خدا هر عمل خوب یا بد ما را ،حتی اگر در خفا انجام شود ،داوری خواهد کرد.

جامعه  14:12ترجمه تفسیری

انصاف و عدالت اساس طبیعت کامل خدا می باشند.

عدالت و انصاف اساس تخت تو است.
خداوند عادل است و انصاف را دوست دارد ...

مزمور  14:89ترجمه قدیم
مزمور  7:11ترجمه تفسیری

چون خدا کامل است ،ما می توانیم روی عدالت کامل او نیز حساب کنیم .انصاف کامل خدا
چیزی است که همه ما آنرا می پسندیم اما خبر ناخوشایندی نیز در این رابطه وجود دارد.
عدالت کامل اقتضاء می کند که گناه مجازات شده و جریمه کامل آن پرداخت گردد .جریمه
سختی که خداوند با جدیت تمام برای گناه در نظر گرفته است بیانگر عدالت خدا می باشد.
همانگونه که تاکنون دیدیم ،کتاب مقدس به ما می آموزد که مجازات گناهان ما فقط توسط
مرگ ما پرداخت خواهد شد مرگ ما به معنای سه گانه آن.
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این خبر خوشی نیست .اما ،خدا را شکر که قسمت دوم شخصیت خداوند در اینجا به صحنه
می آید.
 .۲کام ً
ال با محبت
ً
ً
خدا نه تنها کامال عادل است ،بلکه کامال با محبت نیز می باشد .طبیعت خداوند محبت است.

خدا محبت است.

اول یوحنا  8:4ترجمه هزاره نو

زمانی که خدا جهان را آفرید ،نوعی از محبت خود را نشان داد .محبت خدا در مراقبت او از
آفریده هایش نمایان می گردد ،بدینگونه که او...

 ...همه چيز را بفراواني براي ما فراهم ميسازد تا از آنها لذت ببريم.

اول تیموتائوس  17:6ترجمه هزاره نو

در صفحات بعدی خواهیم دید که خداوند یک نوع محبت عمیقتری از خود نشان می دهد -
محبتی که هیچکس شایستگی دریافت آن را ندارد و معمو ًال با واژه هایی از قبیل فیض و
رحمت آمیخته است.

خدای خدایان را سپاس گویید ،زیرا که محبت او جاودانه استَ .ر ّباالرباب را سپاس
مزمور  3-2:136ترجمه هزاره نو
گویید ،زیرا که محبت او جاودانه است.
این آدم و حوا بودند که دوستی خود با خداوند را در باغ به هم زدند ،اما خداوند تغییر نکرده
بود .خدا هنوز آنها را دوست می داشت.
خدا صرف ًا گناه ایشان را دوست نداشت.

پارداوکس

عدالت و محبت خدا زمانی که در پرتو مشکل دشوار انسان یعنی گناه منجر به مرگ قرار
می گیرد ،پارادوکسی را ایجاد می کند .خداوند برای حفظ عدالت خویش باید تمام قوانین
خود را به مرحله اجرا در آورد مخصوص ًا زمانی که آنها مورد بی اعتنائی قرار می گیرند .هیچ
استثنائی در اینجا روا نیست .این بدان معناست که همه ما باید بدهی گناه خود را بپردازیم.
باید بمیریم .اما از آنجاییکه خداوند محبت است ،او هیچ تمایلی برای نابودی ما ندارد .تمایل
خداوند این است که ما تا ابد با او زیست کنیم.
هر دو صفات خداوند از یک ارزش مساوی برخوردارند .محبت او بیشتر از عدالتش نیست .از
آنجاییکه خداوند همواره طوری عمل می کند که سازگار با ذات کاملش باشد ،هر دوی این
صفات باید به یک اندازه در او عمل نمایند .سوال این است که« ،چگونه خداوند می تواند
در عین نشان دادن عدالت خود ،محبت خویش را نیز حفظ نماید؟» پاسخ این سوال را به
زودی خواهیم یافت.

گناه هرگز نادیده گرفته نمی شود

الزمه فهمیدن درست نقشه خداوند برای بشر این است که بدانیم خداوند چه تصوری از
گناه دارد .کتاب مقدس می گوید که خدا می باید تکلیف بدهی گناهانمان را روشن کند .او
نمیتواند آن را نادیده گرفته و یا وانمود کند که هرگز رخ نداده است .انکار کردن گناه متضاد
با طبیعت خداوند است  -ذات قدوس الهی نمی تواند گناه را منکر شود .پس خداوند می باید

فصل پنج 73 v

تمامی گناهان را به کیفر برساند ،حال یا روی همین زمین یا بعد از مرگ جسمانی .او صد
درصد در عمل خود پا برجا است .بدون استثناء همه ما باید بمیریم.

زيرا ما بايد البته بميريم و مثل آب هستيم كه به زمين ريخته شود ،و آن را نتوان
دوم سموئیل 14:14الف ترجمه هزاره نو
جمع كرد.
اما آیه تا همین جا تمام نمی شود .در ادامه آیه صفت دیگر خداوند را می بینیم که به صحنه
می آید .از آنجاییکه طبیعت خداوند محبت است ...

 ...او تدبيرها مي كند تا آواره شده اي از او آواره نشود.

دوم سموئیل 14:14ب ترجمه قدیم

مطابق با این آیه ،هرچند خداوند اجازه داده است بدن جسمانی ما بمیرد ،لیکن راهی فراهم
نموده است تا روح ما از عواقب جاودانی جزای گناه که مرگ است ،بگریزد .خداوند راه را
هموار ساخته است تا ما بتوانیم در حضور او دوباره زندگی کنیم .اما چگونه خداوند در حالی که
گناه را به مجازات می رساند ،درعین حال ما را نیز رهایی خواهد بخشید؟ چگونه خداوند بدون
مجازات ما ،گناه را کیفر خواهد داد .ما این موضوع را در فصلهای بعد بررسی خواهیم کرد.

غرور

غرور موضوعی است که قبل از ادامه بحث باید به آن پرداخته شود .کتاب مقدس می گوید
غرور چیزی است که باعث سرکشی شیطان گردید .انسانها معمو ًال به غرور به عنوان یک
امر نیکو می نگرند اما کتاب مقدس به ما می آموزد که کبر و غرور ،مانع آمدن ما به حضور
خداوند و درخواست کمک از او می شود .غرور ما گاهی آنقدر زیاد است که اجازه نمی دهد ما
خود را در مقابل خداوند ،کوچک و فروتن کرده و نیاز خود را به او بیان داریم .کتاب مقدس
به ما هشدار داده است که ...

خدا در برابر متکبران ميايستد ،ا ّما فروتنان را فيض ميبخشد.

اول پطرس  5:5ترجمه هزاره نو

بجای اینکه ما خود را تحت فرماندهی کبر و غرور خود قرار دهیم و نگران این باشیم که
دیگران درباره ما چه فکر می کنند ،کتاب مقدس می گوید،

خداوند چنین می فرماید« :حکیم به حکمت خویش فخر نکند و مرد نیرومند به
نیروی خویش ننازد و دولتمند به دولت خویش نبالد .بلکه هر که فخر می کند،
به این فخر کند که فهم دارد و مرا می شناسد و می داند که من یهوه هستم که
محبت و انصاف و عدالت را در جهان به جا می آورم .زیرا از این چیزها لذت می
ارمیا  24-23:9ترجمه هزاره نو
برم؛» این است فرموده خداوند.

۲

کفاره

بعد از خوردن میوه ،اولین کاری که آدم و حوا انجام دادند این بود که خود را با برگ درختان
انجیر پوشاندند .علیرغم داشتن این لباسها ،آدم به خدا گفت که عریان است .احساس عریانی
آدم دلیلی داشت .کتاب مقدس می گوید:
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چونکه خداوند مثل انسان نمی نگرد ،زیرا که انسان به ظاهر می نگرد و خداوند به
اول سموئیل  7:16ترجمه قدیم
دل می نگرد.
از نظر خداوند ،اقدامی که آدم و حوا برای پوشانیدن خود کرده بودند ،کام ً
ال بیهوده بود .خدا
قلب آنها را می دید.
کتاب مقدس می نویسد که خدا اقدام آدم و حوا را برای اصالح خویش رد کرد .برگهای
درخت انجیر بدن عریان آنها را پوشانید اما قلب ایشان همواره پر از گناه بود .خدا می خواست
به آنها بیاموزد که انسان هیچ کار درونی یا بیرونی نمی تواند برای از بین بردن مشکل گناه
انجام دهد .به همین خاطر خداوند پوششی که آنها از برگهای درخت انجیر برای خویش
درست کرده بودند را نپذیرفت.

پوشش

فقط خداوند می توانست برای آنها لباسی فراهم کند که مقبول خدا باشد .خدا حیوانی را
گرفته ،آن را قربانی کرد و...

یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.

پیدایش  21:3ترجمه هزاره نو

این نمایش بارزی بود از این واقعیت که گناه منجر به مرگ می گردد .آدم و حوا تاکنون
هرگز مرگ را ندیده بودند .اگر آنها در هنگام ذبح حیوان نظاره گر بودند به طور قطع این
امر برای آنها تجربه ناگواری قلمداد می شد .آنها با دیدن ریخته شدن خون بر زمین و نفس
نفس زدن حیوان و ناپدید شدن نور از دیدگانش ،به واقعیت تلخ مرگ پی می بردند .به هر
حال ،خدا با اینکار باعث شد که واقعیت مرگ برای آنها قابل فهم گردد .حیوانی قربانی شد
تا ایشان پوشیده شوند.

تبعید

با اینکه انسان گناه کرده بود ،اما هنوز در باغ زندگی می کرد و دسترسی به درخت حیات
داشت .اگر آدم از میوه درخت حیات می خورد ،همیشه زنده می ماند .به همین خاطر بود که
خداوند انسان را از باغ اخراج کرد.

و یهوه خدا فرمود« :اکنون آدم همچون یکی از ما* شده
است که نیک و بد را میشناسد .مبادا دست خود را دراز
کند و از درخت حیات نیز گرفته بخورد و تا ابد زنده بماند».
پس یهوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین که
از آن گرفته شده بود زراعت کند.
پس آدم را بیرون راند ،و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان
را قرار داد و شمشیری آتشبار را که به هر سو میگشت،
تا راه درخت حیات را پاس بدارد.
پیدایش  24-22:3ترجمه هزاره نو

* به کلمه «ما» توجه داشته
باشید .از آنجاییکه کتاب
مقدس به روشنی بیان می
دارد که تنها یک خدا وجود
دارد ،پس منطقی است که
از خودمان بپرسیم که خدا
وقتی که می گوید «...آدم
شبیه یکی از ما شده است»،
با چه کسی حرف می زند؟
این پرسش را همانطور که
کتاب مقدس را به پیش
می بریم ،پاسخ خواهیم داد.
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اخراج انسان از باغ عدن نشان دهنده رحمت خدا بود .او نمی خواست انسان تا ابد به عنوان
گناهکار در بند بماند .آیا می توانید تصور کنید که دنیا چگونه می بود اگر تمام انسانهای
گناهکار و شریری که تا کنون پا به دنیا گذاشته اند هنوز در این دنیا زندگی می کردند؟ با
بیرون کردن انسان از باغ عدن ،خداوند به اولین نتیجه گناه که مرگ جسمانی باشد ،جامه
عمل پوشانید .اما خداوند به چیزی ماورای قبر نگاه میکرد .او در فکر رها بخشیدن انسان از
مرگ دوم بود ،راهی برای نجات بشر از دریاچه آتش.

قائن و هابیل (نگاه کنید به گاه شمار ،صفحات  156و )157

حوا از آدم حامله شده ،پسری زایید .آنگاه حوا گفت« :به کمک خداوند مردی حاصل
نمودم ».پس نام او را قائن گذاشت .حوا بار دیگر حامله شده پسری زایید و نام او
پیدایش  2-1:4ترجمه تفسیری
را هابیل گذاشت.

قائن و هابیل بیرون باغ بدنیا آمدند .از آنجاییکه نطفه هر دوی آنها در نتیجه ارتباط جنسی
آدم و حوا با هم بسته شده بود ،پس آنها نیز طبیعت گناه آلود آدم را با خود همراه داشتند و
از خدا جدا بودند .خدا برای حفظ عدالت خویش می باید شریعت خود را اجرا می کرد .و به
همین خاطر قائن و هابیل نیز می باید به خاطر گناهکار بودنشان می مردند .اما چون خدا
آنها را دوست داشت ،رحمت خویش را بر آنان نشان داد و راهی فراهم نمود تا آنها بتوانند
از داوری خدا نجات یابند .آن راه دو بعد داشت:

بعد درونی :ایمان به خدا

قائن و هابیل می باید با فروتنی تمام به خدا توکل می کردند و به درستی آنچه خداوند گفته
بود ایمان می آوردند .به عنوان مثال خداوند به آدم و حوا وعده داده بود که نجات دهندهای،
سر شیطان را خواهد کوبید و ایشان را از عواقب گناه خواهد رهانید .آیا این کار امکان داشت؟
آیا این امر حقیقت داشت؟ آیا خداوند واقعا چنین هدفی داشت؟ قائن و هابیل هر یک باید
برای خود تصمیم می گرفتند که آیا به خدا ایمان آورند یا نه.

بعد بیرونی :کمک بصری

خدا همچنین می خواست به آنها به نحو بصری نشان دهد که چه هزینه ای الزم است تا
گناه برداشته شود.
مطالعه جامع 1کتاب مقدس ما را به این درک می رساند که خداوند دستورات خاصی را به
قائن و هابیل برای نزدیک شدن به او داده بود .آنها می باید حیوانی
*مذبحها ،سکوهایی بودند که
را گرفته ،ذبح کرده و خون آن را بر روی مذبح* می ریختند .چرا
از خاک یا سنگ درست می
این دستور داده شده بود؟ خدا چه قصدی از صدور چنین دستورات
شدند و بر روی آنها قربانی
ها انجام می شد.
واضح و روشن داشت؟ کتاب مقدس می گوید ...

...و بدون ریختن خون آمرزش نیست.

عبرانیان  22:9ترجمه قدیم

بیایید این آیه را مقداری باز کنیم.

 ...بدون [مرگی که توسط] ریختن خون [صورت گرفته باشد] آمرزش [بدهی گناه]
عبرانیان  22:9ترجمه قدیم
نیست.
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خدا بیان داشته بود که بدهی گناه بشر تنها از طریق مرگ پرداخته یا آمرزیده می شود .اما
چرا خون نیز در اینجا مطرح شده است.

زیرا حیاتِ هر جاندار در خون است ،و من آن را بر مذبح به شما دادهام تا برای
ی شما کفّاره کند؛ زیرا خون است که به واسطۀ حیاتش کفّاره میکند.
جانها 
الویان  11:7ترجمه هزاره نو

مفهوم قربانی خونی دو جنبه دارد:
❖

❖

❖جانشینی :قاعدت ًا هر کس مجازات گناه خود را با مرگ باید می پرداخت ،اما اکنون
به خاطر یک سری حوادثی که در آینده رخ خواهد داد ،خداوند اعالم کرد که او مرگ
حیوان بی عیب را می تواند به جای انسان به عنوان یک جانشین برای بخشش گناهانش
بپذیرد .حیات به جای حیات ،که در آن یک بی تقصیر به جای یک تقصیرکار کشته می
شد .این قربانی بیانگر این بود که قانون گناه و مرگ انجام شده و عدالت خداوند اجرا
گردیده است .اما آیا امکان نداشت که قربانی به طریق دیگری پرداخت می شد ،مث ً
ال از
طریق خفگی که خونی در آن ریخته نمی شد؟
❖کفاره :خدا فرموده بود که خون ،گناه را کفاره خواهد کرد .واژه کفاره به معنای پوشش
است .خون ریخته شده گناه انسان را می پوشانید ،به همین خاطر زمانی که خداوند به
انسان نگاه می کرد ،دیگر گناه را نمی دید .رابطه انسان با خدا بازسازی شده بود .با
اینکه انسان از نظر فیزیکی هنوز باید می مرد ،اما عواقب جاودانی گناه که همان جدایی
از خدا و بودن در دریاچه آتش می باشد دیگر اجرا نمی شد.

توسط ایمان به خدا ،از طریق مرگ جایگزینی که توضیح آن داده شد ،و خونی که بر مذبح
به عنوان کفاره ریخته می شد ،انسان بخشش گناه را تحصیل کرده و رابطه جدیدی با خدا
بر قرار می نمود.

کفاره  -پوششی برای گناه
واژه کفاره بیان کننده این مطلب است که خدایی که عادل و منصف و قدوس است،
اکنون در مورد پرداخت جزای گناه رضایت کامل پیدا کرده و خرسند شده است .شریعت
خدا ،مرگ را به عنوان جزای گناه می طلبید .خدا هنگامی که مرگ قربانی بی عیب را
مشاهد کرد ،خشنود گردید ،زیرا آنچه او در شریعت خویش قرار داده بود ،اجرا شده بود.
قربانی حیوان بر مذبح ،گناه را از بین نبرد .انسان هنوز گناهکار بود .قربانی ،فقط این
مطلب را به تصویر کشیده بود که برای بخشش گناهان ،مرگ و ریخته شدن خون
ضروری می باشند .خون ،کفاره و پوششی برای گناهان فراهم می کرد .به همان طریق
که پوست حیوان ،بدن عریان آدم و حوا را پوشانید ،خون نیز گناه انسان را پوشانید و
انسان مقبول خداوند گردید .می توان مطلب را اینگونه بیان کرد که خدا موقت ًا از گناه
انسان چشم پوشی کرد ،به نحوی که گویی از بین رفته بود.
اکنون که دستورات خداوند برای ما روشن شد ،مجدداً به داستان قائن و هابیل برمی گردیم.
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دو قربانی

هابیل گله بان بود و قائن کِشتگر زمین .پس از چندی ،قائن
هدیهای از محصول زمین برای خداوند آورد .ولی هابیل
از نخستزادگان گلۀ خویش و از بهترین قسمتهای آنها
پیدایش  4-2:4ترجمه هزاره نو
هدیهای آورد...

قائن و هابیل هر دو قربانی هایی به خداوند تقدیم کردند .این
کاری بود که خداوند از آنها خواسته بود که انجام دهند.
خداوند از آنها خواسته بود
تا با اعمالشان نشان
دهند که به حقیقت
آنچه خداوند گفته بود
ایمان دارند .اما مشکلی
وجود داشت .هر چند هر
دوی آنها قربانی آورده
بودند اما قربانی ها با
یکدیگر همگونی نداشتند.
هابیل به عنوان قربانی ،حیوان آورد که می توانست آن را کشته و خونش را بریزد .این کار،
نیکو بود ،زیرا دقیق ًا همان چیزی بود که خدا دستور داده بود .اما قائن از محصوالت زمین
آورد .سبزیجات خون ندارند که بریزند .قائن ،قربانی آورده بود اما قربانی او مناسب نبود 1.او
نسخه جدید برگهای درخت انجیرش را آورده بود.

ر ّدی

...خداوند هابیل و هدیه اش را پذیرفت ،اما قائن و هدیه اش را قبول نکرد.

پیدایش  5-4:4ترجمه تفسیری

خدا قربانی قائن را رد کرد .قائن دو اشتباه کرد.
اول اینکه اعمال او نشان می داد که او به خدا توکل نکرده بود.
دوم اینکه او با سلیقه خودش می خواست کارها را رو به راه کند .خدا نظرات شخصی افراد
را برای ترمیم رابطه خود با انسانها نمی پذیرد .انسان ممکن است بهترین نیتها را در دنیا
داشته باشد ،اما نیت و ارادت خالص تنها کافی نیست و دوستی شکسته و فرو ریخته شده
با خداوند را ترمیم نمی کند.
ما معمو ًال تفکرات مستقل را چیزی نیکو می انگاریم که البته این نوع تفکر تا حدودی ارزشمند
است .با این حال می باید در این زمینه بسیار دقت داشته باشیم .تفکر کام ً
ال مستقل می تواند
در عین حال بسیار خطرناک بوده و روحیه خودمحوری را در شخص بیافریند .زمانی که در
ارتباطات ،این تفکر که من هر کاری را که فکر می کنم درست است انجام می دهم ،دامنگیر
بشریت شود ،نتایج خطرناک و ناگواری بوجود خواهد آورد و سواالتی از قبیل اینکه چه کسی
درست می گوید و چه کسی نادرست ،چه کسی به هدف می رسد و چه کسی نمی رسد،
هیچگاه پاسخ نخواهند یافت و حتی هدایت و کنترل جامعه از توانایی انسان خارج خواهد شد.
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قائن ،ساز خویش را می نواخت .او مانند آدم و حوا فرامین خداوند را نادیده گرفته بود .او فکر
می کرد بهتر از خدا می تواند چیزهای نیک و بد را از هم تشخیص دهد.

قبولی

از جانب دیگر ،هابیل ،قربانی ای تقدیم کرد که خود خدا دستور آن را داده بود .قربانی کردن
و ریختن خون یک حیوان بی عیب .این هابیل بود که باید به خاطر گناه خود می مرد ،اما خدا
از روی محبت و رحمت خویش نسبت به او ،تصمیم گرفت که یک حیوان به جای او قربانی
شود .هابیل با آوردن قربانی خونی به حضور خدا ،در حقیقت ایمان خود را به خدا بیان داشت
که ای خدا من ایمان دارم که تو کالمت را نگاه می داری و برای نجات من از تاوان سنگین
گناه ،نجات دهنده ای را خواهی فرستاد .نمی توان گفت که هابیل بطور کامل می دانست
که نجات دهنده چگونه اینکار را انجام خواهد داد اما کام ً
ال واضح است که او به طور کامل بر
خداوند توکل کرده بود و ایمان داشت که خدا راه حلی برای حل مشکل گناه ارائه می دهد.

...با ايمان بود که هابيل قربانياي نيکوتر از قرباني قائن به خدا تقديم کرد ،و به
سبب همين ايمان درباره او شهادت داده شد که پارسا است ...
عبرانیان  4:11ترجمه هزاره نو

چون هابیل با ایمان به خدا نزدیک شد ،به همین خاطر قربانی او کفاره ای برای پوشش
گناهش فراهم کرد .بعد از آن زمانی که خدا به هابیل نگاه می کرد ،دیگر گناه او را نمی دید.
به عبارتی دیگر خدا از گناه او صرف نظر می کرد .از نظر خدا ،هابیل اکنون می توانست در
پیشگاه خداوند پذیرفته شود.

مالیمت خدا

اما قائن از خدا دل خوشی نداشت.

 ...ولی قائن و هدیهاش را منظور نداشت .پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.
آنگاه خداوند به قائن گفت« :از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشتهای؟ اگر
آنچه را که نیکوست انجام دهی ،آیا پذیرفته نمیشوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست
انجام ندهی ،بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست ،اما تو باید بر آن
پیدایش  7-5:4ترجمه هزاره نو
چیره شوی».
خدا می خواست با نرمی و مالیمت به قائن نشان دهد که او برای خودش مشکل ایجاد می
کند و طبیعت گناه آلودش در نهایت باعث نابودیش خواهد شد .خدا برای قائن کام ً
ال روشن
کرد که اگر او نیز در همان طریقی که هابیل رفته بود ،گام می گذاشت ،او نیز پذیرفته میشد.
گویی قائن ،در مقابل این راهنمایی خداوند ،از خود واکنشی نشان نمی دهد و مانند کسی
که دلخور شده باشد از خداوند قهر می کند.

سوال در پی سوال

قائن به برادر خویش هابیل گفت« :بیا تا به صحرا برویم» .و چون در صحرا بودند
قائن بر برادرش هابیل برخاست و او را کشت.

آنگاه خداوند به قائن گفت« :برادرت هابیل کجاست؟» گفت« :نمیدانم؛ مگر من
پیدایش  9-8:4ترجمه هزاره نو
نگهبان برادرم هستم؟»
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دقیق ًا به همان طریقی که خدا از آدم و حوا پس از نااطاعتی آنها سوال پرسیده بود ،در اینجا
نیز می بینیم که او قائن را مورد سوال قرار می دهد .خدا احتیاج نداشت که از قائن این
سواالت را بپرسد .خدا همه چیز را می داند ،او دقیق ًا می دانست که چه حادثه ای رخ داده
بود .اما او بدین طریق می خواست به قائن فرصتی دهد تا او به گناه خود اعتراف نماید .اما
مانند آدم و حوا ،سخنان قائن نیز آنچه در قلب او بود را آشکار نمود.

قائن« :نمیدانم؛ مگر من نگهبان برادرم هستم؟»
خدا« :چه کردهای؟ خون برادرت از زمین نزد من فریاد برمیآورد!»

پیدایش  10-9:4ترجمه هزاره نو

گناه نمی تواند مخفی بماند .قائن برادر خود را کشته بود و اکنون آن را تکذیب می کرد .اما
خدا انگشت خودش را دقیق ًا روی قائن گذاشت و گفت :تو این کار را کردی! هیچ نگارشی
دال بر پشیمانی قائن از کار خود وجود ندارد .به همین خاطر خدا می توانست او را به طور
کامل نابود کند و از صحنه زمین بردارد ،اما او به خاطر رحمت خویش این کار را نکرد بلکه
قائن را به نقطه دیگری از زمین تبعید نمود .و این آغاز رسوایی عظیمی در بشریت بود.

شیث (نگاه کنید به گاه شمار ،صفحات  156و )157

و آدم دیگر بار زن خود را بشناخت و او پسری بزاد و او را شِ یث نامید و گفت« :خدا
بهجای هابیل که قائن او را کشت ،نسلی دیگر برای من برقرار داشت ».برای شِ یث
نیز پسری زاده شد و او را ا ِنوش نامید .در آن زمان ،مردم به خواندن نام خداوند
پیدایش  26-25:4ترجمه هزاره نو
آغاز کردند.

هر چند شیث نیز با طبیعت گناه آلود بدنیا آمد اما او نیز مانند هابیل به خداوند توکل نمود.
از طریق شیث و نسلهای او بود که خدا تصمیم گرفت نجات دهنده را به دنیا بفرستد .خدا
می رفت که وعده خود را عملی کند.

مرگ

خب ،االن وقت آن است که بحث خود را در مورد آدم تمام کنیم .کتاب مقدس می نویسد
که او خانواده بزرگی تشکیل داد و بسیار پیر شد .برخی از اندیشمندان بر این عقیده هستند
که اثرات گلخانه ای که در ابتدای آفرینش وجود داشت باعث محافظت انسان از اشعه های
مضر کیهانی می گردید که در نهایت باعث طول عمر زیاد انسان می شد .برخی نیز معتقدند
که تجمع جهش های ژنتیکی معیوب ،در ابتدای خلقت ،در مراحل ابتدایی خود بود و همین
امر باعث افزایش طول عمر می گردید .هر چند این دو نظریه به نوبه خود حائز اهمیت
هستند ،اما اکثر دانشمندان بر این عقیده می باشند که طول عمر زیاد نتیجه یک حد ژنتیکی
می باشد .این حد ژنتیکی در مراحل ابتدایی خود در آغاز آفرینش ،می توانست در باالترین
نقطه خود باشد .بعداً خواهیم دید که چه چیزهایی باعث این تغییر شده است .صرف نظر از
هر دلیلی که می تواند وجود داشته باشد ،کتاب مقدس می گوید که کالم خدا در نهایت در
مورد آدم به تحقق پیوست.

و آدم پس از آوردن شِ یث ،هشتصد سال زندگی کرد و پسران و دختران دیگر آورد.
پس روزهای زندگی آدم به تمامی ،نهصد و سی سال بود؛ و او مرد.
پیدایش  5-4:5ترجمه هزاره نو
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بعد از مرگ هابیل ،چه بر سرش آمد؟
هر چند کالم خداوند برای ما روشن نکرده است که روح هابیل بعد از مرگ او به کجا
منتقل شد ،ولی از متون دیگر کتاب مقدس در می یابیم که ارواح کسانی که می مردند
به مکانی انتقال پیدا می کردند که فردوس نامیده می شد ،جایی که خداوند برای زنان و
مردان ایماندار در نظر گرفته بود .در طول تاریخ ،برخی از اندیشمندان الهی بین فردوس
و بهشت تفاوت قائل بوده اند ،اما امروزه همگی ،این دو را یکی می دانند.
کتاب مقدس در مورد بهشت یا آسمان مطالب زیادی برای ما بازگو نکرده است ،زیرا
که احتما ًال درک آن برای اذهان محدود و فانی ما بسیار مشکل می باشد .یکی از انبیا
که شمه ای از منظره بهشت برایش مکاشفه شده بود ،تالش نمود تا واژه هایی را
برای توصیف آنچه مشاهد کرده بود بیابد .او در نهایت تصمیم گرفت برای تفهیم آنچه
دیده بود از زبان و واژه های تصویری و سمبلیک استفاده نماید .زمانی که با نگریستن
به جهانی که خدا تنها در شش روز آفرید ،مات و مبهوت می مانیم ،چه بیشتر مات
و مبهوت خواهیم شد زمانی که آنچه او در بهشت برای ما مهیا کرده است را ببینیم.
کتاب مقدس بسیار روشن بیان داشته است که بهشت یک جایگاه واقعی است ،چیزی
مثل عدن ولی به مراتب بهتر.
طبیعت گناه آلود بشر از بین خواهد رفت.

هيچچيز ناپاک و هيچکس که مرتکب اعمال قبيح و فريبکاری شود ،بههيچروی
وارد آن نخواهد شد ،فقط کسانی که نامشان در دفت ِر حياتِ بره نوشته شده
مکاشفه  27:21ترجمه هزاره نو
است ،بدان راه خواهند داشت.
انسان به عدالتی دست خواهد یافت که کام ً
ال مقبول خدا خواهد بود .داود نبی زمانی که
در مورد دیدن خدا می اندیشید کلمات زیر را به نگارش در آورد...

 ...در پارسایی ،روی تو را نظاره خواهم کرد  ...از دیدن شباهت تو سیر خواهم شد.
مزمور  15:17ترجمه هزاره نو

رابطه خاص انسان با خدا بازسازی خواهد شد.

اينک ،مسکن خدا با آدميان است ،و او با آنها ساکن خواهد شد؛ و ايشان قوم
او خواهند بود؛ و خود خدا با ايشان خواهد بود و خداي ايشان خواهد بود.
مکاشفه  3:21ترجمه هزاره نو

تمام قسمتهای زندگی عالی و کامل خواهد بود.

[خدا] هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد .و ديگر مرگ نخواهد بود؛ و
ماتم و شيون و درد وجود نخواهد داشت ،زيرا چيزهای ا ّول سپری شد .سپس آن
تختنشين گفت« :اينک همهچيز را نو می سازم ».مکاشفه  5-4:21ترجمه هزاره نو
در آنجا دفن و کفن وجود ندارد ،رابطه های شکسته دیده نمی شود ،قبری نیست و از
وداع های دلشکسته خبری نخواهد بود ،درمانگاهی وجود نخواهد داشت و آواراگی و
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پناهندگی نیز معنا ندارد ،بدنهای معلول و ناقص العضو و بیمار دیده نمی شوند و عصا
و چوب دستی دیگر کاربردی ندارند.
در عوض ،بهشت مکانی پر از خوشی و لذتهای نامتناهی خواهد بود.

 ...در حضور تو کمال شادی است ،و به دست راست تو لذتها تا ابداآلباد!

مزمور  11:16ترجمه هزاره نو

بدنهای ما محدود به زمان و مکان نخواهند بود و به نظر می رسد که حرکتهای ما
بیدرنگ و آنی خواهد بود .قطع ًا قادر به تشخیص کسانی که در این دنیا دیده و شناخته
ایم ،خواهیم بود.
دست کم قسمتی از بهشت را شهر بزرگی دربر خواهد گرفت .تخمین زده می شود که
اگر فقط  ۲۵درصد آن شهر مورد استفاده قرار گیرد ،حدود ۲۰بیلیون انسان مکان کافی
برای زندگی خواهند داشت .نام این شهر اورشلیم جدید می باشد.

آنگاه...شهر مق ّدس اورشليم را به من نشان داد که...جالل خدا از آن ساطع
میشد و درخشندگيش مانند گوهری بسيار گرانبها ،همچون يشم ،و به شفافيت
بلور بود .ديواری بزرگ و بلند داشت که دارای دوازده دروازه بود و دوازده فرشته
مکاشفه  12-10:21ترجمه هزاره نو
نزد دروازههايش بودند ...
 ...دروازههای آن هرگز در روز بسته نخواهد شد ،زيرا در آنجا شب وجود نخواهد
مکاشفه  25:21ترجمه هزاره نو
داشت.
و ميدان شهر از طالی ناب و مانند شيشه شفاف بود.

مکاشفه  21:21ترجمه هزاره نو

آنگاه [فرشته] نهر آب حيات را به من نشان داد که همچون بلور شفاف بود و
مکاشفه  1:22ترجمه هزاره نو
از تخت خدا جاری میشد
این شهری خواهد بود که هیچکدام از ما مانند آن را هرگز ندیده ایم ،هیچ آلودگی هوا در
آنجا نیست ،از بید و زنگ و فرسودگی و دزد و جنایت در آنجا خبری نمی باشد .همه چیز در
آنجا زیبا و عالی خواهد بود .تمام شهروندان بهشت تا ابداالباد در آنجا زندگی خواهند کرد.

و احتیاج به چراغ و نور آفتاب ندارند ،زیرا خداوند خدا بر ایشان روشنایی
مکاشفه  5:22ترجمه قدیم
میبخشد و تا ابداالباد سلطنت خواهند کرد.
 ...در خانه خداوند ساکن خواهم بود تا ابداالباد.

مزمور  6:23ترجمه هزاره نو

شاید به جا باشد که این بخش را با آیات زیر به پایان برسانیم .هر چند که این آیات
فقط در مورد قلمرو آسمان و بهشت نیست آما با این حال بیانگر آنچه که خدا برای ما
در خزانه خود نگه داشته است می باشد.

آنچه را هيچ چشمی نديده ،هيچ گوشی نشنيده ،و به هيچ انديشهای نرسيده،
اول قرنتیان  9:2ترجمه هزاره نو
خدا برای دوستداران خود مهيا کرده است.
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شیث و قائن با چه کسانی ازدواج کردند؟
کتاب مقدس می گوید آدم و حوا صاحب پسران و دختران دیگری شدند .این امر بیانگر
این واقعیت است که در آن زمان خواهران و برادران می توانستند با هم ازدواج کنند.
از طریق این ازدواج خویشاوندی هیچگونه ضرر و آسیبی به نوزادان وارد نمی شد زیرا
در آن مقطع از آفرینش ،تعداد ژنهای جهش یافته که نوزادان در داشتن آنها شریک
می باشند ،در استخر ژنتیکی هنوز به آن مقدار کافی افزایش نیافته بودند که تاثیرات
منفی بر روی نوزدان داشته باشند .بعدها در تاریخ کتاب مقدس می بینیم که این نوع
ازدواج ممنوع اعالم می شود.

۳

خنوخ نبی

کتاب مقدس در مورد اولین نسل بعد از شیث مطلب زیادی
نمی نویسد .یکی از کسانی که خیلی کم در مورد آن سخن به
میان آمده است ،خنوخ می باشد .خنوخ مردی خداپرست بود که
ایمان داشت به اینکه خدا می تواند او را از عواقب گناه برهاند.
کتاب مقدس می نویسد،

خنوخ با خدا راه می رفت ،و دیگر یافت نشد ،زیرا خدا او
پیدایش  24:5ترجمه هزاره نو
را برگرفت.

آدم
ﺣﻮا

ﻗﺎﺋﻦ
ﻫﺎﺑﯿﻞ
ﺷﯿﺚ
اﻧﻮش

ﻗﯿﻨﺎن
َﻣ َﻬﻠَﻠْﺌﯿﻞ
ﯾﺎرد

ﺧﻨﻮخ
ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ
ﻟﻤﮏ

کتاب مقدس می فرماید که خداوند خنوخ را به دلیل ایمانی که
داشت ،بدون اینکه مرگ جسمانی را تجربه کند وارد بهشت
ﻧﻮح
گردانید .این حادثه را تنها در یک جای دیگر کتاب مقدس
مشاهده می کنیم .ما در مورد ایمان و اینکه چرا آن الزمه
مقبول شدن در مقابل خداوند می باشد ،بعدها بیشتر سخن خواهیم گفت.

ﯾﺎﻓﺚ
ﺣﺎم
ﺳﺎم

با ايمان بود که خَ نوخ از اين جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و ديگر يافت
نشد ،چون خدا او را منتقل ساخت .زيرا پيش از آنکه انتقال يابد ،درباره او شهادت
داده شد که خدا را خشنود ساخته است .و بدون ايمان ممکن نيست بتوان خدا را
خشنود ساخت ،زيرا هرکه به او نزديک میشود ،بايد ايمان داشته باشد که او هست
عبرانیان  6-5:11ترجمه هزاره نو
و جويندگان خود را پاداش ميدهد.
جمله پایانی آیات باال مطلب را رک و پوست کنده بیان داشته است .الزمه نزدیکی به خدا،
ایمان است .ایمان به اینکه او وجود دارد و راه را برای برقراری دوستی با خود هموار می کند.
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۴

نوح نبی

بسیاری از انسانها فکر می کنند که کتاب مقدس پر است از معجزات خیره کننده .درحالی
که معجزات ،بسیار به ندرت در تاریخ کتاب مقدس رخ داده اند .قرنها باید می گذشت تا
یک حادثه تکان دهنده ای رخ دهد .در این لحظه تاریخی از داستان ما ،بعد از گذشت ده
ها نسل از آفرینش جهان ،تنها یک حادثه عظیم رخ داده است .این در حالی است که هر
کدام از این نسلها طول عمر بسیار زیادی داشتند که در نتیجه آن جمعیت جهان به نحو
چشمگیری افزایش می یافت.
صدها و صدها سال گذشت ،اما خدا وعده خویش را در مورد فرستادن منجی موعود فراموش
نکرد .در هر نسلی کسانی بودند که به خداوند ایمان داشتند .آدم  930سال عمر کرد و به
همین خاطر برای انسانها این امکان وجود داشت که در یک دوره هزار ساله ،در مورد خداوند
و احکام او مستقیم ًا از اولین مرد و زن خلق شده ،بیاموزند.

 ...برای اثبات وجود خود همواره دلیل کافی به ایشان می داد...

اعمال  17:14ترجمه تفسیری

متاسفانه هر چند که جمعیت جهان افزایش می یافت ،اما رقم کسانی که به خداوند ایمان
می آوردند رشد چشمگیری نداشت .کتاب مقدس می نویسد که همه ،به جز اندکی ،به خدا
پشت می کردند.

خشونت

بشریت نه تنها از خدا گریزان بود ،بلکه از ته دل و با اشتیاق و عالقه تمام دنباله رو شیطان
بود .کتاب مقدس می گوید:

نیت اندیشههای دل او
و خداوند دید که شرارت انسان بر زمین بسیار است ،و هر ِ
پیوسته برای بدی است و بس؛
باری ،زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود .و خدا زمین را دید که
اینک فاسد گشته بود ،زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند.

پیدایش  12-11 ،5:6ترجمه هزاره نو

امروزه حوادث هولناکی در کشورها و ممالک مختلف رخ می دهند که اخبار شبانگاهی شبکه
های تلویزیونی ما را پر می سازند .این اخبار درحالی که حاکی از جنگ ،هرج و مرج ،تجاوز
و خشونت هستند ،انعکاس دهنده تصویر واضحی از زندگی مردم زمان نوح می باشند .کتاب
مقدس می نویسد که افکار انسان همواره شرارت بوده .انحرافات جنسی و هرج و مرج در
جهان حکومت می کرد .دنیا به مکان وحشناکی برای زندگی تبدیل شده بود.
از طرفی دیگر جامعه آن زمان بر خود مرکزی استوار بود و هر کس برای خود زندگی میکرد.2
انسان نقشه خدا را مورد اهانت قرار داده و نوعی فلسفه حیات را پذیرفته بود که در آن هر
گونه تمایل برای دسترسی به خدا کنار گذاشته شده بود .عدالت در ذهن بشر جایگاهی نداشت
و گناه مسئله هولناکی محسوب نمی شد.
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زيرا هرچند خدا را شناختند ،ا ّما او را چون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند ،بلکه
فهم ايشان را تاريکی فراگرفت.
در انديشه خود به بطالت گرفتار آمدند و دلهای بي ِ
اگرچه ادعای حکمت میکردند ،ا ّما احمق گرديدند و جالل خدای غيرفانی را با
تمثالهايی شبيه انسان فانی و پرندگان و حيوانات و خزندگان معاوضه کردند.
پس خدا نيز ايشان را در شهوات دلشان به ناپاکی واگذاشت ،تا در ميان خود بدنهای
حقيقت خدا را با دروغ معاوضه کردند و مخلوق
خويش را بی حرمت سازند .آنان
ِ
را به جای خالق پرستش و خدمت نمودند ،خالقی که تا ابد او را سپاس باد .آمين.
پس خدا نيز ايشان را در شهواتی شرمآور به حال خود واگذاشت .حتي زنانشان ،روابط
غيرطبيعی را جايگزين روابط طبيعی کردند .به همينسان ،مردان نيز از روابط طبيعی
با زنان دست کشيده ،در آتش شهوت نسبت به يکديگر سوختند .مرد با مرد مرتکب
اعمال شرمآور شده ،مکافات درخور انحرافشان را در خود يافتند.
و همانگونه که برای آنان شناخت خدا ارزشی نداشت ،خدا نيز آنان را به ذهنی
فرومايه واگذاشت تا مرتکب اعمال ناشايست شوند .ايشان از هرگونه نادرستی،
شرارت ،طمع و خباثت آکندهاند .مملو از حسد ،قتل ،جدال ،فريب و بدخواهیاند.
شايعهساز ،تهمتزن ،متنفر از خدا ،گستاخ ،متکبر و خودستايند .برای انجام اعمال
شريرانه ،راههايی نو ابداع میکنند .نافرمان نسبت به والدين ،بیفهم ،بیوفا ،بیعاطفه
مرتکبان چنين اعمالی
و بیرحمند .هرچند از حکم عادالنه خدا آگاهند که مکافات
ِ
مرگ است ،نهتنها خو ْد آنها را انجام میدهند ،بلکه کساني را نيز که مرتکب آنها
3
رومیان  32-21:1ترجمه هزاره نو
میشوند ،تأييد میکنند.
کتاب مقدس می گوید که در آن مقطع تاریخی ،بشر روح خویش را به گناه فروخته بود .اما
همانطور که قب ً
ال آموختیم ،گناه همواره عواقبی را به همراه دارد .همیشه عواقب گناه همراه
آن می باشند .همانطور که چشم پوشی کردن از قانون جاذبه باعث شکستگی استخوانها،
کوبیدگی و کوفتگی می گردد ،چشم پوشی از کالم خداوند نیز عواقب هولناکی را به همراه
خواهد داشت .خدا نمی توانست گناه را نادیده بگیرد .کتاب مقدس می نویسد که خدا در
مورد گناه آزرده خاطر گردید.

و خداوند گفت «انسان را که آفریده ام ،از روی زمین محو می سازم »...

پیدایش  7:6ترجمه قدیم

هر چند بشر این اختیار را داشت که برای خود فلسفه بی خدایی را انتخاب نماید ،اما با این
حال خداوند همواره او را مسئول رفتار خویش می دانست.

نوح

با این حال ،در آن زمان یک مرد و خانواده اش با دیگران فرق داشتند .کتاب مقدس می گوید ...

 ...نوح در نظر خداوند فیض یافت ...نوح مردی بود پارسا و در روزگار خویش بینقص.
پیدایش  9-8:6ترجمه هزاره نو
نوح با خدا راه میرفت.
هر چند نوح انسان خوبی بود ،اما با این حال کالم خداوند خیلی واضح بیان می دارد که او
نیز گناهکار بود .مطابق با قانون گناه و مرگ ،نوح می باید بخاطر گناهش می مرد .اما کتاب
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مقدس همچنین می نویسد که نوح برای گناه خود قربانی آورد .آوردن قربانی داللت بر این
داشت که نوح به این واقعیت ایمان آورده بود که باید برای بخشش گناهش قربانی بی عیبی
بیاورد تا جایگزین جزای گناه او شود .نوح ایمان داشت که خدا به طریقی او را از مجازات و
عواقب گناه حفظ خواهد کرد .کتاب مقدس می گوید ،چون نوح به خدا توکل داشت ،خدا نیز
به او به عنوان یک شخص عادل نگاه می کرد .رابطه نوح با خدا رابطه درستی بود تا جایی
که کتاب مقدس می نویسد «  ...او با خدا راه می رفت».

پس خدا به نوح گفت« :پایان تمامی بشر به حضورم رسیده است ،زیرا زمین بهسبب
آنان آکنده از خشونت شده است .اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد .پس برای
خود کشتیای از چوب کوفر بساز ،و حجرههایی در آن بنا کن ،و درون و بیرونش
پیدایش  14-13:6ترجمه هزاره نو
را قیراندود نما».

راه گریز

خداوند به نوح فرمود که کشتی ای بسازد .این یک قایق پارویی ساده نبود .بلکه کشتی بزرگی
شبیه به کشتی های اقیانوس پیمای مدرن امروزی بود .در حالی که فقط یک درب داشت
ولی دارای چندین عرشه و مجهز به سیستم تهویه درونی بود .کشتی از چوب درست شده
بود و سراسر آن قیر اندود شده بود .قیر ماده ای بود که در آن زمان برای گرفتن روزنههای
کشتی بکار می رفت ۴.این کشتی بزرگترین کشتی در طول تاریخ بود تا اینکه در سال ،1844
سازمان کشتیرانی کشور انگلستان مدلی به اندازه دقیق آن ساخت .ابعاد آن کشتی تا امروز به
عنوان ابعاد ایده آل یک کشتی بزرگ محسوب می شود .این کشتی مانند طویله ای عظیم
بود .در عین حال هدف از ساختن آن حفظ جانها بود و اهدافی مثل سرعت در ساخت آن در
نظر گرفته نشده بود .خدا به نوح گفت:

اینک من توفانِ آب بر زمین میآورم تا هر ذیجسدی را که نفَس حیات در آن
باشد از زیر آسمان نابود سازم .هرچه بر زمین است ،خواهد
* پیمان ،قرارداد ،یا وعده
مرد .لیکن عهد* خود را با تو استوار خواهم ساخت.
تو به کشتی در خواهی آمد؛ تو و پسرانت و زنت و زنان پسرانت ،همراه تو.
از همۀ جانداران ،از هر ذیجسدی ،جفتی از هر گونه ،به درون کشتی ببر تا آنها
را با خود زنده نگاه داری .نر و ماده باشند .از هرگونه پرنده ،از هرگونه چارپا و از
هرگونه خزندۀ زمین ،جفتی از هر گونه نزد تو خواهند آمد تا آنها را زنده نگاه داری.
همچنین از هر گونه آذوقۀ خوردنی برگیر و بیندوز ،تا برای تو و آنها خوراک باشد.
پس نوح چنین کرد؛ او هرآنچه را که خدا به وی فرمان داده بود ،به انجام رسانید...

اطاعت

پیدایش  22-17:6ترجمه هزاره نو

چون نوح به خدا ایمان داشت به همین خاطر مطیع او بود .ولی اطاعت نوح از خدا ماموریت
او را آسان نمی کرد .نوح قب ً
ال چنین قایق بزرگی نساخته بود.
خدا بیان داشته بود که بعد از  ۱۲۰سال سیل عظیمی ایجاد خواهد شد ۵.نوح در تمام مدت
نه تنها سرپرستی ساخت کشتی را بر عهد داشت بلکه همواره انسانها را از داوری که قرار
۶
بود در آینده واقع شود ،آگاه می کرد.
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خداوند به نوح گفت« :تو و همۀ اهل خانهات به کشتی درآیید ،زیرا تو را در این
پیدایش  1:7ترجمه هزاره نو
عصر در حضور خود پارسا دیدم».
و نوح هرآنچه را که خداوند به وی فرمان داده بود ،به انجام رسانید.

پیدایش  5:7ترجمه هزاره نو

در همان روز ،نوح و پسرانش سام و حام و یافِث و زن نوح و سه زوجۀ پسرانش با
آنها به کشتی درآمدند.
آنان و همۀ وحوش ،گونه به گونه ،و همۀ چارپایان ،گونه به گونه ،و همۀ خزندگان
روی زمین ،گونه به گونه ،و همۀ پرندگان گونه به گونه ،همۀ مرغان و همۀ بالداران.
پس دو به دو ،از هر ذیجسدی که نفَس حیات در خود داشت ،نزد نوح به کشتی
درآمدند .و آنهایی که داخل شدند ،همانگونه که خدا به نوح فرمان داده بود ،نر و
ماده از هر ذیجسد بودند .آنگاه خداوند در را بر او بست .پیدایش  16-13:7ترجمه هزاره نو

یک درب

هفت روز طول کشید تا قایق را بار زدند .نوح از هر نوع حیوان مگر در چند مورد استثنائی*،
فقط یک جفت نر و ماده وارد کشتی کرد .در کشتی برای تمامی حیوانات حتی در صورت
لزوم برای انواع منقرض شده نیز جای کافی بود و این در حالی است که تمام حیوانات تنها
 60درصد فضای کشتی را پر می کردند ۷.مابقی فضای کشتی احتما ًال برای ذخیره مواد غذایی
استفاده شده بود .حمل حیوانات نوزاد ،احتما ًال باعث شده بود
*خدا به نوح گفت که از هر حیوان پاک،
که فضای کمتری برای جا دادن آنها مورد نیاز باشد .برای
هفت جفت با خود به کشتی ببرد (پاک
صرفه جویی در غذا شاید برخی از حیوانات ،به خواب زمستانی
به جهت اینکه قابلیت قربانی شدن
رفته بودند .ولی با این حال خداوند قادر بود که آنها را به هر
را داشته باشند) .به پیدایش  3-2:7و
همچنین  20:8نگاه کنید.
طریقی که خودش می خواست نگهداری کند.
بعد از اینکه بارگیری کشتی تمام شد ،خداوند درب کشتی را بست .زمانی که داوری آغاز
شد و آبها باال آمدند ،هیچگونه ضربه سنگینی بر درب کشتی نمی توانست نوح را مجبور به
باز کردن آن نماید .از طرفی نوح و خانواده اش هرگز نگران آن نبودند که مبادا درب کشتی
به خاطر شدت امواج سیل شکسته شود .آنها در امنیت کامل بودند زیرا خداوند ،تنها درب
کشتی را برای امنیت آنها ،کام ً
ال بسته بود .او ایمانداران را در داخل و بی ایمانان را بیرون
نگاه داشته بود.
خدا پر از فیض است .او به بشر  ۱۲۰سال فرصت داده بود تا از راه های گناه آلود خویش دست
کشیده و پذیرای رحمت او گردد .اکنون فرصت ایشان تمام شده بود .داوری ،دقیق ًا همانگونه
که خداوند فرموده بود ،فرا رسید .گاهی اوقات ،انسانها دیگران را با گفتار خود تهدید میکنند
بدون اینکه به تهدیدهای خود جامه عمل بپوشانند ،اما خداوند همیشه سر حرفش است.

در سال ششصدم از زندگی نوح ،در روز هفدهم از ماه دوم ،بلی ،در همان روز ،همۀ
چشمههای ژرفای عظیم فوران کرد و روزنه های آسمان گشوده شد .و باران چهل
پیدایش  12-11:7ترجمه هزاره نو
روز و چهل شب بر زمین فروبارید.

فصل پنج 87 v

چشمه ها و روزنه ها

در ابتدا زمین باز شد و حجم زیادی از آبهای زیر زمینی را از خود آزاد کرد .کتاب مقدس
مینویسد که چشمههای ژرفای عظیم فوران کرد .یک نظریه چنین می گوید که آبهای زیر
زمینی تحت فشار عظیمی به ارتفاع زیادی در آسمان جهش یافتند .و این آبها به همراه آبهای
موجود در جو مانند روزنه هایی از آسمان گشوده شده و بر روی زمین باریدند.
واژه عبری که برای توصیف این حادثه در کتاب مقدس بکار رفته است ،به معنای سیل
مصیبت بار می باشد .در کتاب مقدس این واژه فقط برای بیان این توفان بکار رفته است.
هیچ سیل و بالی طبیعی تاکنون با این سیل نتوانسته است برابری داشته باشد .هر چند
بسیاری از حوادثی که در این توفان بزرگ رخ داده بود از طریق علوم تجربی قابل توجیه می
باشند ،اما باید به یاد داشته باشیم که خدای قادر مطلق توانایی آن را داشته است که حدی
برای نتایج و عواقب وحشناک آن قرار ندهد.
باران  ۴۰روز بارید اما از متن کتاب مقدس چنین دریافت می شود که آبهای چشمه های
زیر زمینی به مدت  ۱۵۰روز در سطح زمین جاری بودند.

و توفان چهل روز بر زمین ادامه داشت ،و آب افزون گشت و کشتی را برگرفت
که از زمین بلند شد .و آب چیرگی یافته ،بر زمین بسیار فزونی گرفت ،و کشتی بر
سطح آب شناور شد .و آب بر زمین زیاد و زیادتر غلبه یافت تا آنکه همۀ کوههای
پیدایش  19-17:7ترجمه هزاره نو
بلند که زیر تمامی آسمان بود ،پوشیده شد.
هرآنچه بر خشکی بود و نَفَس حیات در بینی داشت ،بمرد .او هر موجودی را که بر
روی زمین بود ،محو کرد ،از آدمیان و چارپایان و خزندگان و پرندگان آسمان .آنها
از زمین محو شدند؛ تنها نوح باقی ماند و آنها که با وی در کشتی بودند.

پیدایش  23-22:7ترجمه هزاره نو

و اما ،خدا نوح و همۀ وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد ،و
خدا بادی بر زمین وزانید و آب فروکش کرد .چشمههای ژرفا و پنجرههای آسمان
بسته شد؛ و باران از آسمان باز ایستاد .و آب رفته رفته از روی زمین برگشت .در
پیدایش  3-1:8ترجمه هزاره نو
پایان صد و پنجاه روز ،آب کم شده بود.
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عقیده بر این است که ارتفاع کوهها قبل از توفان نوح به مراتب کمتر از ارتفاعی بود که
کوههای امروزی دارا می باشند .امروزه ،اگر شما قادر باشید سطح زمین را صاف نمایید ،در
این حالت ،آبها ،سطح زمین را به عمق تخمینی سه کیلومتر خواهند پوشانید .کالم خدا می
نویسد که بعد از توفان ،کوههایی که امروز ما شاهد آنها هستیم برآمدند و دره ها نشست
کردند که همین آغاز ایجاد حوضچه های اقیانوسی بود.

تو آن را به آبهای ژرف همچون ردا پوشانیدی ،و آبها بر فراز کوهها ایستادند .اما
از عتاب توگریختند ،و از صدای رعد تو پا به فرارگذاشتند! بر فراز کوهها برآمدند
و به درهها سرازیر شدند ،به جایی که تو برایشان مقرر کردی .ح ّدی برای آنها قرار
مزمور  9-6:104ترجمه هزاره نو
دادی که از آن نگذرند ،و دیگر بار زمین را نپوشانند!

سیاره ای متفاوت

نوح و خانواده اش  ۳۷۱روز در کشتی بودند و بعد از این مدت خداوند درب کشتی را گشوده،
به ایشان اجازه خروج از کشتی را داد .آبها ،مدتها قبل از آن ،در زمین فرو رفته بودند و کشتی
بر قله کوه نشسته بود .زمانی که آنها قدم بر خشکی گذاشتند ،زمین ،نه تنها خشک بود ،بلکه
قابلیت کشت و برداشت محصول را داشت .سیاره زمین بعد از توفان نوح با آنچه قبال بود کام ً
ال
تفاوت داشت که در نتیجه آن ،زمینی که امروزه ما در آن زندگی می کنیم حاصل گردید.

آنگاه خدا به نوح گفت« :از کشتی بیرون بیا ،تو و زنت و پسرانت و زنان پسرانت
همراه تو .همۀ جاندارانی را که با تواند ،هر ذیجسدی را از پرندگان و چارپایان و
همۀ خزندگانی که بر زمین میخزند ،با خود بیرون آور تا بر زمین منتشر شده ،در
جهان بارور و کثیر گردند».
پس نوح با پسرانش و زنش و زنان پسرانش بیرون آمد.
آنگاه نوح مذبحی برای خداوند بنا کرد و از همۀ چارپایان طاهر و از همۀ پرندگان
طاهر گرفته ،قربانیهای تمامسوز بر مذبح تقدیم کرد .پیدایش  20 ،18-15:8ترجمه هزاره نو

وعده

اولین کاری که نوح بعد از خارج شدن از کشتی انجام داد ،ساختن مذبح و تقدیم یک حیوان
بی عیب به عنوان قربانی خونی به خدا بود .این قربانی ها گناه را بر نمی داشت ،اما بیانگر
آن چیزی بود که خداوند به عنوان جریمه گناه در نظر داشت .خون ریخته شده یک قربانی،
جریمه گناه بود .کام ً
ال واضح بود که نوح بر خداوند توکل کامل داشت .او ایمان داشت که
خداوند کالمش را پابرجا نگاه می دارد و به نحوی او و خانواده اش را از مجازات گناه و
عواقب آن محفوظ نگاه خواهد داشت .خدا خشنود شده بود.

و خدا نوح و پسرانش را برکت داده ،بدیشان گفت« ،بارور و کثیر شوید و زمین را
پیدایش  1:9ترجمه قدیم
پر سازید».
«اینک من عهد خویش را با شما و پس از شما با فرزندان شما استوار میسازم ...
که دیگر هرگز هر ذیجسد به آب توفان هالک نشود ،و دیگر هرگز توفانی نباشد
که همۀ زمین را ویران کند»
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و خدا گفت« :این است نشان عهدی که من میان خود و شما  ...میبندم .رنگینکمان
خود را در ابر قرار دادهام ،و آن نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین است».
پیدایش  13-11 ،9:9ترجمه هزاره نو

خدا وعده داد که هیچگاه دوباره زمین را با سیل خراب نکند .و رنگین کمانی که در هنگام
بارش باران ایجاد می شود نشانه ای خواهد بود از وعده خداوند .هر چند هزاران سال از توفان
نوح می گذرد ،اما خداوند همواره به گفتار خود وفادار مانده است.

و پسران نوح که از کشتی بیرون آمدند ،سام و حام و یافث بودند...اینانند سه پسر
پیدایش  19-18:9ترجمه قدیم
نوح ،و از ایشان تمامی جهان منشعب شد.
و اینجا بود که بشر زندگی تازه ای را شروع کرد.

پس روزهای زندگی نوح به تمامی نهصد و پنجاه سال بود؛ و او مرد.

پیدایش  29:9ترجمه هزاره نو

تکلیف دایناسورها ،فسیلها ،زغال سنگ و نفت چه می شود؟
ما در کتاب مقدس با واژه دایناسور برخورد نمی کنیم .این یک واژه جدیدی است که
در سال  ۱۸۴۱توسط یک کالبد شناس انگلیسی وارد فرهنگ لغت گردید .ولی با این
حال برخی از کتب عهد عتیق اشاره به حیواناتی دارند که امروزه شبیه آنها وجود ندارند.
دو حیوان غول پیکری که نامشان در کتاب مقدس ذکر شده است شباهت عجیبی به
۸
فسیلهای یافته شده امروزی دارند.
مطابق با آنچه کالم خدا به ما می آموزد ،می توان پنداشت که دایناسورها توسط خداوند
آفریده شده و از همان ابتدا با انسان زندگی می کردند .ظاهرا ً دایناسورها در ابتدا خزندگانی
بودند که در طول زندگی خود رشد عجیبی داشتند .اگر آنها مانند
* بسیاری از
انسانهای قبل از توفان از طول عمر زیادی برخوردار بودند* ،قاعدت ًا
انسانها بیشتر از
محسوب
رشد عظیم و سترگ آنها نمی تواند امری عجیب و استثنایی
 ۹۰۰سال زندگی
می کردند.
شود.
کالم می نویسد که از هر نوع حیوانی که در خشکی بود یک جفت نر و ماده وارد
کشتی شدند .برای اینکار به دو دلیل حیوانات نوزاد انتخاب شدند .اول اینکه تا فضای
کمتری در کشتی اشغال شود و دوم اینکه احتمال زاد و ولد حیوانات در سالهای بعد
از توفان زیادتر گردد .از آنجاییکه اندازه میانگین دایناسورها به اندازه اسبهای کوتاه قد
تاتو می بود و حتی بزرگترین دایناسورها در هنگام تولد اندازه ای فقط به بزرگی یک
توپ فوتبال داشتند ،به همین خاطر تمامی محاسبات بیان داشته اند که در کشتی قطع ًا
جای کافی برای تمامی حیونات وجود داشت.
در مورد اینکه چه عاملی باعث انقراض آنها گردید تنها می توان حدسیات و فرضیاتی را
بیان داشت .در چند دهه گذشته ،حیوانات مختلفی منقرض شده اند ،اما حتی در همین
موارد نیز ارائه دلیل قطعی منقرض شدن آنها چندان آسان نیست ،چه رسد به اینکه
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بخواهیم دلیل منقرض شدن حیواناتی را بیابیم که چند هزار سال قبل از بین رفته اند .از
آنجاییکه به نظر می رسد وضعیت آب و هوایی بعد از توفان نوح سریع ًا تغییر کرده باشد،
فرضیات بر این امر استوار شده اند که ادامه زندگی برای چنین حیواناتی دشوار بوده باشد.
شرایط آب و هوایی که به خاطر توفان بوجود آمده بود به بسیاری از سواالت ما در
زمینه دنیای طبیعی پاسخ می دهد .به عنوان مثال مقدار عظیم رسوباتی که توسط
توفان آب بوجود آمده بود ،سنگینی و فشار بی نهایت آب ،فرسایشهای بسیار زیاد،
همگی می توانستند دلیل شکل گرفتن زغال سنگ ،نفت و فسیلهایی باشند که امروزه
بشر به آنها دست می یابد .بسیاری از این فسیلها به طور خیلی واضح نشان می دهند
که آنها به سرعت زیاد و وحشتناکی در قبرستانهای عظیم فسیلها همواره انباشته و
دفن می شدند .وجود هر نوع فسیلی که امروزه از آن خوب مراقبت شده باشد ،مانند
فسیل ماهی ،بیانگر این مطلب است که آن فسیل می باید در ابتدا در قبرستان فسلیها
درحالی که رسوبات فراوانی آن را می پوشانید خیلی سریع دفن می گردید به طوری که
هیچ باکتری ،الشخور و یا موجود مضر نابوده کننده ای دیگری فرصت فاسد کردن و
نابود کردن آن را نمی یافت .فسیلهای دریایی که در دامنه سلسله کوهها و صحراها و
دشتهای مهم دنیا پیدا شده اند نیز توفان نوح را تایید می کنند.
کتب ارزشمندی زیادی به نگارش در آمده که چشم انداز آفرینش-توفان را مورد بررسی
قرار داده اند .در این کتب دالیل بسیار زیاد منطقی و توضیحات علمی برای آنچه ما
بیان می داریم ارائه شده است .اگر سواالتی برای شما باقی مانده است که هنوز فکر
می کنید پاسخی به آنها داده نشده است ،به قسمت ضمیمه که فهرستی از منابع مفید
در مورد این مباحث به شما ارائه می دهد نگاه کنید.

۵

بابِل

باب دهم کتاب پیدایش به «جدول قومها» معروف است .این باب بیان می دارد که گروههای
اصلی نژادی از کجا آمده اند ،که از سه پسر نوح آغاز می شوند .این باب در نهایت با آیه زیر
پایان می یابد:

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

اﺳ

ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس

ﯾﺘﺮ

ﻋﺮاق

اردن

اﻧﻪ

ﺑﺎﺑﻞ

ﻟﺒﻨﺎن

ﺎى

اﯾﺮان

ﻓﺮات

ﺮاﺋﯿﻞ

یک بار دیگر ،با گذشت قرنها جمعیت جهان
افزایش یافت .داستان ما در اینجا به جایی
میرسد که تاریخ شناسان آن را گهواره تمدن
معرفی کرده اند که همان بین النهرین باستان
یا عراق امروزی می باشد.

د

ﺳﻮرﯾﻪ

ﻣﺪ

پیدایش  32:10ترجمه هزاره نو

ﺟﻠﻪ

درﯾ

اینانند طوایف پسران نوح بر حسب نسلهای
ایشان در اقوام خویش .از ایشان اقوام جهان
پس از توفان منشعب شدند.

ﺗﺮﮐﯿﻪ

درﯾﺎى
ﺳﺮخ
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و اما ،تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود و چون مردم از مشرق کوچ میکردند،
در سرزمین شِ نعار دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند.
آنان به یکدیگر گفتند« :بیایید خشتها بزنیم و آنها را خوب بپزیم ».ایشان را خشت
بهجای سنگ و قیر بهجای مالت بود .آنگاه گفتند« :بیایید شهری برای خود بسازیم
و برجی که سر بر آسمان ساید ،و نامی برای خود پیدا کنیم ،مبادا بر روی تمامی
پیدایش  4-1:11ترجمه هزاره نو
زمین پراکنده شویم».

نقشه و برنامه انسان

بعد از توفان ،خداوند به انسان گفته بود ...

بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید.

پیدایش  1:9ترجمه قدیم

اما اکنون انسان نه تنها قصد تغییر نقشه خدا را داشت بلکه می خواست چیزی از خودش
به آن بیفزاید.
اول اینکه :انسان گمان می برد که تمام بشریت می باید در یک مکان سکنی گزیده و
شهر بزرگی بنا نمایند .این تمایل ،نااطاعتی و تضاد بارزی با دستور خداوند داشت .یک بار
دیگر ،بشر احساس کرد که بهتر از خدا می داند که چه کاری درست است.
همانطور که مشاهده می کنید برای انسان مشکل بود که خویشتن را مطیع گرداند .آیا تاکنون
در مورد این فکر کرده اید که فرزندان معمو ًال بدون اینکه نااطاعتی را بیاموزند از والدین
خود نافرمانی می کنند؟ نااطاعتی به صورت طبیعی به انسان رخنه می کند زیرا ذات انسان
با آن آمیخته است .اساس ًا ،چون ما انسان هستیم ،زیاد خوشمان نمی آید که به ما بگویند چه
بکنیم .ما ترجیح می دهیم که کارها را مطابق با سلیقه خود انجام دهیم .این مشکلی بود
که ساکنین بابِل گرفتار آن بودند.
دوم اینکه :همزمان با ساختن شهر ،بشر قصد ساختن برجی را داشت که باعث جالل خود
او شود .شعار انسانها در آن زمان با ساختن این برج این بود که «می خواهیم ...

«  ...نامی برای خویش پیدا کنیم »...

پیدایش  4:11ترجمه قدیم

انسان نمی تواند خود را از معرض نجواها و وسوسه های شیطان محفوظ نگه دارد .و این
خواست شیطان بود.
قابل توجه است که بدانیم ایشان خداوند را در نقشه خویش مد نظر قرار
نداده بودند .زمانی که انسان می خواهد برای خود اسمی در آورده و
کسی شود ،باید مطمئن باشد که در اینجا غرور و کبر بر او
حمله خواهد کرد .در چنین حالتی خدا می باید کنار
گذاشته شود .کار بسیار بی معنایی خواهد بود
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که انسان بخواهد خویشتن را در کنار خداوند قادر متعال که پر از حشمت ،قدرت و عظمت
است ،جالل دهد .خدا در نهایت باعث سرافکندگی کسی خواهد شد که قصد بر افراشتن نام
خویش را دارد .همانطور که قب ً
ال دیدیم ،مطابق با تعالیم کتاب مقدس ،این فقط خداوند است
که سزاوار آن است که نامش جالل یابد.
پس نقشه های بشر با تعالیم خدا به هیچ وجه همخوانی نداشت .یکبار دیگر انسان ،مستقل
از خدای متعال وارد عمل گردید.
بابل ،اولین محصول یک مذهب سازماندهی شده بود که در کتاب مقدس گزارش آن آمده
است .برج بابل در کتاب مقدس معمو ًال به عنوان تالشهای مذهبی انسان به شمار می آید.
انسانها در حالی که تالش برای ساختن برجی که بتواند به آسمان برسد داشتند ،در اندیشه
یافتن طریق خود برای رسیدن به خدا بودند .می توان تصور کرد چه زجری آنها در آن هوای
استوایی گرم برای گرد آوری و درست کردن مالت ،پخت آجر و قیراندود کردن آنها متحمل
می شدند .آنها تمام تالش خود را کردند برای اینکه از طریق انجام کارهای طاقت فرسا
به خداوند برسند ،اما موفق نشدند .برای رسیدن به خدا فقط یک راه وجود دارد و آنهم راه
خود خدا می باشد.
تعریف خوبی که برای واژه مذهب ارائه شده است به قرار زیر است :مذهب یعنی تالش
انسان برای رسیدن به خدا .طبیعت انسان مذهب گرا می باشد .بشر همواره در تالش
به دست یافتن و یا ایجاد راههایی است که بتواند خدا را پیدا کند .این یک تالش کام ً
ال
بیفایده می باشد .ما خواهیم دید که کتاب مقدس بیان می دارد که بشر در یک سرگردانی
روحانی بسر می برد .او گم شده است و به تنهایی نمی تواند راه برگشت به سوی خدا را پیدا
کند .همچنین بشر نمی تواند از گناهان خویش خالص گشته و یا به عدالت مناسبی دست
یابد که او را مقبول خدا سازد.
برعکس مذهب ،کالم خدا به ما می آموزد که تنها راه رسیدن به خدا توسط خود خداوند
فراهم شده بود ،زمانی که او از روی مهر و رحمت خود به سراغ انسان آمد و برای او راهی
را فراهم کرد که از جزای گناه رهایی یابد .این خداست که ما را رهایی می بخشد .او نجات
دهنده است .کتاب مقدس خیلی واضح بیان داشته است که این خداوند می باشد که...

 ...تدبیرها می کند تا آواره شده ای از او آواره نشود.

اول سموئیل  14:4ترجمه قدیم

اهالی بابل این حقیقت را نادیده گرفته بودند .البته هیچ یک از تالشهای ساختمانی پر ابهت
آنها از دیدگاه خداوند پنهان نبود .خدا کام ً
ال از تمام جریان آگاهی داشت.

اما خداوند فرود آمد 9تا شهر و برجی را که بنیآدم بنا میکردند ،ببیند .و خداوند
گفت« :اینک آنان قومی یگانهاند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغا ِز
کا ِر آنهاست؛ و دیگر هیچ کاری که قصد آن بکنند ،از ایشان بازداشته نخواهد شد».
پیدایش  6-5:11ترجمه هزاره نو

خداوند چیزی را می دانست که تاریخ ،بعداً درستی آن را ثابت کرده است و آن اینکه بشریت
با داشتن یک زبان واحد مشترک می تواند پیشرفت بسیار سریعتری در فن آوری داشته باشد.
هر چه زندگی مرفه تر می شود به همان اندازه نیاز انسان به خدا کمتر احساس میشود .هر
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چند خداوند به انسان اراده آزاد داده بود ولی با این حال نقشه خدا این نبوده است که انسان
مستقل از او زندگی کند.

پراکنده

داستان اینطور ادامه می یابد که خداوند تصمیم می گیرد با خودسری انسان مقابله کند .پس
خدا گفت،

«اکنون فرود آییم* و زبان ایشان را مغشوش
سازیم تا سخن یکدیگر را درنیابند».
پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین
پراکنده ساخت و از ساختن شهر بازایستادند.

پیدایش  8-7:11ترجمه هزاره نو

* دقت نمایید که دوباره ضمیر «ما»
استفاده شده است .کتاب مقدس خیلی
روشن بیان داشته است که خداوند یکی
است .پس منظور خداوند از استفاده از
واژه «ما» چه می باشد؟ در مورد این
مطلب بعداً سخن خواهیم گفت.

زمانی که خداوند انسانها را پراکنده ساخت ،به آنها زبانهای جدیدی داد .این کار خداوند بسیار
با شکوه بود .کسانی که به هر طریقی اقدام به یادگیری یک زبان دومی کرده اند ،می دانند
که او ًال این یک کار آسانی نیست و دوم اینکه آموختن زبان جدید به معنای آفرینش آن
زبان مطابق با خواسته های شخص نیست .برخی از زبانهایی که خداوند آفریده است آنقدر
مشکل هستند که برای زبانشناسان سالها وقت الزم است تا آنها را خوب بفهمند هرچند که
هرگز نتوانسته اند به طور کامل آن را درک کنند.
شهری که مردم مشغول ساختن آن بودند از روی کره زمین ناپدید نشد ،اما نامی به آن
اختصاص داده شد که به معنای آشفتگی ،تشویش یا اغتشاش می باشد.

از اینرو آنجا را بابل نامیدند ،زیرا در آنجا خداوند زبان همۀ جهانیان را مغشوش
ساخت .از آنجا ،خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد.
پیدایش  9:11ترجمه هزاره نو
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۱

ایوب نبی

بعد از آشفتگی زبانها در بابل ،نسلهای متعدد
دیگری قدم به صحنه تاریخ گذاشتند تا اینکه
مطابق با آنچه کتاب مقدس می نویسد یکبار
دیگر خداوند در تاریخ مداخله کرد .در طی
تمام این سالها ،خداوند هرگز وعده خویش
را در مورد فرستادن منجی فراموش نکرد.
هر چند که در هر نسل درصد مردمی که به
خدا فکر می کردند بسیار کم بود ،اما با این
حال در هر نسل انسانهایی وجود داشتند که
به وعده های خدا ایمان داشتند .یکی از این
کسان ،ایوب نبی می باشد.

ﯾﺎﻓﺚ
ﻧﻮح ﺣﺎم
ﺳﺎم
اَ َرﻓﮑﺸﺎد
ﺷﺎﻟ ِﺢ
ﻋﺎﺑﺮ
ﻓﺎﻟ ِﺞ

َر ُﻋﻮ
ﺳﺮوج

ایوب مرد خدا پرستی بود که در زمان حیاتش،
متحمل
فشارهای جسمی و روحی زیادی را
َﺗﺎرح اﺑﺮام
گردید .خداوند برای اینکه به ایوب و سایر
نسل بشر درسهای مهمی بیاموزد ،به شیطان اجازه داد که دارایی ،خانواده و سالمتی ایوب
را از او بگیرد .با وجود همه مشکالت ،ایوب به خوبی می دانست که مشکل اصلی او در
میان تمام مشکالت اسفبارش ،گناه و طبیعت گناه آلودی بود که با آن به دنیا آمده بود .در
گفتگویی که ایوب با خدا داشت چنین می گوید ...
اﯾﻮب

)اﺑﺮاﻫﯿﻢ(

ن فرو ميبري ،تا آنجا
حتي اگر خود را با پاكترين آبها بشويم ،تو مرا در گل و لج 
ایوب  31-30:9ترجمه تفسیری
كه حتي لباسهايم نيز از من كراهت داشت ه باشند.
ایوب به خوبی می دانست که شستن بدن جسمانی اش ،رابطه او را با خدای قدوس و بیگناه
ترمیم نخواهد کرد .حتی اگر او بدن خود را خوب کیسه می کشید و می شست ولی هنوز از
درون گناهکار به حساب می آمد و مستحق مجازات بود .ترس ایوب از این بود که خداوند
او را به خاطر گناهانش محاکمه کند .او در آرزوی آمدن کسی بود که بتواند بین او و خدا
وساطت کرده ،یک دست خود را روی ایوب و دست دیگر را روی خدا گذاشته ،برای ایوب
طلب رحمت کند.

کاش میان ما داوری بود تا بر هر دوی ما دست بگذارد ،کاش عصای [داوری]
ایوب  34-33:9ترجمه هزاره نو
خویش از من برگیرد ...
اگر چه ایوب دائم ًا حیواناتی را به عنوان جزای گناه خود که مرگ می باشد قربانی می کرد،
ولی با این حال او به این واقعیت خوب پی برده بود که حیوان قربانی شده قابلیت از بین
بردن جریمه گناه را نداشت .این قربانی فقط یک پوشش مقطعی برای گناه به حساب می
آمد .احتما ًال آگاهی ایوب به این حقایق و حیرت او از قدوسیت عظیم و سازش ناپذیر خداوند
بود که باعث گردید او این سوال مهم را مطرح کند که:

«  ...انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟»

ایوب  2:9ترجمه قدیم
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ایوب در عجب بود که چگونه می توانست از گناه خود رهایی یافته و به عدالتی مساوی با
عدالت خدا دست یابد تا او را در حضور خدای قدوس مقبول گرداند .پاسخی که خداوند به
ایوب داده بود را می توان به این گونه خالصه کرد« :ایوب ،فقط به من توکل کن و من

مشکل گناه تو را حل خواهم کرد .من عدالتی را به تو خواهم کرد که برای زندگی در حضور
من بدان احتیاج داری .به من توکل کن».

ایوب دقیق ًا به همان طریق عمل کرد و به خداوند توکل نمود .او درباره آن منجی موعود
سخن گفت که بر زمین خواهد آمد تا به گونه ای وعده ای که خدا به آدم و حوا مبنی بر
نجاب بشر از عواقب وحشتناک گناه داده بود را تحقق بخشد .ایوب منجی خویش را رهاننده
خود نامید .او گفت ...

«اما من می دانم که رهاننده ام زنده است و سرانجام بر زمین خواهد ایستاد؛ و
می دانم حتی بعد از اینکه بدن من هم بپوسد ،خدا را خواهم دید! من خود با این
ایوب  27-25:19ترجمه تفسیری
چشمانم او را خواهم دید! چه امید پرشکوهی!»
ایوب می دانست که بعد از مرگش خدا را خواهد دید .او در انتظار این مالقات به جلو نگاه
می کرد زیرا به خدا توکل داشت و در ارتباط درست با او بود .بعدها خواهیم دید که چرا ایوب
منجی موعود را رهاننده خویش نامید.

۲

ابراهیم نبی

در حول و حوش همان دوره ،زن و شوهری زندگی می کردند به نام اَبرام و سارای.
اما سارای نازا بود و فرزندی نداشت.

پیدایش  30:11ترجمه هزاره نو

ابرام در کشوری به دنیا آمده بود که امروزه به عراق معروف است .زادگاه او شهری بود به
نام اور که در جنوب بابل واقع بود .در اطاعت از دستورات خداوند ،ابرام وطن خویش را رها
کرد و عازم َحرانگردید .در اینجا بود که خداوند
ﺗﺮﮐﯿﻪ
ﺟﻠﻪ
دوباره با او سخن گفت.
د ﺣﺮان

اور
ﺧﻠﯿﺞ
ﻓﺎرس

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﺳﺖ

در

ﺑﺎﺑﻞ

ﯾﺎى

ﻓ

ﻣﺪﯾﺘ

ﺮات

ﺮاﻧﻪ

پیدایش  4 ،1:12ترجمه هزاره نو

ﻣ

خداوند به اَبرام گفته بود« :از سرزمین خویش...
بیرون آمده ،به سرزمینی که به تو نشان خواهم
داد ،برو »...پس اَبرام ،چنان که خداوند بدو
1
فرموده بود ،روانه شد؛ اَبرام هفتاد و پنج ساله
بود که از َحران بیرون آمد.

اﯾﺮان

ﺮ ﺳﻔﺮ اﺑﺮام
ﺴﯿ

ﮐﻨﻌﺎن

درﯾﺎى
ﺳﺮخ

برای ابرام ،این گام بسیار بزرگی بود ،زیرا که او حتی نمی دانست به کجا می رود! خدا به
او در این باره چیزی نگفته بود .او می باید دائم در سفرهای روزانه خود به خداوند توکل
میکرد .مقصد ناشناخته او سرزمین کنعان بود که امروزه به فلسطین و اسرائیل معروف است.

و بهزمینكنعانداخلشدند ،و در آنجا مذبحیبرایخداوند كهبر ویظاهر شد ،بنا نمود.
پیدایش  7 ،5:12ترجمه قدیم
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چون ابراهیم ایمان داشت که خداوند او را از عواقب گناه نجات خواهد داد ،حیوانی را به
عنوان قربانی خونی جهت کفاره و پوشش گناه خویش بر مذبح آورد .هرچند هدایای حیوانی
فقط سمبل آن چیزی بود که برای از بین بردن گناه الزم بود ،قربانی ابراهیم گواهی کام ً
ال
روشنی بود از اینکه او به یقین می دانست که برای پرداخت جریمه گناهش که مرگ باشد،
احتیاج به جایگزین دارد .ابراهیم درست مانند هابیل ،نوح و دیگر عادالنی که در گذشته عمل
کرده بودند به خدا توکل داشت.
ابرام و سارای زندگی نیمه چادرنشینی داشتند و در چادرها زندگی می کردند .مردم زمان او،
آنها را عبرانی می نامیدند که به معنای سرگردان و مسافری از دور دست می باشد .از آن
زمان به بعد ابرام و فرزندانش را عبرانی نامیدند.

چهار وعده

خداوند همچنین به ابرام چهار وعده مخصوص داد:

.۱
.۲
.۳
.۴

از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد ...
۳
نام تو را بزرگ خواهم ساخت ...
برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند ،و لعنت
خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند ...
 ...بهواسطۀ تو همۀ طوایف زمین برکت خواهند یافت.
۲

برکت خدا رحمت،
خوشی و رفاه را
همراه می آورد،
و لعنت او ،مصادف
با بدبختی است.

پیدایش  3-2:12ترجمه هزاره نو

اولین وعده خداوند به ابرام ،خبر خوشی را برای ابرام در بر داشت .اگر قرار بود ابرام قوم
بزرگی گردد ،می باید پدر فرزندانی می شد ،اما از آنجاییکه او فرزندی نداشت و سارای نیز
در سنی بود که دیگر نمی توانست حامله شود ،به همین خاطر ابراهیم مات و مبهوت مانده
بود از اینکه چگونه این وعده در زندگی او عملی خواهد شد .اما این وعده ای بود که خدا
داده بود و می باید به وقوع می پیوست.
وعده آخر ،ارتباط تنگاتنگ با وعده اول داشت و مستقیم ًا به منجی موعود اشاره می کرد.
خداوند بدین طریق به ابرام گفته بود که یکی از نسل او منجی خواهد بود که از طریق او
خداوند به دنیا امید رهایی از معضل گناه را خواهد داد .کالم خدا می نویسد که ابرام به خدا
۴
ایمان داشت و در «تفکر دیدن» روز آمدن منجی شادی می کرد.

پس از این وقایع ،کالم خداوند در رؤیا به اَبرام در رسیده ،گفت« :ای اَبرام ،مترس!
من سپر تو هستم و تو را پاداشی بس عظیم خواهد بود».
ولی اَبرام گفت« :ای خداوندگار یهوه ،مرا چه خواهی داد ،زیرا که من بیفرزند
ماندهام ...؟»
[خدا] اَبرام را بیرون برده ،گفت« :بهسوی آسمانبنگر و ستارگان را بشمار ،اگر بتوانی
آنها را بشماری!» آنگاه به اَبرام فرمود« :نسل تو نیز چنین خواهد بود».
اَبرام به خداوند ایمان آورد ،و او این را برای وی عدالت محسوب کرد.

پیدایش  5 ،2-1:15ترجمه هزاره نو ،پیدایش  6:15ترجمه قدیم
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معنای عمیقی در آخرین جمله نهفته است .در اینجا به بررسی سه واژه ای خواهیم پرداخت
که در این آیه بکار رفته است و از معنای بسیار عمیقی برخوردار می باشند .این سه واژه
عبارتند از عدالت ،محسوب کردن و ایمان .آخرین واژه از اهمیت ویژه ای برخوردار است که
ما در این کتاب بخش ویژه ای را به آن اختصاص داده ایم.

عدالت

ما قب ً
ال دیدیم که واژه عدالت برای بیان کاملیت خدا به کار می رود ،بدین معنی که خداوند
ً
بی عیب ،قدوس ،پاک و منزه ،و کامال بی نقص و بی گناه است .اما درک چنین کاملیتی از
توانایی انسان خارج است .ممکن است برخی از انسانها زندگی نیکویی داشته باشند اما نیک
زندگی کردن دلیل بر کاملیت نیست و هیچکس تاکنون نبوده که ادعای کاملیت کرده باشد.
اما مسئله به همین جا پایان نمی پذیرد .برای اینکه شخص بتواند در حضور خداوند زندگی
کند می باید به عدالتی دست یابد که مساوی با عدالت خداوند باشد .از نقطه نظر انسانی،
بدست آوردن چنین عدالتی غیر ممکن است .اما کتاب مقدس می گوید که ابرام به چنین
عدالتی دست یافت ولی نه به خاطر آنکه آن را از خودش داشت بلکه به خاطر اینکه خداوند
آن را برای وی محسوب نمود.

محسوب شده

کلمه محسوب شده به معنای شمردن ،و محسوب کردن چیزی به عنوان درست می باشد.
ترجمه یونانی این آیه دربردارنده معنای عمیقی است که داللت بر محسوب کردن چیزی
برای کسی می باشد .این واژه ای است که با واقعیت سر و کار دارد .مث ً
ال فرض کنید که
الستیک ماشین شما ترکیده و احتیاج مبرم به پول دارید .در این هنگام یکی از دوستانتان
با شما تماس می گیرد و می گوید که در حساب بانکی تان سیصد هزار تومان پول ریخته
است .در این هنگام ،شما بدون شک صاحب آن پول بوده و هیچ احتیاجی به بررسی بیشتر
موضوع ندارید .کار انجام شده است .این واژه ای است که با واقعیات زندگی ارتباط دارد ،نه
با تصورات و خیاالت.
کتاب مقدس می نویسد که خداوند ابرام را عادل محسوب کرد .منبع این عدالت ابرام نبود،
بلکه خداوند بود .اینطور نبود که ابرام یکدفعه یک زندگی پاک و بی گناهی را بر روی زمین
آغاز کرده بود .خیر ،بلکه این خدا بود که به ابرام به نحوی می نگریست که گویی عادل
است و در بهشت حضور دارد .این کاری بود که در حق ابرام انجام شده بود و دیگر الزم نبود
که ابرام درباره آن کنکاش نماید .ابرام اکنون صاحب آن چیزی شده بود که برای زندگی در
حضور خداوند بدان احتیاج داشت.

تنها سوالی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که« ،ابرام چگونه این عدالت را بدست
آورده بود که به او امکان بودن در حضور خداوند را می داد؟» پاسخ این سوال را با نگاه به
واژه سوم بدست خواهیم آورد.

ابرام به خداوند ایمان آورد و او این را برای وی عدالت محسوب کرد.

پیدایش  6:15ترجمه قدیم

ابرام به خداوند ایمان داشت .او برای کالم خدا ارزش قائل بود.
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۳

ایمان حقیقی

برای درک درست معنای ایمان چند مطلب را باید در نظر داشته باشیم .توجه نکردن به
این موارد باعث بوجود آمدن درک نادرستی از آن می شود که با آنچه کالم خدا می آموزد
همگونی نخواهد داشت.
❖

❖

❖کلمات اعتقاد ،ایمان ،توکل ،و اعتماد به همراه معانی آنها می توانند به جای یکدیگر
بکار برده شوند.
ابرام به خدا اعتقاد داشت .او به آنچه خداوند فرموده بود اعتقاد داشت.
ابرام به خدا ایمان داشت .او به کالم خدا ایمان داشت .
ابرام به خدا توکل داشت .او می دانست که خداوند قابل توکل است.
ابرام به خدا اعتماد داشت .اعتماد او فقط به خداوند بود.
❖ایمان حقیقی بر واقعیات استوار است نه احساسات .مثال قبل از اینکه شما روی صندلی
بنشینید ،ابتدا نگاهی سریع و ناخود آگاهانه به آن انداخته ،بر آورد می کنید که آیا آن
صندلی قادر به نگه داشتن شما می باشد یا نه .در حقیقت شما با یک نگاه ،واقعیتهای
زیادی را بررسی کرده و هنگامی که مطمئن می شوید که صندلی محکم است و خوب
ساخته شده ،خود را با این اعتماد که شما را نگه خواهد داشت بر روی آن رها می کنید.
به همین طریق ایمان ابرام نیز بر واقعیتی استوار بود که همان وعده خداوند می باشد.
او فقط به خاطر داشتن یک سری احساسات روحانی و متافیزیکی پیرو خداوند نبود.
پیروی او حاصل یک محاسبه ساده ریاضی بود.

خدا گفت« ،تو صاحب فرزندی خواهی شد»
 +خدا بزرگ است ،او قادر به انجام هر کاری می باشد.
= ابرام صاحب پسری خواهد شد.
❖ ❖این مهم نیست که ایمان شما چقدر است ،۵بلکه مهم این است که به چه کسی ایمان
دارید .ایمان زیاد بر خدای دروغین هیچ فایده ای برای شما نخواهد داشت ،اما همانطور
که خواهیم دید ،حتی ایمان لغزان ابرام برای او خالی از فایده نبود .چیزی که شما به
آن ایمان دارید مهم است نه کمیت ایمان.
❖

❖ایمان حقیقی کتاب مقدسی با تغییر رضایت ذهنی ما نسبت به حقایق از بین نمی رود.
اگر چنین باشد ،ایمان حقیقی نیست.

ایمان را می توان از طریق مثال زیر توضیح داد :دو دوست در یک پارک جنگلی درحال قدم
زدن می باشند که به پل شناوری می رسند .یکی از دیگری می پرسد «آیا تو فکر می کنی
که پل به اندازه کافی محکم می باشد که ما را نگه دارد؟» دیگری پاسخ می دهد «البته که
محکم است!» سپس دوست اول به او می گوید «خب بیا از روی آن بگذریم!» در این حالت
اگر دوست دوم شک کرده و با آوردن بهانه هایی از عبور از روی پل سر باز زند ،می توان
نتیجه گرفت که او به گفته های خودش ایمان نداشته است .او با زبان خود بیان داشته است
که به محکمی پل ایمان دارد ،اما اعمالش نشان می دهد که در قلب خود به آنچه گفته است
شک دارد .نکته مهم این است :ایمان ما بر روی اعمال ما تاثیر می گذارد.
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ایمان ابرام تنها یک باور ذهنی نبود .او زندگی ،کار ،تالش و آبروی خود را به خطر انداخت
تا نشان دهد که به وعده های خدا ایمان دارد .چون او به خدا ایمان داشت ،مطیع او گردید
و عازم سرزمینی بیگانه شد .چون او به خدا ایمان داشت ،قربانی ها آورد و به خداوند توکل
نمود تا او را از عواقب گناه برهاند.
از طرف دیگر بسیار الزم است که بدانیم اطاعت ابرام نه بدین خاطر بود که او می خواست
اصالت ایمانش را به خدا یا به دیگران ثابت کند .بلکه ،چون او به خدا ایمان داشت ،الزمه
طبیعی ایمانش اقتضا می کرد که مطابق آنچه خداوند از او انتظار داشت رفتار نماید.
قب ً
ال یک سوال دو بعدی را مطرح کردیم و آن اینکه« ،چگونه می توانیم از بدهی گناه آزاد
شده و به عدالتی برابر با عدالت خداوند دست یابیم تا مقبول حضور خداوند گردیم؟» قسمت
دوم سوال را کالم خداوند بدین ترتیب پاسخ داده است که فقط به خداوند توکل کن ،به
وعده هایش ایمان داشته باش ،و خدا عدالت را فراهم خواهد کرد.
کتاب مقدس می نویسد که ابرام اطمینان کامل داشت به اینکه خداوند به تمام وعده های
خود عمل خواهد کرد به طوری که او ...

 ...در انتظار شهری بود با بنیاد استوار که معمار و سازنده اش خدا است.

عبرانیان  10:11ترجمه تفسیری

ابرام به آسمان (بهشت) چشم دوخته بود .هر چند بدن جسمانی ابرام طبیعت ًا باید می مرد
ولی او بخوبی می دانست که خداوند عدالتی را به او داده بود که برای زندگی همیشگی در
حضور او ،به آن احتیاج داشت.
ولی هنوز یک سوال روبروی ما می باشد و آن اینکه« ،چگونه ابرام می توانست در بهشت
زندگی کند در حالی که جزای گناه او هنوز پرداخت نشده بود؟» این روی دوم همان مشکلی
است که ما با آن روبرو بودیم .رهایی یافتن از بدهی و جزای گناه و بدست آوردن عدالت
خداوند دو موضوعی هستند که با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ می باشند و آنها را نمی توان
جدا از هم بررسی کرد .عواقب گناه هنوز موضوعی بود که باید مورد توجه قرار می گرفت.
چگونه جزای گناه پرداخت می شد اگر ابرام در بهشت بود؟
خب ،واقعیت مطلب این است که خدا برنامه هایی برای حل مشکل گناه و پرداخت بدهی آن
در نظر داشت .تمام کاری که ابرام باید انجام می داد این بود که باید به خدا توکل می کرد
با اطمینان به اینکه خدا به وعده اش عمل خواهد کرد .خداوند نجات دهنده است.

۴

هاجر و اسماعیل

سالها گذشت و ابرام و سارای هنوز صاحب فرزندی نشده بودند ،به همین خاطر آنها تصمیم
گرفتند مشکل را با فکر خودشان حل کنند .سارای مطابق با سنت آن زمان برای حل مشکل
نازائیش ،کنیز خود ،هاجر را به ابرام داد .ابرام از هاجر صاحب پسری شد که او را اسماعیل
نام نهادند .ابرام اکنون صاحب پسری شده بود که می توانست وعده خدا را برای او عملی
کند .اما فقط یک مشکل وجود داشت .آنها کارها را مطابق با میل و سلیقه خودشان انجام
داده بودند نه مطابق با دستورات و طریق خداوند.
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چون اَبرام نود و نه ساله بود ،خداوند بر او ظاهر شد و فرمود« :من هستم خدای
قادر مطلق؛ پیش روی من گام بردار و کامل باش ...نام تو از این پس دیگر اَبرام
خوانده نخواهد شد ،بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود ،زیرا که من تو را پدر قومهای
پیدایش  5 ،1:17ترجمه هزاره نو
بسیار گردانیدهام».
اکنون ابرام که ابراهیم نام گرفته بود با وعده خدا هیچ مشکلی نداشت .به هر حال ،او صاحب
پسری شده بود .هاجر به او پسری داده بود به نام اسماعیل!

و نیز خدا به ابراهیم فرمود« :و اما همسرت سارای! دیگر نام او را سارای مخوان؛
بلکه نام او سارا خواهد بود .من او را برکت خواهم داد ،و نیز پسری از او به تو خواهم
بخشید .من او را برکت خواهم داد و از او قومها به وجود خواهم آورد؛ پادشاهان
پیدایش  16-15:17ترجمه هزاره نو
قومها از او پدید خواهند آمد».
این خبر چندان خوبی نبود .اص ً
ال چرا خداوند توجه خود را به سارا معطوف کرده بود؟ ابراهیم
که صاحب فرزندی شده بود به نام اسماعیل! آیا منجی موعود نمی توانست از نسل او به دنیا
بیاید؟ چرا الزم بود که منجی حتم ًا از نسل ساره باشد؟ از طرفی او آن قدر پیر شده بود که
اینکار برایش غیر ممکن می بود.

ابراهیم به روی درافتاد و خندید و در دل خود گفت« :آیا مرد صدساله را پسری زاده
شود؟ آیا سارا در نود سالگی بزاید؟»
و ابراهیم به خدا گفت« :کاش که اسماعیل در حضور تو زندگی کند!»

پیدایش  18-17:17ترجمه هزاره نو

ابراهیم به خدا خاطر نشان کرد که اسماعیل یک کاندید برای تحقق وعده خداست.
اما خدا گفت« :نه ،بلکه همسرت سارا پسری برای تو خواهد زاد که تو باید او را
اسحاق بنامی .من عهد خود را با او استوار خواهم ساخت ،که برای نسل او پس از
او ،عهدی جاودانی خواهد بود .و اما در خصوص اسماعیل ،تو را اجابت کردم :اینک
او را برکت داده...و قومی بزرگ از وی پدید خواهم آورد .اما عهد خویش را با اسحاق
استوار خواهم ساخت ،که سارا او را سال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زاد».
پیدایش  21-19:17ترجمه هزاره نو

و این تمام مسئله بود .خداوند برای کاری ارزش قائل است که مطابق با خواست خود او
انجام شده باشد .سارا قرار بود که در یک سال بعد از آن موقع فرزند موعود را به دنیا آورد،
و خدا فرزندی به او داد که اسحاق نام داشت .در عین حال خداوند اسماعیل را نیز فراموش
نکرده بود که درباره او بعداً در همین فصل مطالبی را خواهیم آموخت.

سه میهمان

ابراهیم و سارا منتظر ماندند .در عین حال خداوند یکبار دیگر و این بار در شکل انسان برای
دیدن آنها پایین آمد .دو فرشته نیز که ظاهر انسانی داشتند همراه او بودند.

خداوند« :همسرت سارا کجاست؟»
ابراهیم« :در خیمه است».
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خداوند« :به یقین ،سال بعد همین وقت نزد تو باز خواهم گشت ،و همسرت سارا
را پسری خواهد بود».
و سارا به در خیمه که پشت سر او بود ،میشنید .ابراهیم و سارا پیر و سالخورده
بودند ،و عادت زنان از سارا منقطع شده بود .پس سارا در دل خود خندید و گفت:
«آیا پس از آنکه فرسودهگشتهام و آقایم نیز پیر شده است ،مرا لذت خواهد بود؟»
خداوند (به ابراهیم)« :سارا چرا خندید و گفت« :آیا اکنون که پیر شدهام ،براستی
فرزندی خواهم زاد؟» آیا هیچ کاری هست که برای خداوند دشوار باشد؟...سال بعد،
همین وقت ،نزد تو باز خواهم گشت و سارا را پسری خواهد بود».
سارا... :انکار کرد و گفت« :نخندیدم »،زیرا ترسیده بود.
خداوند« :نه ،بلکه خندیدی».

پیدایش  15-9:18ترجمه هزاره نو

برای سارا عجیب بود که خدای دانای مطلق افکار او را می دانست .در ابتدا او سعی کرد که
خنده خود را انکار کند .غافل از اینکه انکار حقایق تاثیری بر دانش خداوند نمی گذارد .او
گفت« ،نه ،بلکه خندیدی ».خدا هر انسانی را مسئول اعمال خویش می داند.
ابراهیم و سارا ایمان داشتند به اینکه خداوند به وعده خود عمل خواهد کرد ،اما همانطور
که می بینیم ایمانشان نوسان داشته ،باال و پایین می رفت و گاهی اوقات با شک دست و
پنجه نرم می کردند .اما چیز عجیبی که در مورد خدا صادق می باشد این است که او وعده
داده است که برای ایمان به اندازه دانه خردل نیز ارزش قائل است 5.دانه های خردل بسیار
کوچک می باشند .همانطور که تاکنون مشاهده کرده ایم آنچه اهمیت دارد مقدار ایمان شما
نیست ،بلکه این مهم است که شما ایمان خود را بر چه کسی استوار کرده اید .ابراهیم و
سارا بر خداوند توکل داشتند.

۵

اسماعیل و اسحاق
و اما خداوند چنان که گفته بود ،از سارا تفقد کرد؛ و خداوند آنچه را که وعده داده
پیری او پسری به
بود ،برای سارا بهجا آورد .پس سارا باردار شد و برای ابراهیم در ِ
دنیا آورد ،در همان زمان که خدا به او وعده داده بود .ابراهیم پسر خود را که سارا
پیدایش  3-1:21ترجمه هزاره نو
برایش زاده بود ،اسحاق نامید.

خداوند وعده ای را که به ابراهیم و سارا داده بود حتی در زمان پیری آنها فراموش نکرد.
او همواره به قول خود عمل کرده و در انجام کارهای غیر ممکن خرسند می باشد .ابراهیم
اکنون صاحب دو فرزند شده بود :اسحاق از ساره و اسماعیل از هاجر .هر چند این مرد کهنسال
صاحب فرزندان دیگری نیز شد ،اما بیشترین دانش ما فقط در مورد همین دو فرزند می باشد.
زمانی که اسماعیل شانزده ساله بود و اسحاق فقط دو سال داشت ،حادثه ای رخ داد که
سرنوشت اسماعیل و مسیر تاریخ را دگرگون کرد.

هاجر مصری برای ابراهیم زاده بود ،تمسخر میکند.
و اما سارا دید پسری که َ

پیدایش  9:21ترجمه هزاره نو
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اسماعیل ،اسحاق را مسخره می کرد .او در سن شانزده سالگی نمی فهمید که خداوند تصمیم
داشت اسحاق را پدر قومی بزرگ گرداند که از طریق او انبیا ،کتب مقدس ،و سرانجام خو ِد
نجات دهنده به دنیا وارد شود .سارا نیز از اسماعیل بخاطر اینکه اسحاق را مسخره کرده
بود ،دلریش گردیده بود.

پس ب ه ابراهي م گفت« :اين كنيز و پسرش را از خانه بيرون كن ،زيرا اسماعيل با
ث تـو نخواهـد بود».
پسر من اسحاق وار 
ل نيز پسر او بود.
ن موضو ع ابراهيم را بسيار رنجاند ،چون اسماعي 
اي 
پیدایش  11-10:21ترجمه تفسیری

هر چند خدا فرموده بود که منجی موعود از نسل اسحاق بدنیا خواهد آمد ،اما اسماعیل نیز
هنوز فرزند ابراهیم بود .کام ً
ال واضح است که محبت پدرانه نسبت به اسماعیل در ابراهیم وجود
داشت .در اینجا ابراهیم بین مقاومت حسودانه سارا و احساسات پدرانه خویش قرار گرفته بود.

ولی خدا به ابراهیم فرمود« :بهخاطر پسر و کنیزت ناخشنود مباش .سخن سارا را
در هرآنچه به تو میگوید بشنو ،زیرا نسل تو از اسحاق خوانده خواهد شد .از پسر
کنیز نیز قومی پدید خواهم آورد ،زیرا که او نیز نسل توست».
پیدایش  13-12:21ترجمه هزاره نو

به عبارت دیگر ،خداوند از ابراهیم خواست که بگذارد هاجر آزاد باشد.

هاجر داد .او آنها
پس ابراهیم صبح زود برخاست ،و نان و مشکی آب برگرفت و به َ
هاجر رفته ،در بیابان بِئِرشِ َبع
هاجر نهاد و سپس او را با پسر روانه کردَ .
را بر دوش َ
میگشت.
هاجر پسرش را زیر بوتهای نهاد.
چون آب مشک تمام شدَ ،
سپس به مسافت پرتاب تیری از او دور شد و در جایی مقابل آنجا که او بود نشست،
چون با خود گفت« :مردن پسر را نبینم ».و در همان حال که آنجا نشسته بود،
پیدایش  16-14:21ترجمه هزاره نو
صدایش را بلند کرد و بگریست.
شما می توانید نگرانی هاجر را تصور کنید .از دیدگاه خودش ،او تمام تالش خود را می کرد
تا از فرزند خود به دور از خانه و آشیانه و بدون دریافت هیچ کمکی از کسی مراقبت کند .هر
چند خداوند همواره مراقب هاجر و پسرش بود ،ولی نگرانی ها و گریه های هاجر باعث شده
بود که او این حقیقت مهم را فراموش کند.

هاجر را صدا زد و به او گفت:
خدا صدای پسر را شنید ،و فرشتۀ خدا از آسمان َ
«هاجر ،تو را چه شده است؟ مترس ،زیرا خدا صدای پسر را در آنجا که اوست،
َ
شنیده است .برخیز و پسر را برداشته ،محکم به دست خود بگیر ،زیرا قومی بزرگ
از او پدید خواهم آورد».
هاجر را گشود ،و او چاه آبی دید .پس رفت و مشک را از آب پر
آنگاه خدا چشمان َ
کرد و پسر را نوشانید.
خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد .او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر
پیدایش  20-17:21ترجمه هزاره نو
گشت.
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کتاب مقدس می گوید که خدا همانطور که اسماعیل رشد می کرد و به سوی بالغ شدن می
رفت با او بود .هر چند قرار بود خداوند از طریق اسحاق نجات دهنده را به جهان بفرستد،
اما خدا تصمیم داشت که اسماعیل را نیز برکت دهد .خداوند می خواهد خدای همگان باشد.
هر انسانی می تواند به درگاه خدا داخل شود در صورتی که از طریق خدا به او نزدیک شود.
همانطور که خدا وعده داده بود ،اسماعیل نیز به قوم بزرگی تبدیل شد .امروزه ،بسیاری از
اعراب ،نسبشان به این مرد می رسد.

و در صحرای فاران ،ساکن شد و مادرش زنی از زمین مصر برایش گرفت.

پیدایش  21:21ترجمه قدیم

۶

فراهم کننده

بعد از جدا شدن اسماعیل ،حادثه فراموش نشدنی ای در زندگی ابراهیم رخ داد.

و اما ایامی چند پس از این وقایع ،خدا ابراهیم را آزموده ،بدو فرمود« :ای ابراهیم!»
پاسخ داد« :لبیک!»
گفت« :پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری ،یعنی اسحاق را برگیر
و به سرزمین موریا برو ،و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت،
چون قربانی تمامسوز تقدیم کن».
پس ،صبح زود ،ابراهیم برخاسته ،االغ خود را زین کرد و دو تن از نوکران خویش
را با پسرش اسحاق برگرفته ،هیزم برای قربانی تمامسوز شکست و بهسوی جایی
که خدا به او گفته بود ،روانه شد .روز سوم ،ابراهیم چشمانش را برافراشت و آنجا
را از دور دید .آنگاه به نوکرانش گفت« :شما همین جا نزد االغ بمانید تا من با پسر
بدانجا برویم ،و پرستش کرده ،نزد شما باز آییم».
ابراهیم هیزم قربانی تمامسوز را برگرفته ،بر پسر خویش اسحاق نهاد ،و آتش و چاقو را به
دست خود گرفت ،و هر دو با هم میرفتند .و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت« :پدر؟»
پاسخ داد« :بله ،پسرم؟»
گفت« :این از آتش و هیزم ،ولی برۀ قربانی تمامسوز کجاست؟»
ابراهیم پاسخ داد« :پسرم ،خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد ».پس
هر دو با هم میرفتند.
چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند ،او در آنجا مذبحی بنا کرد و
هیزم بر آن چید ،و پسرش اسحاق را بسته ،او را بر مذبح ،روی هیزم گذاشت .آنگاه
دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند .اما فرشتۀ خداوند از آسمان
وی را ندا در داد« :ابراهیم! ابراهیم!»
پاسخ داد« :لبیک!»
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فرشته گفت« :دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون میدانم که
از خدا میترسی ،زیرا پسرت ،آری یگانه پسرت را ،از من دریغ نداشتی».
ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوتهای گرفتار
شده بود .ابراهیم رفته ،قوچ را گرفت و آن را بهجای پسرش ،چون قربانی تمامسوز
تقدیم کرد .پس ابراهیم آن مکان را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید .و تا امروز
نیز گفته میشود« :بر کو ِه خداوند ،فراهم خواهد شد».
فرشته خداوند با ِر دوم ابراهیم را از آسمان ندا در داد و گفت« :خداوند میفرماید:
به ذات خود سوگند ،از آنجا که این کار را کردی و پسرت را که یگانه پسر توست
دریغ نداشتی ،بهیقین تو را برکت خواهم داد و نسلت را همچون ستارگان آسمان و
مانند شنهای کنارۀ دریا بسیار کثیر خواهم ساخت .نسل تو دروازههای دشمنانشان
را تصرف خواهند کرد ،و بهواسطۀ نسل تو همه قومهای زمین برکت خواهند یافت،
پیدایش  18-1:22ترجمه هزاره نو
زیرا به صدای من گوش گرفتی».
این داستان بسیار پرمعنایی است .در نگاه اول ،گویی خداوند قربانی کردن فرزندان را تایید
کرده است! اما با دقت بیشتر خواهید فهمید که اینطور نیست.

فرزندت را بگیر

جریان خیلی ساده است .خدا از ابراهیم خواسته بود تا فرزندش را گرفته و او را بر روی مذبح
قربانی کند ،یعنی او را بکشد .این درخواست ساده ای نبود .اینکه کالم خدا به اسحاق به
عنوان تنها فرزند ابراهیم اشاره می کند بدان معنا نیست که ابراهیم فرزندان دیگری نداشت.
بلکه خداوند بدین طریق می خواهد به فرزندی از ابراهیم توجه نماید که منجی از طریق
او بدنیا خواهد آمد .ابراهیم سالها منتظر چنین فرزندی بود و اکنون اسحاق آن فرزندی بود
که قرار بود نه تنها پدر قوم بزرگی گردد ،بلکه منجی موعود نیز می باید از طریق او قدم به
دنیا می گذاشت .خدا در این مورد بسیار دقیق سخن گفته بود و این در حالی است که کام ً
ال
واضح است که یک پسر مرده نمی تواند تولید مثل کند!
احتما ًال درخواست خدا باعث آشفتگی ابراهیم شده بود .ابراهیم قربانی کردن فرزندان را در
اقوام همسایه خود دیده بود .اینکار رایج بود و ابراهیم بخوبی می دانست که اینان برای
خوشنود ساختن خدایان خویش فرزندان خود را به آنها قربانی می کردند .و اکنون دستور
خداوند به او مبنی بر قربانی کردن پسرش ،در مقابل تمام دانشی که او از آفریدگار داشت
قرار گرفته بود .خداوند از روی محبت خویش ،وعده داده بود که اسحاق پدر فرزندان بی
شماری خواهد شد .اکنون هیچ منطق بشری وجود نداشت که بتواند یک توازنی بین وعده
قبلی خدا و فرمان فعلی او برقرار نماید .ولی با تمام این تفاصیل ابراهیم آموخته بود که
خداوند شایسته توکل مطلق است ،پس او دقیق ًا همان کاری را انجام داد که خدا از او خواسته
بود .پس فرزند خود را فراخواند ،پاالن االغ را زد ،وسایلی که برای انجام مراسم قربانی الزم
داشت برداشت و عازم شد تا فرمان خدا را انجام دهد .قطع ًا قلب او پر از غم و اندوه بود!
اطاعت برای ابراهیم گام سختی بود ،اما برداشتن همین گام سخت نشان دهنده آن بود که
ابراهیم به نیکی خداوند ایمان کامل داشت.
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الزم نیست که ما حدس بزنیم که ابراهیم در آن زمان چه تفکراتی داشت .کالم خداوند افکار
او را به نگارش در آورده است .کالم می گوید که ابراهیم خودش را به وعده خدا چسبانده بود،
و اطمینان داشت که حتی اگر اسحاق را قربانی کند ،خداوند او را از مردگان خواهد برخیزانید.

با ايمان بود که ابراهيم هنگامی که آزموده شد ،اسحاق را بهعنوان قربانی تقديم
کرد  ...ابراهيم چنين انديشيد که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند ،و می
توان گفت که به نوعی اسحاق را از مرگ بازيافت .عبرانیان  19 ،17:11ترجمه هزاره نو
کتاب مقدس می گوید که خدا بدین طریق ایمان ابراهیم را امتحان کرد .در صفحات بعدی
دلیل این آزمون را خواهیم دید.
ابراهیم و اسحاق به همراه دو نفر از غالمان خویش به طرف رشته کوه موریا روانه شدند.
با نزدیک شدن به مکان مورد نظر ،ابراهیم و پسرش بقیه راه را تنهایی رفتند .ابراهیم ،کارد
و وسایل درست کردن آتش را حمل می کرد و پسرش حامل هیزم بود .در بین راه ،پسر
سوالی از پدر پرسید .شکی نیست که اسحاق تا آن زمان انجام مراسم قربانی های زیادی را
دیده بود و به راحتی می توانست تشخیص دهد که یکی از عناصر قربانی حاضر نبود .خود
قربانی وجود نداشت .بره کجا بود؟

اسحاقپرسید« ،پدر ،ما هیزم و آتشبا خود داریم ،اما برهقربانیكجاست؟»

پیدایش  7:22ترجمه تفسیری

بدون شک افکاری در مورد قربانی کردن فرزندان که در مذاهب اطراف حاکم بود ،ذهن
اسحاق را به خود مشغول داشته بود .او نیز به نحو کمال و تمام به خداوند توکل کرده بود.
هنگامی که پدرش پاسخ داد که خود خدا بره قربانی را فراهم خواهد کرد ،اسحاق با کمال
میل به راه ادامه داد .کالم می نویسد که آنها با هم می رفتند.
خداوند به آنها مکان دقیق ساختن مذبح را در یکی از رشته کوههای موریا نشان داد .سالها
بعد ،معبد یهودیان و گنبد صخره در همین کوه موریا قرار بود ساخته شود.

بسته

چون به جایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند ،او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم
بر آن چید ،و پسرش اسحاق را بسته ،او را بر مذبح ،روی هیزم گذاشت.
پیدایش  9:22ترجمه هزاره نو

پسر ابراهیم بچه سال نبود .واژه عبری که به پسر ترجمه شده است برای اشاره به فرزندان
ذکوری بکار برده می شد که در سنین بین دوران نوجوانی و سربازی بودند .او به اندازه
کافی بزرگ شده بود که بتواند با پدر پیر خود دعوا کند ،ولی با این حال هیچ مدرکی دال
بر درگیری آنها با یکدیگر وجود ندارد .کام ً
ال روشن است که پسر با اراده خود ،خویشتن را
تسلیم پدر کرده بود ،کاری که اعتماد او به پدرش را نشان می داد .پدری که او به خوبی می
دانست که از کالم خدا پیروی می کرد.
اسحاق با بسته شدن بر روی مذبح کام ً
ال بی دفاع شد .او تحت فرامین و هدایت ویژه خدا
برای ذبح شدن قرار گرفته بود .برای او هیچ راهی وجود نداشت که بتواند خود را نجات دهد.
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کالم خدا می نویسد که ابراهیم دست خود را دراز کرده کارد را گرفت .شما لرزش دست پیر
مرد را می توانید تصور کنید .چهره او بیانگر دنیایی از غم و اندوه بود که درون او را پر کرده
بود .قلبش در حال ترکیدن بود .هر چه باشد ،اسحاق پسر او بود!
غم و اندوهی که در آن لحظه حاکم بود غیر قابل توصیف است .آرام آرام ،دست لرزان باال
می رود ،فلز تیز شده کارد ،در زیر نور خورشید ،برق خود را به اطراف پخش می کرد .گویی،
ابراهیم تمام عزم خود را جزم کرده تا کار را تمام کند ،که ناگهان ... ،به نحو کام ً
ال غیر
منتظرهای خدا مداخله می کند .فرشته خدا از آسمان ابراهیم را ندا کرده می گوید ...

«دست خود را بر پسر دراز مکن ،و بدو هیچ مکن ،زیرا که االن دانستم که تو از
خدا می ترسی ،چونکه پسر یگانه خود را از من دریغ نداشتی».
پیدایش  12:22ترجمه قدیم

قطع ًا اشکها بر رخسار آنها جاری شده بود .می توان گریه های ناشی از خوشحالی پدر و پسر
را در آن لحظه تصور کرد .خدا واسطه شده بود .مجازات مرگ بر داشته شده بود! حداقل این
مجازات از روی پسر برداشته شده بود .اما هنوز مرگی وجود داشت.
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جایگزین

کتاب مقدس می نویسد که خداوند حیوانی را فراهم کرد.

ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوتهای گرفتار
پیدایش  13:22ترجمه قدیم
شده بود.
قوچ به نحوی گرفتار شده بود که نمی توانست برای رها کردن خود تالش کند ،تالشی که
در نهایت می توانست باعث زخمی شدن او گردد.

ابراهیم رفته ،قوچ را گرفت و آن را بهجای پسرش ،چون قربانی تمامسوز تقدیم کرد.
پیدایش  13:22ترجمه قدیم

مرگ صورت گرفته بود ،اما مرگ یک قوچ که جایگزین فرزند ابراهیم شده بود .پسر رها شد
زیرا قوچی به جای او قربانی گردید .خداوند جایگزینی فراهم کرده بود .ابراهیم اکنون کام ً
ال
متوجه شده بود که خداوند ...

 ...نجات دهنده در زمان تنگی می باشد ...

ارمیا  8:14ترجمه هزاره نو

پس ابراهیم آن مکان را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید .و تا امروز نیز گفته
میشود« :بر کو ِه خداوند ،فراهم خواهد شد».
پیدایش  14:22ترجمه هزاره نو

دقت کنید که چگونه ابراهیم این مکان را نامگذاری کرد
«خداوند فراهم خواهد کرد»؟ ما در باال خواندیم که
خداوند یک قربانی جایگزین فراهم کرد .پس چرا او کوه
را اینگونه نامگذاری نکرد که «خداوند فراهم کرده
است»؟ به این سوال در یکی از فصلهای بعدی پاسخ
داده خواهد شد.
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درسی برای همگان

داستان با تاکید مجدد خداوند به وعده خویش به ابراهیم پایان می یابد .نسل او از طریق
اسحاق قوم بزرگی خواهد شد -تمام قوم اسرائیل .وعده خداوند همچنین شامل این حقیقت
بود که نجات دهنده یکی از نسلهای ابراهیم و اسحاق خواهد بود .گفته شده بود که او برای
تمام امتها برکت خواهد بود.

خداوند میفرماید« :به ذات خود سوگند...بهواسطۀ نسل تو همه قومهای زمین برکت
پیدایش  18 ،16:22ترجمه هزاره نو
خواهند یافت ،زیرا به صدای من گوش گرفتی».
دستور خدا به ابراهیم مبنی بر قربانی کردن فرزندش ،دستوری بود که فقط به ابراهیم داده
شده بود و خداوند هرگز تصمیم نداشت که از کس دیگری نیز بخواهد مانند آن عمل کند.
خداوند بدین طریق می خواست حقایق خاصی را نه تنها به ابراهیم بلکه به ما نیز آموزش
دهد .حقایقی در مورد داوری ،ایمان و نجات از طریق یک جایگزینی.
همانطوریکه اسحاق تحت فرمان مستقیم خدا ،محکوم به مرگ بود ،به همین ترتیب تمام
بشریت تحت مجازات مرگ می باشند 6.پسر ابراهیم محکم بر روی مذبح بسته شده بود
به نحوی که نمی توانست خویشتن را برهاند .و اما ابراهیم ،کام ً
ال به خدا توکل داشت و
میدانست ،که خدای پر مهر و محبت او ،مسئله را به نحوی حل خواهد کرد .و این دقیق ًا
همان کاری است که خداوند انجام داد .او راه نجاتی از طریق جایگزین فراهم نمود .حیات
به جای حیات و مرگ یک بیگناه بجای یک گناهکار.
همانطور که هابیل ،بره ای بجای خویش قربانی کرده بود ،به همین ترتیب قوچی نیز به
جای پسر ابراهیم قربانی شده بود .و درست همانطور که خداوند قربانی هابیل را پذیرفته بود،
به همین ترتیب قوچ را نیز به عنوان قربانی که به جای اسحاق انجام شده بود ،پذیرفت .این
نقشه خدا بود .خداوند می خواست که انسان از راهی که خود خدا مقرر کرده بود به سوی او
بیاید و ایمان داشته باشد که کالم خدا ،حقیقت است.
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	1

یعقوب و یهودا
ابراهیم آخرین نفس خود را برکشید و در کمال کهنسالی ،پیر و سیر شده ،ب ُمرد و
به قوم خویش پیوست .پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در غار َمکفیلَه ،در زمین
عِفرون پسر صوحار حی ّتی در مقابل َممری دفن کردند ،در همان زمینی که ابراهیم
از حی ّتیان خریده بود .آنجا ابراهیم کنار همسرش سارا دفن شد.
پیدایش  10-8:25ترجمه هزاره نو

اکنون با نبود ابراهیم ،چه می شد؟ همانطور که خداوند وعده داده بود ،نسل اسماعیل تبدیل
به خانواده ای از قومهای بزرگی شد .خداوند همچنین وعده خود را با اسحاق تجدید کرد.
مطابق با وعده او اسحاق می باید پدر قوم بزرگی گردد که از طریق او نجات دهنده بیاید.
اسماعیل و اسحاق هر دو سالهای زیادی زندگی کرده و از دنیا رفتند.

یعقوب

اسحاق دو پسر داشت :عیسو و یعقوب.
عیسو مثل قائن بود و بر مبنای افکار خودش
زندگی اش را شکل می داد و آنطوری
که خودش می خواست عمل میکرد .از
طرفی دیگر ،یعقوب به خدا اعتماد کرد و
از اینرو خداوند او را عادل محسوب کرد.
یعقوب بیشتر اوقات با قربانی های خونی
که بر مذبح به خدا تقدیم می کرد به سوی
او می آمد.

 1900ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

 2000ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

رﺋﻮﺑﯿﻦ
ﺷﻤﻌﻮن
ﻻوى

)اﺑﺮام(

ﯾﻬﻮدا

اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺳﺎرا

ﯾﻌﻘﻮب
)اﺳﺮاﺋﯿﻞ(

)ﺳﺎراى(

دان

ﻧﻔﺘﺎﻟﻰ
ﺟﺎد

اﺳﺤﺎق
ﻋﯿﺴﻮ

اﺷﯿﺮ
ﯾﺴﺎﮐﺎر
زﺑﻮﻟﻮن
ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

و یعقوب  ...در آنجا مذبحیبنا نمود  ...زیرا در آنجا خدا بر ویظاهر شدهبود ...

پیدایش  7-6:35ترجمه قدیم

یعقوب به اصولی که در کالم خدا یافت می شد ایمان داشت ،که بر اساس آن اصول ...

 ...تقريب ًا همهچيز بهوسيله خون پاک میشود و بدون ريختن خون ،آمرزشی نيست.
عبرانیان  22:9ترجمه هزاره نو

زیرا حیاتِ هر جاندار در خون است ،و من آن را بر مذبح به شما دادهام تا برای
ی شما کفّاره کند؛ زیرا خون است که بهواسطۀ حیاتش کفّاره میکند.
جانها 
الویان  11:17ترجمه هزاره نو

هر چند یعقوب بعضی مواقع در زندگی سقوط می کرد ،اما همواره ایمانش به خدا را حفظ
می کرد .بعدها نام او به اسرائیل تبدیل شد که به معنای «خدا غالب می آید» می باشد.
خداوند همچنین وعده خود را با یعقوب تجدید کرد ،همان وعده ای که به ابراهیم و اسحاق
داده بود .خداوند به یعقوب فرمود،

ن توسط
ي مرد ِم زمي 
ق هستم ...تمام 
ت اسحا 
ي پدر 
ي ابراهي م و خدا 
ن خداوند ،خدا 
«م 
پیدایش  14-13:28ترجمه تفسیری
ت خواهند يافت.
ل تو برك 
تو و نس 

 v 112فصل هفت

خداوند بیان داشت که از نسل یعقوب کسی خواهد آمد که برای تمام ملتها برکت خواهد
بود  -اشاره ای به منجی موعود.
یعقوب (یا اسرائیل) دارای دوازده فرزند شد که از آنها دوازده طایفه اسرائیل بوجود آمدند.
یعقوب قبل از مرگ خود ،نبوت کرد که نجات دهنده از طایفه یهودا خواهد آمد.

1

ابراهیم ،اسحاق و یعقوب در سرزمین کنعان زندگی نیمه کوچ نشینی داشتند .در سالهای آخر
عمر یعقوب ،قحطی در زمین ایجاد شد که در نتیجه آن ،یعقوب به همراه فرزندان و خانواده
هایشان به مصر مهاجرت کردند .در ابتدا این گروه مهاجر فقط هفتاد نفر بودند .مصر به آنها
خوش آمد گفته و با آنها رفتار خوبی داشت .یکی دیگر از فرزندان یعقوب به نام یوسف ،سالها
قبل از آن به عنوان برده به مصر برده شده بود که به خاطر استفاده از استعدادهای خدادادی
اش تحت حمایت و رهبری خداوند به عنوان مقام دوم بعد از فرعون مصر منصوب شده
بود .به همین خاطر فرعون به خانواده یوسف بسیار خوش رفتاری نمود و اجازه داد تا آنها
در اطراف رودخانه نیل در منطقه ثروتمندی به نام جوشن ساکن شوند .آنها در آن سرزمین
اقامت گزیدند تا زمانی که قحطی پایان یافت.
صد و پنجاه سال گذشت و آنها هنوز در مصر اقامت داشتند اما تخمین زده می شود که
تعداد اسرائیلی های مقیم مصر در آن زمان به رقمی حدود دو و نیم میلیون رسیده بود .نسل
ابراهیم ،اسحاق و یعقوب حقیقت ًا قوم بزرگی شده بود ولی در سرزمینی نامناسب قرار داشتند.
به آنها وعده داده شده بود که در سرزمین کنعان ساکن خواهند بود ،نه در جوشن مصر .ولی
با این حال خداوند وعده خود را فراموش نکرده بود .او مدتها قبل از آنکه آنها کنعان را به
خاطر قحطی حاکم بر آنجا ترک کنند بدیشان گفته بود که،

«  ...هر جا ك ه بروي من با تو خواهم بود و از تو حمايت نموده ،دوباره تو را بسالم 
ت
ن سرزمين باز خواهم آورد .تا آنچه به تو وعده دادهام ب ه جا نياور م تو را رها
به اي 
پیدایش  15:28ترجمه تفسیری
نخواهم كرد».

ﮐﻨﻌﺎن

ﺣﺒﺮون

ﺟﻮﺷﻦ

راﻣﺴﺲ
ﻓﯿﺘﻮن

ﻣﺼﺮ
رود
ﻧﯿﻞ

در
ﯾﺎى

ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ

ﺳﺮخ

درﯾﺎى ﻣﺮده

درﯾﺎى ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ

ﻣﮑﺎن راﻣﺴﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﻰ اﺳﺖ
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	2

موسی نبی

غیر ممکن بود که دو و نیم میلیون نفر اسرائیلی در مصر مورد بی توجهی قرار بگیرند .فکری
به ذهن پادشاه مصر(فرعون) خطور کرد.

او ب ه مرد م گفت« :تعداد بنياسرائيل در سرزمين ما روزبروز زيادتر ميشود و ممك 
ن
ي ما وض ع خطرناكي پيش بياورند .بنابراين بياييد چارهاي بينديشي م و گرنه
است برا 
ق شد ه
ت بروز جنگ ،آنها به دشمنان ما ملح 
ن زيادتر خواهد شد و در صور 
تعدادشا 
بر ضد ما خواهند جنگيد و از سرزمين ما فرار خواهند كرد».
پس مصريها ،قوم اسرائيل را برده خود ساختند و مأموراني بر ايشان گماشتند تا با
ي فيتوم و رعمسيس را
كار اجباري ،آنها را زير فشار قرار دهند .اسرائيليها شهرها 
براي فرعون ساختند تا از آنها بصورت انبار استفاده كند.
ن امر
ش مييافت .اي 
با وجود فشار روزافزو ن مصريها ،تعداد اسرائيليها روزبروز افزاي 
ت انداخت .بنابراين ،آنها را بيشتر زير فشار قرار دادند ،بطور 
ي
مصريها را ب ه وحش 
ب بردگي جانشان ب ه لب رسيد ،چون مجبور بودند در بيابان
كه قوم اسرائيل از عذا 
ن شهرها ،خشت و گل تهي ه كنند.
ي ساختن آ 
كارهاي طاقت فرسا انجا م دهند و برا 
خروج  14-9:1ترجمه تفسیری

علیرغم وضعیت سختی که وجود داشت ،خدا وعده خود را فراموش نکرده بود .کتاب مقدس
می گوید ...

ق و يعقو 
ب
ي ابراهيم و اسحا 
خدا ناله ايشان را شنيد و عهد خود را با اجدادشان يعن 
س خدا از روي لطف بر ايشان نظر كرد و تصميم گرفت آنها را از
به ياد آورد .پ 
خروج  25-24:2ترجمه تفسیری
ت دهد.
ت و بردگي نجا 
اسار 
خدا تصمیم داشت که فرزندان ابراهیم را از بردگی نجات دهد .در این هنگام ،یک مرد خدا،
یک اسرائیلی به نام موسی وارد عمل شد .موسی در مصر در خانواده ای از نسل ابراهیم،
اسحاق و یعقوب (اسرائیل) متولد شد .در زمان تولد ،موسی محکوم به مرگ شده بود .مطابق
با مشیت خداوند ،او از این مرگ رهایی یافت و به عنوان یکی از اعضای خانواده فرعون در
کاخ او رشد کرد و در بهترین مراکز علمی مصر تحصیل نمود .وقتی بزرگ شد ،موسی به
دفاع از یک اسرائیلی ،یک شخص مصری را کشت و بعد از آن برای حفظ جان خود به بیابان
فرار کرد .در بیابان بود که او به چوپانی پرداخت و به مدت چهل سال ،گوسفندان را چوپانی
می کرد .این دوره ،آموزشی بود که خداوند برای موسی در نظر گرفته بود.

ن مديا ن بود،
ي مشغو ل چرانيد ن گل ه پدر ز ن خود َيترون ،كاه 
ي ك ه موس 
ي هنگام 
روز 
گله را به آنسوي بيابان ،ب ه طرف كوه حوريب ،معروف به كوه خدا راند.
ي ديد
ي بر او ظاهر شد .موس 
ن فرشت ه خداوند چون شعله آتش از ميان بوتها 
ناگها 
ي نميسوزد.
كه بوته شعلهور است ،ول 
ش را بفهمد.
ت تا علت 
س نزديك رف 
ب است! چرا بوت ه نميسوزد؟» پ 
با خود گفت« :عجي 
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ي ب ه بوت ه نزديك ميشود ،از ميا ن بوت ه ندا داد« :موسي! موسي!»
ي خداوند ديد ك ه موس 
وقت 
موسي جواب داد« :بلي!»
ي ك ه در آن
ي درآور ،زيرا مكان 
ت را از پا 
ن نزديك نشو! كفشهاي 
ش از اي 
خدا فرمود« :بي 
ب هستم».
ق و يعقو 
ي اجداد تو ابراهيم ،اسحا 
ن خدا 
ي است .م 
ن مقدس 
ايستادهاي ،زمي 

خروج  6-1:3ترجمه تفسیری

خون موسی در آن حالت می باید در درونش منجمد شده بود .او خدای متعال و ازلی را می شناخت.
او می دانست که خداوند ،آفریدگار-صاحب همه موجودات زنده است .او می دانست که خدا
قدوس بوده و خود را از بشر گناهکار دور نگه می دارد .خود موسی نیز گناهکار بود ،او قاتل بود.

آنگاه موسی رویخود را پوشانید ،زیرا ترسید كه به خدا بنگرد.
و خداوند گفت« :هر آینه مصیبت قوم خود را كه در مصرند دیدم ،و استغاثة ایشان
را از دست سركاران ایشان شنیدم ،زیرا غمهای ایشان را میدانم.
پساكنون بیا تا تو را نزد فرعونبفرستم ،و قوممن ،بنیاسرائیل را از مصر بیرون آوری».
خروج  10 ،7-6:3ترجمه تفسیری

در این لحظه احتما ًال موسی نفس راحتی کشیده بود .زیرا فهمید که خدا نیامده بود تا او
را محکوم کند ،بلکه تا به او ماموریتی بدهد .اما مشکلی وجود داشت .موسی چوپان بود و
ماموریت برای او سنگین به نظر می آمد .اص ً
ال او چه کسی بود؟ بعید به نظر می رسید که
مردم به کسی که ادعای سخن گفتن با بوته شعله وری را داشته بود ،اعتماد کنند.

ي اجدادشان،
ل برو م و ب ه ايشا ن بگوي م ك ه خدا 
ش بنياسرائي 
ض كرد« :اگر پي 
ي عر 
موس 
ن بپرسند« :نا م او چيست؟» ب ه آنها
مرا براي نجات ايشان فرستاد ه است ،و آنها از م 
خروج  13:3ترجمه تفسیری
ب دهم؟»
چه جوا 
خدا بهموسیگفت« :هستمآنكههستم ».و گفت« :بهبنیاسرائیلچنینبگو« :هستم»
خروج  14:3ترجمه تفسیری
مرا نزد شما فرستاد».
هستم به معنای کسی است که وجودی مستقل دارد ،کسی که با قدرت خودش حیات دارد.
«نام من تا به ابد همین است ،و همۀ نسلها مرا به این نام یاد خواهند کرد.

حال برو و مشایخ اسرائیل را گرد آورده ،به آنان بگو« :یهوه ،خدای پدرانتان ،خدای
ابراهیم ،اسحاق و یعقوب ،بر من ظاهر شد و گفت« :شما و هرآنچه در مصر با شما
میشود ،در نظرم بودهاید .گفتم شما را از تیرهروزی مصر به در خواهم آورد و به ...
سرزمینی که شیر و شَ هد در آن جاری است ،خواهم آورد»».
«مشایخ اسرائیل به سخنانت گوش فرا خواهند داد».

خروج  18-15:3ترجمه هزاره نو

هر چند موسی با تردیدهایش در کشمکش بود ،اما درعین حال می دانست که خداوند هرگاه
وعده ای می دهد ،به آن عمل می کند .پس موسی وسایل خویش را آماده کرده ،به مصر
بازگشت و سراغ فرعون و برده های اسرائیلی رفت .در بین راه ،برادرش هارون ،که خداوند
او را به عنوان سخنرانش معین کرده بود ،مالقات نمود.
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 ...پس موسی و هارون رفتند و همۀ مشایخ بنیاسرائیل را گرد آوردند ،و هارون
هرآنچه را که خداوند به موسی گفته بود به آنان بازگفت ...و قوم ایمان آوردند.
ایشان چون شنیدند خداوند به بنیاسرائیل روی نموده و تیرهروزی ایشان را دیده
خروج  31-29:4ترجمه هزاره نو
است ،خم شده ،سجده کردند.
و کارها دقیق ًا همانطوری پیش رفت که خداوند قصد کرده بود .قوم به خدا ایمان آورده و او
را پرستش نمودند .خداوند نیز به وعده خود وفا می کرد.

	3

سح
فرعون و پِ َ

موسی و هارون دو مسئولیت بر دوش خود داشتند .اول اینکه رهبران اسرائیل را به اینکه خداوند
با آنها سخن گفته بود متقاعد کنند ،دوم اینکه فرعون را نسبت به کل نقشه خدا ترغیب نمایند.

 ...پس از آن ،موسی و هارون نزد فرعون رفته ،وی را گفتند« :یهوه خدای اسرائیل
چنین میفرماید« :قوم مرا رها کن »»...فرعون گفت« :یهوه کیست که باید از او فرمان
بَرم و اسرائیل را رها کنم؟ یهوه را نمیشناسم و اسرائیل را نیز رها نخواهم کرد».
خروج  2-1:5ترجمه هزاره نو

خب ،از یک جنبه فرعون حق داشت  -او یهوه را نمی شناخت .مصر خدایان زیادی را می
پرستید  -خدای خورشید ،خدای طوفانها ،رود نیل  -و حتی خود فرعون یک خدا بود .هر
کدام از خدایان توسط سمبلی به نمایش گذاشته می شدند :کرکس ،قورباغه ،عقرب و غیره.
مصریان باستان به جای پرستش خالق ،مخلوق را می پرستیدند .فرعون نه تنها خدای حقیقی
و یگانه را نمی شناخت بلکه از آشنایی با او نیز امتناع می ورزید .پرستش خدای حقیقی و
تسلیم شدن به او برای فرعون به معنای از دست دادن قدرت و موقعیت خود بود .رها کردن
اسرائیلی ها نیز به معنای از دست دادن نیروهای کاری مجانی فراوانی بود که اقتصاد عمده
مصر به آنها بستگی داشت .به همین خاطر فرعون کام ً
ال مخالف چنین عقیده ای بود.

آنگاه خداوند به موسی گفت« :اکنون خواهی دید به فرعون چه خواهم کرد  ...شما
را از زیر یوغ بیگاری مصریان بیرون خواهم آورد .من با داوریهای عظیم شما را از
خروج  6 ،1:6ترجمه هزاره نو
بندگی ایشان رها خواهم کرد».
خداوند به موسی اعالم کرد که او با نازل کردن بالهایی ،بر مصر داوری خواهد کرد .فرعون
تنها در تحت این شرایط بود که امکان داشت اسرائیلی ها را رها کند .چنین خبری زیاد هم
خوشایند نبود .اگر خداوند بالهایی را بر مصر نازل می کرد ،فرعون چه عکس العملی نشان
می داد؟ در اینجا بود که خداوند با یاد آوری وعده های خود که به پدران قوم اسرائیل داده
بود ،ایشان را تسلی بخشید.

«من شما را بر خواهم گرفت تا قوم من باشید و من خدای شما خواهم بود  ...من
شما را به سرزمینی خواهم برد که با دست افراشته سوگند خوردم آن را به ابراهیم
و اسحاق و یعقوب ببخشم .آری ،من آن سرزمین را میراث شما خواهم ساخت .من
خروج  8-7:6ترجمه هزاره نو
یهوه هستم».
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قوم خدا

خدا فرموده بود که اسرائیلی ها قوم او خواهند بود .منظور خداوند این نبود که فقط اسرائیلی
ها می توانند پیرو خدای واقعی باشند ،بلکه خداوند قصد داشت بدینگونه راه رسیدن به خودش
را برای اقوام مختلف آسانتر نموده و امتهای مختلف ساکن روی زمین بتوانند خداوند را بهتر
بشناسند .تمام کاری که بشریت می باید انجام می داد این بود که به یک قوم نگاه کند که
در این صورت خواهند دید که خداوند چگونه با بشریت عمل کرده است! ما بعداً خواهیم دید
که اسرائیل چگونه ماموریت خود را به پایان رسانید.

خداوند فرموده بود که بالهایی را نازل خواهد کرد که در نتیجۀ آنها مصر قوم اسرائیل را رها
کند .در عین حال خداوند به هر دو قوم اسرائیل و مصر مطالبی را در مورد خودش می آموخت.
اسراییلی ها :درسی که باید می گرفتند ...

«  ...خواهید دانست که منیهوه خدای شما هستم که شما را از زیر یوغ بیگاری
خروج  7:6ترجمه هزاره نو
مصریان به در آوردم».
مصریان :درسی که باید می گرفتند ...

و مصريان خواهند دانست كه من يهوه هستم ،چون دست خود را بر مصر دراز
خروج  5:7ترجمه قدیم
كرده ،بنياسرائيل را از ميان ايشان بيرون آوردم».
خداوند قصد داشت که به هر دو قوم بیاموزد که او تنها خدا است .ولی فرعون به هیچ نحو
با هارون و موسی هم عقیده نبود .پس خداوند به آنها فرمود:

«پس بامدادان که فرعون به کنار آب میرود ،نزد او برو .کنار رود نیل منتظر او
باش  ...به او بگو« :یهوه ،خدای عبرانیان ،مرا فرستاده تا به تو بگویم« :قوم مرا رها
کن  ...اما تو تاکنون بدین گوش نسپردهای».
پس اینک خداوند چنین میفرماید« :اینگونه خواهی دانست که من خداوند هستم... :
ماهیان آن خواهند مرد و آب
آب رود نیل را خواهم زد و تبدیل به خون خواهد شد.
ِ
رود خواهد گندید؛ و مصریان نخواهند توانست از آن بنوشند»»».
خروج  18-15:7ترجمه هزاره نو

و درست همینطور شد .خداوند رودخانه نیل که یکی از خدایان مصر بود را زد و آنرا به خون
تبدیل نمود و بدین ترتیب ضربه ای به قلب مذهب کهن مصر وارد نمود .رودخانه نیل برای
مصریان مکروه گردید! اما ...

دل فرعون سخت شد ،كه بديشان گوش نگرفت ...و دل خود را متوجه نساخت.

خدا در مقابل خدایان

خروج  23-22:7ترجمه قدیم

و بدین ترتیب چرخه ای آغاز شد .خداوند به فرعون اخطار می داد و از او می خواست که
قوم را رها کند؛ فرعون پاسخ منفی داده؛ و خدا بالیی دیگر را نازل می کرد ،و هر بار یکی
از خدایان مصری را هدف می گرفت.
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ابتدا رودخانه نیل به خون تبدیل گردید.
و بعد خداوند بالی قورباغه ها را فرستاد .در هر سوراخ و سنبه ای قورباغه ها نفوذ کرده
بودند .در غذا ،در اتاق خواب و همه جا.
به دنبال آن ،پشه های مهاجم 2به صحنه آمدند.
مگسها جای حشرات را گرفتند.
و بعد یک نوع بیماری ،دامها را در بر گرفت  -به طوری که همه مردند.
بعد از آن مردم مبتال به تاولهای چرکین یا ُد َملها شدند.
سپس توفان تگرگهای سنگین ،غالت را از بین برد.
و آنچه که از معرض تگرگها در امان مانده بودند ،توسط حمله گروه بیشماری از ملخها نابود
گردیدند.
و در نهایت ،خدای حقیقی ،به خدای خورشید مصر حمله نمود و تاریکی عظیم و غلیظ ،
تمام خورشید را در برگرفت.
در کل ،خداوند ده بال بر مصر روانه کرد .اکنون آخرین بال و ویران کننده ترین بال در راه
است خداوند با موسی و هارون سخن گفت:

خداوند به موسی گفت« :یک بالی دیگر نیز بر فرعون و بر مصر خواهم فرستاد.
پس از آن شما را رها خواهد کرد تا از اینجا بروید ،و چون چنین کند شما را کام ً
ال
بیرو ن خواهد راند».
پس موسی گفت« :خداوند چنین میفرماید« :نیمههای شب در سرتاسر مصر بیرون
خواهم آمد .هر نخستزادهکه در مصر باشد خواهد مرد ،از نخستزادۀ فرعون که
بر تخت مینشیند تا نخستزادۀ کنیزی که کنار آسیاب نشسته ،و نیز نخستزادۀ
خروج  5-4 ،1:11ترجمه هزاره نو
تمام چارپایان ،همه خواهند مرد»».
آخرین بال در حقیقت شدیدترین بال بود ،و قرار بود که بر همه اسرائیلی ها و مصری ها
در صورت عدم اطاعتشان از دستورات خداوند ،به طور یکسان ریخته شود .خداوند خدا ،به
عنوان خدای عادل تصمیم داشت گناه را داوری کند ،اما به عنوان خدای محبت نیز از روی
رحمت خویش راه گریزی فراهم کرده بود .هیچ فرقی نداشت که شخص مصری بود یا
اسرائیلی ،زمانی که عدالت و محبت خدا مطرح شد ،همه آنها می باید یکسان در حضور خدا
می ایستادند .اگر چه هر دو گروه می توانستند محبت خدا را تجربه کنند ولی در صورت
گوش نسپردن ،داوری خدا را تجربه می کردند .خدا فرمود:
بره ای را برگزینید ...

دهم این ماه ،هر مرد باید برهای برای خانوادهاش برگزیند ،برای هر
«  ...در روز ِ
خروج  3:12ترجمه هزاره نو
خانهوار یک بره».
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بره ای نر و بی عیب .هیچگونه عیبی در این بره نباید یافت می شد و هیچ لکه ای روی
آن نباید باشد .خداوند در خواست یک بره کامل کرده بود.

«برۀ شما باید بیعیب باشد و نَرینۀ یک ساله .از گوسفندان یا بزها آن را بگیرید».
بره را در وقت مناسب قربانی کنید.

خروج  5:12ترجمه هزاره نو

«تا روز چهاردهم این ماه از آن نگهداری کنید ،و هنگام عصر تمام جماعت اسرائیل
خروج  6:12ترجمه هزاره نو
برههای خود را ذبح کنند».
خون را بر ستون در و سر در خانه های خود بمالید.

«آنگاه مقداری از خون را گرفته ،آن را بر دو تیر عمودی و بر سرد ِر خانههایی که
خروج  7:12ترجمه هزاره نو
در آن به خوردن آنها مشغولند ،بمالند».
تا صبح در داخل خانه بمانید.

«و كسي از شما از در خانه خود تا صبح بيرون نرود».

خروج  22:12ترجمه قدیم

هیچ استخوانی را نشکنید.

«در يك خانه خورده شود ،و چيزي از گوشتش از خانه بيرون مبر ،و استخواني از
خروج  46:12ترجمه قدیم
آن مشكنيد».
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من عبور خواهم کرد.

«در همان شب ،من از سرزمین مصر عبور خواهم کرد و هر نخستزاده را در
سرزمین مصر ،اعم از انسان و چارپا ،خواهم زد و بر همۀ خدایان مصر داوری
خواهم کرد .من خداوند هستم.
آن خون نشانهای خواهد بود برای شما بر خانههایی که در آن بهسر میبرید :خون
را که ببینم از شما خواهم گذشت ،و آنگاه که مصر را بزنم ،کوچکترین بالیی بر
خروج  13-12:12ترجمه هزاره نو
شما نخواهد آمد«.
زمانی که خداوند برای داوری می آمد تا نخست زادگان را بکشد ،او از هر خانه ای که خون
بره بر آن مالیده شده بود عبور می کرد ،چه اسرائیلی و چه مصری .خون مالیده شده روی
درها نشانه ای بارز بود از اینکه ساکنان آن خانه به خدا ایمان دارند و به او توکل کرده و به
آنچه او فرموده است اعتقاد دارند.

توجه کنید

تصور کنید چه اتفاقی می افتاد اگر کسی با خود چنین استدالل می کرد که «چقدر خنده داره!
کشتن بهترین بره! من یک گوسفند پیر و مفلوج دارم .آنرا قربانی می کنم».
یا اینکه کسی دوستان خود را صدا می زد و می گفت« ،بچه ها ،چه شب خوبیه! بریم بیرون بگردیم».
آیا در این حالت خداوند داوری را متوقف کرده و از آن صرف نظر نموده و عبور می کرد؟
البته که نه .ممکن است که آنها انگیزه های خوبی برای کارهای خود داشتند ولی به هر حال
مطابق با احکام و دستورات خداوند عمل نکرده بودند .آنها مانند قائن و مردم زمان نوح مطابق
با عالقه های شخصی خودشان عمل می کردند .خداوند آنها را همراه با مصریان داوری می
کرد زیرا که از ایمان آوردن به او سرباز زدند .آنها آنچه را که حقشان بود دریافت می کردند.
از طرف دیگر ،چه اتفاقی می افتاد اگر یک شخص مصری متوجه می شد که خداوند
قرار است بالیی نهایی را بر مصر نازل کند؟ و این شخص مصری به فکر فرو می رفت و
میگفت« :می دانی ،خدایان ما دروغین هستند .اسرائیلی ها خدای واقعی را می پرستند .من
می خواهم که آن خدا ،خدای من باشد .از دید خداوند ،چه کار باید بکنم؟» و بعد ،علی رغم
تمام نگرانیهایی که او از همسایگان خود می توانست داشته باشد که آنها در مورد او چه
فکری خواهند کرد  -ایمان خویش را محکم بر خدا استوار می کرد و مطابق با دستورات او
قربانی پسح را انجام می داد .آیا خدا از خانه او عبور می کرد؟ آیا او از مجازاتی که خداوند در
نظر گرفته بود رهایی می یافت؟ بله ،او نجات می یافت  -زیرا او به خدا ایمان آورده بود و
از طریق خدا به سوی خدا روی آورده بود .ایمان او در مقابل خداوند با ارزش بود و به همین
خاطر خداوند رحمت و فیض خویش را بر او جاری می کرد.

نیمهشب ،خداوند همۀ نخستزادگان سرزمین مصر را ،از نخستزادۀ فرعون
که بر تخت مینشست تا نخستزادگان زندانیانی که در سیاهچالها بودند و نیز
نخستزادههای همۀ چارپایان را زد.
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فرعون و همۀ خادمان و تمامی مصریان شبهنگام بیدار شدند و صدای شیونی بلند
در سرتاسر مصر برخاست ،زیرا خانهای نبود که کسی در آن نمرده باشد.
شبانه ،فرعون موسی و هارون را فرا خواند و گفت« :برخیزید و از میان قوم من
بیرون روید! هم شما و هم جملۀ بنیاسرائیل .بروید و خداوند را همانگونه که گفتید
عبادت کنید .گلهها و رمههایتان را هم بردارید و بروید .برای من نیز برکت بطلبید!»
پس بنیاسرائیل جملگی هرآنچه را که خداوند به موسی و هارون فرمان داده بود،
بهجا آوردند .و در همان روز خداوند بنیاسرائیل را لشکر به لشکر از سرزمین مصر
خروج  51-50 ،32-29:12ترجمه هزاره نو
بیرون آورد.

خدا به قول خود عمل می کند

خداوند رحمت خود به فرعون را با فرستادن پیام خود از طریق موسی به او نشان داد .او به
فرعون فرصتهای زیادی داد تا اسرائیلی ها را رها کند ،اما زمانی که فرعون از رها کردن آنها
سرباز زد ،خدا همانطور که گفته بود ،مصریان را داوری کرد .خدا مانند ما نیست .ما ممکن
است فرزندان خود را تهدید کنیم که آنها را تنبیه خواهیم کرد ولی اینکار را نکنیم ،اما خداوند
همواره به آنچه می گوید عمل می کند.
از طرف دیگر ،اسرائیلی ها شاهد مهربانی خدا بودند زیرا به او ایمان داشتند .زمانی که او
برای داوری وارد عمل شد ،هر جا که خون بره را می دید ،از آنجا عبور می کرد .نخست زاده
زنده می ماند -ولی دلیل آن فقط بخاطر این بود که بره ای قربانی شده بود .از آغاز آفرینش
همینطور بود .خداوند قربانی هابیل را به عنوان جریمه گناهش پذیرفت .وقتی ابراهیم پسر
خود را برای قربانی می برد ،قوچ به جای پسر قربانی شد .و اکنون با انجام مراسم پِ َسح ،بره
به جای نخست زاده کشته شده بود.
این قربانی های جایگزینی ،بیانگر ایمانی بود که افراد به خدا به عنوان منجی خویش داشتند.
چون آنها به خدا ایمان داشتند ،از او نیز اطاعت می کردند.
این عید می باید برای اسرائیلی ها به عنوان سنت در نظر گرفته می شد .هر سال می باید
قربانی پِ َسح را می خوردند تا به یاد داشته باشند که خداوند آنها را از بردگی نجات داده بود.

ي براي
ي ابد 
«هر سال به ياد بود اين واقع ه براي خداوند جشن بگيريد .اين آيين 
خروج  14:12ترجمه تفسیری
تما م نسلهاي آيند ه خواهد بود».
حتی تا امروز ،بسیاری از کسانی که از نسل ابراهیم و اسماعیل هستند ،خون قربانی را بر روی
در و دیوارهای خانه خود می مالند به امید اینکه خداوند آنها را از شریر حفظ نماید .ما نمی
دانیم که آیا واقع ًا ریشه این سنت نیز به داستانی که مطابق با آن هر کس که این دستورات
را انجام می داد از داوری او در امان می ماند ،بر می گردد یا نه .آنچه می دانیم این است
که رحمت خداوند شامل تمام کسانی می شود که به او ایمان می آورند.
و بدین ترتیب اسرائیلی ها از بردگی آزاد شده و سروران پیشین ایشان ،آنها را از مصر بیرون
کردند .خدا به وعده خود عمل نمود -همه چیز درست مطابق با گفته های او به وقوع پیوست.
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۱

نان ،بلدرچین و آب

بدون شک اسرائیلی ها در آغاز سفر طوالنی خود پر از شور و شوق وهیجان بودند .آنها بعد
از اینکه مصری ها ایشان را با هدایای ارزشمند خود بدرقه کردند ،بدون اینکه وقت کافی
برای بسته بندی کردن وسایل خود داشته باشند ،با عجله بسیار زیاد به همراه گله های خود
راهی سفر شدند .جنب وجوش و هیاهوی زیاد دو و نیم میلیون مهاجر ،آشفتگی عظیمی را
بوجود آورده بود .حال  ،موسی رهبر قوم بود .اگر شما رهبریت چنین جمعیتی را به عهده
داشتید با چه فریادی فرمان حرکت و تعیین جهت را صادر می کردید؟ در آن وضعیت حتی
مشکل بود که موسی را در میان جمعیت پیدا کرد! خدا این مشکل را حل کرد.

خداوند روزهنگام در ستونی از ابر پیش روی ایشان حرکت میکرد تا راه را بدیشان
نشان دهد ،و شبهنگام در ستونی از آتش تا ایشان را روشنایی بخشد .اینگونه
خروج  21:13ترجمه هزاره نو
میتوانستندروز و شب در سفر باشند.
با در دست داشتن فقط یک چراغ فانوس ،تنها کاری که قوم باید انجام می داد این بود که
ابر مخصوصی را که در آسمان نمایان بود دنبال کنند و اطمینان کامل داشته باشند به اینکه
خداوند آنها را هدایت خواهد کرد .آنها حتی می توانستند در شب به خاطر ستون آتشی که
خداوند فراهم کرده بود به راه ادامه دهند .به این ترتیب جمعیت عظیم هدایت می شدند.
قبایل مختلفی در مسیرهایی که به مصر منتهی می شد سکونت داشتند .ساکنان این قبایل
جنگجویانی بودند که به راحتی می توانستند از خود در نبردهای احتمالی دفاع کنند .آنها با
دیدن چنین جمعیت دو و نیم میلیون نفری قطع ًا برای دفاع از خود به میدان می آمدند که
این امر به مراتب امکان ایجاد درگیرهای مختلف را به همراه داشت .اما...

 ...خدا آنان را از راهی که از سرزمین

فلسطینیان میگذشت هدایت نکرد ،ﮐﻨﻌﺎن

ﺟﻮﺷﻦ

ﺑﯿﺎﺑﺎن
رود

ﻣﺼﺮ

ﻧﯿﻞ

در

ﻣﮑﺎن ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ

ﻣﮑﺎن ﺳﻨﺘﻰ
ﮐﻮه ﺳﯿﻨﺎ

ﯾ ﺎى

خروج  18-17:13ترجمه هزاره نو

درﯾﺎى ﻣﺮده

راﻣﺴﺲ
ﻓﯿﺘﻮن
ﺳﺮخ

هرچند آن راه نزدیکتر بود  ...خدا گفت:
«اگر ناگزیر از جنگ شوند ،بسا که
پشیمان شده به مصر بازگردند ».از
همین رو ،خدا قوم را ُدور گردانیده از
راه صحرا بهسوی دریای سرخ برد ...

درﯾﺎى ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ

خداوند مراقب اسرائیلی ها بود .او ایشان
را از راه صحرا هدایت کرد و به نحو
معجزهآسا آنها را از میان دریای سرخ 1عبور داده و از دست لشکر فرعون که آنها را تعقیب
می کرد نجات داد .در آنطرف دریای سرخ ،ایشان وارد سرزمینی بایر و خالی از سکنه شدند.
هر چند در آنجا دشمنی وجود نداشت ولی از آب و غذا نیز خبری نبود! به همین خاطر قوم
شروع به گله و شکایت کردند.

جماعت بنیاسرائیل جملگی بر ضد موسی و هارون زبان به شکایت
در آن صحرا،
ِ
سرزمین مصر به دست خداوند مرده بودیم! آنجا گِرد
گشودند « ...کاش در همان
ِ
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نان سیر میخوردیم؛ ولی ما را به این بیابان آوردهاید
دیگهای گوشت مینشستیم و ِ
خروج  3-2:16ترجمه هزاره نو
همگی این جماعت را از گرسنگی بکشید».
تا
ِ
قوم ناله و شکایت کرده و حتی آرزوی بازگشت به بردگی در مصر را داشتند .رفتار غرغروی
آنها نسبت به فراهم کنندگی خدا اسفبار بود زیرا خداوند به فکر تمام نیازهای آنها بود و هرگز
قصد نداشت که آنها را رها کند .خود خدا می خواست که فراهم کننده نیازهای آنها باشد ولی
آنها به جای اینکه از او درخواست غذا کنند ،گله و شکایت را در پیش گرفتند!

ن بگو ك ه
ن قوم را شنيدهام .برو و به ايشا 
خداوند ب ه موسي فرمود« :شكايات اي 
عصرها گوشت خواهند خورد و صبحها با نا ن سير خواهند شد تا بدانند كه من
خداوند ،خداي ايشان هستم».
ي بلدرچين آمدند و سراسر اردوگاه بنياسرائيل را
در عصر همان روز ،تعداد زياد 
ي شبنم
ن نشست .صبح ،وقت 
پوشاندند و در سحرگاه در اطراف اردوگا ه شبنم بر زمي 
ي
ي برف بود .وقت 
ي ماند كه شبيه دانهها 
ي زمين باق 
ي رو 
ي ريز 
ناپديد شد ،دانهها 
ن چيست؟» موسي ب ه آنها گفت:
قو م اسرائيل آن را ديدند ،از همديگر پرسيدند« :اي 
خروج  15-11:16ترجمه تفسیری
ي است كه خداوند به شما داده تا بخوريد».
ن نان 
«اي 
خدا برای قوم بدون اینکه ایشان زحمتی کشیده باشند ،گوشت و نان کافی فراهم کرد .هر
روز نان کافی برای آنها می بارید و هر روز به آنها یاد آوری می شد که این خداوند است که
فراهم می کند .در آغاز حتی ممکن بود قوم به خاطر حرص و ولعی که در جمع آوری نان
از خود نشان می دادند ،احساس خجالت و شرمندگی کنند .خداوند بدین ترتیب می خواست
درس دیگری نیز به ایشان بدهد.

یک درس ساده

در فرستادن نان هدفی واالتر از تامین نیاز غذایی وجود داشت .خدا فرمود ...

ي ميكنند يا نه».
ش ميكن م تا ببين م آيا از دستورات م پيرو 
ن وسيل ه آنها را آزماي 
«ب ه اي 
خروج  4:16ترجمه تفسیری

خداوند به موسی فرمود که از قوم بخواهد فقط به اندازه نیاز روزانه خود نان جمع کنند .این
یک دستور بسیار ساده بود ...

ي صب ح نگهداشتند.
ن را برا 
ي اعتنا نكردند و قدري از آ 
ف موس 
ي ب ه حر 
ولي بعض 
ن صبح شد ،ديدند پر از كرم شده و گنديده است .بنابراين ،موسي از دس 
ت
اما چو 
خروج  20:16ترجمه تفسیری
ن شـد.
ايشان بسيار خشمگي 
این یک درس بسیار ساده ای بود که هیچ صدمه ای به کسی وارد نمی کرد ،و بدین ترتیب
قوم متوجه می شد که خداوند به آنچه می گوید پایبند بوده و ایشان می باید به او توکل
نمایند .نااطاعتی ،عواقب ناخوشایندی در بر دارد.

غرغر و شکایت

جماعت بنیاسرائیل جملگی از صحرای سین عزیمت کردند و به فرمان خداوند طی
منازل مختلف به سفر خود ادامه دادند .آنان در ِرفیدیم اردو زدند ،ولی در آنجا آب نبود
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تا قوم بنوشند .پس قوم با موسی مجادله کرده ،گفتند« :به ما آب بدهید تا بنوشیم ...
چرا ما را از مصر بیرون آوردی تا ما و فرزندانو دامهایمان را از تشنگی بکشی؟»
آنگاه موسی نزد خداوند فریاد برآورد و گفت« :با این قوم چه کنم؟ نزدیک است
سنگسارم کنند».

خروج  4-1:17ترجمه هزاره نو

از اشتباهات گذشته می توان درسهای زیادی گرفت .قوم دوباره غرغر و شکایت و گله را آغاز
کردند ،با این تفاوت که این مرتبه ،ایشان در مورد آب شکایت و ناله کردند .با وجود اینکه
اسراییلی ها قوم خدا بودند اما تالش نکردند تا خود را تسلیم او کنند.

خداوند به موسی گفت« :پیشاپیش قوم گام بردار و برخی از مشایخ اسرائیل را نیز
همراه خود برگیر و عصا را...به دست گرفته ،روانه شو .همانا من در آنجا پیش روی
تو بر صخرهای که در حوریب است ،میایستم .صخره را بزن ،که از آن آب بیرون
خواهد آمد تا قوم بنوشند».
پس موسی در برابر دیدگان مشایخ اسرائیل چنین کرد.

خروج  6-5:17ترجمه هزاره نو

آب

برخی از هنرمندان سعی کرده اند این معجزه را با آثار هنری خود به تصویر کشیده و تفسیر
کنند .ایشان موسی را در حالی که کنار صخره ای ایستاده و عصای خود را در دست دارد به
تصویر کشیده اند .در کنار او نیز جوی آب باریکی بر روی زمین جاری است .در حالی که
بعید به نظر می رسد که چنان جمعیت عظیمی به همراه گله هایشان بتوانند از طریق این
برکه کوچک سیراب شوند .کام ً
ال بدیهی است که خداوند نه یک برکه کوچک ،بلکه رودخانه
عظیمی را فراهم کرده بود.

صخره را بشکافت و آب برجهید ،و چون نهری در زمین خشک روان گردید!

مزمور  41:105ترجمه هزاره نو

هر چند آنها شایستگی آن را نداشتند اما خداوند دوباره نیازهای قوم را فراهم کرد ،به عنوان
آفریدگار-صاحب آنها می توانست صرف ًا آنها را به خاطر نااطاعتی و بی ایمانی دائمی شان
مجازات کند .به هر حال ،گناه عواقب خود را به همراه دارد .اما خدا صبور و مهربان بود و
فیض خود یعنی مهربانی ای که آنها شایستگی اش را نداشتند از ایشان دریغ نداشت .انسان
گناهکار استحقاق دریافت محبت و فیض خدا را ندارد ،اما با این حال خداوند علی رغم گناه
انسان ،مراقبت خود را از ایشان دریغ نمی کرد.

۲

ده فرمان

خواست خداوند این بود که اسرائیلی ها نمونه ای باشند برای بقیه مردم روی زمین برای
نشان دادن رابطه خدا با انسان و انسان با خدا .اما اسرائیلی ها می باید خیلی چیزها در مورد
خداوند می آموختند .به همین منظور خداوند به مکاشفه کردن خویش به آنها ادامه داد و
اکنون او تصمیم داشت تا نکات مهمی را در مورد شخصیت خود برای آنها مکاشفه نماید.
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بنیاسرائیل در ماه سو ِم خروجشان از سرزمین مصر...به صحرای سینا رسیدند...و در
آنجا ،اسرائیل مقابل کوه اردو زد ...
آنگاه موسی نزد خدا باال رفت .خداوند از کوه موسی را ندا داد و فرمود« :این را...
به بنیاسرائیل اعالم کن« :شما خود دیدید که بر مصریان چه کردم و چگونه شما
را بر بالهای عقابها حمل کرده ،نزد خود آوردم .حال اگر واقع ًا صدای مرا بشنوید و
عهد مرا نگاه دارید ،آنگاه از میان جمیع قومها ،مِلک خاص من خواهید بود ،زیرا
آن من است .شما برای من مملکتی از کاهنان ،و قوم مقدس خواهید
تمامی زمین از ِ
خروج  6-1:19ترجمه هزاره نو
بود ».این است آنچه باید به بنیاسرائیل بگویی».

اگر  ...آنگاه

به بیان ساده خداوند این مطلب را به مردم می گفت که« ،اگر مرا اطاعت کنید ،آنگاه مقبول
من خواهید شد ،و تمام قومها با دیدن شما خواهند فهمید که من که هستم ».تنها شرطی که
خداوند قرار داده بود در این عبارت مهم خالصه می شد که «اگر مرا اطاعت کنید ،آنگاه » ...
تا کنون اسرائیلی ها سابقه خوبی از خود باقی نگذاشته بودند .آنها بیش از نیاز خود نان جمع
آوری کرده بودند ،حتی زمانی که خداوند صریح ًا آنها را از این عمل منع کرده بود .آنها به جای
توکل نمودن به خدا ،به غرغر و شکایت پرداختند ،در حالیکه آنها می توانستند چنین پاسخ
صادقانه ای به خدا بدهند که« :ای خداوند ما همواره از اطاعت کالم تو امتناع ورزیدهایم .تو
قدوس هستی و ما گناهکاریم .اگر تو می خواهی ما کاهنان مقدس تو باشیم ،و اگر تو می
خواهی ما را به شرط اطاعتمان از تو بپذیری ،آنگاه ما دچار مشکل خواهیم شد» .
اما زمانی که موسی قوم را فرا خواند و از آنها پرسید که در مورد فرمان خدا چه فکر می کنند،

 ...تمامي قوم به يك زبان در جواب گفتند« :آنچه خداوند امر فرموده است ،خواهيم
خروج  8:19ترجمه قدیم
كرد ».و موسي سخنان قوم را باز به خداوند عرض كرد.
آنها از ته قلب فریاد زدند« ،بله ای خداوند ،هر چه از ما بخواهی نیکو است .ما کاهنان بزرگی
خواهیم شد .قدوسیت نیز برای ما مشکلی نیست .ما از خود چنان قوم مقدسی خواهیم ساخت
که تو نمونه آن را هرگز ندیده ای .ما از عهده انجام آن بر می آییم!» خب ،ممکن است
این عبارات تا حدودی با غلو بیان شده باشند اما به هر حال شما متوجه موضوع شده اید.
حقیقت امر این بود که انسان ،در آن زمان ،نمی توانست معنای قدوسیت و عدالت را کام ً
ال
درک کند ،پس خدا تصمیم گرفت این دو واژه را برای بشر کامال باز کرده و تشریح کند.

ابزار دیداری

درس با برخی از ابزار دیداری آغاز گردید.

خداوند به موسی فرمود« :نزد قوم برو و ایشان را امروز و فردا تقدیس کن .به آنها
بگو جامههای خود را بشویند و روز سوم آماده باشند ،زیرا در روز سوم خداوند در
برابر دیدگان همۀ قوم بر کوه سینا نزول خواهد کرد ».خروج  11-10:19ترجمه هزاره نو
خداوند به موسی فرمود که قوم می باید خود را برای مالقات با خدا تقدیس یا جدا کنند.
خداوند از آنها خواست که لباسهای خود را بشویند .این عمل دیداری به قوم یاری نمود تا
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آنها به نیاز خود برای پاک شدن از گناه پی ببرند .اما این تشریفات مذهبی گناه را نمی زدود
زیرا تمیز بودن بیرونی دلیل بر تمیز بودن درونی نیست همانطور که دستان تمیز داللت بر
دل تمیز نمیکند.
هر چند شستن لباسهای اسرائیلی ها بیانگر پاکی و قدوسیتی بود که آنها برای بودن در
حضور خداوند بدان نیاز داشتند ،ولی با این حال شستشوی ظاهری به خودی خود آنها را از
گناه پاک نمی کرد .این اعمال ظاهری فقط به بشر کمک می کردند تا بفهمند که خداوند
قدوس و عادل است و اینکه فقط از راه خدا می توان به خدا رسید.
کاری که خداوند قصد داشت با این ابزار دیداری انجام دهد هنوز تکمیل نشده بود .خداوند
به موسی فرمود ...

«حدودی گرداگرد کوه برای قوم قرار بده و به ایشان بگو« :مبادا از کوه باال روید
یا حتی دامنۀ کوه را لمس کنید! هر که کوه را لمس کند ،هرآینه کشته شود»».
خروج  12:19ترجمه هزاره نو

خط مرزی ،تصویر ملموسی بود از جدایی ای که بین خدا و انسان به خاطر گناه وجود دارد.
به بشر هشدار داده شده بود که به خداوند نزدیک نشود ،زیرا که خدا مقدس است و انسان
گناهکار نمی تواند در حضور او زندگی کند .و این یادآور این بود که نتیجه گناه و نافرمانی
مرگ است.

صبح روز سوم رعد و برق درگرفت و ابری غلیظ بر کوه پدیدار گشت و آواز بس
بلن ِد َک ِرنا به گوش رسید ،چندان که قومی که در اردوگاه بودند ،همه بر خود لرزیدند!
آنگاه موسی قوم را برای مالقات با خدا از اردوگاه بیرون برد ،و آنها در پای کوه
آماده ایستادند.
کوه سینا را دود فرا گرفته بود ،زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بود  ...چون آواز
َک ِرنا بس بلندتر و بلندتر میشد ،موسی سخن میگفت و خدا به صدا او را پاسخ میداد.
خروج  19-16:19ترجمه هزاره نو

آخرین ابزار دیداری خداوند بی نهایت وحشتناک بودند :رعد ،برق،ابر غلیظ ،صدای بلند شیپور
و دود آتش .تمام مردم به لرزش افتاده بودند! به عنوان موجودی گناهکار ،انسان حق داشت
که در مقابل خدای قدوس به لرزش بیفتد .بدین ترتیب خداوند به آنچه می خواست به بشر
بیاموزد نزدیک می شد.
در چند دقیقه دیگر ،انسان درک واضحتری خواهد داشت که خدا چگونه است .خداوند تصمیم
داشت معنای واژه های قدوس و عدالت را برای بشر خوب روشن نماید .گویی خداوند به بشر
می گفت« ،تو با چشمان خودت دیدی که من خدایی هستم که مراقب تو می باشم .اکنون
می خواهم کاری کنم که تاکنون انجام نداده ام ،اما اگر تو ده فرمانی را که من به تو خواهم
داد انجام دهی ،آنگاه تو قومی مقدس خواهی شد ،قومی خاص با رابطه خاص که فقط متعلق
به من می باشد 2».در باغ عدن خداوند فقط یک دستور به آدم داده بود که آدم در انجام آن
شکست خورده بود .اکنون خداوند قصد داشت که ده فرمان به او بدهد.
آنگاه خداوند سخن گفت.
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دستور شماره ۱

«من خداوند ،خدایتو هستم ...تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد».

خروج  3-2:20ترجمه تفسیری

خداوند بدین ترتیب به بشر اعالم نمود که او نباید هیچکس دیگری غیر از او را پرستش
نماید .دلیل این دستور واضح بود:

«من یهوه هستم و دیگری نیست؛ به جز من خدایی نیست».
فقط یک خدا وجود داشت که می باید مورد احترام قرار گیرد .مسئله این نبود که کافی است
انسان به خدایی ایمان داشته باشد ،بلکه او باید به آن خدا ایمان می آورد ،یعنی خدای حقیقی.
کسانی که می خواهند عادل باشند باید فقط خدایی که واحد و آفریدگار است را پرستش
نمایند ،خدایی که به ابراهیم ،اسحاق و یعقوب وعده هایی داد.
اشعیا  5:45ترجمه هزاره نو

انسانها معمو ًال درمورد این دستور خود را خرسند نشان می دهند زیرا که فکر می کنند
با نپرستیدن بتها این فرمان را حفظ کرده اند .اما کاربرد این آیه بدینگونه است که:
اگر خانواده ،دوستان ،رهبران روحانی ،موقعیت اجتماعی ،کار و بازنشستگی ،جلوه های
زندگی مانند ثروت و اختراعات و ابتکارات ،و یا هر چیز یا هر کس دیگر بیشتر از خدا
برای بشر اهمیت پیدا کند ،آنگاه او این فرمان را زیر پا گذاشته است.

دستور شماره ۲

«هیچ بُتی برای خود مساز ،خواه به شکل هرآنچه باال در آسمان باشد و یا پایین
بر زمین و یا در آبهای زیر زمین .در برابر آنها سجده مکن و آنها را عبادت منما »...
خروج  5-4:20ترجمه هزاره نو

فرمان اول بیان داشت که ما نباید خدای دیگری را پرستش نماییم .مطابق با فرمان دوم،
انسان هدایت شده بود که هیچگونه پیکری ،تصویری ،بت هر خدایی ،چه راستین و چه
دروغین را پرستش نکند .خداوند حتی نمی خواهد که انسانها حتی در مقابل تصاویر ،تمثالها و
پیکرهایی که بیانگر او هستند تعظیم نمایند .از آنجاییکه خداوند روح است انسان نباید و حق
ندارد که یک تصویر فیزیکی و جسمانی از او برای خود بیافریند .هیچگونه پیکر دست سازی
نمیتواند شایسته پرستش باشد  -تنها خدای حقیقی است که شایسته پرستش و حمد می باشد.

«من يهوه هستم و اسم من همين است .و جالل خود را به كسي ديگر و ستايش
اشعیا  8:42ترجمه قدیم
خويش را به بتهاي تراشيده نخواهم داد».
یکی دیگر از شرایط خداوند برای قدوسیت این بود که هیچکس نباید پیکر و یا تصویری از
او و از آفریده او را پرستش نماید.

دستور شماره ۳

«نام یهوه خدایت را به ناشایستگی به کار مبر ،زیرا خداوند کسی را که نام او را به
خروج  7:20ترجمه هزاره نو
ناشایستگی به کار بَ َرد بیسزا نخواهد گذاشت».
خداوند بدین طریق به بشر ابالغ نمود که او همیشه باید مورد احترام همگان باشد .به عنوان
خدای متعال ،حتی نام او نباید سبک قلمداد شود .به عنوان داور جهان ،او شایسته احترام است.
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به عنوان پادشاه ،او شایسته تمام احترام و حرمت می باشد .دستور شماره  ۳خیلی واضح بود.
برای عادل بودن ،انسان باید برای خدای متعال ،ارادت و احترام قائل باشد.
اگر تو در زندگی خود به نام خداوند سوگند خورده ای ،آنگاه این فرمان را شکسته ای.
اگر وعده انجام کاری را به خواست خدا موکول کرده ای و گفته ای« ،اگر خدا بخواهد،
من این کار را می کنم!» ولی تالش نکرده ای تا مطابق آن وعده خود عمل کنی ،آنگاه
نام خدا را بی حرمت کرده و این فرمان را شکسته ای .اگر تا به حال گفته ای« ،به خدا
من چنین و چنان کاری مرتکب نشده ام!» در حالی که خودت به خوبی می دانی که
مقصر بوده ای ،آنگاه تو نام او را به ناشایستگی به کار برده ای.

دستور شماره ۴

«روز شَ ّبات را به یاد داشته باش و آن را مقدس شمار .شش روز کار کن و همۀ
کارهایت را انجام بده ،اما روز هفتم ،شَ ّباتِ یهوه خدای توست .در آن هیچ کار مکن »...
خروج  10-8:20ترجمه هزاره نو

خداوند به اسرائیلی ها اعالم نمود که آنها می باید روز هفتم هفته یعنی شنبه را به عنوان
روز استراحت نگه می داشتند .این روز خاص به سایر جهان نشان می دهد که خدا رابطه
متمایزی با قوم خود برقرار کرده بود .کالم می نویسد:

«به بنیاسرائیل بگو« :بر شماست که شَ ّباتهای مرا نگاه دارید؛ زیرا در نسلهای
شما نشانهای خواهد بود میان من و شما ،تا بدانید که من خداوند هستم که شما را
خروج  13:31ترجمه هزاره نو
تقدیس میکنم»».
خداوند می خواست که اسرائیلی ها بدانند که برای نشان دادن قدوسیت خود می باید روز
شبات را به عنوان عالمت ِویژه تمایز محترم بشمارند.

دستور شماره ۵

«پدر و مادر خود را گرامی دار»...

خروج  12:20ترجمه هزاره نو

در این فرمان خداوند اعالم می نماید که فرزندان می باید همواره ارزش والدین خویش را
بدانند و برای آنها احترام قائل باشند .خداوند می گوید که یک خانواده معمولی می باید مکان
آرامش باشد نه جای خصومت .فرزندان باید مودب و مطیع باشند .در این متن والدین نیز
میباید بهترین ها را برای خانواده خویش خواهان باشند.
خداوند در اینجا به فرزندان بیان می داشت که الزمه قدوسیت این است که ایشان رابطه
محترمانه ای با والدین خود داشته باشند .خواست خداوند این بود که خانواده مکانی باشد
مملو از احترام و نظم نه مکان آشتفتگی و غضب و بی نظمی.
حاضر جوابی ،محل نگذاشتن ،اخم کردن و لب و لوچه را به عالمت آن آویزان کردن،
قهر کردن ،انتقاد کردن ،همه اینها عالئم و راه های نشان دهنده بی احترامی می باشند.
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دستور شماره ۶

«قتلمكن».
خداوند به انسان حیات بخشیده بود ،پس درست نبود که کسی جان کس دیگری را بگیرد.
اما خداوند چیزی فراتر از عمل کشتن ظاهری در نظر داشت .او نیت و قصد شخص را نیز
قبل از انجام عمل کشتن مورد هدف قرار داده بود .کالم می نویسد که خداوند ...
 ...افکار و نيتهای دل را محک میزند ...هيچچيز در تمام آفرينش از نظر خدا پنهان
نيست ،بلکه همهچيز در برابر چشمان او که حساب ما با اوست ،عريان و آشکار است.
خروج  13:20ترجمه هزاره نو

عبرانیان  13-12:4ترجمه هزاره نو

از آنجاییکه خداوند به قلب می نگرد ،او به قتل در معنای گسترده تری از آنچه ما می نگریم
نگاه می کند .در نظر خداوند خشم و غضب نیز می تواند با قتل برابری داشته باشد.

«شنيدهايد که به پيشينيان گفته شده« ،قتل مکن ،و هر که قتل کند ،سزاوار
محاکمه خواهد بود».
ا ّما من به شما ميگويم ،هرکه بر برادر خود خشم گيرد ،سزاوار محاکمه است  ...و
هرکه به برادر خود احمق گويد ،سزاوار آتش جهنم بُ َود ».متی  22-21:5ترجمه هزاره نو
برای رسیدن به استانداردی که خداوند برای عدالت در نظر دارد ،شخص نباید کنترل خود را
از دست داده و از کوره در رفته ،و بدون هیچ دلیلی غضبناک گردد.

دستور شماره ۷

«زنا مكن »
خداوند بیان داشته است که تنها زمان مناسب برای روابط جنسی بعد از ازدواج است ،و تنها
شخص مناسب برای روابط جنسی همسر فرد می باشد.
و بعد خداوند یک گام فراتر می رود .از آنجاییکه او به قلب نگاه می کند ،او به خوبی افکار
گناه آلود انسان را می داند.
«شنيدهايد که گفته شده« ،زنا مکن» .ا ّما من به شما ميگويم ،هرکه با شهوت به
متی  28-27:5ترجمه هزاره نو
زني بنگرد ،هماندم در دل خود با او زنا کرده است».
اگر به کسی که با او ازدواج نکرده ای با نظر شهوت و تمایل به برقراری رابطه جنسی نگاه
کنی ،به این معنی است که این حکم را شکسته ای .قدوسیت به معنای این است که انسان
باید نه تنها اعمال پاکیزه داشته باشد بلکه باید از ذهن پاک نیز برخوردار باشد.

دستور شماره ۸
«دزدیمكن».

خروج  14:20ترجمه هزاره نو

خروج  15:20ترجمه هزاره نو

خداوند نمی خواهد که شخص وسایلی که متعلق به دیگران است را برای خود بردارد .خداوند
به هر کس این حق را داده است که صاحب اموال خودش باشد .دزدی کردن به معنای
نااطاعتی از خدا بوده و کسی که دزدی کرده است نمی تواند عادل محسوب شود.
دزدی ،تقلب کردن را نیز شامل می شود -چه در مورد امتحانات و یا مالیات.
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دستور شماره ۹

«بر همسایه خود شهادت دروغ مده».

خروج  16:20ترجمه هزاره نو

انسان باید همیشه صادق باشد ،زیرا خداوند هیچ رابطه ای با حیله و مکر ندارد .پیش از
این دیدیم که شیطان دروغگو است و طبیعت او حیله گر می باشد .ولی خداوند دقیق ًا نقطه
مقابل آن است .راستی از طبیعت خدا سرچشمه می گیرد  -این ماهیت خداوند است .کتاب
مقدس می گوید که او ...

 ...خدایی است که هرگز دروغ نمی گوید ...

تیتوس  2:1ترجمه مژده برای عصر جدید

زمانی که خدا به ما چیزی می گوید ،ما می باید آن را به عنوان حقیقت محض در نظر
بگیریم ،زیرا

 ...محال است که خدا دروغ بگوید ...

عبرانیان  18:6ترجمه تفسیری

از آنجاییکه خدا راستگو است ،هر دروغی در نظر او توهینی به وجود مقدس او می باشد.
ابلیس پدر دروغها است ،و هر کس که دروغ گوید از زمره دار و دسته شیطان می باشد .غیبت،
اتهامات دروغین ،بدگویی ،تهمت ،همه اینها مطابق با این فرمان گناه محسوب می شوند.

دستور شماره ۱۰

«به خانه همسايه خود طمع مورز ،و به زن همسايهات و غالمش و كنيزش و گاوش
و االغش و به هيچ چيزي كه از آن همسايه تو باشد ،طمع مكن».
خروج  17:20ترجمه قدیم

انسان نباید به دارایی ها ،توانایی ها ،جلوه های زندگی دیگران و یا هر چیزی که متعلق به
دیگران است طمع ورزد.
ابلیس گفته بود که« ،من مانند خدای متعال خواهم شد ».بدین ترتیب او به جایگاه خداوند
طمع ورزیده بود .طمع کردن ،حریص بودن و حسودی کردن ،گناه می باشد و به هیچ عنوان
مورد قبول خدا نمی باشد .این طریقی است که ابلیس در آن قدم گذاشت.

اکنون می دانم

و بدین ترتیب صدور ده فرمان تکمیل گردید .خدا آنها را بر روی تخته سنگی نوشت بدلیل
اینکه احتما ًال می خواست با این کار بیان دارد که شریعت او قابل تغییر نیست .زیرا با گذشت
زمان انسان می توانست خود را متقاعد کند که تقلب کردن اشکالی ندارد ،اما شریعت هنوز
هم که هنوز است بیان می دارد که آن گناه است.
و اکنون بشر می دانست که در نظر خداوند چه چیزی گناه محسوب می شود .شریعت خداوند
آن را آشکار کرد.

 ...براستی اگر شريعت نبود ،هرگز درنمیيافتم که گناه چيست .زيرا اگر شريعت نگفته
بود «طمع مورز »،نمیتوانستم دريابم که طمعورزيدن چيست؟ رومیان  7:7ترجمه هزاره نو
اما هنوز سواالتی وجود داشت .اینکه خداوند تا چه حد در نگاه داشتن این قوانین پافشاری
می کرد؟ آیا از دید خداوند انسان می توانست هر از چند گاهی یکی از این فرامین را زیر پا
بگذارد؟ خداوند چه انتظاری داشت؟
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در دنیای امروز ،ما همواره در خطر اطاعت نکردن از این قانون هستیم .این گناه به
آسانی سراغ انسانها می آید .ما در درون خود تمایل بدست آوردن چیزهایی را داریم
که همسایگان و اقوام ما دارند .ما دوست داریم همان استانداردها را برای خود پیاده
کنیم .و همواره خود را راضی می کنیم با این سخن که ما نیز شایستگی آنها را داریم.
این نوع طرز تفکر آغاز ایجاد کبر و غرور در ما می باشد که خود ،گناه دیگری است.

۳

دادگاه

اگر انسان نداند که چطور و چه زمانی باید این ده فرمان را به کار برد و اطاعت کند ممکن
است که به آنها اهمیت چندانی ندهد .آیا تبصره هایی نیز در مورد این قوانین وجود دارد؟
تصور کنید شخصی سالها قبل زنا کرده است .آیا خداوند تا ابد این گناه را بر علیه او نگه
میدارد؟ یک قانون گذار کامل و بی نقص چه انتظاری دارد؟
برای پاسخ به این سوالها ابتدا باید بدانیم که خداوند می گوید
که اگر ما می خواهیم مقبول او واقع شویم باید تمام
این ده فرمان را اجرا کنیم  -تک تک آنها را.

یک بار دیگر به هر کس...اعالم
میکنم که ّ
موظف به نگاه داشتن
تمام شریعت خواهد بود.
غالطیان  3:5ترجمه هزاره نو

ما نمی توانیم چهار تا از این قوانین را قبول کرده و انجام دهیم و بقیه را کنار بگذاریم .خدا
خیلی دقیق است .از ما خواسته شده است که از تمام آنها اطاعت کنیم .نه تنها این بلکه...

کسی که همه احکام خدا را مو به مو اجرا کند ،ولی در یک امر کوچک مرتکب
اشتباه شود ،به اندازه کسی مقصر است که همه احکام خدا را زیر پا گذاشته است.
یعقوب  10:2ترجمه تفسیری
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اگر ما فقط یک فرمان را زیر پا بگذاریم ،فقط یکی ،این بدان
معنا است که ما تمام شریعت را زیر پا گذاشته ایم یعنی ما به
آن کاملیت مورد نظر نرسیده ایم .در این صورت است که خدا
نمی تواند ما را به حضور خود بپذیرد.
خداوند در قدوسیت خود صد درصد کامل است و فقط میتواند
کسانی را پذیرا باشد که در عدالت خود با او برابری می کنند.
عدالت انسان باید برابر با عدالت خدا باشد وگرنه رابطه برقرار
نخواهد شد.
نه تنها ما باید تمام شریعت را انجام دهیم بلکه همچنین
خداوند ما را مسئول تمام گناهانمان می داند ،حتی گناهی
که ممکن است از آن بی خبر باشیم.

اگر کسی گناه ورزد و هر کدام از اموری را که خداوند
انجام آن را منع کرده است به عمل آورد ،حتی اگر از آن
آگاه نباشد ،تقصیرکار است و متحمل جزای تقصیر خود
الویان  17:5ترجمه هزاره نو
خواهد شد.

شکستن شریعت مانند بریدن
ریسمانی است که ده تا گره خورده
است .اگر شما یکی از آن ده گره
را ببرید ،کل طناب پاره می شود.
به همین طریق ،فقط با شکستن
یک قانون تمام استاندارد خداوند
در مورد درست و نادرست را زیر
پا گذاشته می شود.

یک روز من مشغول تدریس این موضوع بودم .زمانی که به این نکته رسیدم ،یکی از دانشجویان
با دست مشت کرده بر روی میز ضربه ای زد و فحاشی کرد( .در همان لحظه دوستش به او
اشاره کرد و گفت که تو همین االن فرمان خدا را شکستی و نام او را به ناشایستگی به کار
بردی ).او گفت« ،خدا منصف نیست! اگر این تنها راهی باشد که من می توانم مقبول خدا
قرار بگیرم ،پس خدا این امر را کام ً
ال غیر ممکن کرده است .هیچ راهی وجود ندارد که من
بتوانم این فهرست احکام را انجام دهم!» نا امیدی این شخص کام ً
ال مشهود بود.

دانش گناه

خدا می دانست که انسان نمی تواند فهرست احکام او را بی کم و کاست نگه دارد .این امر
برای خداوند عجیب نبود .تمایل خدا از دادن این احکام کامال واضح است.

اکنون آگاهيم که آنچه شريعت ميگويد[...برای این است] که هر دهانی بسته شود
[یا ساکت شود] و دنيا به تمامی در پيشگاه خدا محکوم [یا مجرم] شناخته شود.
رومیان  19:3ترجمه هزاره نو

این آیه دو مطلب را بیان می دارد:
 .۱شریعت دهان کسانی که ادعا می کنند به اندازه کافی خوب هستند تا مقبول خداوند
شوند را بسته و آنها را به سکوت می کشاند .محال است کسی خالصانه این ده فرمان
را مطالعه و بررسی کند و حس گناهکار بودن نداشته باشد.
 .۲ده فرمان به ما نشان می دهند که ما در حقیقت قانون شکن هستیم ،و در شکستن
شریعت خداوند مجرم هستیم .در ابتدا ،بشر دوست خدا بود و از هر گناهی پاک .اما
زمانی که آدم و حوا از دستورات خداوند نااطاعتی کردند ،خداوند رخت دوستی را کنار
گذاشت و ردای قضاوت را برتن کرد .حال به جای اینکه خدا دوست انسان باشد ،داوری
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بود که انسان را ب رای حضور در دادگاه فرا می خواند .هیچ وکیلی ب رای دفاع از بشر
برنخاست .هیچکس نمی توانست اینکار را بکند .هیچ وکیل مدافعی نبود که بتواند با
وجود مهارت و هوش و استعدادهای سرشارش نظر دادگاه را به نحوی عوض کند که
محکومیت را از روی شخص بردارد .هیچ راه درخواست ب رای دادگاه دومی وجود ندارد
و رشوه نیز کاری نمی کند .داور متعال سخن گفته و حکم صادرشده است .انسان در
شکستن فرامین خدا مجرم شده است.

زيرا هيچ بشری با بهجا آوردن اعمال شريعت ،در نظر خدا پارسا شمرده نمیشود،
رومیان  20:3ترجمه هزاره نو
بلکه شريعت تنها گناه را به ما میشناساند.
هدف این ده فرمان این است که وجدان ما را بیدار کند که گناهکار هستیم .این مطلب،
قدوسیت خداوند و گناهکار بودن ما را نشان می دهد و معیار ساده ای است برای تشخیص
اینکه چه چیزی درست و چه چیزی نادرست است .شریعت مانند دماسنج می ماند که میتواند
به ما نشان دهد که بیمار هستیم ولی قدرت درمان ما را ندارد.

آینه

در خیلی از مواقع ،ده فرمان برای ما حکم آینه ای را دارند که کثیفی صورت را نشان می
دهد .اگر شما تنها باشید نمی توانید متوجه شوید که صورتتان تمیز است یا نه .باید کسی باشد
که شما را ببیند و بگوید که «صورت شما کثیف است ».ولی با وجود این شما می توانید آن
را تکذیب کرده و بگویید که «نه صورت من کثیف نیست  -من هیچ چیزی نمی بینم ».و
حقیقت ًا هم می توانید آنچه که می گویید را درست بدانید .اما اگر کسی به شما آینه ای بدهد
آنگاه می توانید براستی ببینید که صورتتان واقع ًا کثیف است و دیگر نمی توانید این حقیقت
را تکذیب نمایید .شما ناچار هستید سکوت کنید .شما در این لحظه متقاعد خواهید شد که
مقصر بوده و صورتتان کثیف است.
درست به همین ترتیب این مطلب در مورد گناه صادق است .ما واقع ًا نمی دانستیم گناه چه
بود تا زمانی که خدا به ما شریعت را داد .همانطور که آینه کثافت را آشکار کرد ،ده فرمان
نیز ما را از وجود گناه آگاه نمود.
ده فرمان به این منظور داده نشده بود که ما آنها را انجام دهیم تا بتوانیم رابطه خودمان با
خدا را درست کنیم .این هدف شریعت نبود .اگر چنین بود مثل این می شد که شما لکه های
کثیف روی صورت خود را با آینه تمیز کنید! آینه ها طراحی شده اند که فقط منعکس کنند
نه اینکه پاک کنند .بر عکس این امکان وجود دارد که در حالی که شما سعی می کنید لکه
کثیف را با آینه پاک کنید ،بر روی خود آینه لکه ایجاد کنید که این امر باعث می شود که
آینه خاصیت خود را از دست داده و کثیفی صورت را خوب نشان ندهد .کسانیکه می خواهند
خدا را با انجام اعمال شریعت راضی کنند معمو ًال تالش می کنند که فرامین خدا را اصالح
کنند و یا آنها را سبک بشمارند تا بدین ترتیب زیاد گناهکار نشان داده نشوند.

دیدگاه خدا

به این موضوع به طریق دیگری نیز می توان نگاه کرد .به یاد می آورید که چگونه برداشت
خود را از موش فاسد شده و گندیده با دیدگاه خدا در مورد گناه مقایسه کردیم؟ خب ،تالش

فصل هشت 135 v

برای خشنود کردن خدا با نگهداشتن ده فرمان ،درست مثل این است که برای از بین بردن
بوی بد موش فاسد شده گندیده بر روی آن اسپری خوش بو بزنیم اما این کار ،موش مرده
را در مقابل ما خوشنما و جذاب نمی کند .به همین منوال ،انجام ده فرمان نیز ما را در مقابل
خدا مقبولتر نمی گرداند .ما هنوز گناهکار هستیم.
این بحث ،ما را به دلیل اینکه چرا خداوند ده فرمان را صادر کرد برمی گرداند .خداوند
شریعت را داد ...

 ...تا پليدی گناه از طريق حکم شريعت به اوج برسد.

رومیان  13:7ترجمه هزاره نو

خداوند از ما می خواهد گناه را ،چه کوچک و چه بزرگ همانطور که او می بیند ،ببینیم .گناه
ال نابود کننده ،کام ً
در نظر او ،بی نهایت خبیث ،ک ً
ال شرم آور ،شدیداً زننده و تنفر آور ،ترسناک،
خطرناک و کثیف می باشد .خداوند می خواهد که ما متوجه شویم که پاکی او فراتر از هر
گونه عدالتی است که ما بتوانیم توسط قدرت خودمان به دست بیاوریم .او می خواهد که
ما بفهمیم که حتی در بهترین اوقات زندگی مان ،خوبی ما نمی تواند با قدوسیت او برابری
نماید .حتی به قدوسیت او نمی تواند نزدیک شود.

شکاف

تا این زمان ممکن بود انسان بدین صورت خود را متقاعد کند که به خاطر خوبی هایش
خداوند او را بیشتر از دیگران دوست دارد .اما با دادن شریعت ،خداوند می خواست که هر
کس به این نتیجه برسد که ...

من از روزی که به دنيا آمدم گناهکار بودم ،از همان لحظه ای که نطفه ام در رحم
مزمور  5:51ترجمه مژده برای عصر جدید
مادرم بسته شد ،به گناه آلوده بودم.
اکنون ،انسان نه تنها به گناهکار بودن خود پی برده بود ،بلکه می توانست درکی از کاملیت
خدا نیز بدست آورد .قدوسیت خدا و عدالت او فراتر از توانایی بشر بوده و دست نیافتنی
بود .آشفتگی حاصل از گناه بیشتر از آن چیزی بود که بشر فکرش را می کرد .از آنجاییکه
هیچکس توانایی انجام کامل شریعت را نداشت پس شریعت نمی توانست به عنوان پل ،آن
شکاف و فاصله را بپوشاند.

دو گروه

اولین واکنش اسرائیلی ها بعد از خواندن ده فرمان بدون شک واکنشی است که امروزه خیلی
از انسانها در مورد شریعت از خود نشان می دهند .کتاب مقدس می نویسد که تمام اسرائیلیها
از ترس لرزیدند ،اما به احتمال زیاد بسیاری از آنها صرف ًا از رعد و برق به وحشت افتاده بودند.
آنها تحت تاثیر ظواهر قرار گرفته بودند ،و از نمایش قدرت عظیم خداوند به وحشت افتاده
بودند .اما در مورد ده فرمان ،آنها نکته اصلی را فراموش کرده بودند .آنها گمان میبردند که
انجام آن احکام کاری بسیار آسان است به همین صورت که انسان های امروزی نیز فکر
می کنند .آنها تنها بر اطاعت از احکام تمرکز می کنند ،در حالیکه به طور کامل نمی توانند
درک کنند که به چه منظوری این احکام داده شده اند.
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از طرف دیگر ،اسرائیلی هایی وجود داشتند که از کاملیت خدا ،درک عمیقتری بدست آورده
بودند .آنها اکنون می دانستند که منظور خدا از اینکه بیان داشته بود که عدالت برابر با بیگناهی
است چه بود .آنها نیز واهمه داشتند اما ترس آنها دلیل دیگری داشت .آنها می دانستند که
هیچگاه توانایی انجام آن سری قوانین را به طور کامل ندارند.
به هر دلیل ،کتاب مقدس می گوید که اسرائیلی ها به لرزش افتاده بودند .قوم ...

...به موسي گفتند« :تو به ما سخن بگو و خواهيم شنيد ،اما خدا به ما نگويد ،مبادا بميريم».
خروج  19:20ترجمه قدیم

خداوند به موسی گفت« :نزد من بر کوه برآی و اینجا بمان ،تا لوحهای سنگی و
رهنمود و فرمانهایی را که برای هدایت ایشان نگاشتهام ،به تو بدهم».
خروج  12:24ترجمه هزاره نو

ده فرمان اکنون به مرحله اجرا در آمده بودند و اسرائیلی ها مسئول نگهداری آنها به عنوان
یک استاندارد اخالقی بودند .اما کسانی که با خودشان صادق بودند ،به خوبی می دانستند که
برای مقبول واقع شدن نزد خدا می باید از راهی دیگر به او نزدیک شوند.

ده پیشنهاد؟
گاهی اوقات به ده فرمان به عنوان قوانین اخالقی نگاه کرده می شود زیرا که این قوانین
به نحوی در ارتباط با رفتارهای اخالقی و معنوی قلمداد می شوند.
اینکه قوانین اخالقی توانایی برقراری رابطه شکسته انسان با خدا را ندارد ،دلیل بر
بیارزش بودن آنها نمی باشد .همانطور که قوانین فیزیکی باعث ایجاد نظم در طبیعت
می گردد ،به همان ترتیب قوانین روحانی باعث ایجاد نظم در جامعه می گردد.
برخی از کشورها استانداردهای کتاب مقدسی را کنار گذاشته و تصمیم گرفتند که برای
خود جامعه ای بدون اصول اخالقی تشکیل دهند .چنین جامعه ای در حقیقت نمیتواند
به وجود خود ادامه دهد .هیچگونه تمدنی بدین نحو نتوانسته است تاکنون باقی بماند.
نداشتن موضع اخالقی در حقیقت به معنای اتخاذ نوعی موضع اخالقی است.
عدم پذیرش استانداردهای مطلق کتاب مقدسی باعث ایجاد نوعی سنگدلی و بی تفاوتی
نسبت به گناه شده است .هر نسل نسبت به گناه بیشتر از گذشته احساس راحتی می کند.
کتاب مقدس بیان می دارد که این نوع طرز فکر در نهایت باعث هرج و مرج خواهد شد.
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شما از کدام دسته هستید؟
گناهکاران
خیلی از انسانها قبول دارند که گناهکار هستند .اما کم هستند کسانی که خود را
ِ
درمانده قلمداد می کنند .تفاوت بزرگی بین این دو وجود دارد.
❖ ❖گناهکاران فکر می کنند که توانایی انجام کارهایی را دارند که آنها را مقبول خدا
گرداند .آنها ممکن است چنین طرز فکری داشته باشند که خدا از آنها می خواهد که ده
فرمان را رعایت کنند .یا ممکن است عقیده داشته باشند که شرکت در مراسم مذهبی،
عبادت و دعای خالصانه ،روزه ،سفرهای مذهبی ،صدقه دادن و یا به همسایگان نیکی
کردن می تواند خدا را خشنود گرداند.
این عقیده که کارهای خوب شخص می تواند بر کارهای بد او سنگینی کند و او را
مقبول خدا گرداند ،در تفکرات کتاب مقدسی هیچ جایگاهی ندارد .انجام کارهای خوب
بسیار پسندیده می باشد اما مطابق با تعالیم کالم خدا هیچکدام از این اعمال نمی تواند
رابطه شکسته ما را با خداوند بازسازی نماید .ما با مشکل عمیقی روبرو هستیم که
نمیتوانیم از آن رها شویم و این مشکل ،وضعیت گناه می باشد.

نیک

بد

این نوع برداشت در کالم خدا یافت نمی شود
❖ ❖از طرف دیگر ،انسان گناهکا ِر درمانده می داند که او هیچ کاری نمی تواند انجام
دهد تا او را مقبول خدا گرداند .او نمی تواند از آن موش مرده گندیدۀ گناه که زندگی
اش را به فساد کشیده است رهایی یابد .کتاب مقدس می گوید ما کام ً
ال درمانده هستیم.

شخص نجس شده ایم ،و اعمال نیک ما جملگی همچون
همه ما همچون
ِ
پارچۀ کثیف است!...و گناهان ما همچون باد ،ما را با خود می برد.
اشعیا  6:64ترجمه هزاره نو

حتی نیکی ما از قدوسیت خدا بسیار کوتاه می آید .برای درک بهتر مطلب می توان
گفت که تمام اعمال نیک ما مانند موشهای گندیده می باشند .همانطور که یک موش
گندیده فاسده شده و متعفن در مقابل ما بسیار تنفرآور می باشد ،به همین ترتیب تمام
گناه در مقابل خدای قدوس و پاک توهین آمیز است.

فصل نه
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خیمه مالقات
بی ایمانی
داوران ،پادشاهان و انبیا
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۱

خیمه مالقات

همانطور که در فصل قبل دیدیم ،بدون شک برخی از اسرائیلی ها فکر می کردند می توانند
با انجام ده فرمان مورد مقبول خدا واقع گردند .اما با کمال حماقت آنان راهی را انتخاب
کردند که موجب سرگردانی روحی آنها شد .از طرف دیگر ،کسانی وجود داشتند که مشتاقانه
در انتظار بودند تا خداوند تنها راه پذیرفته شدن را به آنها نشان دهد.
بیایید دیدمان را به کتاب مقدس وسیعتر کنیم و برای لحظه ای بیاندیشیم :اگر خدا میخواست
به انسان بیاموزد که چگونه در مقابل او خود را درست و عادل نماید ،چگونه آغاز می کرد؟
اولین نکته اش چه خواهد بود؟

نمای کلی درس  -نکته اول:

تمثیل :شخصی در رودخانه ای مشغول شنا است که ناگهان موجهای تند آب او را فرا
گرفته و به زیر آب می برند .او در حالی که سخت برای نجات خود دست و پا می زند،
فریاد کمک بر می آورد! چند نفر در ساحل در حال تماشا هستند ولی هیچکدام از آنها
جز یک شناگر قدرتمند ،توانایی نجات وی را ندارند.

کسانی که در ساحل رودخانه هستند شناگر را تشویق کرده و از او درخواست کمک می
کنند که برای نجات شخص اقدام کند .اما او هیچگونه واکنشی از خود نشان نمی دهد.
او صبر می کند تا اینکه تالشهای شخص غوطه ور برای نجات خویش کام ً
ال به ناامیدی
منجر شد .در نهایت ،زمانی که شخص به طور کامل امید خود را از دست داده و ناتوان
شده است ،شناگر قدرتمند شیرجه ای زده و او را از گرفته به طرف ساحل بیرون می کشد.
آنگاه مردم از غریق نجات انتقاد کردند که چرا او برای نجات شخص غوطه ور فوراً
اقدام نکرد؟ او در جواب می گوید که «مرد غوطه ور تا زمانی که حتی کمترین قدرت
برای او باقی مانده بود ،هرگز به من اجازه نمی داد که به وی کمک شود .من فقط
۱
زمانی می توانستم به او یاری برساند که وی کام ً
ال از قدرت خویش ناامید شده بود».
نتیجه :اولین گام برای رسیدن به خدا ،پذیرش این واقعیت است که شما گناهکار
درماندهای هستید که نمی توانید خود را از عواقب ابدی گناه برهانید.
خداوند این مطلب را به اسرائیلی ها نیز به همین نحو آموزش داده بود ولی ما می توانیم
فریاد نارضایتی آنها را در البالی کتاب مقدس بشنویم که «ای خدا ما همه اینها را می دانیم

و تو بارها و بارها آنرا گفته ای!»

و ما می توانیم حدس بزنیم که خدا در جواب آنها می گفت «درست است ،من می دانم ،اما
این همان چیزی است که من می خواهم شما به آن واقف باشید و آنرا خوب درک کنید .اولین
گناهکاران درمانده
قدم برای اینکه مورد قبول من واقع شوید ،پذیرش این حقیقت است که شما
ِ
هستید .من می توانم فقط آنهایی را نجات دهم که از تالش برای نجات خود ناامید شده اند».
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درس باال ممکن است خیالی باشد اما کاربرد آن واقعی است .این همان چیزی است که کتاب
مقدس دائم ًا به ما می آموزد .و اکنون بیایید یک گام فراتر برویم.

خداوند به موسی گفت« :بنیاسرائیل را بگو برای من هدیه بیاورند .از دست کسانی
برایم هدیه بپذیرید که دل آنها راغب بدین کار است.
آنها باید مکانی مقدس برایم بسازند تا در میان ایشان ساکن شوم».

ابزار دیداری

خروج  8 ،2-1:25ترجمه هزاره نو

اسرائیلی ها می باید مکان مقدسی می ساختند ،جای مقدسی که خیمه نامیده می شد تا خدا
در میان آنها زندگی کند .خداوند از آنها خواست که این خیمه را بسازند نه به خاطر اینکه
به جایی برای زندگی احتیاج داشت .بلکه خدا می خواست مطلب مهمی را از طریق یک
مدل دیداری به آنها بیاموزد .همانطور که ما به مطالعه خود ادامه می دهیم ،آرام آرام درک
کاملتری از این موضوع بدست خواهیم آورد .برای بررسی و شرح این موضوع به مطالعه چند
صفحه دیگر احتیاج داریم .پس صبور باشید و زودتر از موعد مناسب به فصل بعدی نپردازید.
این یکی از تکه های مهم پازل است.
در ابتدا خداوند از آنها خواست که داوطلبانه برای انجام یک پروژه ساختمانی کمک کنند .او
می خواست که انسانها هدایای خویش را از صمیم دل و با میل خود بیاورند .هیچ اجباری در
کار نبود .هر کس مطابق با تصمیم خود هر چه می خواست می داد ،ولی خداوند یک چیز
را کامال روشن کرده بود:

اين خیمه و وسايل آن بايد مطابق نمونه اي باشد که به تو نشان خواهم داد.

خروج  9:25ترجمه قدیم

طرح اولیه

خیمه قابلیت جمع شدن و حمل شدن را داشت .قسمتی که شبیه خیمه بود ،دارای دیوارهای
محکمی با پشت بامی پوشیده از قالیچه بود که به دو قسمت تقسیم می شد :یک سوم آن
قدس االقداس یا مقدسترین مکان و دو سوم باقی مانده ،قدس نام داشت .پرده ضخیمی
این دو مکان را از هم جدا می کرد که حجاب نام داشت.

 ...حجابُ ،قدس را برای شما از قدساالقداس جدا خواهد کرد.

خروج  33:26ترجمه هزاره نو

یک حیاط بیرونی ،ساختمان خیمه را تکمیل می کرد که به نوبه خود با حصاری به ارتفاع
دو متر احاطه می شد .ورود به کل محوطه تنها از طریق یک درب ورودی امکان پذیر بود.
در درون خیمه و حیاط بیرونی یا صحن هفت اسباب و اثاثیه عمده قرار داشت.

۲

فصل نه 141 v

آرایش کلی خیمه
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صحن

 1مذبح برنجی:
درست در ابتدای صحن ،نزدیک درب آن ،اولین وسیله قرار داشت .آن وسیله کام ً
ال بزرگ و
از چوب پوشیده با برنج درست شده بود که دارای چهار شاخ در چهار گوشه خود و دو میله
بزرگ در دو طرف خود بود که آن را قابل حمل می نمود.

 2حوض:
این حوض برنجی
بزرگ بین مذبح
برنجی و قدس قرار داشت .در درون آن
پر از آب بود که برای آداب تطهیر بکار
برده می شد و نشانی بود از اینکه انسان
برای نزدیک شدن به خدا باید پاک باشد.

 3چراغدان:
خدا اندازه چراغدان را مشخص نکرده بود ،ولی ما شکل
ظاهری آن را می دانیم .این چراغدان دارای یک استوانه
اصلی بود که به هفت شاخه اتصال می یافت و تنها منبع
تولید نور در خیمه بود.
 4میز نان حضور:
بر روی این میز مخصوص ،دوازه قرص نان گذاشته شده
بود که هر کدام سمبل یکی از طایفه های اسرائیل و نشانه
مراقبت روزانه خداوند از آنها بود.
 5مذبح بخور:
این مذبح به شکل چهارگوش در مقابل حجابی قرار داشت که
قدس را از قدس االقداس جدا می کرد .زمانی که اسرائیلیها
برای دعا در بیرون جمع می شدند ،بر روی این مذبح ،بخور
سوزانده می شد .باال رفتن رایحه خوش بخور ،سمبل باال
رفتن دعاها به حضور خداوند بود.
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قدس

پرده (حجاب)

قدس االقداس

6
3
5

4

7

 6صندوق عهد:
جعبه چوبی کوچک پوشیده از طالی خالص بود که همچنین
به عنوان صندوقچه نیز مورد استفاده قرار می گرفت .دو چیز در
آن نگهداری می شد که ما قب ً
ال در مورد آنها مطالعه کردیم ،یکی
لوحهای سنگی که ده فرمان بر روی آنها نوشته شده بود و دیگری
پیاله ای که حاوی نمونه نانی بود که خداوند در بیابان
برای اسرائیلی ها فراهم می کرد.
 7جایگاه کفاره:
صندوق عهد دارای پوشش پیچیده ای از طال بود که بر روی آن دو فرشته با بالهای باز قرار داشتند.
صندوق عهد و جایگاه کفاره تنها وسایلی بودند که در قدس االقداس قرار داشتند .خداوند فرمود:

«من در آنجا با تو مالقات خواهم کرد و از باالی جایگاه کفّاره ،از میان دو کروبی که بر
صندوق شهادت قرار دارند ،همۀ فرمانهای خود را برای بنیاسرائیل به تو خواهم داد».
خروج  22:25ترجمه هزاره نو
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کاهنان

«و تو برادرت هارون را با پسرانش...از میان بنیاسرائیل نزد خود بیاور تا برای من
خروج  1:28ترجمه هزاره نو
کهانت کنند».

خداوند از موسی خواست که هارون و پسرانش را به عنوان کاهنان در خیمه منصوب نموده و
هارون به عنوان کاهن اعظم باشد .خداوند این افراد را بخاطر ویژگی خاصشان از دیگران جدا
نکرد بلکه می خواست که مردم برای قدوسیت او احترام و حرمت قائل شوند .خدا نمیخواست
گروهی ناهمگون و ناموزون مسئولیت خیمه را به عهده بگیرند .کاهنان به طریق ویژه ای
آموزش می دیدند تا از دستورات خداوند پیروی کرده و به عنوان سرپرستان خیمه ،از آن در
ضمن حرکت اسرائیلی ها از مکانی به مکانی دیگر ،پاسداری نمایند.

تکمیل خیمه

ساختار کلی خیمه در نهمین ماه رسیدن اسرائیلی ها به کوه سینا تکمیل شد.

ق دستور خداوند
ي تمام كارهاي انجام شده را مالحظه كرد و ...هم ه چيز مطاب 
موس 
خروج  43:39ترجمه تفسیری
ساخته شده بود.
سال دوم بر پا شد.
بدینسان مسکن در نخستین رو ِز ما ِه نخست از ِ

خروج  17:40ترجمه هزاره نو

با تکمیل شدن خیمه ،ابری که اسرائیلی ها را هدایت می کرد ،در باالی قدس االقداس قرار
گرفت .این نشانه حضور خدا در بین قوم خود بود.

آنگاه ابر ،خیمۀ مالقات را پوشانید و جالل خداوند مسکن را پر ساخت .و موسی
نتوانست به خیمۀ مالقات درآید ،زیرا ابر بر آن ساکن بود و جالل خداوند مسکن
خروج  35-34:40ترجمه هزاره نو
را پر ساخته بود.

کاربرد خیمه

با قرار گرفتن خیمه در جایگاه خود ،زمان آن فرا رسیده بود که این ابزار دیداری به کار برده
شود .خدا به موسی فرمود...

«بنیاسرائیل را خطاب کرده ،بدیشان بگو« :هرگاه کسی از شما هدیهای به خداوند
تقدیم کند ،باید هدیۀ خود را از چارپایان یعنی از رمه یا گله تقدیم نماید»»...
الویان  2:1ترجمه هزاره نو

خداوند امر فرموده بود که انسان باید قربانی به خیمه بیاورد.

این قربانی باید «...از رمه »...می بود

الویان  3:1ترجمه هزاره نو

باید گوسفند ،بز و یا قوچ می بود ،نمی توانست هر نوع حیوانی دیگری مثل اسب شتر باشد.

آنها باید «...حیوان نر قربانی می کردند»...

الویان  3:1ترجمه هزاره نو

این حیوان باید «...بی عیب می بود»...

الویان  3:1ترجمه هزاره نو

نباید لنگ و بیمار باشد.
«  ...آن را به َد ِر خیمۀ مالقات بیاورد تا مقبول درگاه خداوند افتد » ...

الویان  3:1ترجمه هزاره نو
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قربانی باید در صحن خیمه بر روی مذبح برنجی* تقدیم می شد .این
قربانی نه تنها بیانگر درماندگی شخص گناهکار بود بلکه اولین گام نزدیک
شدن به خداوند محسوب می شد .شخصی که قربانی می آورد باید ...

* در کتاب مقدس،
برنج نماد داوری بر
گناه است.

ش را روي
«شخصي كه آ ن را ميآورد ،بايد دست 
ن ترتيب آن قرباني
سر حيوان بگذارد .به اي 
پذيرفته شده ،گناهان شخص را كفاره
ميكند».
الویان  4:1ترجمه تفسیری

با دست گذاشتن بر سر قربانی ،شخص گناهکار خودش را با قربانی یکی می کرد .دست
گذاشتن بر سر نماد این بود که گناه و تقصیر شخص از او به حیوان انتقال یافته است .و
چون حیوان در حال حاضر حامل گناه شخص می بود ،باید کشته می شد .مرگ مجازات گناه
است .کسی که قربانی را تقدیم می کرد ،می باید گلوی آن را می برید و بدین طریق برای
آخرین بار اعالم می داشت که این گناهان او بوده است که باعث مرگ حیوان شده است.
در اینجا یک بی گناه بجای یک گناه کار کشته می شد و در واقع یک جایگزین بود .کتاب
مقدس می گوید که خدا این قربانی را به عوض شخص گناهکار می پذیرفت.
اسرائیلی ها با این مطلب خوب آشنا بودند .آیا اینطور نبود که از زمان آدم ،هابیل و نوح،
تمام کسانی که واقع ًا به خدا ایمان داشتند ،با آوردن قربانی های خونی به خداوند نزدیک
می شدند؟ دقیق ًا همینطور بود.

منجی عادل

یک بار دیگر خدا به قوم خود یاد آوری می کرد که تنها راه مقبول واقع شدن این است که
انسانها ایمان داشته باشند به اینکه او ...

 ...خداییعادلو نجاتدهنده است ...

اشعیا  21:45ترجمه هزاره نو

با قربانی کردن حیوان ،انسانها عم ً
ال ایمان قلبی خود را به خدا نشان می دادند .از آنجاییکه
مرگ جزای گناه می باشد ،پس این قربانی آنچه که برای بخشش گناهان الزم بود را به
تصویر می کشید.

 ...بدونریختنخون ،آمرزشینیست.

عبرانیان  22:9ترجمه هزاره نو
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زيرا كه جان جسد در خون است ،و من آن را بر مذبح به شما
داده ام تا براي جانهاي شما كفاره كند ،زيرا خون است كه براي
جان كفاره مي كند.
الویان  11:17ترجمه قدیم

هنگامی که خدا مرگ حیوان را می دید ،راضی می شد زیرا قانون گناه و مرگ عادالنه
انجام شده بود و مرگ به عنوان جریمه گناه صورت گرفته بود .و خدا بعد از آن ،جریمه و
بدهی گناه بشر را بر علیه او نگه نمی داشت ،انسان دیگر تحت محاکمه قرار نمی گرفت و
عواقب ابدی گناه پس از آن دیگر انجام نمی شد .خداوند برای ایمان شخص ارزش قائل
شده و عدالت را برای او محسوب می کرد .درست همانطور که در مورد ابراهیم عمل نمود.

زيرا كتاب چه مي گويد؟ «ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عدالت محسوب شد».
رومیان  3:4ترجمه قدیم

از آنجاییکه آن عدالت از جانب خدا بود ،به همین خاطر برای انسان کاملیتی را فراهم کرد
که برای زندگی در حضور خداوند به آن نیاز داشت.
چیز جدیدی در این مورد وجود نداشت .این روشی بود که تمام انسانها از ابتدای آفرینش،
از هابیل ،نوح و ابراهیم گرفته تا همه انسانهای عادل دیگر در تمام اعصار بحضور خداوند
می آمدند .البته خون (یا زندگی) یک حیوان نمی توانست برای همیشه جزای گناه انسان را
بپردازد ،زیرا که ارزش زندگی حیوان با زندگی انسان یکسان نیست .به همین خاطر کتاب
مقدس به ما می آموزد که قربانی های حیوانی...

 ...سایه[یا ابزار دیداری] بود ،نه صورت واقعی آنها ...چراکه ممکن نيست خون گاوها
و بزها گناهان را از ميان بردارد

عبرانیان  4 ،1:10ترجمه هزاره نو

روز کفاره

کاهنان برای انجام وظایف خود در درون محوطه خیمه از آزادی کامل برخوردار بودند جز
اینکه هرگز نباید وارد قدس االقداس می شدند.

قدس االقداس به عنوان نماد حضور خدا و سکونت او با انسان قلمداد می شد .هیچ انسان
گناهکاری اجازه نداشت که حتی به این مکان نزدیک شود .حجابی که بین دو مکان قرار
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داشت به اندازه ای ضخیم بود که هیچ چشمی نمی توانست از میان آن به اندرون اتاق بنگرد.
این حجاب مقدسترین جایگاه را از مکانهای دیگر محافطت می کرد .حتی هارون به عنوان
۳
کاهن اعظم اجازه نداشت به جز روز کفاره وارد قدس االقداس گردد.

ا ّما تنها کاهناعظم به اتاق د ّوم داخل میشد ،آن هم تنها سالی يک بار ،و هميشه
نيز خون به همراه داشت تا برای خود و برای گناهانی که قوم ناآگاهانه کرده بودند،
عبرانیان  7:9ترجمه هزاره نو
تقديم کند.
هر گونه انحرافی از این دستورات باعث مرگ او می شد.
قدس درون حجاب ،پیش جایگاه
خداوند به موسی گفت« :به برادرت هارون بگو به ِ
کفّاره که بر صندوق است ،همه وقت داخل نشود ،مبادا بمیرد؛ زیرا من در ابر ،بر
الویان  2:16ترجمه هزاره نو
فراز جایگاه کفّاره ظاهر میشوم».
روز کفاره ،جشن سالیانه ای بود که در آن همواره به انسان یادآوری می شد که گناهنش
باید از دید خدای مقدس محو گردد .این مراسم باید هر سال تکرار می شد زیرا هر چند
خداوند بعد از آن گناهان شخص را بر علیه او منظور نمی داشت ولی خون حیوانات توانایی
جزای گناهان را بر نمی داشتند .خون فقط به عنوان پوشش موقت گناه محسوب می شد.
خیمه ،اسباب و اثاثیه آن ،کاهنان ،قربانی ها و روز کفاره ،همگی بخشی از ابزارهای دیداری
استادانه خداوند قلمداد می شدند .این چیزهای دیداری توصیف کننده چیزی بود که خداوند
قصد داشت برای بشر انجام دهد.

۲

بی ایمانی

اسرائیلی ها همواره درباره خداوند چیزهای جدیدی می آموختند .خداوند با وفاداری کامل،
برای ایشان آب و غذا فراهم می کرد .کتاب مقدس می نویسد که خدا حتی کفشهای آنها
را از پاره شدن حفظ نمود .اسرائیلی ها اکنون دارای قوانین اخالقی بودند که می باید مطابق
آنها زیست کنند .هر چند انجام ده فرمان ،آنها را مقبول خدا نمی گردانید ،اما استانداردی از
زندگی درست برای قوم فراهم کرده و ایشان را به عنوان یک قوم با یکدیگر متحد میساخت.
بدین طریق آنها چیزهای درست را از نادرست تشخیص می دادند .خداوند همچنین با فراهم
کردن راهی که آنها بتوانند مقبول او واقع شوند  -یعنی ایمان  -که با نماد قربانی خونی
همراه بود ،محبت خویش را به ایشان ثابت کرد .ممکن است شما اینگونه فکر کنید که با
این حال اسرائیلی ها باید تا ابد از خدا به خاطر آنچه برای آنها انجام داده بود سپاسگزار
باشند .ولی اینطور نبود .اعمال ایشان هرگز بیانگر قدردانی آنها از خداوند نبوده است .بلکه
آنها همواره گله و شکایت می کردند.
ممکن است که ما خود را عادل دانسته و اینطور فکر کنیم که این فقط قوم اسرائیل بود
که سختدل بودند ،در حالی که باید به یاد داشته باشیم که ما نیز از همان گوشت و خونی
هستیم که اسرائیلی ها بودند.
در حقیقت ،اسرائیلی ها به عنوان نمایندۀ کل نژاد بشر عمل می کردند .ایشان سال به سال
در مورد خدا مطالب جدیدی می آموختند ،اما دانش آنها مسئولیتهای بیشتری را نیز برای
ایشان به همراه می آورد .کتاب مقدس می نویسد،
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هرکه به او بيشتر داده شود ،از او بيشتر نيز مطالبه خواهد شد؛ و هرکه مسؤليتش
لوقا  48:12ترجمه هزاره نو
بيشتر بُ َود ،پاسخگويیاش نيز بيشتر خواهد بود.
به عنوان یک قوم ،اسرائیلی ها اکنون بیشتر از سایر اقوام در مورد خدا آگاهی داشتند.
بنیاسرائیل از کوه هور به راه دریای سرخ کوچ کردند تا سرزمین ا ِدوم را دور زنند.
اما قوم در بین راه ناشکیبا شده ،بر ضد خدا و موسی گفتند« :چرا ما را از مصر
برآوردید تا در بیابان بمیریم؟ زیرا اینجا نه نان هست و نه آب ،و جان ما از این
اعداد  5-4:21ترجمه هزاره نو
خوراک ناچیز کراهت دارد».
این اتهامات درست نبود ،زیرا خدا ،آن فراهم کننده بزرگ ،تمام نیازهای ایشان را تامین کرده
بود .اما آنها به جای قدردانی از خدا به خاطر تامین نیازهای روزانه و مراقبت از آنها ،خدا را به
اینکه آنها را فراموش کرده و نسبت به مردم بی تفاوت بوده است متهم کردند .آنها شریعت
خداوند را زیر پا گذاشته ،به دروغ گویی و بی حرمت کردن نام خدا پرداختند.
همانطور که قب ً
ال گفتیم ،قانون شکنی ،عواقبی را به همراه دارد .درست همانطور که توجه
نکردن به قانون جاذبه ،به شکستگی استخوانها منجر می شود ،زیر پا گذاشتن قوانین اخالقی
خداوند نیز عواقبی را به همراه دارد.
در گذشته خداوند بخاطر فیض خویش از گناه ایشان به دفعات مختلف چشم پوشی کرده
بود *.درضمن اسرائیلی ها در رابطه خود با خدای آفریدگار-صاحب خود بی تجربه نبودند.
آنها چیزهای زیادی در مورد خدا یاد گرفته بودند .با دانستن ده فرمان ،اکنون مسئولیتهای
جدیدی نیز به آنها افزوده شده بود .خداوند نمی توانست از
*ممکن است خداوند به طور موقت
از گناه چشم پوشی کند ولی در
گناه قوم چشم پوشی کرده و بگوید« ،بی خیال .بیاید وانمود
نهایت تمام گناه را مجازات
کنیم که چیزی اتفاق نیفتاده است ».خیر ،گناه همیشه عواقب
خواهد کرد .این مطلب را با اعمال
خویش را به همراه دارد.
رسوالن  30:17مقایسه نمایید.

ن را
 ...پس خداوند مارهاي سمي به ميان ايشان فرستاد و مارها عده زيادي از ايشا 
اعداد  6:21ترجمه تفسیری
گزيده ،هالك كردند.
از همان ابتدا خداوند اعالم کرده بود که گناه به مرگ می انجامد  -مرگ فیزیکی ،رابطه ای
و ابدی .اکنون این حقیقت با افزایش مرگهای فیزیکی بیشتر نمایان می گردید.
اسرائیلی های ناامید اکنون پی برده بودند که فقط خدا می تواند آنها را از مجازاتی که برایشان
در نظر گرفته شده است برهاند .آنها درمانده بودند.

...و قوم نزد موسي آمده ،گفتند« :گناه كرده ايم زيرا كه بر خداوند و بر تو شكايت
آورده ايم ،پس نزد خداوند دعا كن تا مارها را از ما دور كند ».اعداد  7:21ترجمه قدیم
هدف خداوند از داوری این است که نگرش انسان را عوض کند ،یعنی تغییری در فکر .در
کتاب مقدس ،این دگرگونی با واژه توبه توصیف شده است .انسان فقط تا زمانی که بر روی
زمین زندگی می کند فرصت دارد که توبه کند و خدا صدای او را بشنود .بعد از مرگ جسمانی،
هنگامی که گناهکار با محکومیت در دریاچه آتش روبرو می گردد ،دیگر دیر شده و فرصتی
باقی نمی ماند که او تغییری در فکر ایجاد نماید.
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اسرائیلی ها متوجه خطای خود شده ،توبه کردند و از خداوند خواستند که ایشان را نجات
دهد .آنها دوباره به خدا روی آوردند.

و موسی برای قوم دعا کرد.
خداوند به موسی گفت« :ماری آتشین بساز و آن را بر تیرکی قرار ده؛ هر مارگزیدهای
که بر آن بنگرد ،زنده خواهدماند».
پس موسی ماری برنجین ساخت و آن را بر تیرکی نهاد .و چنین شد که اگر مار
کسی را میگزید ،او بر مار برنجین مینگریست ،و زنده میماند.
اعداد  9-7:21ترجمه هزاره نو

ماری که بر روی نیزه گذاشته شده بود ،یک حقه جادویی نبود .خداوند بدین ترتیب راهی
فراهم کرده بود که اسرائیلی ها بتوانند ایمان خود را به او نشان دهند .زمانی که یک اسرائیلی
نیش می خورد ،تنها کاری که باید انجام می داد این بود که برگشته و به مار برنجی نگاه
کند تا شفا یابد .شخص با آن نگاه ،ایمان خود را به خدا و توکل خویش را به درست بودن
کالم او بیان می داشت.
تصور کنید یکی از کسانی که نیش خورده بود ،از نگاه کردن به مار برنجی امتناع ورزیده و
به دوستان و همسایگان خویش می گفت« ،این موسای پیر واقع ًا دیوانه
شده .او باید خیلی احمق باشد که فکر کند نگاه کردن به یک مار مسخره
می تواند باعث شفا یافتن انسانهای نیش خورده از مار سمی گردد».
چنین شخصی با چنین طرز فکری قطع ًا می مرد و مرگ او نه فقط
به خاطر نیش مار ،بلکه به خاطر عدم ایمانش به خداوند بود .خدا
برای ایمان حرمت قائل است و بی ایمانی را محاکمه می کند.

الزم است بدانیم که خدا ما را مسئول تمام فهمی که از او داریم ،می داند .ما در مقابل آنچه
می دانیم باید حساب پس دهیم.
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مرور :مرگ
کتاب مقدس در مورد سه نوع مرگ سخن گفته است:
 .۱مرگ جسمانی :جدا شدن روح انسان از جسم او
 .۲مرگ روحانی :جدایی روح انسان از خدا که در نتیجه آن ،انسان رابطه با خدا را
از دست می دهد.
 .۳مرگ از شادی آینده :که در نتیجه آن روح شخص ب رای همیشه از خدا جدا
می شود.

 ...مزد گناه مرگ است...

۳

رومیان 23:6

داوران ،پادشاهان و انبیا

اکنون ما به موضوعی خواهیم پرداخت که حوادثی که در طول قرنها در تاریخ رخ داده اند را
در چند صفحه خالصه می کند .مطمئن باشید حتی اگر به تاریخ عالقه چندان زیادی نداشته
باشید ،مطالعه این قسمت برای شما ضرری به همراه نخواهد داشت .برعکس ،با مطالعه این
درس ،حتی اگر تمام مطالب را خوب متوجه نشوید ،به نکات مهمی دست خواهید یافت که
در درک بهتر موضوع به شما کمک خواهد کرد .مقایسه عناوین هر فصل با گاهنامه صفحات
 156و  157کمک بزرگی با درک بهتر مطلب خواهد بود.
از زمان ترک مصر تا ورود اسرائیلی ها به کنعان چهل سال می گذشت .موسی قبل از ورودش
به سرزمین موعود فوت کرد و ارتشبد توانایی به نام یوشع جایگزین او گردید.
بعد از ورود به سرزمین موعود ،سالها طول کشید تا اسرائیلی ها بتوانند در آنجا بطور کامل
مستقر شوند .سرزمین ،با توجه به دوازده فرزند یعقوب تقسیم شد که تقریب ًا در هر بخش ،هر
قبیله نماینده یکی از فرزندان یعقوب بود.
عصر داوران
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تا مدتی اسرائیلی ها به خداوند توکل داشتند ،اما بعد از مدتی ،دوباره از حقیقت روی تافته ،به
پرستش بتها روی آوردند .خداوند ایشان را به خاطر عبادت خدایان دروغین مجازات کرد و
آنها را به دست اقوام خارجی تسلیم نمود که ایشان را به اسارت برده و در عین حال مجبور
به انجام اعمال شاقه و دادن باج و خراج بودند .بعد از مدتی
اسرائیلی ها توبه کرده و خدا را خواندند که در نهایت خداوند
ا
ﺑﻪ
ﺳﺎ ر
آنها را از دست ظالمینشان نجات می بخشید .برای این منظور
خداوند رهبر و یا داوری را منصوب می کرد که اسرائیلی ها با
هدایت او لشکر اجنبی را بیرون می کردند .بدین ترتیب سیکلی
آغاز شد که تقریب ًا سیصد سال ادامه یافت .این سیکل بارها و
بارها تکرار می شد .در این دوره ،پانزده داور به میدان آمدند.
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در برخی مواقع ،زمانی که قوم اسرائیل به پرستش خدای غیر می پرداختند ،خدا از
قومهای دیگر برای مجازات قوم اسرائیل استفاده می کرد .در بعضی مواقع نیز ،خداوند
اسرائیل را برای تنبیه قومهای دیگر بخاطر بت پرستی شان بر می انگیخت .خدا کام ً
ال
بی طرف است و هیچگونه تبعیضی در هیچ چیزی قائل نمی شد .هیچگونه تبعیضی
قائل نیست .خدا می خواهد که تمام مردم همه قومها فقط به او توکل داشته باشند.
عصر پادشاهان
اسرائیلی ها در مقایسه با سایر قومها از امتیاز ویژه ای برخوردار بودند زیرا که خود خدا رهبر
و پادشاه ایشان بود .اما با گذشت زمان ،آنها با مشاهده قومهای همسایه ،یک پادشاه زمینی
درخواست کردند و پادشاهی خدا را رد کردند .خداوند به خواسته آنها جامه عمل پوشانید ،ولی
با وجود این ،آنها از گمراهی و پرستش خدایان دروغین دست برنداشتند.
اسرائیل دارای پادشاهان زیادی شد ولی فقط تعداد کمی از آنها ایمان داشتند و مطیع خدا
بودند .به همین خاطر سیکل سالهای قبل ادامه پیدا کرد ،با این تفاوت که اکنون به جای
داور ،پادشاه داشتند.
چند تن از پادشاهان واقع ًا چشمگیر بودند .بدون شک ،محتم ً
ال بزرگترین و معروفترین این
سالطین ،داود پادشاه بود .بر عکس خیلی از پادشاهانی که بر اسرائیل حکومت کردند ،داود
پادشاه فقط بر خداوند توکل داشت .او ایمان داشت که این فقط خداست که می تواند وی
را از عواقب گناهانش برهاند .داود ،خدا را «منجی من» نامید.
داود پادشاه در حقیقت نبی برجسته ای نیز بود ،که تحت رهبری خداوند بخشی از کتاب مقدس
را تحریر نمود .او به خاطر سرودهایی که می نوشت همواره مورد توجه همگان بوده است،
سرودهایی که ستایش خدا به خاطر محبت و رحمت اوست .داود ،مخصوص ًا در مورد آمدن
منجی موعود مطالبی را به نگارش در آورد و خداوند به او وعده ای داد که منجی از نسل او
خواهد بود ۴.داود پادشاه عالقه وافری داشت که خیمه قابل حمل و نقل را به معبدی ثابت با
حفظ طرح اولیه تبدیل نماید .او قصد داشت این معبد را در اورشلیم ،که در زمان حکومت او
پایتخت اسرائیل بود ،بسازد .هر چند داود تمام مواد ساختمانی الزم را جمع آوری کرده بود،
ولی پسر او ،سلیمان بود که در واقع کار ساختمانی معبد را تکمیل نمود.
سلیمان پادشاه نه تنها به خاطر حکمت فراوانش بلکه به خاطر تکمیل ساختمان معبد معروفیت
دارد .این ساختمان شگفت انگیز در اورشلیم در منطقه کوه موریا بنا شده است .این مکان
احتما ًال همان جایی است که ابراهیم ،اسحاق را برای قربانی کردن آورده بود.
بعد از مرگ سلیمان ،قوم به دو قسمت تقسیم شدند :ده قبیله شمالی نام اسرائیل را بر خود
گرفت و دو قبیله جنوبی به عنوان قوم یهودا معروف گردید .این دو دستگی ،به نظر ،اولین
گام اسرائیلی ها بود که باعث ایجاد یک فاصله نیمه دائمی بین آنها و خداوند گردید .قبایل
شمالی پیش قدم شدند .مردم تحت تاثیر احساسات خود وانمود می کردند که فرامین خداوند
را انجام می دهند ،اما قلب آنها از خداوند فاصله زیادی داشت .آنها نتوانستند در مقابل دنیا
شاهد خوبی برای خداوند باشند که خشنودی خداوند را به همراه بیاورد.
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انبیا

خداوند انبیا را فرستاد که انسانها را نه تنها از انحرافات اخالقی آگاه سازند ،بلکه تا آنها را از
داوری ای که در پیش است ،آگاه نمایند .این انبیا بر علیه اسرائیل بانگ برآوردند و به قوم
هشدار دادند که خداوند ایشان را بخاطر خودمحوریشان داوری خواهد کرد .آنها نسبت به
غریبان سنگدل و نسبت به مظلومان بی تفاوت بوده و اموال دیگران را غارت می کردند.

خداوند چنین می گوید:
«به سبب سه نافرمانی اسرئیل ،بلکه چهارنافرمانی اش ،مکافات او را بر نخواهم
گردانید ،زیرا شخص پارسا را به نقره می فروشند و نیازمند را به یک جفت صندل.
سر بینوایان را بر خاک زمین پایمال می کنند و راه ستمدیدگان را کج می سازند.
پسر و پدر با یک دختر همبستر می شوند و این گونه نام قدوس مرا بی حرمت می
سازند .بر جامه هایی که گرو گرفته اند ،در کنار هر مذبحی می خوابند ،و شرابی را
که با پول جریمه شدگان خریداری شده ،در خانه خدای خود می نوشند».
عاموس  8-6:2ترجمه هزاره نو

بسیاری از انبیا نیز توسط خدا بر انگیخته می شدند تا کتاب مقدس را به نگارش در آورند.
آنها در این راستا ،مطالب ویژه ای را در مورد آمدن منجی موعود اعالم می کردند.
در مجموع ،اسرائیلی ها از انبیا و پادشاهان محبوب خویش به خوبی استقبال نکردند .زیرا
انبیا پیامی را اعالم می کردند که قوم تمایلی به شنیدن آن نداشتند .به عنوان مثال اشعیای
نبی به مردم چنین گفت ...

خداوندگار می گوید« :این قوم به دهان خود به من نزدیک می آیند و به لبهای
خویش مرا حرمت می نهند ،اما دلشان از من دور است ،ترس آنان از من حکم
اشعیا  13:29ترجمه هزاره نو
آموختۀ بشر است و بس».
اکثر مردم از شنیدن پیام انبیا کراهت داشته و از ایمان آوردن به خدا امتناع می ورزیدند .آنها
انبیا را مورد شکنجه قرار داده و می کشتند .انبیای دروغین که توسط شیطان رهبری می شدند
با ایجاد فضای روحانی کاذب ،مشکل را شدیدتر می کردند .هر چند خداوند معیارهای الزم
برای تشخیص درست از نادرست را ارائه داده بود ،اما با این حال انبیای دروغین از محبوبیت
خاصی در بین مردم برخوردار بودند .زیرا که ایشان سخنانی را می گفتند که به مزاج مردم
خوش می آمد .خداوند ارمیای نبی را فرستاد تا به مردم در مورد انبیای دروغین هشدار دهد...

خداون ِد لشکرها چنین می فرماید« :به سخنان انبیایی که برای شما نبوت می کنند،
گوش مسپارید؛ زیرا شما را امی ِد واهی می بخشند .آنان رویای دل خود را بیان
میکنند ،نه سخن دهان خداوند را .آنان همواره به کسانی که کالم خداوند را خوار
می شمارند ،می گویند« :شما را سالمتی خواهد بود!»  ...من این انبیا را نفرستادم ،اما
محرمان
ایشان دویدند؛ سخنی بدیشان نگفتم ،اما ایشان نبوت کردند! اگر در جمع
ِ
اسرا ِر من ایستاده بودند ،کالم مرا به قوم من بیان می کردند ،و آنان را از راه بدشان،
ارمیا  22-21 ،17-16:23ترجمه هزاره نو
و از کردار شرارت بارشان باز می گرداندند».
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پراکندگی اسرائیل

در نتیجه ،خداوند داوری خود را آغاز کرد .آشوری ها در سال  ۷۲۲قبل از میالد به ده قبیله
شمالی حمله کردند و ایشان را به اسارت بردند .در کتاب مقدس بازگشت سازمان یافته ای
از این اسیران به سرزمین اسرائیل ثبت نشده است.
اﯾﺮان

ات

586

ﺑﺎﺑﻞ

ﻗﺒﻞ از

ﻋﺮاق

ﻣﯿﻼد

2

 72ﻗﺒ
ﻞ از

ﻣﯿﻼد

ده ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻰ

ﻓﺮ

دﺟﻠﻪ

ﻣﺎد-ﭘﺎرس

آﺷﻮر

ﺗﺮﮐﯿﻪ

درﯾﺎى ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ

دو ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﺟﻨﻮﺑﻰ

اﺳﺮاﺋﯿﻞ

اورﺷﻠﯿﻢ
ﯾﻬﻮدا

ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس

رود ﻧﯿﻞ

ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن

ﻣﺼﺮ

یهودا به اسارت برده می شود

دو قبیله جنوبی ،تا سال  ۵۸۶قبل از میالد به عنوان یک نهاد سیاسی مستقل به حیات خود
ادامه می داد تا اینکه بابِلی ها* با تسخیر اورشلیم ،معبد بزرگ سلیمان را ویران کرده ،یهودیان
را اسیر نموده ،به تبعید بردند.

زمانی که قوم در تبعید بودند ،یهودیان نام گرفتند و این نامگذاری
اشاره ای بود به اینکه بیشتر آنها به طایفه یهودا تعلق داشتند .از
آنجاییکه معبد به عنوان مرکز عبادت دیگر وجود نداشت ،یهودیان
کنیسه** را به عنوان محلی برای مشارکتهای اجتماعی ،تعلیم و
مطالعه کالم در نظر گرفتند.

* اهالی منطقه ای که برج
باب ِل در آنجا ساخته شده بود.
** واژه کنیسه که در زبان
یونانی synagogue ،است
به معنی جماعتها است.

تبعید ،هفتاد سال ادامه یافت ،اما در سال  ۵۳۶قبل از میالد ،دو طایفه جنوبی کم کم به
سرزمین مادری خود بازگشته و در اطراف اورشلیم ،در ناحیه ای که طایفه یهودا قب ً
ال آنجا
زندگی می کردند ،ساکن شدند .معبد بازسازی شد ولی نه به عظمت و شکوهی که در زمان
سلیمان داشت .درعین حال نظام قربانی دوباره آغاز گردید.

تاثیر یونانیان

از سال  ۴۰۰قبل از میالد ،ثبت حوادث کتاب مقدسی متوقف گردید و برای مدت چهار قرن
سکوت بر قرار شد .ولی با این حال تاریخ از حرکت خود بازنایستاد .اسکندر کبیر ،ژنرال
برجسته یونان ،حمالت خود را به خاور میانه آغاز کرد و یهودیان را محاصره نمود .فرستاده
ها و ماموران وی زبان یونانی را به عنوان زبان تجاری جا انداختند و فرهنگ یونانی برای
قرنها به عنوان الگوی فرهنگی برای همگان در آمد.
برخی از یهودیان ،فرهنگ یونانی را با کمال میل در آغوش گرفته و آن را با عقاید خویش در
مورد خدا در آمیختند .این افراد به صدوقیان معروفند .هر چند تعداد آنها زیاد نبود ،اما افرادی
ثروتمند و صاحب نفوذ در جامعه بودند .آنها تالش می کردند تا کاهن اعظم را تحت کنترل
خود داشته باشند و این در حالی بود که مسند کهانت در آن زمان خرید و فروش می شد.
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ﯾﻮﻧﺎن

اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ

ﺗﺮﮐﯿﻪ

روم

درﯾﺎى ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ

اورﺷﻠﯿﻢ
ود ﻧﯿﻞ
ر

اﺳﺮاﺋﯿﻞ

ﻣﺼﺮ

به مدت دویست سال ،یهودیان تحت کنترل نیروهای حکومتی یونان بودند ،تا اینکه در سال
 ۱۶۶قبل از میالد انقالبی صورت گرفت .انقالبی برای رهایی یهودیان به رهبری یهودای
مکابی آغاز شد.
در این هنگام حزبی از فدائیان مذهبی یهود با نام فریسی ها به
میدان آمدند .فریسی ها با تاثیر فرهنگ یونانی بر جامعه به مبارزه
پرداخته و با شریعت موسی خویشتن را پیوند دادند .با توجه به
ده ﻓﺮﻣﺎن
غیرتی که ایشان به شریعت موسی داشتند ،عالوه بر شریعت
ﻓﻰ
موسی ،قوانین دیگری را نیز در محور آن وضع نمودند که مبادا
ﻮ ا ﻧﯿ ﻦ ا ﺿ ﺎ
شریعت اصلی موسی زیر پا گذاشته شود .به مرور ،این احکام افزوده
شده نیز به نوبه خود اقتدار قانونی یافته و با شریعت موسی از ارزش یکسان برخوردار شدند.
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺿﺎ
ﻓﻰ

ﻗ

قوه اجتماعی برجسته دیگری به نام کاتبان در جامعه یهود وجود داشت که معادل حرفه کپی
برداری بود .مدتهای طوالنی قبل از اختراع صنعت چاپ ،این افراد کالم خدا را با دقت تمام
به دفعات مکرر کپی برداری می کردند .واژه کاتب مفهوم تعلیم و تربیت را تداعی می کرد و
نوعی عِرق مذهبی را در برداشت .کتابت بیشتر به عنوان یک شغل محسوب می شد تا یک
حزب سیاسی .متاسفانه ،پشت کار و جدیت کاتبان با غرور آمیخته شده بود.

رومی ها

آزادی یهودیان تحت رهبری مکابی بیشتر از صد سال ادامه نیافت .پاشنه آهنی روم در سال
 ۶۷قبل از میالد ،با ورود سپهساالر پومپه به اورشلیم ،آزادی یهود را در هم شکست.
روم با مذهب یهود تا وقتی یهودیان مالیاتهای خویش را پرداخته و در امور سیاسی مداخله
نکرده و فکر ایجاد انقالب و طغیان را در سر نمی پروراندند ،مشکلی نداشت .جهان متمدن
آن روز وارد یک آرامش کاذب شده بود.
امپراطوری روم آنقدر گسترده بود که کنترل موثر آن تنها از طریق حکومت مرکزی روم،
غیر ممکن بود ،به همین خاطر رهبران محلی برای کنترل مناطق مختلف منصوب شدند.
در یهودیه نیز که اکنون یکی از استانهای روم محسوب می شد ،شخصی به نام هیردویس
به عنوان پادشاه عروسکی منصوب شده بود که به زودی به عنوان هیرودیس کبیر معروف
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میگردید .هیرودیس با وجود خشونت بیش از حدی که داشت در ظاهر خود را به عنوان
یکی از پیروان مذهب یهود معرفی می کرد .در تحت قدرت روم ،او و نوادگان وی در صد
سال آینده می باید در جامعه ناراضی یهود حکومت می کردند .مردم فریاد رهایی بر آورده و
در صدد یافتن کسی بودند که آزادی را برایشان به ارمغان آورد.
بیش از دو هزار سال از زمانی که خدا به ابراهیم وعده داده بود که از نسل او کسی به عنوان
منجی موعود خواهد آمد ،می گذشت .در طول تاریخ ،در هر قرنی خداوند کسانی را داشت
که هر چند تعدادشان کم بود اما به کالم او ایمان داشته و در رابطه درست با او قرار داشتند.
این ایمانداران واقعی با عالقه و اشتیاق فراوان در انتظار آمدن منجی بودند .در این سالهای
اولیه امپراطوری روم ،آنانیکه به وعده های خدا محکم چسبیده بودند ،هنوز منتظر عملی
شدن وعده های خدا بودند .هر چند مردم از آن ناآگاه بودند ،اما با این حال ،زمان به تحقق
پیوستن وعده خدا رسیده بود .صحنه آماده بود و قطع ًا فرشتگان آسمان در سکوت کامل
بودند .شیطان می باید به لرزه افتاده باشد .این منجی موعود چه کسی می توانست باشد؟

انبیا می گویند...

خدا می دانست که کسانی خواهند آمد و کاذبانه ادعا خواهند کرد که منجی موعود هستند.
برای اینکه انسانها بتوانند درست و نادرست را از هم تشخیص دهند ،خداوند انبیای مختلفی
را فرستاد که در طول صدها سال درباره آمدن منجی نوشتند .در تورات ،مزامیر داود و نوشته
های انبیا ،بیش از  ۳۰۰پیشگویی مشخص در مورد منجی آمده است .احتمال به تحقق
پیوستن هر یک از این سیصد پیشگویی بدون اغراق ،یک رقم نجومی است .بر طبق محاسبه
ای که دکتر پطرس استونر ،استاد بازنشسته دانشگاه علوم کالج وست مونت انجام داده
است ،احتمال اینکه کسی فقط  ۴۸تا از این نبوتها را عملی کند  ۱۰۱۵7می باشد ،یعنی  ۱در
100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0
00,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
 !,000,000,000این رقم ،بسیار بزرگ و خارج از تصور است .محاسبه دکتر استونر بی
جا نبود زیرا که انجمن علمی ایالت متحده امریکا کار ایشان را به عنوان یک «نظریه
معتبر» قلمداد نموده است.
در این کتاب ما می توانیم تنها چشم اندازی گذرا به این سیصد نبوت داشته باشیم.
هرجا «تصویر کتیبه ای» در متن می بینید ،اشاره به یک نبوت دارد .در اغلب مواقع نام
نبی ذکر گردیده و به همراه آن تاریخ انجام پیشگویی و واقع شدن آن آمده است .در
یکی از فصلهای بعدی ،به بررسی کامل یکی از این نبوتها خواهیم پرداخت که خداوند
به اشعیاء نبی وحی نموده بود که مکتوب نماید .با بررسی آن ،خود شما پی خواهید برد
که آن در مورد چه کسی بوده است.
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آدم
ﺣﻮا

ﻗﺎﺋﻦ

ﻫﺎﺑﯿﻞ
ﺷﯿﺚ

ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ :از آدم ﺗﺎ ﻋﯿﺴﻰ

اﻧﻮش
ﻗﯿﻨﺎن
َﻣ َﻬﻠَﻠْﺌﯿﻞ

ﺧﻂ ﺳﺎده ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺐ اﺟﺪادى اﺳﺖ
ﺧﻂ ﭘﺮرﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾﺎرد
ﺧﻨﻮخ
ﻣﺘﻮﺷﺎﻟﺢ

ﯾﺎﻓﺚ

ﻟﻤﮏ

ﻧﻮح

ﻧﺤﺸﻮن

ﺣﺎم
اﻣﺘﻬﺎى ﺑﺴﯿﺎر

ﺳﺎم
اَ َرﻓﮑﺸﺎد

ﻋﻤﺮام

ﻣﻮآب

ﺷﺎﻟ ِﺢ

ﺣﺼﺮون

ﻟﻮط

ﻋﺎﺑﺮ
ﻓﺎﻟ ِﺞ

ﺑﻨ َﻌ ّﻤﯽ

ﺣﺮان
َر ُﻋﻮ

ﻓﺎرص
رﺋﻮﺑﯿﻦ
ﺷﻤﻌﻮن
ﻻوى

اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ

ﺳﺮوج

ﻫﺎﺟﺮ

ﻧﺎﺣﻮر

)اﺑﺮام(

ﯾﻬﻮدا

اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﺳﺎرا

ﺗﺎرح
َ

ﯾﻌﻘﻮب

)ﺳﺎراى(

)اﺳﺮاﺋﯿﻞ(

اﺳﺤﺎق
ﻧﺎﺣﻮر

ﻋﯿﺴﻮ

اﯾﻮب

ﻓﺼﻞ 4

ﻓﺼﻞ 5

ﻓﺼﻞ 6

ﻓﺼﻞ  7و 8

2100
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

دان
ﻧﻔﺘﺎﻟﻰ
ﺟﺎد
اﺷﯿﺮ
ﯾﺴﺎﮐﺎر
زﺑﻮﻟﻮن
ﯾﻮﺳﻒ
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ

ﻫﺎرون
ﻣﻮﺳﻰ
ﯾﻮﺷﻊ

ﻓﺼﻞ 9

ﺗﺎرﯾﺨﻬﺎ ﻗﻄﻌﻰ ﻧﯿﺴﺖ

5

َﻋ ّﻤﯿﻨﺎداب

1550
1900
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
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اﺳﺮاﺋﯿﻞ – ﻣﺘﺸﮑﻞ از ده ﻃﺎﯾﻔﻪ
ﻫﻮﺷﻊ
ﺷﻤﺎﻟﻰ ،در  722ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﻘﺢ
آﺷﻮر ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪ.
ﺷﻠﻮم
زﮐﺮﯾﺎ
ﯾﺮﺑﻌﺎم دوم
ﯾﻬﻮآش
ﯾﻬﻮاﺧﺎز
ﯾﯿﻬﻮ
ﯾﻮرام
اﺧﺰﯾﺎ
ﺳﻠﯿﻤﺎن
اﺧﺎب
راﺣﺎب
ﺗﺒﻦ و ﻋﻤﺮى
ﺑﻮﻋﺰ
زﻣﺮى
روت
ا ِﯾﻠَﻪ
ﻋﻮﺑﯿﺪ
ﺑﻌﺸﺎ
ﻧﺎداب
ﯾﺴﻰ
ﯾﺮﺑﻌﺎم

نا
ﺳﺮاﯾﯿﻞ

ﻣﻨﺎﺧﯿﻢ
َﻓﻘَﺤﯿﺎ

ِﻓﻠِﺸﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ دوره اى اﺳﺖ
ﮐﻪ اﻧﺒﯿﺎ ﻣﻰ زﯾﺴﺘﻨﺪ

ﭘ
ﺎدﺷﺎﻫﺎ

اﻧﺒﯿﺎ

ﻫﻮﺷﻊ
ﯾﻮﻧﺲ
اﯾﻠﯿﺎ
اﺷﻌﯿﺎ
ﻣﯿﮑﺎ
ﺣﺰﻗﯿﺎل
زﮐﺮﯾﺎ
ﻣﻼﮐﻰ
داﻧﯿﺎل
ﻋﺎﻣﻮس ﯾﺤﯿﺎى ﺗﻌﻤﯿﺪ دﻫﻨﺪه

 12ﺷﺎﮔﺮد

داود ﺳﻠﯿﻤﺎن
ﺷﺎﺋﻮل

ﯾﻮﺷﻊ )اداﻣﻪ(

ن ﯾﻬﻮدا
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎ

ﺧﻂ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﯿﻦ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﺴﺐ
ﺣﺎﮐﻤﺎن اﺳﺖ

داوران

ُﻋ ْﺘ َﻨﺌﯿﻞ
اﯾﻬﻮد
ﺷﻤﺠﺮ
دﺑﻮره و ﺑﺎراك
ﺟﺪﻋﻮن
ﺗُﻮﻟَﻊ
ﯾﺎﺋﯿﺮ
َﯾﻔْﺘﺎح
اِﺑْﺼﺎن
اﯾﻠﻮن
ﻋﺒﺪون
ﺷﻤﺸﻤﻮن
ﻋﯿﻠﻰ
ﺳﻤﻮﺋﯿﻞ

ﯾﻌﻘﻮب
َﻣﺘﺎن
اﯾﻠﻌﺎ َزر
اِﻟﯿﻬﻮد
ﯾﺎﮐﯿﻢ
ﺻﺎدوق
ﻋﺎزور

ﺷﺎﺋﻮل
)ﭘﻮﻟﺲ(

اﯾﻠﯿﺎﻗﯿﻢ
اَﺑﯿﻬﻮد
زروﺑﺎﺑﻞ
ﺷﺎﻟﺘﯿﺌﯿﻞ

ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺎزﺳﺎزى ﺷﺪ

ﯾﻬﻮدا – ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﻃﺎﯾﻔﻪ ﻫﺎى ﯾﻬﻮدا و
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ،در ﺳﺎل  586ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﺑﻞ ﺑﻪ اﺳﺎرت ﺑﺮده ﺷﺪ.
**ﻣﻌﺒﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ
 70ﺳﺎل اﺳﺎرت
ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اوﺷﻠﯿﻢ

اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﺑﺎﺑﻞ
1400
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

ﻣﺮﯾﻢ
ﯾﻮﺳﻒ

1000
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

ﻋﯿﺴﻰ

اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﻣﺎد و ﭘﺎرس
500
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

اﻣﭙﺮاﻃﻮر
ﯾﻮﻧﺎن

اﻣﭙﺮاﻃﻮر
روم
4
ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد

*ﺣﺎﮐﻤﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻧﺴﺐ اﺟﺪادى ﻋﯿﺴﻰ در ﮔﺰارش ﻣﺘﻰ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ 15
ﻓﺼﻞ  10ﺗﺎ 14

رﺣﺒﻌﺎم
اﺑﯿﺎ
آﺳﺎ
ﯾﻬﻮﺷﺎﻓﺎط
ﯾﻬﻮرام
اﺧﺰﯾﺎ*
ﻣﻠﮑﻪ ﻋﺘﻠﯿﺎ*
ﯾﻮآش*
اﻣﺼﯿﺎ*
ﻋﺰﯾﺎ
ﯾﻮﺗﺎم
آﺣﺎز
ﺣﺰﻗﯿﺎ
ﻣﻨﺴﻰ
آﻣﻮن
ﯾﻮﺷﯿﺎ
ﯾﻬﻮآﺣﺎز
ﯾﻬﻮﯾﺎﻗﯿﻢ
ﯾﻬﻮﯾﺎﮐﯿﻦ
ﺻﺪﻗﯿﺎ**

30
ﻣﯿﻼدى

50
ﻣﯿﻼدى

فصل ده
۱
۲
۳
۴

جبرئیل فرشته
مسیح
در بین دانایان
یحیای پیامبر
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۱

جبرئیل فرشته

قرنهاست که شیطان انسان را در بند مرگ اسیر کرده است .بشر همواره زیر فشار بار کوهی
از گناه بوده و آمدن منجی موعود همواره تنها امید او در افق دور بوده است .درست است که
خداوند به خاطر رحمت خویش اجازه داده بود که حیوان بی گناهی به جای انسان ،به عنوان
جانشین گناهان او بمیرد ،اما این قربانی فقط به طور مقطعی جزای گناهان را می پرداخت.
در چشم انداز کامل ابدیت ،خون حیوانات نمی تواند گناه را از میان بردارد ،بلکه فقط برای
مدتی آن را می پوشاند .کتاب مقدس این مطلب را خیلی واضح بیان داشته است...

 ...ممکن نيست که خون گاوها و بزها گناهان را از ميان بردارد.

عبرانیان  4:10ترجمه هزاره نو

آیا راه حلی برای این معضل وجود دارد؟ خب ،ممکن است یک شخص مایل باشد که جان
خود را برای شخص دیگری فدا کند ،اما این نیز مشکل را حل نمی کند .یک گناهکار نمی
تواند گناهکار دیگری را نجات دهد.
درست مانند اینکه دو نفر در چاه معدن عمیقی افتاده و درحال فرو رفتن به درون گل و
امالح زمین هستند .این دو در حالی که در ته آن دخمه تاریک و ترسناک به اطراف خود
دست و پا می زدند ،یکی از دیگری التماس می کند که او را نجات دهد و از چاه بیرون آورد.
او به درخواست خود پافشاری کرده و می خواهد که دوستش وی را از آن چاه وحشتناک
نجات دهد .در این حالت دوستش به وی نگاهی انداخته می گوید« ،مگر دیوانه شده ای،
من خودم هم مثل تو گرفتار شده ام .من هم دارم غرق می شوم .نمی توانم به تو کمک
کنم ».درست به همین منوال برای یک گناهکار کام ً
ال غیر ممکن است که گناهکار دیگری
را از چاه گناه بیرون بکشد.
قطع ًا کسی باید باشد که بتواند کمک کند .اما با نگاهی به سطح کره زمین خواهیم یافت
که هیچکس نیست که توانایی این کار را داشته باشد .تمام انسانهایی که از لحظه آفرینش
قدم به این دنیا گذاشته اند ،چه نبی و چه کاهن ،همه آنها فرزندان آدم بوده اند که با طبیعت
گناه آلود آدم و بوی متعفن گناه بدنیا آمده اند که آن به تمام زندگیشان سرایت کرده است.
هیچ بشری نمی تواند منجی دیگری باشد زیرا که هر کس درگیر گناهان خویش می باشد.
بشر احتیاج به نجات دهنده ای داشت که خود بی گناه بوده و هیچ بدهی گناهی نداشته باشد
تا بتواند از بیرون چاه به یاری او بشتابد ،چنین کسی قادر خواهد بود تمام بشریت را از چاه
اسفبار گناه نجات بخشد .اما این منجی چه کسی می توانست باشد؟ خدا از کجا می توانست
چنین شخص بی گناهی را پیدا کند؟ آیا خدا این ماموریت را به فرشته یا نبی واگذار می کرد؟
ظاهراً هیچکس از جزئیات نقشه خدا آگاهی نداشت .خدا چگونه می خواست روشن سازد که
منجی موعود دقیق ًا که بوده است؟ وقتی که آمد ،انسانها چگونه می توانستند او را بشناسند؟
قبل از آمدن منجی ،خدا تصمیم گرفت راه را با فرستادن یک پیام آور ویژه هموار کند .این
پیام آور ،وظیفه ابالغ وقوع این حادثه را به عهده داشت.
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زکریای نبی

يک بار که نوبت خدمت گروه زکريا بود ،و او در پيشگاه
خدا کهانت میکرد ،بنا به رسم کاهنان ،قرعه دخول به
قدس معبد خداوند و سوزاندن بخور به نام وی افتاد.

ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺟﻠﯿﻞ

ﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﯾﺎى ﻣ
در

در زمان هيروديس ،پادشاه يهوديه ،کاهنی می زيست
زکريا نام .او از کاهنان گروه ابيا بود .همسرش اليزابت
نيز از تبار هارون کاهن بود .هر دو در نظر خدا پارسا
بودند و همه دستورات و احکام خداوند را بیکم و
کاست بهجا میآوردند .اما ايشان را فرزندی نبود ،زيرا
اليزابت نازا بود و هر دو سالخورده بودند.

اورﺷﻠﯿﻢ

ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ

در زمان سوزاندن بخور ،تمام جماعت در بيرون سرگرم
عبادت بودند ،که ناگاه فرشته خداوند ،ايستاده بر جانب راست بخورسوز ،بر زکريا
ظاهر شد .زکريا با ديدن او ،بهتزده شد و ترس وجودش را فراگرفت .اما فرشته به
او گفت« :ای زکريا ،مترس! دعای تو مستجاب شده است .همسرت اليزابت برای
تو پسری خواهد زاد که بايد نامش را يحيی بگذاری .تو سرشار از شادی و خوشی
خواهی شد ،و بسياری نيز از ميالد او شادمان خواهند گرديد ،زيرا در نظر خداوند
بزرگ خواهد بود .يحيی نبايد هرگز به شراب يا ديگر ُمسکِرات لب زند .حتی از
شکم مادر ،پر از روحالقدس خواهد بود ،و بسياری از قوم اسرائيل را بهسوي خداوند،
خدای ايشان باز خواهد گردانيد .به روح و قدرت ايليا ،پيشاپيش خداوند خواهد آمد
تا دلهای پدران را بهسوی فرزندان ،و عاصيان را بهسوی حکمت پارسايان بگرداند،
لوقا  17-5:1ترجمه هزاره نو
تا قومی آماده برای خداوند فراهم سازد».
جبرئیل فرشته به زکریا گفت که پسر او ،یحیی ،آن پیام آور خواهد بود که راه را برای آمدن
خداوند آماده می کند .این درعین حال که خبر خوشی بود ،به عنوان آخرین اخبار از وقوع
رویدادی قلمداد می شد که از اهمیت وافری بر خوردار بود .چهارصد سال قبل از این ،مالکی
نبی در مورد این رویداد پیشگویی کرده بود.

خداوند لشکرها می فرماید« :هان من پیام آور خود را می فرستم ،و او راه را
پیش روی من آماده خواهد کرد .و خداوندگاری که طالب اویید به ناگاه به معبد
خویش در خواهد آمد؛ و آن پیام آو ِر عهد که در او وجد می کنید ،هان او می آید».
مالکی  1:3ترجمه هزاره نو

همه چیز خیلی واضح بود .احتما ًال زکریا به فکر فرو رفته بود که چرا تاکنون به آن توجه نکرده
بود .خیلی واضح بود! خداوند قادر مطلق فرموده بود« ،هان من پیام آور خود را میفرستم ،و
او راه را پیش روی من آماده خواهد کرد!» عالوه بر این فرشته بیان داشته بود که پیامآوری
که این وظیفه را به عهده خواهد داشت ،پسر خود زکریا یعنی یحیی می باشد.

الیزابت

زکریا در حالی که گنگ شده بود به خانه رفت .خدا به وعده خود وفا نمود و دقیق ًا همان
چیزی واقع شد که فرشته گفته بود.
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چندی بعد ،همسرش اليزابت آبستن شد و پنج ماه خانهنشينی اختيار کرد .اليزابت
میگفت« :خداوند برايم چنين کرده است .او در اين روزها لطف خود را شامل حال
من ساخته و عزت از دست رفتهام را نزد مردم به من بازگردانده است».
لوقا  25-24:1ترجمه هزاره نو

اما یک سوال می باید در اطراف ذهن زکریا دور می زد و آن اینکه چگونه خدای متعال
طالیی رانده شده با هفت اسب و احاطه شده
می خواست بر روی زمین بیاید؟ آیا او با ارابه
ِ
توسط لشکری از فرشتگانی که لباسشان در نور می درخشد ،می آمد؟ آیا او حاکمان رومی
را سرنگون کرده و هیرودیس را از کرسی سلطنتش به پایین می انداخت؟ فرشته در این
مورد چیزی نگفته بود.

مریم

در ماه ششم ،جبرائيل فرشته از جانب خدا به شهری
در جليل که ناصره نام داشت ،فرستاده شد تا نزد
دوشيزهای مريم نام برود .مريم نامزد مردی بود
يوسف نام از خاندان داود .لوقا  27-26:1ترجمه هزاره نو
یوسف و مریم مطابق با فرهنگ و سنتهای شرقی آن
زمان ،نامزد یکدیگر بودند .کالم خدا می نویسد که یوسف
و مریم ،هر دو از نسل داود پادشاه بودند که هزار سال
قبل از آن می زیست.

ﻧﺎﴏه

ﺪﯾﺘﺮاﻧﻪ
ﯾﺎى ﻣ
در

صحنه در اینجا عوض می شود .فرشته مالقات دیگری
انجام داده و این بار با یک خانم جوانی به نام مریم
مالقات می کند.

ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﺟﻠﯿﻞ

ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ

فرشته نزد او رفت و گفت« :سالم بر تو ،ای که بسيار مورد لطفی .خداوند با توست!»
مريم با شنيدن سخنان او پريشان شد و با خود انديشيد که اين چگونه سالمی
است .اما فرشته وی را گفت« :ای مريم ،مترس! لطف بسيار خدا شامل حال تو
شده است .اينک آبستن شده ،پسری خواهی زاد که بايد نامش را عيسی بگذاری».
لوقا  31-28:1ترجمه هزاره نو

چی!؟ االن نوبت مریم بود که گنگ شود .در نهایت ،وقتی زبان او باز شد ،مریم یک سوال
بسیار منطقی پرسید.

مريم از فرشته پرسيد :اين چگونه ممکن است ،زيرا من با مردی نبودهام؟
فرشته پاسخ داد« :روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سايه
خواهد افکند .از اين روی ،آن مولو ْد مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد».
لوقا  35-34:1ترجمه هزاره نو

مریم قرار بود که مادر منجی باشد ،یعنی همان کسی که وعده او سالها قبل به ابراهیم و
نسلهای او داده شده بود!
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همه چیز اکنون معنا گرفته بود .مریم داستان را خوب می دانست .در باغ عدن ،خداوند به
حوا وعده داده بود که منجی موعود از نسل او خواهد بود .آیه نمی گوید نسل آنها که هم
اشاره ای باشد به مرد و هم به زن .این وعده در راستای به تحقق پیوستن بود ،و بزودی پسر
از باکره ای بدنیا می آمد که تنها از نسل او بود .نوزاد ،پدر زمینی نمی داشت :آنچه تاکنون
تنها یک انتخاب ساده به نظر می رسید اکنون معنای سنگینی پیدا کرده بود.
اما این نکته ظریف و کوچک در گذرگاه تاریخ تاثیرات عمیقی داشته است .چون بچه از نسل
مرد نبود ،در نتیجه از نظر خونی نیز با نسل گناه آلود آدم ارتباطی نداشت .تمام نسلهای آدم
طبیعت او که همان طبیعت گناه آلود ۱باشد را به ارث برده بودند .اما
*برای تشریح واژه «پسر
عیسی پسر آدم نبود .بلکه او پسر خدا بود *.او طبیعت خدای متعال را
خدا» به صفحات 163
تا  165نگاه کنید.
داشت .به همین خاطر کالم خدا می گوید:

انسان ا ّول [آدم] از زمين است و خاکي؛ انسان د ّوم [عیسی] از آسمان است.

اول قرنتیان  47:15ترجمه هزاره نو

و بی دلیل نیست که فرشته ،نوزاد را مقدس نامید .کودک بی گناه بود ،درست همانگونه که
خدا بی گناه است .عیسی مسیح از لحظه انعقاد نطفه اش کامل بود.
بدین ترتیب ،خدای متعال به همراه تمام شکوه و جالل آسمانی اش پایین نیامد .بلکه او از
همان طریقی که تمام نسل بشر قدم به این دنیا می گذارد ،مانند یک نوزاد وارد این جهان
شد! جبرئیل فرشته به او گفت،

«بدان که خویشاوند تو الیزابت نیز شش ماه پیش در سن پیری باردار شده و بزودی
پسری بدنیا خواهد آورد؛ بلی ،همان کسی که همه او را نازا می خواندند زیرا برای
خدا هیچ کاری محال نیست!»
مریم گفت« :من خدمتگزار خداوند هستم و هر چه او بخواهد ،با کمال میل انجام
می دهم .از خدا می خواهم که هر چه گفتی ،همان بشود ».آنگاه فرشته ناپدید شد.
لوقا  38-36:1ترجمه تفسیری

مریم می دانست که الیزابت بسیار سالخورده است و نمی توانست بچه دار شود پس با خود
فکر کرد که اگر برای الیزابت احتمال بچه دار شدن وجود دارد ،به همین گونه باور کردنی
بود که یک باکره نیز بتواند کودکی را بدنیا بیاورد .مریم تصمیم گرفت که به خدا توکل نماید.

یحیی نبی

سرانجام  ،انتظار الیزابت پایان یافت و زمان وضع حملش فرا رسید و پسری بدنیا آورد.
لوقا  57:1ترجمه تفسیری

یحیی دقیق ًا مطابق وعده خدا بدنیا آمد .این کام ً
ال بجا بود .در آن زمان مردم به کسانی که
عقیم بودند نگاه حقیرانه داشتند و این برای نازایان لکه ننگی محسوب می شد .در حین
مراسم نامگذاری طفل ،زبان زکریا باز شد و شروع به سخن گفتن نموده و خداوند را سپاس
گفت .کتاب مقدس می نویسد،

آنگاه پدرش زکریا ،از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد« :خداوند را سپاس باد،
چنانکه از گذشته های دور ،از زبان انبیای مقدس خود وعده می داد نسبت به نیاکان
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ما ،رحیم و مهربان بوده است .او عهد و پیمان مقدسی را که با ابراهیم بست ،از یاد
لوقا  73-72 ،-70:67ترجمه تفسیری
نبرده».
آنچه که او بیان داشت در حقیقت گذری جامع به تاریخ جهان بود که در طول قرنها با
وعدههای مکرر خداوند در مورد آمدن منجی تزئین شده بود .می توانید تصور کنید که زکریای
سالخورده چگونه طفل را در دستان خویش باال نگه داشته و در حالی که چشمان خود را به
صورت یحیای نوزاد اندوخته ،ادامه می داد...

«و تو ،ای فرزندم ،نبی خدای متعال خوانده خواهی شد ،زيرا پيشاپيش خداوند حرکت
لوقا  76:1ترجمه هزاره نو
خواهی کرد تا راه را برای او آماده سازی».
یحیی پیامبری بود که قرار بود آمدن منجی موعود را به جهان اخبار نماید.

معنای اسم
در کتاب مقدس نمونه های زیادی از انبیا بودند که قرنها پیش از تولد عیسی می زیستند
و با دقت زیاد آمدن او را پیشگویی کردند .هفتصد سال قبل از تولد عیسی ،اشعیای
نبی چنین مکتوب نمود:

زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد؛ سلطنت بر
دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای جنگاور و پدر
اشعیا  6:9ترجمه هزاره نو
سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد.
دقت کنید که طفل ،خدای جنگاور و پدر سرمدی نامیده شده است  -دو نامی که
معنای دیگری جز خدا ندارند.
همانطور که قب ً
ال مطالعه کردیم خدا دارای اسامی گوناگونی است که هر کدام چیزی
را از صفات او توصیف می کنند .تقابل جالبی را بین دو اسمی که برای عیسی بکار
رفته می بینیم.
 .۱پسر خدا :برخی چنین پنداشته اند که واژه پسر خدا بدان معنا است که خدا با
مریم ارتباط جنسی داشته است .چنین اندیشه ای نه تنها درست نیست بلکه کفرآمیز
می باشد .کالم خدا نه تنها در هیچ جا چنین نظری را تعلیم نمی دهد بلکه در حقیقت
مخالف آن را می گوید .کتاب مقدس خیلی واضح بیان می دارد که مریم تا زمان تولد
عیسی مسیح دوشیزه ای باکره بود .نطفه عیسی مسیح نه از طریق ارتباط جنسی زن
با مرد بلکه به طریق معجزه بسته شده بود .خداوند بدن مریم را طوری مجهز نمود که
قابلیت کاری غیر طبیعی را داشته باشد  -یعنی تولد یک نوازد در زمان بکارت.
پس اگر این واژه کاربردهای فیزیکی ندارد ،چه معنای دیگری می تواند داشته باشد.

ادامه در صفحه بعد
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در بسیاری از زبانها کلمه پسر در معنایی غیر از نسل فیزیکی بکار برده می شود .مث ً
ال
در زبان فارسی زمانی که به شخصی اصطالح پسر جنگل لقب داده می شود ،شنونده
بالفاصله متوجه می شود که منظور او شخصی است که قسمت اعظمی از زندگی خود
را در جنگل بسر می برد .همینطور پسر جاده در زبان انگلیسی داللت بر شخص مسافر
دارد( .جنگلها و خیابانها بچه نمی زایند!) به همین طریق کتاب مقدس از اصطالحات
زبانی استفاده می کند تا بر آن شخصیت فرد تاکید بگذارد .به مثالهای زیر دقت کنید:

❖ ❖ ...یوسف  ...که برنابا نیز خوانده می شد ( ...که به معنی پسر تشویق است)

اعمال 36:4

از این آیه متوجه می شویم که یوسف در زندگی خود همواره دیگران را تشویق میکرد
نه به این معنی که نام پدر او «تشویق» می باشد.

❖ ❖ ...پسران معصیت

افسسیان 6:5

کام ً
ال بدیهی است که این بدان معنا نیست که شخصی به نام معصیت وجود داشت که
دارای چند فرزند بود .بلکه اشاره به کسانی دارد که طبیعت ًا عصیانگر می باشند.

❖ ❖ایفرزند ابلیسو دشمنهر راستی ...

اعمال  10:13ترجمه قدیم

روشن است که شیطان برای خود همسر اختیار نکرد که بچه دار شود! این متن اشاره
به شخص شریر می کند.
پس الزم است که بیاد داشته باشیم زمانی که کتاب مقدس از عیسی مسیح به عنوان
پسر خدا یاد می کند ،به شخصیت او اشاره می کند .او دارای طبیعت کامل و مقدس
بود که همان طبیعت خدا می باشد .این طبیعت نقطه مقابل طبیعت انسانی است که
یک نوع طبیعت فاسد و گناهکار می باشد که فرزندان آدم از آن برخوردارند.

پسر خدا ،منعکس کننده جالل خدا و مظهر دقیق وجود اوست

عبرانیان  3:1ترجمه تفسیری

 .۲پسر انسان :این واژه بدان معنا نیست که عیسی پدر انسانی داشت( .یوسف
شوهر مریم بود اما پدر عیسی نبود ).عیسی اصطالح پسر انسان را فقط برای اشاره به
خودش بکار می برد .این واژه دارای دو معنا می باشد.
الف .انسانیت عیسی را بیان می دارد .هر چند عیسی پدر زمینی نداشت ،اما
صورت انسانی به خود گرفت .او مانند یک انسان زندگی کرد ولی هرگز گناه نکرد.
ما در ادامه به اهمیت این مطلب بیشتر پی خواهیم برد.
ب .هویت واقعی او را آشکار می کند .در طول قرنها ،نویسندگان کتاب مقدس
این واژه را در اشاره به منجی بکار برده اند .عیسی با نقل قول از این انبیا به این
حقیقت اشاره داشته است که نبوتهای ایشان در مورد آمدن منجی موعود را محقق
کرده است .دقت کنید که دانیال نبی چه چیزی را پانصد سال قبل از تولد عیسی
مسیح مکتوب فرموده بود.
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چون در رویاهای شب می نگریستم ،دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر
انسان با ابرهای آسمان می آمد...حکومت و جالل و پادشاهی به او داده
شد ،تا تمامی قومها و ملتها و زبانها او را خدمت کنند.
دانیال  14-13:7ترجمه هزاره نو

هرچه بیشتر در کالم خداوند پیش رویم ،درک کاملتری از کاربرد این واژه بدست می آوریم.

ترکیب دو نام

اسامی پسر خدا و پسر انسان ،تنها دو اسم از صدها اسامی و القابی می باشند که در
مورد عیسی مسیح بکار می روند .ترکیب کردن این دو نام با یکدیگر بیانگر این حقیقت
است که ...

خدا در جسم ظاهر شد ...

اول تیموتائوس  16:3ترجمه قدیم

خدا بودن خدا با انسان شدن او پایان نیافت .همچنین زمانی که خدا صورت انسانی به
خود گرفت ،گناهکار نشد .هر چند او برخی از محدودیتها را برای خویش ترجیح داد ولی
او هنوز قادر مطلق ،دانای مطلق و در عدالتش کامل بود .اینکه او چگونه می توانست
در عین محدود کردن خویش در قالب انسانی ،تمام صفات خدایی خود را حفظ کند و
کامل باشد ،نکته ای است که درک آن برای ما سخت است ،اما این واقعیتی است که
کتاب مقدس آموزش می دهد .خدا بزرگ است و قادر به انجام هر کاری است،
مگر اینکه با خودش در تناقض باشد .خداوند به انبیا الهام کرد که درباره ظاهر
شدن او در شکل انسانی بنویسند .حال چگونه او می توانست این پیشگویی را عملی
نکند؟ در حالی که به خواندن داستان ادامه می دهیم خواهیم فهمید که چرا خداوند
تصمیم گرفت اینگونه عمل نماید.

واضح سازی نهایی

درست همانطور که برخی فکر کرده اند واژه پسر خدا به معنای این است که خدا از
زنی صاحب فرزندی شد ،برخی نیز چنین استنباط کرده اند که مریم مادر عیسی بود،
که به معنای این است که مریم باید مادر خدا باشد .شکی نیست که پذیرش این طرز
تفکر به معنای پذیرش این نظر خواهد بود که مریم یک نوع خدا بود .برخی معتقدند
که مریم ملکه آسمان بود که خداوند با او ازدواج کرد و در نتیجه عیسی به دنیا آمد.
ولی همانطور که قب ً
ال گفتیم ،کتاب مقدس نه تنها این نظریه را تایید نمی کند بلکه
آن را بی نهایت کفرآمیز می داند .این مفهوم در هیچ جای کالم خدا تعلیم داده نشده
است .کتاب مقدس بسیار واضح سخن گفته است .مریم ،زنی خدا دوست بود که برای
کالم خدا ارزش خاصی قائل بود  -اما او صرف ًا یک انسان بود .او هیچگونه برابری با
خدا نداشت .بله او وسیله ای بود که خدا برای وارد شدن به این جهان برگزید ،اما فقط
همین و نه چیزی بیشتر .خود مریم نیز گناهکار بود و نیاز به داشتن رهاننده را در خود
می دید .او نیز به یک نجات دهنده نیاز داشت.

مريم در پاسخ گفت« :جان من خداوند را میستايد و روحم در نجات دهندهام،
لوقا  47-46:1ترجمه هزاره نو
خدا ،به وجد میآيد »...
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۲

مسیح

تولد عيسی مسيح اينچنين روی داد :مريم ،مادر عيسی ،نامزد يوسف بود .ا ّما پيش
از آنکه به هم بپيوندند ،معلوم شد که مريم از روحالقدس آبستن است .از آنجا که
شوهرش يوسف مردی پارسا بود و نميخواست مريم رسوا شود ،چنين انديشيد که
متی  19-18:1ترجمه هزاره نو
بیهياهو از او جدا شود.

بر طبق سنتهای آن زمان ،الزمه به هم زدن نامزدی ،طالق بود .برای لحظه ای تصور کنید
که یوسف در آن موقعیت چه احساسی داشت .او می باید بسیار افسرده می بود .مریم حامله
شده بود و نوزاد به یوسف تعلق نداشت .فاش شدن این حقیقت در جامعه به معنای متهم
شدن مریم به جرمی بود که مجازات آن مرگ بود .آری ،مریم زنا کار محسوب میشد،
مگر اینکه توضیحات غیر عقالنی او در مورد ظهور فرشته به او مورد قبول جامعه قرار می
گرفت .خیر ،خیلی مضحک به نظر می آمد .دختر بینوا باید عقل خودش را از دست داده

باشد .یوسف عاشق او بود ،ولی با این حال نمی توانست با دختری که به او خیانت کرده و با
یک داستان مضحک قصد فیصله دادن به جریان را داشت ،ازدواج کند .ما دقیق ًا نمی دانیم
که در فکر یوسف در این مورد چه می گذشت ،اما آنچه قطع ًا می دانیم این است که یوسف
تصمیم گرفت در خفا او را رها کند.
اما چون او در این چیزها تفکر میكرد ،ناگاه فرشتهخداوند در خواب بر وی ظاهر
شده ،گفت« :ای یوسف پسر داود ،از گرفتن زن خویش مریم مترس ،زیرا كه آنچه
در وی قرار گرفتهاست ،از روحالقدساست».
«و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد ،زیرا كه او امت خویش را
از گناهانشان خواهد رهانید».
و این همه برای آن واقع شد تا كالمی كه خداوند به زبان نبی گفته بود ،تمام گردد:
«كه اینك باكره آبستن شده پسری خواهد زاییـد و نـام او را عمانوئیـل خواهنـد
خوانـد» كهتفسیـرش ایـن است« :خـدا با ما».

متی  23-20:1ترجمه قدیم

واضحتر از این یوسف نمی توانست به اصل موضوع واقف شود .مریم در حالی که باکره بود
حامله شده و در مسیر زاییدن نوزادی بود! نام نوزاد عیسی خواهد بود که به معنای رهاننده
و یا نجات دهنده است .او انسانها را از عواقب گناهانشان رهانیده و نجات خواهد داد .فرشته
همچنین بیان داشت که نام دیگر عیسی عمانوئیل خواهد بود که به معنای خدا با ما میباشد.
عیسی خدا خواهد بود که در بدن انسانی بین بشر سکونت خواهد کرد.
اشعیای نبی در مورد این حادثه هفتصد سال قبل از آن چنین مکتوب نموده بود.

بنابراین خود خداوند به شما آیتیخواهد داد :اینك باكره حامله شده ،پسری خواهد
اشعیا  14:7ترجمه قدیم
زایید و نام او را ع ّمانوئیل خواهد خواند.

قطع ًا یوسف در آن لحظه بالفاصله از خواب پریده و از رختخواب خود برخاسته بود .پس اشعیا
درست نبوت کرده بود! حوادث درست مطابق آنچه خداوند فرموده بود رخ می داد .اما مردم
چه فکر می کردند؟ برای یوسف هیچ فرقی نمی کرد! او فقط یک کار می خواست انجام
دهد و آن اینکه به خداوند توکل کرده و مطابق با خواست او عمل نماید.
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چون يوسف از خواب بيدار شد ،آنچه فرشته خداوند به او فرمان داده بود ،انجام داد
و زن خود را گرفت .ا ّما با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنيا آورد؛ و يوسف او
متی  25-24:1ترجمه هزاره نو
را عيسی ناميد

تولد

آگوستوس قيصر* فرمانی صادر کرد تا مردمان جهان همگی سرشماری
در آن روزها،
ِ
لوقا  1:2ترجمه هزاره نو
شوند.

قیصر پول الزم داشت ،و اگر رومیها سرشماری دقیق انجام می
دادند ،طبیعت ًا افراد بیشتری می باید مالیات می پرداختند .یوسف
احتما ًال از این حکم زیاد خوشحال نبود .او می باید همسر خویش
را به بیت لحم می برد که هزار سال قبل شهر اجدادی داود پادشاه بود .سفر  ۱۲۰کیلومتری
با االغ یا پای پیاده ،همراه یک زن حامله ای که هر لحظه امکان فارغ شدنش می رود ،زیاد
هم خوشایند نیست .چرا باید رومیان چنین دستوری در این زمان صادر می کردند؟ چرا در
همان شهر یوسف یعنی ناصره نباید این سرشماری صورت می گرفت؟ رومیها حق انتخاب
را به افراد نداده بودند و یوسف مجبور بود که مریم را به بیت لحم ببرد.
آگوستوس قیصر حاکم
*
ِ
امپراطوری روم بود.

رﯾﺎی ﻣ

رود اردن

لوقا  7-3:2ترجمه هزاره نو

ﻧﺎﺻﺮه

ﺪﯾﱰاﻧﻪ

يوسف نيز از شهر ناصره جليل رهسپار بيتلحم ،زادگاه داود
شد ،زيرا از نسل و خاندان داود بود .او با نامزدش مريم که
زايمانش نزديک بود ،روانه آنجا شد تا نامنويسي شوند .در آنجا
که بودند ،هنگام زايمان مريم فرارسيد و نخستين فرزندش را
که پسر بود بهدنيا آورد .او را در قنداقي پيچيد و در آخوري
خوابانيد ،زيرا در مهمانسرا جايي برايشان نبود.

د

پس ،هرکس روانه شهر خود شد تا نامنويسي شود.

درﯾﺎی
ﺟﻠﯿﻞ
ﺟﻠﯿﻞ

اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺖ ﻟﺤﻢ
ﯾﻬﻮدﯾﻪ
درﯾﺎی
ﻣﺮده

پس عیسی در بیت لحم بدنیا آمد که از خانه یوسف و مریم فاصله
زیادی داشت .شهر آنقدر شلوغ بود که اصطبل تنها جایی بود که آنها توانستند برای اقامت
بیابند .اولین گهواره عیسی یک آخور بود برای خوراک گاوها .قطع ًا جریانات مطابق با نقشه
یوسف پیش نمی رفت ،اما به هر حال زمانی که یوسف به کودک نگاه می کرد ،باید حس
کرده باشد که همه چیز درست بود .کام ً
ال درست بود.

و او را عیسـی نام نهـاد.

متی  25:1ترجمه قدیم

شبانان

در آن نواحي ،شباناني در صحرا بودند که شب هنگام از گله خود پاسداري ميکردند.
ناگاه فرشته خداوند بر آنها ظاهر شد ،و نور جالل خداوند بر گردشان تابيد .شبانان
سخت وحشت کردند ،اما فرشته به آنان گفت« :مترسيد ،زيرا بشارتي برايتان دارم،
خبري بس شاديبخش که براي تمامي قوم است :امروز در شهر داود ،نجات
دهندهاي براي شما بهدنيا آمد .او خداون ْد مسيح است .نشانه براي شما
اين است که نوزادي را در قنداقي پيچيده و در آخوري خوابيده خواهيد يافت».
ناگاه گروهي عظيم از لشکريان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستايش
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خدا ميگفتند« :جالل بر خدا در عرش برين ،و آرامش بر مردماني که بر زمين مورد
لوقا  14-8:2ترجمه هزاره نو
لطف اويند».
شبانان مشغول کار خود بوده و طبق معمول از گوسفندان خود مراقبت می کردند .گوسفندان
ایشان معمو ًال در قربانگاههای معابد اورشلیم که در چند کیلومتری بیت لحم واقع بودند به
عنوان قربانی ،مورد استفاده قرار می گرفتند .زندگی طبق معمول ادامه داشت .اما اکنون
فرشتگان ظاهر گردیده و تمام دنیایشان به لرزه افتاده بود و این نه تنها به خاطر تولد منجی ...
بلکه به خاطر هویت او نیز بود! شبانان سرشار از هیجان از یکدیگر می پرسیدند« ،آیا تو نیز
شنیدی آنچه را که من شنیدم؟ مسیح...خداوند است!»

کریستس  /مسیح

واژه یونانی کریستس معادل واژه عبری مسیح است و به معنای مسح شده می باشد .قرنها،
نام مسیح برای داللت کردن بر منجی موعود بکار برده می شد.
و اکنون فرشتگان اعالم می داشتند که آن مسح شده
یا مسیح ،همان خداوند است ۲.فرشتگان به شبانان
اعالم داشتند که ...

 ...در شهر داود ،نجات دهندهاي براي شما
بهدنيا آمد .او خداون ْد مسيح است.
لوقا  11:2ترجمه هزاره نو

در واقع ،خدا فرشتگان را بر آن داشته بود تا از طرف او اعالم کنند که ...

آیا نهمنكهیهوههستم ؟
غیر از منخداییدیگر نیست ،خدایی عدل و نجات دهند؛ آری ،جز من خدایی نیست.
اشعیا  21:45ترجمه هزاره نو

مهم است بدانیم که این همان خدای واحد است .در غیر اینصورت افکارتان پریشان خواهد
شد .برخی ممکن است چنین بیندیشند که دو خدا وجود دارد ،یک خدای بزرگتر و یک خدای
کوچکتر .اما کتاب مقدس می گوید ...

«من ،من یهوه هستم و غیر از من نجاتدهندهای نیست».

اشعیا  11:43ترجمه قدیم
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تنها یک نجات دهنده وجود دارد و برای همیشه وجود داشته است.

و چون فرشتگان از نزد ايشان به آسمان رفتند ،شبانان با يكديگر گفتند« :اآلن به
بيت لحم برويم و اين چيزي را كه واقع شده و خداوند آن را به ما اعالم نموده است
ببينيم ».پس به شتاب رفته ،مريم و يوسف و آن طفل را در آخور خوابيده يافتند.
چون اين را ديدند ،آن سخني را كه درباره طفل بديشان گفته شده بود ،شهرت دادند.
لوقا  17-15:2ترجمه هزاره نو

چوپانان آدمهای فقیری بودند ،نه از جمله شخصیتهای برجسته ای که معمو ًال از آنها برای
شرکت در مراسم تولد پادشاهان دعوت می شود .در عین حال کسان دیگری نیز برای دیدن
عیسی در راه بودند.

ُمغ ها

هيروديس پادشاه ،در بيتل ِحِ ِم يهوديه به دنيا آمد،
چون عيسي در دوران سلطنت
ِ
چند ُمغ از مشرق زمين به اورشليم آمدند و پرسيدند« :کجاست آن مولود که پادشاه
يهود است؟ زيرا ستاره او را در مشرق ديدهايم و براي سجده او آمدهايم».
متی  2-1:2ترجمه هزاره نو

مغها که از سرزمین پارس بودند در ستاره شناسی ید طوالنی داشتند .ایشان نسبت به کارهای
خدا در طول تاریخ حساس بودند و به همین خاطر جهت دیدن کودک نوزاد ،مسیر طوالنی
و سختی را از میان کوهها و صحراها پشت سر گذاشتند .اینان انتظار داشتند پادشاهی را
مالقات کنند .هیردویس کبیر در آن زمان پادشاه یهودیه بود و قطع ًا ورود این هیئت برجسته
را کام ً
ال زیر نظر می داشت .غیر ممکن بود که ایشان بتوانند خود را از دید مامورین مرزی
یهودیه مخفی نگه دارند .البته ورود آنها تهدیدی برای یهودیه به حساب نمی آمد زیرا که
ایشان بدون لشکر و تجهیزات جنگی وارد شده بودند .تنها چیزی که ایشان قصد دانستن آن
را داشتند این بود که بدانند «پادشاه نوزاد کجاست؟»

اما هیرودیس پادشاه چون این را شنید ،مضطرب شد و تمام اُ ْورشلیم با وی.

متی  3:2ترجمه قدیم

این سوال ،هیرودیس را تکان داد .او تخت سلطنت خویش را با چنگ و دندان حفظ می کرد
و آماده نابود کردن هر کسی بود که قصد در آوردن سلطنت از دست او را داشت .شکی نبود
که تمام شهر نیز اندکی به لرزه افتاده بود .مردم ،هیرودیس را شخصی خشن و ظالم می
دانستند مخصوص ًا زمانی که او از چیزی ناراحت می شد .هیچکس از نقشه هیرودیس آگاه
نبود .او مشاوران مذهبی خویش را فرا خواند.

دين قوم را فراخواند و از آنها پرسيد :مسيح
هيروديس همه سران کاهنان و علماي ِ
متی  4:2ترجمه هزاره نو
کجا بايد زاده شود؟
می توان تصور کرد که رهبران مذهبی تا حدودی گیج شده بودند .از کِی هیرودیس به
مسائل مذهبی عالقه پیدا کرده بود؟ آنها به هیچ عنوان فکر نمی کردند که هیرودیس در
مورد مسیح از ایشان سوال نماید .کام ً
ال بدیهی است که اگر ُمغ ها از رخ دادن حوادث مهم
با خبر بودند ،پس قطع ًا این حادثه نمی توانست از توجه رهبران مذهبی یهود دور مانده باشد.
و هیرودیس نیز شخصیتی نبود که نادیده گرفته شود .او سوالی پرسیده بود« ،مسیح در کجا
باید متولد می شد؟»
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نبوت

می توانید کاتبی پریشان حال را در مقابل خود تجسم کنید که مشغول پاک کردن گرد و غبار
از روی یک طومار کوچک می باشد .همکاران دانای او نگاه های خود را بر کتیبه ها دوخته
و آنها را با دقت بررسی می کنند .ترس تا حدودی برایشان غلبه کرده است .آنها می خواهند
که هیرودیس متوجه باشد که ایشان نیستند که این اخبار را نقل کرده اند بلکه پیامبری به
نام میکاه هفتصد سال قبل این چیزها را نوشته است .انگشت لرزانی به بخش مهمی از این
سند تاریخی اشاره می کند .هیرودیس عالقه چندانی به نگریستن آن از خود نشان نمی دهد.
در این حال یکی از کاتبان گلوی خود را صاف کرده چنین می خواند:

«و تو ایبِت ل ِحِ ِم ا ِفراتَه ،گر چهدر میان طوایف یهودا كوچكی ،از تو كسی برایم 
ن
بیرونخواهد آمد كهبر اسرائیلفرمانروایی خواهد کرد؛ طلوعاو از قدیمو از
میکاه  2:5ترجمه هزاره نو
ایامازلبودهاست».
پیشگویی خیلی دقیق بود .مطابق با آن ،نوزاد می باید در بیت لحم افراته متولد می شد .از
آنجاییکه دو شهر به نام بیت لحم وجود داشت ،یکی نزدیک ناصره و یکی در جنوب اورشلیم
در منطقه افراته ،پس ضروری بود که مشخص شود کدام شهرمورد نظر بود.
هیرودیس می خواست بداند که آیا میکاه نبی مطالب بیشتری نوشته بود یا نه؟ آری! متن
کام ً
ال واضح بیان می داشت که آن کسی که باید متولد می شد ،از ازل وجود داشته بود.
هیرودیس قطع ًا رنگ و روی خود را باخته بود .غیر ممکن بود! فقط خداست که می توانست
ازلی باشد .احتما ًال کاتبین در آن موقعیت عمداً سعی می کردند به هیرودیس در مورد حوادث
جاری هشدار داده و او را با مهارت خاصی مطابق با خواسته های خود هدایت کنند .ضرری
نداشت که با آنها خوشمزگی کند .هیرودیس به ظاهر می خواست به آنها بیاموزد که پادشاهان
جدید انتظار چه نوع ستایشی را دارند .او کاهنان را مرخص فرمود ...

دقيق ظهور ستاره را از ايشان
پس هيروديس ُمغان را در نهان نزد خود فراخواند و ِ
زمان ِ
تل ِحِ م روانه کرد و بديشان گفت« :برويد و درباره آن
جويا شد .سپس آنان را به بي 
کودک بد ّقت تحقيق کنيد .چون او را يافتيد ،مرا نيز آگاه سازيد تا آمده ،سجدهاش کنم».
ُمغان پس از شنيدن سخنان پادشاه ،روانه شدند و ستارهاي که در مشرق ديده بودند،
پيشاپيش آنها ميرفت تا سرانجام بر فراز مکاني که کودک بود ،بازايستاد .ايشان
با ديدن ستاره بسيار شاد شدند .چون به خانه درآمدند و کودک را با مادرش مريم
ديدند ،روي بر زمين نهاده ،آن کودک را سجده نمودند .سپس صندوقچههاي خود
3
را گشودند و هديههايي از طال و کندر و ُمر به وي پيشکش کردند.
متی  11-7:2ترجمه هزاره نو

خداوند به هدایت این افراد ادامه داد.

و چون در خواب هشدار يافتند که نزد هيروديس بازنگردند ،از راهي ديگر رهسپار
ديار خود شدند.
پس از رفتن ُمغان ،فرشته خداوند در خواب بر يوسف ظاهر شد و گفت« :برخيز،
کودک و مادرش را برگير و به مصر بگريز و در آنجا بمان تا به تو خبر دهم ،زيرا
هيروديس در جستجوي کودک است تا او را بکشد».
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پس يوسف شبانگاه برخاست ،کودک و مادرش را برگرفت و رهسپار مصر شد ،و تا
متی  15-12:2ترجمه هزاره نو
زمان مرگ هيروديس در آنجا ماند.
مطابق با آنچه تاریخ سکوالر در مورد هیرودیس ثبت کرده است ،او تالش همه جانبه ای
را برای کشتن عیسی انجام داد ،اما پسر بچه در مصر از خطر محفوظ مانده بود .مصر تا آن
زمان بر طبق داستانهای قدیمی تاریخی از اعتبار خوبی بر خوردار نبود .همواره از مصر به
عنوان مکان ظلم و ستم یاد می شد که تحت داوری خداوند قرار گرفته بود .اما اکنون چیز
متفاوتی در آن رخ داده بود .اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که از مصر با احترام و حرمت
خاصی به عنوان محلی یاد شود که او مریم و یوسف را به آنجا هدایت کرد تا در آنجا برای
عیسای نوزاد مکان امنی یابد .بدین ترتیب مصر مکان امنی برای این خانواده مخصوص گردید.
بعد از مدتی هیرودیس فوت کرد و یوسف ،مریم و عیسی به ناصره باز گشتند و در آنجا
یوسف به کار نجاری مشغول شد.

و آن کودک رشد ميکرد و قوي ميشد .او پر از حکمت بود و فيض خدا بر او قرار
لوقا  40:2ترجمه هزاره نو
داشت.

دو نوع بزرگی

برخی می گویند« ،این غیر ممکن است! خدای متعال هرگز خودش را اینقدر کوچک
نمی کند که در شکل یک نوزاد درمانده در یک اصطبل کثیف بدنیا بیاید .او هیچگاه
نمی تواند انسان شود! خدا بسیار بزرگتر از این است که قالب انسانی به خود بگیرد!»
اما آیا این طرز فکر درست است؟ شاید بهتر باشد واژه بزرگ را با دقت بیشتری بررسی
کنیم .به توضیحات زیر توجه نمایید:
 .۱یک نوع بزرگی مربوط می شود به پادشاهی که در کاخ سلطنتی خویش بسر
میبرد که مملو از دارایی و وسایل لوکس بوده و خادمینش نیز برای راحتی او دائم ًا در
تالش هستند .بدیهی است که این پادشاه هیچگاه حتی دستهای خود را کثیف نمی
کند .او چیز زیادی در مورد سختی ها و نگرانیهایی که زیردستانش مرتب ًا روبرو می
شوند ،نمی داند.
 .۲یک نوع بزرگی نیز وجود دارد که مربوط می شود به پزشک ماهری که مرکز
پزشکی مدرن وطن خود را رها کرده و در یک کشور فقیر خارجی به تاسیس درمانگاهی
پرداخته است .او در حالی که خویشتن را در معرض خطر مواجه شدن با فقر و بیمارهای
مختلف قرار داده است ،با عشق تمام به خدمت مردم آن سرزمین و درمان آنها میپردازد
و در نهایت ،جان خویش را برای آنها در همان سرزمین فدا می کند.
شما فکر می کنید کدامیک از این دو بزرگی در مورد خدای رحمان و رحیم مصداق دارد؟
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کالم
راه برقراری ارتباط بهتر کدام است :خواندن نامه یا گفتگو با کسی که نامه را نوشته
است؟ البته نامه ها مهم هستند اما برای شناخت یک شخص هیچ طریقی بهتر از ارتباط
مستقیم و گفتگویی رودررو نمی باشد .ما در طول تاریخ همواره دیده ایم که خدا برای
کسانی که به سخنان و کالم نوشتاری او ایمان داشتند احترام خاصی قائل بوده است.
اما خداوند به گفتن به ما در مورد خودش پایان نداد بلکه یک گام نیز جلوتر رفت .او
خود را با آمدن بر روی زمین به ما نشان داد.

در ابتدا کالم بود و کالم نزد خدا بود و کالم خدا بود .همان در آغاز با خدا
بود ...و کالم ،انسان خاکي شد و در ميان ما مسکن گزيد ...

یوحنا  14 ،2-1:1ترجمه هزاره نو

چه بود این کالم که در ابتدا با خدا بود و سپس جسم گردید؟ کتاب مقدس به ما میآموزد
که این کلمه چیزی جز خود عیسی مسیح نبود .این کلمه ازلی بعد از اینکه بر روی
زمین به شکل انسان متولد شد نام عیسی (به معنای نجات دهنده) را به خود گرفت.
زمانی که گفته می شود ،عیسی با خدا بود ،بدان معنا نیست که دو خدا وجود داشت.
به مطلب بدینگونه نگاه کنید .زمانی که ما سخن می گوییم به این نمی اندیشیم که
کلمات از ما جدا هستند .نمی توان ذهن را جراحی کرد و منطقه ای را در آن تحت
عنوان «کلمات» یافت .کلمات افکا ِر گفته شده یا نوشته شده می باشند که به نحو
کام ً
ال عجیبی ،ما با کالممان یک هستیم .اگر مردم به گفتار و نوشته های من انتقاد
نمایند ،درحقیقت به من انتقاد کرده اند نه به نوشته های روی کاغذ یا هجاهایی که در
هوا جریان دارند .کالم من هر تاثیری که داشته باشند ،چه خوشآیند و چه ناخوشآیند ،در
هر دو حال کام ً
ال با من یگانگی دارند .من کسی هستم که به خاطر آنها مورد ستایش
و یا سرزنش قرار می گیرم .من و کالمم یکی هستیم  .به همین ترتیب خدا و عیسی
یکی هستند .عیسی کالم خدا است.
جای تعجب نیست که خدا ،که ارتباط برقرار کننده نهایی است ،بهترین روش ارتباطی
را برگزید .او چنین تصمیمی نداشت که خویشتن را روی صفحات کاغذ محدود نماید.
او به صورت یک شخص آمد.

و کالم ،انسان خاکي شد و در ميان ما مسکن گزيد ...

یوحنا  14:1ترجمه هزاره نو

۳

در بین دانایان

بزرگ کردن عیسی برای یوسف و مریم کام ً
ال یک تجربه قلمداد می شد .او کامل و بی گناه
بود .حتی به عنوان یک نوجوان ،یک بار هم از کوره در نرفت ،حاضر جواب نبود و هیچگاه
اوقات تلخی نمی کرد .هر چند داستانهای زیادی وجود دارند که رشد عیسی مسیح در ناصره
را بیان کرده اند اما تنها یکی از آنها منبعش در کتاب مقدس است.
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والدين عيسي هر سال براي عيد پِ َسح به اورشليم ميرفتند .چون عيسي دوازده
لوقا  42-41:2ترجمه هزاره نو
ساله شد ،به رسم عيد به اورشليم رفتند.
بر طبق فرهنگ یهود ،پسر نوجوان در سن بلوغ ،به عضویت رسمی جامعه مذهبی در میآمد.
در چنین سنی تمامی امتیازات و مسئولیتهای یک مرد جوان به او واگذار می شد .قطع ًا هنگامی
که یوسف و مریم سفر سنتی مذهبی خود به اورشلیم را آغاز کردند ،در مورد این دوره خاص
۴
از زندگی عیسی نیز می اندیشیدند.

بازگشت به خانه

وقتی جشن مذهبی تمام شد ،هر کس به خانه خود بازگشت .هر چند ما از جزئیات کامل
این سفر اطالعات چندان زیادی نداریم ولی قریب به اتفاق همه قبول دارند اهالی ناصره به
دلیل ایمنی متقابل گروه ،دسته جمعی سفر می کردند.

 ...پس از پايان آيين عيد ،چون والدينش راه بازگشت را پيش گرفتند ،عيساي نوجوان
در اورشليم ماند .اما آنها از اين امر آگاه نبودند ،بلکه چون ميپنداشتند در کاروان
است ،روزي تمام سفر کردند.
سرانجام به جستجوي عيسي در ميان خويشاوندان و دوستان برآمدند .و چون او را
لوقا  45-43:2ترجمه هزاره نو
نيافتند ،در جستجويش به اورشليم بازگشتند.

جستجو

جستجوی آنها قطع ًا بسیار خسته کننده بود .آنها هر جایی که فکر می کردند پسر بچه میتواند
آنجا باشد را گشتند .وجب به وجب شیرینی پزی های بازار بازدید شدند و مناطق مختلف
ساختمان سازی که ممکن بود توجه او را به خود جلب کرده باشند به دقت مورد تفتیش
قرار گرفتند .در نومیدی ،مریم و یوسف دوباره مسیر رفت را به دقت مورد بررسی قرار دادند.
آخرین باری که او عیسی را دیده بود در معبد بود.

پس از سه روز ،سرانجام او را در معبد يافتند .او در ميان معلمان نشسته بود و به
سخنان ايشان گوش فراميداد و از آنها پرسشها ميکرد .هر که سخنان او را ميشنيد،
لوقا  47-46:2ترجمه هزاره نو
از فهم او و پاسخهايي که ميداد ،در شگفت ميشد.
به جای اینکه عیسی از دانایان معبد تعلیم یابد ،خود او به ایشان آموزش می داد .البته نه
اینکه او در آنجا موعظه می کرد ،خیر  -بلکه سواالت نافذ و بصیرت کامل فهم او همراه با
ژرفای پاسخهایش نمی توانست از نظرها دور باشد .در حقیقت دانایان و مالیان معبد به تمام
سخنان او با دقت تمام گوش می دادند .کالم خدا می گوید که دانایان شگفت زده شده بودند!
دانایان تنها گروهی نبودند که مات و مبهوت شده بودند .یوسف و مریم نیز با وجود اینکه از
یافتن عیسی احساس خرسندی می کردند ولی در عین حال بسیار شگفت زده شده بودند.
آنها بالفاصله شروع به سخن گفتن نمودند.

چون والدينش او را در آنجا ديدند ،شگفتزده شدند .مادرش به او گفت« :پسرم ،چرا
با ما چنين کردي؟ پدرت و من با نگراني بسيار در جستجوي تو بوديم».
لوقا  48:2ترجمه هزاره نو
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عیسی از آنها سوالی پرسید.

«چرا مرا ميجستيد؟ مگر نميدانستيد که ميبايد در خانه پدرم باشم؟»

یادآوری مودبانه

لوقا  49:2ترجمه هزاره نو

این نوع پاسخ عیسی نشانه حاضر جوابی بی ادبانه عیسی نبود بلکه او به زبان خیلی ساده
بیان می داشت که او در جای درست قرار داشت یعنی در خانه پدر خود .خب ،پدر او که

بود؟ منظور عیسی از لفظ پدر چه بود؟ او به چه کسی به عنوان پدر خویش اشاره می کرد؟
ما در فصل بعد ،به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت .فع ً
ال کافی است بدانیم که عیسی از
این واژه استفاده کرد تا هویت واقعی خود را مودبانه برای والدین زمینی خویش روشن سازد.
اما آنها معناي اين سخن را درنيافتند .پس با ايشان بهراه افتاد و به ناصره رفت و
مطيع ايشان بود .اما مادرش تمامي اين امور را به خاطر ميسپرد .و عيسي در قامت
و حکمت ،و در محبوبيت نزد خدا و مردم ،ترقي ميکرد .لوقا  52-50:2ترجمه هزاره نو

۴

یحیای پیامبر

عیسی تا قبل از سن سی سالگی خدمت خود را به صورت رسمی آغاز نکرد .تا آنوقت ،یحیی،
پسر زکریا شروع کرده بود تا راه را برای آمدن او آماده سازد.

در آن روزها يحياي تعميددهنده ظهور کرد .او در بيابان يهوديه موعظه ميکرد و
ميگفت«:توبه کنيد زيرا پادشاهي آسمان نزديک شده است!» یحيي همان است
که ا ِشَ ْعياي نبي دربارهاش ميگويد:
« نداي آن که در بيابان فرياد برميآورد« :راه را براي خداوند آماده کنيد! مسير
او را هموار سازيد!»»
مردم از اورشليم و سراسر يهوديه و از تمامي نواحي اطراف رود اردن نزد او ميرفتند

متی  5 ،3-1:3ترجمه هزاره نو

یحیی پیامبر ،نبوتی را که هفتصد سال قبل توسط اشعیای نبی عنوان شده بود ،تمام کرد .او
راه را برای خداوند آماده می کرد .در همان متن اشعیا اعالم کرده بود ...

ای قاصد خوشخبر ،از قلهكوه ،اورشلیم را صدا كن .پیامت را با تمام قدرت اعالم
كن و نترس .به شهرهای یهودا بگو« :خدایشما میآید» اشعیا  9:40ترجمه تفسیری
یحیی به هر کس که گوش می داد اعالم می کرد که مسیح ،آن منجی موعود فرا رسیده
بود .و این هیاهویی را ایجاد کرده بود.

تعمید

به یحیی به عنوان تعمید دهنده اشاره می شد زیرا او مردم را غسل تعمید می داد .مراسم
مذهبی غسل تعمید برای مردم آن روز خاور میانه چیز غیر معمولی محسوب نمی شد .این
مراسم از معنای عمیقی برخوردار بود .امروزه البته برداشت یکسانی از این واژه وجود ندارد.
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غسل تعمید بیان کننده احراز هویت شخص است .واژه تعمید در ریشه یونانی آن در صنعت
ریسندگی و بافندگی بکار می رفت .در جریان رنگ زدن پارچه ها ،تکه پارچه ای به درون
حوض ،فرو برده می شد و در آن رنگ مورد نظر را بخود می گرفت .در پایان رنگ پارچه
دقیق ًا همان رنگی می شد که در حوض ریخته شده بود.
یحیی بر این باور بود که یهودیان از کالم خدا منحرف شده و عقاید بشری را پذیرفته بودند.
او اعتقاد داشت که ایشان باید افکار خود را عوض کرده ،به سوی خدا بازگشته و توبه کنند.
یهودیانی که تعمید می گرفتند ،بدین ترتیب بیان می داشتند که شخص ًا با تعالیم یحیی درمورد
توبه موافق بوده و با آن یگانه شده اند.

در اين وقت ،اورشليم و تمام يهوديه و جميع حوالي اُ ْر ُد ّن نزد او بيرون مي آمدند،
و به گناهان خود اعتراف كرده ،در اُ ْر ُدن از وي تعميد مي يافتند.
پس چون بسياري از فريسيان و ص ّدوقيان را ديد كه بجهت تعميد وي مي آيند،
بديشان گفت« :اي افعي زادگان ،كه شما را اعالم كرد كه از غضب آينده بگريزيد؟
متی  8-5:3ترجمه قدیم
اكنون ثمره شايسته توبه بياوريد،

توبه

یحیای تعمید دهنده دید که برخی از شنوندگان او فریسیان و صدوقیان بودند .این دو حزب
مذهبی برای یکدیگر هیچگونه فایده ای نداشتند ،اما در یک چیز با هم مشترک بودند و
آن اینکه هر کدام از آنها فکر می کرد که برتر از دیگری می باشد .آنها غرور داشتند .یحیی
ایشان را «افعی زادگان» لقب داد زیرا که ایشان قوانین سخت و غیر قابل اجرایی را بر
دیگران وضع می کردند و خود آنچه را که موعظه می کردند ،انجام نمی دادند .او از آنها می
خواست که توبه کرده و افکار خویش را دگرگون نمایند.

احراز هویت عیسی

آنگاه عیسی از جلیل به اُ ْر ُدن نزد یحیی آمد تا از او تعمید یابد .اما یحیی او را منع نموده،
گفت« :من احتیاج دارمكه از تو تعمید یابم و تو نزد من می آیی؟» متی  14-13:3ترجمه قدیم

یحیی یک نبی بود اما او عیسی را برتر از یک نبی می دانست .عیسی احتیاج نداشت که از چیزی
توبه کند زیرا که او کامل بود .یحیی درخواست می کند که عیسی او را برای توبه از گناهان،
تعمید دهد زیرا که می دانست که خود او کسی است که به غسل تعمید نیاز دارد نه عیسی.

عيسي در پاسخ گفت« :بگذار اکنون چنين شود ،زيرا شايسته است که ما پارسايي
متی  15:3ترجمه هزاره نو
را بهکمال تحقق بخشيم ».پس يحيي رضايت داد.
عیسی اصرار داشت که از یحیی تعمید بگیرد زیرا بدین طریق می خواست توافق خویش را
نسبت به پیام یحیی در مورد زندگی پارسایانه نشان دهد .او بدین ترتیب می خواست حقانیت
پیام یحیی را تایید کند.

چون عيسي تعميد يافت ،بيدرنگ از آب برآمد .هماندم آسمان گشوده شد و او روح
خدا را ديد که همچون کبوتري فرود آمد و بر وي قرار گرفت .سپس ندايي از آسمان
دررسيد که «اين است پسر محبوبم که از او خشنودم ».متی  17-16:3ترجمه هزاره نو
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بزودی ما به این آیه با دقت بیشتری نگاه خواهیم کرد ،اما اکنون اجازه دهید که موضوع
فعلی را ادامه دهیم.

بره خدا

فرداي آن روز ،يحيي چون عيسي را ديد که بهسويش ميآيد ،گفت« :اين است
بره خدا که گناه از جهان برميگيرد! اين است آن که دربارهاش گفتم «پس
از من مردي ميآيد که بر من برتري يافته ،زيرا که پيش از من وجود داشته است»».
یوحنا  30-29:1ترجمه هزاره نو

یحیی ،عیسی را همان مسیح موعود معرفی می کند ،همان کسی که گناه دنیا را بر می دارد.
او بیان داشت که عیسی مسیح قبل از او از ازل وجود داشت .یوحنا می گوید ...

«و من دیده شهادت میدهم که این است پسر خدا».

یوحنا  34:1ترجمه قدیم

زمانی ،من مشغول تدریس کتاب مقدس به یک زن و شوهر جوانی بودم .وقتی به این آیه
رسیدیم که «اینکبرهخدا کهگناهجهانرا برمیدارد!» ،خانم با احساس و هیجان زیاد گفت:

«بره ،بره! آیا  ...آیا این بره با بره هایی که در عهد عتیق درباره اش می خوانیم رابطه ای دارد؟»

من در پاسخ به او گفتم« :بله ،رابطه ای بین این دو وجود دارد و بعداً خواهیم دید که این دو،
تنها زمانی معنای درست خود را بدست می آورند که در کنار هم قرار بگیرند».
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وحدت مرکب
در طی هزار سال ،خداوند تالش کرد تا اسرائیلی ها را به جایی برساند که دست از پرستش
خدایان غیر بردارند .برای اینکه آنها از بت پرستی خود دست بردارند آنها مورد هجوم قرار
گرفتند و در نتیجه به تبعید برده شدند .در نهایت اسرائیل تنها خدای واحد را پرستیدند.
و اکنون خداوند می خواست که قوم منتخب او به همراه اقوام دیگر چیز بیشتری در
مورد او بدانند ،آنها تا زمانی که به یگانگی خدا پی نبرده بودند ،نمی توانستند این حقیقت
تازه در مورد خدا را هضم کنند.
حقیقت داشت که

 ...ی ُه َوه ،خدایما ،خداوند یکتاست.

تثنیه  4:6نرجمه هزاره نو

اما این وحدت ،یک وحدت مرکب است.
ما این مفهوم را همیشه بکار می بریم .به عنوان مثال گاهی در مورد مجتمع بیمارستان
یا دانشگاه سخن می گوییم .ما می دانیم که فقط یک دانشگاه وجود دارد اما تشکیل
شده از ساختمانهای مختلف است؛ یک بیمارستان وجود دارد اما دارای واحدها و بخشهای
مختلف می باشد .به همین طریق زمانی که در مورد خدا به عنوان وحدت مرکب سخن
می گویم ،منظورمان این است که خدا یکی است ،اما سه شخص را در برمی گیرد:
پدر ،پسر ،و روح القدس .در الهیات مسیحی به این موضوع به عنوان تثلیث (وحدت سه
گانه) اشاره می شود ،یعنی سه در یک.
در طول قرنها ،انبیا همواره جمع بودن یگانگی خدا را تایید کرده اند .زمانی که خداوند
انسان را خلق کرد گویی با خودش سخن می گفت .موسی در این مورد چنین می نویسد...

 ...خدا گفت« :انسان را به صورت خودمان و شبیه خودمان بسازیم »...
زمانی که آدم گناه کرد،

پیدایش  26:1ترجمه هزاره نو

 ...یهوه خدا فرمود« :اکنون آدم همچون یکی از ما شده است که نیک و بد را
پیدایش  22:3ترجمه هزاره نو
میشناسد »...
در مورد زمانی که خداوند مردم بابِل را پراکنده کرد ،موسی از زبان خدا چنین می نویسد ...
«اكنون نازل شويم و زبان ايشان را در آنجا مشوش سازيم تا سخن يكديگر
را نفهمند ».پس خداوند ايشان را از آنجا بر روى تمام زمين پراكنده ساخت...
پیدایش  8-7:11ترجمه قدیم

حتی واژه ای که انبیا برای داللت کردن بر خدا بکار
برده اند ،یعنی الوهیم ،بیانگر نوعی وحدت مرکب می
باشد .در دستور زبان عبرانی الوهیم ،اسم جمع* است
و مفهوم مرکب بودن را در بر دارد ،اما خود واژه مفرد
است که به معنای وحدانیت است.

* در زبان فارسی اسامی فقط شکل
جمع و یا مفرد دارند .اما در زبان
عبرانی مانند زبان عربی اسامی به
شکل مفرد ،مثنی (فقط دو تا) و
جمع (بیشتر از دو) دیده می شوند.
واژه الوهیم جمع است.
ادامه در صفحه بعد
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زمانی که خداوند به عنوان خدا-انسان به زمین آمد ،او وحدت مرکب خویش را با
جزئیات دقیقتری نشان داد .ما می خوانیم زمانی که جبرئیل فرشته با مریم سخن
گفت ،او بیان داشت ...

«روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خداي متعال بر تو سايه خواهد
افکند .از اين روي ،آن مولو ْد مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد».
لوقا  35:1ترجمه هزاره نو

در یک جمله می توان گفت که جبرئیل با اینکه یک خدا را مد نظر داشته است در
عین حال در مورد سه شخص سخن گفته است .از این به بعد ما به این موضوع به
دفعات زیاد در کتاب مقدس روبرو خواهیم شد .به عنوان مثال ،همین االن خواندیم که،

ا ّما عيسي چون تعميد يافت ،فوراً از آب برآمد كه در ساعت آسمان بر وي
گشاده شد و روح خدا را ديد كه مثل كبوتري نزول كرده ،بر وي مي آيد .آنگاه
خطابي از آسمان در رسيد كه «اين است پسر حبيب من كه از او خشنودم».
متی  17-16:3ترجمه قدیم

سه هویت در اینجا وجود دارد :عیسی ،روح خدا و ندایی از آسمان ،اما این سه با هم
یک خدای مرکب از وحدت سه گانه را تشکیل می دهند که نام شخصی او یهوه می
باشد که همان خداوند است.
درک مفهوم وحدت مرکب در مثالهایی از قبیل بیمارستان و دانشگاه چندان مشکل
نیست ،اما زمانی که این مفهوم در مورد خداوند بکار برده می شود ،درک آن مشکل
می گردد .در طی سالها ،تالشهای مختلفی صورت گرفت است تا سه-یگانگی یا وحدت
سه گانه خدا را شرح دهند:
 .۱آب :که در سه شکل وجود دارد :مایع ،بخار و یخ .ولی در هر حال هر سه آب می
باشند.
 .۲ابعاد :یک جعبه دارای طول ،عرض و ارتفاع می باشد؛ اما هر چند آن سه بُعد
یکی نیستند ،ولی از یکدیگر قابل تفکیک نمی باشند.
 .۳ضرب:

۱=۱x۱x۱

 .۴خورشید :که مرکب است از یک جرم فضایی ،اشعه های نورانی نامرئی ،و اشعه
های گرمایی که هر سه عناصر متمایز از هم بوده ولی یک خورشید می باشد.
هر چند برخی از این مثالها برای درک بهتر موضوع مفید هستند ،اما با وجود این ،برای
ارائه دادن درک کاملی از موضوع ناقص می باشند .ما باید مراقب باشیم که مبادا خدا را
آنقدر پایین بیاوریم که برای شناختش ،وی را در سطح خودمان قرار دهیم .خداوند می
گوید یکی از دالیلی که ما نمی توانیم او را درک کنیم این است که ...

پس پنداشتی که من نیز چون توام...

مزمور  21:50ترجمه هزاره نو

زمانی که ما بچه بودیم ،با وجود اینکه دلیل وجود خیلی از چیزها را نمی فهمیدیم ولی
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وجود آنها را قبول داشتیم« .برق چیست؟ چرا وقتی دوشاخه را از پریز برق بیرون میکشم،
جریان برق که از سیم قطع شده است برروی زمین ریخته نمی شود؟ ما نمیتوانیم
جریان برق را ببینیم .منظور شما چیست از اینکه می گویید اگر من انبرک را داخل پریز
ببرم ،آسیب خواهم دید؟» فقط به خاطر اینکه ما وجود برق را خوب نمیتوانیم درک
کنیم دلیل این نمی شود که ارزش واقعی بودن آن کاهش یابد.
ما به عنوان انسانهای بالغ و رشد یافته ،گاهی سعی می کنیم محیط اطراف خود را بر
طبق توانایی های خود بشناسیم .امروزه بعد از گذشت قرنها ،مباحثی که در گذشته های
دور بسیار دشوار بودند جنبه عام یافته و هر کسی ادعای فهم آنها را دارد .با وجود این
ما همواره باید فروتن باشیم .قسمت اعظم کیهان هنوز در رمز و راز است .انسانهای صد
سال آینده احتما ًال به ما به عنوان افراد نابینا نگاه خواهند کرد زیرا بسیاری از چیزهایی
که برای آنها روشن خواهد بود ،برای ما امروز در تاریکی است .زمانی خواهد آمد که
مفهوم تثلیث نیز کام ً
ال روشن شده و هر کس فهم درستی از آن خواهد یافت.
حتی اگر آن زمان فرا رسد ،ما باید همواره متوجه باشیم که توانایی فکر و اندیشه ما
آنقدر محدود است که نمی توانیم مفهوم خدای نامتناهی را در اذهان محدود خود جا
دهیم .فهم درست این است که بدانیم خدایی که خود را در کتاب مقدس مکاشفه
کرده است ،خدایی است که همه ما به خاطر عظمت او همواره در حیرت خواهیم بود.
حقایقی در مورد خداوند وجود دارند که ماورای درک عقالنی ما بوده و از حوزه اندیشه
ما خارج می باشند .مفاهیم مکمل و پیچیده ای در زمینه شناخت خداوند وجود دارند
که هضم آنها برای ما غیر ممکن هستند .مفهوم کلی خدای ازلی و ابدی آنقدر عظیم
است که در اندیشه ما جای نمی گیرد و برای ما قابل هضم نمی باشند .تالش برای
تصور و درک مفهوم خدایی که همه جا وجود دارد ،تالش بی جایی خواهد بود .درک
همین دو حقیقت برای اذهان محدود ما غیر ممکن است .درباره وحدت مرکب خدا
هیچ فرقی نخواهد کرد.

چیزهای مخفی از آن ی ُه َوه خدای ماست و اما چیزهای مكشوف تا به ابد از
آن ما و فرزندان ما است ،تا جمیع كلمات این شریعت را به عمل آوریم ...
تثنیه  29:29ترجمه هزاره قدیم

کتاب مقدس چه چیزی را آموزش نمی دهد:

❖

❖سه خدایی :مصریان باستان به سه خدایی اعتقاد داشتند .آنها خدایان خود را در
دسته سه تایی قرار می دادند .سه خدایی که در یک خوشه قرار داشتند .غالب ًا آنها
هوروس پسر.
اوزیریس پدر ،ایزیس مادر،
به عنوان یک خانواده قلمداد می شدند:
ِ
ِ
امروزه یکی از تفاسیر بسیار نادرست از تثلیث این است که خدا را به عنوان پدر،
مریم را به عنوان ملکه آسمان و به عنوان مادر و عیسی را به عنوان پسر معرفی
می کند .این نظریه در کتاب مقدس جایگاهی ندارد.

❖

❖مدالیزم (حالت گرایی) :مطابق با این تفکر ،سه نقش توسط یک شخص ایفا
می شود ،مانند اینکه یک مرد در عین حال هم پسر است و هم شوهر و هم پدر.

فصل یازده
۱
۲
۳
۴
۵

وسوسه شده
قدرت و شهرت
نیقودیموس
عدم پذیرش
نان حیات
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۱

وسوسه شده

در ابتدای آفرینش ،شیطان با متوسل شدن بر قدرت و موقعیت
خویش ،بر علیه خداوند قیام کرد .و اکنون خدای پسر* ،با وجود
خدا بودنش ،جالل و حشمت خود را در آسمان کنار گذاشته ،ظاهر
انسانی را برخود گرفته بر زمین آمده بود .شیطان گمان می کرد که می توانست عیسی
را به آسانی اسیر خود کند .برای شیطان پیروزی بزرگی محسوب می شد اگر می توانست
عیسی را مطیع خویش گرداند .اکنون زمان آن رسیده بود که خداوند حقایق دیگری را در
مورد خودش آشکار نماید.

*برای توضیحات بیشتر در
مورد «پسر خدا» به صفحات
 163تا  165نگاه کنید.

آنگاه عیسی به دست روح به بیابان برده شد تا ابلیس* او را
تجربه نماید چون چهل شبانهروز روزه داشت ،آخر گرسنه گردید.

*ابلیس یعنی تهمت
زننده کاذب ،افترا زننده

متی  2-1:4ترجمه قدیم

اکنون مسیح برای یک مدت طوالنی غذا نخورده بود.

آنگاه وسوسهگر نزدش آمد و گفت« :اگر پسر خدايي ،به اين سنگها بگو نان شوند!»

یک پیشنهاد

متی  3:4ترجمه هزاره نو

ابلیس انجام کاری را به عیسی پیشنهاد کرد که مورد تایید همگان بود ،یعنی مراقبت از
سالمت جسمانی .از طرفی این به نظر موقعیت خوبی بود برای عیسی که شخصیت واقعی
خویش را ثابت کند .اگر عیسی خدا بود و او دنیا را با کلمات خویش آفریده بود ،پس تبدیل
سنگها به نان برای او کار بسیار آسانی قلمداد می شد .اما معایبی وجود داشت .اگر عیسی
این کار را انجام می داد ،در حقیقت اطاعت خویش را از شیطان نشان داده و از دستورات
او اطاعت کرده بود.

عيسي در پاسخ گفت« :نوشته شده است که« :انسان تنها به نان زنده نيست ،بلکه
متی  4:4ترجمه هزاره نو
به هر کالمي زنده است که از دهان خدا صادر شود»».

عیسی از کتاب مقدس نقل می کند

عیسی با نقل آیات کتاب مقدس که کالم نوشتاری خداست ،به شیطان پاسخ داد .او بیان
داشت که پیروی از خدا بسیار مهمتر از تامین نیازهای جسمانی است .این یک عبارت بسیار
مهمی است زیرا که توجه بیش از حد انسانها به نیازهای جسمانی باعث نادیده گرفتن سالمت
روحانی اشان شده است.

«انسان را چه سود که تمامي دنيا را ب ِ َبرد اما جان خود را ببازد؟»

شیطان «نقل می کند»

مرقس  36:8ترجمه هزاره نو

سپس ابليس او را به شهر مق ّدس برد و بر فراز معبد قرار داد و گفت« :اگر پسر
خدايي ،خود را بهزير افکن ،زيرا نوشته شده است« :درباره تو به فرشتگان خود فرمان
برخورد»».
خواهد داد و آنها تو را بر دستهايشان خواهند گرفت ،مبادا پايت به سنگي
َ
متی  6-5:4ترجمه هزاره نو
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و شیطان با گستاخی به وسوسه ادامه داد« .ثابت کن ،ثابت کن اگر تو پسر خدا هستی! اگر
خدا واقع ًا پدر تو است ،پس قطع ًا از تو مراقبت خواهد کرد!»
شیطان شروع به بیان بخشی از کتاب مزامیر نمود .او عاشق مذهب است و نقل آیات کتاب
مقدس یکی از حربه های مورد عالقه او می باشد .اما مسئله اینجا بود که شیطان آیات کتاب
مقدس را دقیق بیان نمی کرد .او بخشی از کتاب مقدس را بر گزیده بود که در رسیدن به
هدف برایش مفید بود .او همین کار را در مورد آدم و حوا در باغ عدن انجام داده بود و اکنون
همین حربه را در مورد عیسی بکار می برد.

عیسی از کتاب مقدس نقل قول می کند

بار دیگر ،عیسی با نقل قول از کتاب مقدس به شیطان پاسخ می دهد ،اما عیسی آن را به
درستی نقل می کرد.

عیسی وی را گفت« :و نیز مكتوب است«خداوند خدای خود را تجربه مكن»».

رد کردن پیشنهاد

متی  7:4ترجمه قدیم

پسابلیساو را بهكوهی بسیار بلند برد و همهممالک جهانو جاللآنها را بدو نشانداده،
بهوی گفت« :اگر افتادهمرا سجدهكنی ،همانا اینهمهرا بهتو بخشم».

متی  9-8:4ترجمه قدیم

شیطان می خواست تمام ممالک جهان را به عیسی بدهد ،اگر فقط عیسی
او را پرستش می کرد .از طرفی آیا این همان چیزی نبود که خود عیسی
نیز طالب آن بود که مردم در نهایت از او پیروی کنند؟ چیزی که شیطان ذکر نکرده بود این
بود که اگر عیسی شیطان را پرستسش می کرد ،در حقیقت خود را در خدمت شیطان قرار
میداد .پرستش و خدمت همیشه در کنار یکدیگر هستند .شما نمی توانید آن دو را از هم جدا
کنید .اما حربه شیطان در این مرتبه نیز کارایی نداشت .عیسی از کتاب مقدس نقل می کند:

شیطان به معنای
دشمن می باشد.

آنگاه عیسی وی را گفت« :دور شو ای شیطان ،زیرا مكتوب استكه«خداوند خدای
خود را سجده كن و او را فقط عبادت نما»».
در ساعت ابلیس او را رها كرد و اینک فرشتگانآمده ،او را پرستاری می نمودند.

متی  11-10:4ترجمه قدیم

شیطان در میدان حیله های خود ،در به دام انداختن عیسی موفق نشد .عیسی فراتر از رسوایی
بود و هرگز تسلیم وسوسه نمی شد .شیطان بارها و بارها
حربههای خود را به قصد نابود کردن عیسی تکرار کرد.
شیطان گمان می برد که به پیروزی نزدیک شده است زیرا که
۱
یحیی تعمید دهنده به زندان افکنده شده بود.

درﯾﺎى
ﺟﻠﯿﻞ

و چونعیسی شنید كهیحیی گرفتار شدهاست ،بهجلیلروانهشد،
و ناصرهرا ترک كرده ،آمد و بهكفرناحوم ،بهكناره دریا در
متی  13-12:4ترجمه قدیم
حدود زبولونو نفتالیمساكنشد.

رود اردن

ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم
ﺗﯿﺒﺮﯾﺎ

ﺟﻠﯿﻞ
ﻧﺎﺻﺮه
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بی گناه
در نبرد بین خیر و شر هیچ توازنی وجود ندارد .عیسی ،خدای خالق ،بسیار قدرتمند تر
از شیطان است زیرا که شیطان مخلوق است .هر چند عیسی مورد وسوسه قرار گرفت،
ولی هرگز تسلیم وسوسه نشد .او کامل بود.
پیامبران راستین و دروغین آمده و رفته اند ،ولی هیچکدام از آنها ادعای بی گناهی نداشته
اند .کتاب مقدس حاوی زندگی انسانهای زیادی می باشد که یا به عنوان گناهکار معرفی
شده اند و یا به گناهان خویش اعتراف کرده اند .اما عیسی مسیح هرگز گناه نکرد .شما
وقت خود را تلف خواهید کرد اگر در کتاب مقدس به دنبال آیه ای بگردید که داللت بر
گناهکار بودن عیسی و یا طلب آمرزش نماید .حتی کسانی که با عیسی خیلی نزدیک
و با شخصیت وی کام ً
ال آشنا بودند در مورد او چنین نوشته اند...

...او هيچ گناه نکرد ،و فريبي بر زبانش يافت نشد.

اول پطرس  22:2ترجمه هزاره نو

وسوسه شدن عیسی فقط به عنوان راهی بود که او با انسانیت یگانه شود .زمانی که در نهایت،
خداوند بشریت را داوری نماید ،هیچکس نمی تواند در مقابل او ایستاده و بگوید« ،خداوندا،

تو درد ما را نمی فهمی! تو در کاخ متولد شدی و من در خرابه .تو هیچگاه وسوسه نشده
ولی من وسوسه شدم .تو چطور می توانی مرا داوری نمایی در حالی که هیچگاه با آنچه من
گرفتارش بودم دست و پنجه نرم نکردی ».خیر ،کتاب مقدس می فرماید ما خدایی نداریم که...
 ...نتواند با ضعفهاي ما همدردي کند ،بلکه کسي است که از هر حيث همچون
عبرانیان  15:4ترجمه قدیم
ما وسوسه شده است ،بدون اينکه گناه کند.

۲

قدرت و شهرت
عيسي پس از گرفتار شدن يحيي ،به جليل رفت .او خبر خوش خدا را موعظه ميکرد
و ميگفت« :زمان بهکمال رسيده و پادشاهي خدا نزديک شده است .توبه کنيد و
مرقس  15-14:1ترجمه هزاره نو
به خبر خوش ايمان آوريد».

از آنجاییکه قوم اسرائیل در نشان دادن رابطه خدا با انسان شکست خورد و نتوانست نور باشد،
به همین خاطر عیسی آمد تا ملکوت تازه ای ارائه دهد .او قصد نداشت که نوعی امپراطوری
سیاسی راه بیندازند که قوانین آن بر روی تخت سنگ نوشته شده و قابل اجرا نباشند بلکه
ملکوت او ملکوت روحانی بود که در دسترس همگان بوده و قوانین آن بر روی قلب انسانها
نقش بسته و از جانب خدا تقویت می گردید.
او انسانها را دعوت به توبه می کرد .توبه ای که در درون رخ می داد و افکار انسانها را دگرگون
می کرد .قلب انسانها جایی بود که عیسی قصد داشت تا حکومت خود را از آنجا آغاز کند.

چون عيسي از کناره درياي جليل ميگذشت ،شمعون و برادرش آندرياس را ديد
که تور به دريا ميافکندند ،زيرا ماهيگير بودند .به آنان گفت« :از پي من آييد که
شما را صياد مردمان خواهم ساخت».
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آنها بيدرنگ تورهاي خود را وانهادند و از پي او روانه شدند .چون کمي پيشتر رفت،
يعقوب پسر ِزبِدي و برادرش يوحنا را ديد که در قايقي تورهاي خود را آماده ميکردند.
بيدرنگ ايشان را فراخواند .پس آنان پدر خود ِزبِدي را با کارگران در قايق ترک
مرقس  20-16:1ترجمه هزاره نو
گفتند و از پي او روانه شدند.

اقتدار

آنها به َکفَرناحوم رفتند .چون روز شَ ّبات فرارسيد ،عيسي بيدرنگ به کنيسه رفت و
به تعليم دادن پرداخت .مردم از تعليم او در شگفت شدند ،زيرا با اقتدار تعليم ميداد،
مرقس  22-21:1ترجمه هزاره نو
نه همچون علماي دين.

هرکس که به عیسی گوش می کرد ،در شخصیت او چیز عجیبی می یافت .تعالیم او توجه
همگان را به خود جلب می کرد و این کام ً
ال بدیهی بود زیرا که آنها به خود خدا گوش میدادند.
لیکن عیسی نه تنها با اقتدار سخن می گفت ،بلکه اقتدار خویش را عم ً
ال نشان می داد.

در آن هنگام ،در کنيسه آنها مردي بود که روح پليد داشت .او فرياد برآورد« :اي
عيساي ناصري ،تو را با ما چه کار است؟ آيا آمدهاي نابودمان کني؟ ميدانم کيستي!
مرقس  24-23:1ترجمه هزاره نو
تو آن ق ّدوس خدايي!»
این شخص دیوزده بود .یکی از فرشتگان شیطان با رضایت خود آن شخص در درون وی
ساکن شده بود .آن دیو عیسی را خوب می شناخت و به همین خاطر او را قدوس خدا نامید!

عيسي او را نهيب زد و گفت« :خاموش باش و از او بيرون بيا».

مرقس  25:1ترجمه هزاره نو

از آنجاییکه دیوها معمو ًال حقیقت را به نفع خود تغییر می دهند ،به همین خاطر عیسی
نمیخواست که آنها در مورد او با دیگران سخن بگویند .در حقیقت خود مسیح با بیرون
کردن آن روح پلید اعالم کرده بود که همان نجات دهنده می باشد.

آنگاه روح پليد آن مرد را سخت تکان داد و نعرهزنان از او بيرون آمد.
مردم همه چنان شگفت زده شده بودند که از يکديگر ميپرسيدند« :اين چيست؟
تعليمي جديد و با اقتدار! او حتي به ارواح پليد نيز فرمان ميدهد و آنها اطاعتش
ميکنند ».پس ديري نپاييد که آوازه او در سرتاسر سرزمين جليل پيچيد.
مرقس  28-26:1ترجمه هزاره نو

قدرت عجیب عیسی موضوع اصلی بحثهای داغ محلی شده بود و این فقط آغاز کار بود.

مردي جذامي نزد عيسي آمده ،زانو زد و البهکنان گفت« :اگر بخواهي ،ميتواني
پاکم سازي».
عيسي با شفقت دست خود را دراز کرده ،آن مرد را لمس نمود و گفت« :ميخواهم،
مرقس  42-40:1ترجمه هزاره نو
پاک شو!» دردم ،جذا ْم ترکش گفت و او پاک شد.
کتاب مقدس می گوید که عیسی انواع بیماری های مزمن و زننده را که انسانها را زمین گیر
می کردند شفا می داد .هیچ شخصی نبود که به خاطر بیماری شدید و غیر قابل درمانش،
نتواند شفا یابد .عیسی حتی مرده را زنده کرد.
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عیسی برای سرگرمی مردم نمایش اجرا نمی کرد .او نه تنها دلسوز واقعی مستمندان بود بلکه
می خواست به همگان ثابت کند که او و پیامش هر دو از آسمان است .او برای رسیدن به
این هدف به اسب و ارابه و لشکر نیاز نداشت .تنها چیزی که نیاز داشت این بود که سخن
بگوید .او کالم بود  ...منجی موعودی که تمامی انبیا در موردش سخن گفته بودند.

دیوها
مسیح بر تمام خلقت تسلط داشت .و موجودات روحانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند.
کتاب مقدس می گوید:

...همهچيز بهواسطه او آفريده شد :آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است ،ديدنيها
و ناديدنيها ،تختها و فرمانرواييها ،رياستها و قدرتها؛ همه موجودات بهواسطه او
و براي او آفريده شدند .او پيش از همهچيز وجود داشته...
کولسیان  17-16:1ترجمه هزاره نو

اگر کسی از جهان ارواح وحشت دارد باید بداند که عیسی مسیح آمده است تا او را از
این ترس برهاند .ما در صفحات بعدی این کتاب خواهیم دید که عیسی چگونه اینکار
را انجام می دهد.

۳

نیقودیموس

مردي بود از َفريسيان ،نيقوديموس نام ،از بزرگان يهود .او شبي نزد عيسي آمد و
به وي گفت« :استاد *،ميدانيم تو معلّمي هستي که از سوي خدا آمده است ،زيرا
هيچکس نميتواند آياتي را که تو به انجام ميرساني،
*استاد (خاخام) درفرهنگ یهود
لقبی بود که برای معلمین
به عمل آورد ،مگر آنکه خدا با او باشد».
عيسي در پاسخ گفت« :آمين ،آمين ،به تو ميگويم ،تا
کسي از نو زاده نشود ،نميتواند پادشاهي خدا را ببيند» .

مذهبی یهود ،به منظور احترام
و عزت بکار برده می شد.

یوحنا  3-1:3ترجمه هزاره نو

نیقودیموس مرد معتبری بود .او عضو شورای عالی یهود (سنهدرین) بود که به عنوان هیئت
مشاوره رومی ها قلمداد می شد .به عنوان یک فریسی او احکام موسی را مو به مو اجرا
میکرد و به عنوان یک یهودی ،خود را از نژاد منتخب می دانست .نیقودیموس از یک شجره
نامه مفتخری برخوردار بود؛ همه چیز در مورد تولد او عالی محسوب می شد .اما مسیح نقطه
ضعفی در پرونده به ظاهر کامل او می یابد« ،تو باید از نو زاده شوی ».چگونه امکان دارد
که شخصی از نو متولد شود؟

نيقوديموس به او گفت« :کسي که سالخورده است ،چگونه ميتواند زاده شود؟ آيا
ميتواند ديگربار به رحم مادرش بازگردد و به دنيا آيد؟»
عيسي جواب داد« :آمين ،آمين ،به تو ميگويم تا کسي از آب و روح زاده نشود،
نميتواند به پادشاهي خدا راه يابد .آنچه از بش ِر خاکي زاده شود ،بشري است؛ ا ّما
آنچه از روح زاده شود ،روحاني است .عجب مدار که گفتم «بايد از نو زاده شويد!»»

یوحنا  7-4:3ترجمه هزاره نو
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عیسی در مورد تولد فیزیکی نیقودیموس به عنوان یک نوزاد سخن نمی گفت ،یعنی زمانی
که او از آب و گوشت متولد شده بود .تولد دوم یک تولد روحانی محسوب می شد ،یک آغاز
روحانی .تولد جسمانی برای وارد شدن به بهشت کافی نیست ،بلکه همچنین نیاز دارید که
یک بار دیگر با تولدی روحانی متولد شوید .اما چگونه یک شخص می تواند تولد روحانی
یابد؟ مسیح ادامه می دهد:

«همانگونه که موسي مار را در بيابان برافراشت ،پسر انسان نيز بايد برافراشته شود،
تا هرکه به او ايمان آ َو َرد ،حيات جاويدان داشته باشد ».یوحنا  15-14:3ترجمه هزاره نو
مسیح می گفت که برای تولد دوباره ،نیقودیموس می باید مانند مردم زمان موسی باشد .او
باید ابتدا می پذیرفت که گناهکار است .سپس باید تغییری در ذهن او صورت می گرفت مبنی
بر اینکه تولد جسمانی و موقعیت اجتماعی وی نمی توانست او را مقبول خدا گرداند .و در
عوض او باید می فهمید که فقط توکل به عیسی که از آسمان بر زمین آمده بود می توانست
زمینه را برای مقبولیت او به خدا فراهم نماید .اگر نیقودیموس به عیسی خداوند ایمان می
آورد ،آنگاه خداوند مطابق با وعده خود حیات جاودان را به او هدیه می داد.

ایمان و توکل

ایمان در این متن چیزی بیشتر از مفهوم ذهنی می باشد .یک اسرائیلی ممکن بود آگاهی
برنجی موسی ،او را شفا می دهد ،اما اگر او
کافی داشته باشد به اینکه نگاه کردن به مار
ِ
عم ً
ال این ایمان خود را با نگاه کردن به آن ستونی که مار بر آن آویخته شده بود ،به نمایش
نمی گذاشت قطع ًا می مرد .در معنای کتاب مقدسی واژۀ ایمان ،عمل اراده نیز نهفته است
که مترادف باور و توکل است.
این که شخص به چه چیز یا چه کسی ایمان داشته باشد بسیار مهم و حتی حیاتی است!
چند سال پیش آدم دیوانه ای در درون کپسولهای آرام بخش ،مواد سمی ریخت .بیمارانی
که دچار سر درد بودند با ایمان به اینکه این قرصها همانهایی هستند که در موردشان تبلیغ
شده بود ،آنها را مصرف کردند و مردند .ایمان آنها درست بود اما آنها نا آگاهانه به چیز
نادرستی توکل کرده بودند.
انسان ممکن است خالصانه ایمان داشته باشد که یک خدای دروغین می تواند او را از
صداقت متکی بر یک باور غلط ،کشنده است .اما اگر ایمان او بر خدای
گناهانش برهاند ،اما
ِ
ً
قادر مطلق باشد ،چنان ایمانی نتیجه کامال متفاوتی به همراه خواهد داشت ،زیرا همانطور که
تاکنون دانستیم خدا به وعده های خویش وفادار می باشد.

محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان
«زيرا خدا جهان را اينقدر ّ
یوحنا  16:3ترجمه قدیم
آورد ،هالك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد».

حیات جاودان

مسیح وعده داد که هر کس به او ایمان آورد از حیات جاودان برخوردار خواهد شد .فرشته
به یوسف و مریم دستور داده بود تا پسر خود را عیسی نام گذاری کنند که به معنای رهاننده
و نجات دهنده است .و اکنون خود عیسی بیان می داشت که او بشر را از عواقب گناه که
مجازات ابدی در دریاچه آتش می باشد ،رهایی می بخشد.
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«زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوري كند ،بلكه تا به وسيله
یوحنا  17:3ترجمه قدیم
او جهان نجات يابد».
مسیح به زمین نیامده بود تا آن را داوری کند .بلکه او آمده بود تا جهان را از بالیی که گناه،
شیطان و مرگ بوجود آورده بودند نجات بخشد.

«هرکه به او ايمان دارد محکوم نميشود ،ا ّما هرکه به او ايمان ندارد ،هماينک محکوم
شده است ،زيرا به نام پسر يگانه خدا ايمان نياورده است ».یوحنا  18:3ترجمه هزاره نو

حد واسطی نیست

مسیح فرمود کسانی که به او ایمان می آوردند دیگر به عنوان گناهکار داوری نمی شدند.
اما کسانی که به او ایمان نمی آوردند از همان لحظه تحت داوری بودند .حد واسطی وجود
نداشت؛ هیچکس نمی توانست از آن بگریزد .انسان نمی تواند بگوید« ،من در مورد این
مطلب فکر خواهم کردم »،و یا اینکه خود را در موقعیت خنثی قرار دهد .شخص یا باید ایمان
بیاورد و یا اینکه بی ایمان محسوب شود .عدم انتخاب در حقیقت خود نوعی انتخاب بود.
در عین حال شما مجبور نبودید که برای دانستن سرنوشت ابدی خود منتظر مرگ باشید.
عیسی رک و پوست کننده مطلب را بیان داشته بود .انسان محکوم شده بود و مجازاتش
دریاچه آتش بود مگر آنکه برای آزاد شدن به عیسی توکل کند .آنگاه حیات جاودانی را بدست
می آورد .این وعده ای بود که عیسی داده بود.

«آمين ،آمين ،به شما ميگويم ،هرکه کالم مرا به گوش گيرد و به فرستنده من
ايمان آورد ،حيات جاويدان دارد و به داوري نميآيد ،بلکه از مرگ به حيات منتقل
یوحنا  24:5ترجمه هزاره نو
شده است».
ولی عیسی داوری گناه را نادیده نگرفته بود .او می دانست کسانی هستند که با اراده خود
تصمیم می گیرند که به او ایمان نیاورند.

«و محکوميت در اين است که نور به جهان آمد ،ا ّما مردمان تاريکي را بيش از نور
دوست داشتند ،چراکه اعمالشان بد است .زيرا هر آن که بدي را بهجا ميآورد از نور
نفرت دارد و نزد نور نميآيد ،مبادا کارهايش آشکار شده ،رسوا گردد».
یوحنا  20-19:3ترجمه هزاره نو

مسیح در باره نور روحانی سخن می گفت که نقطه متضاد تاریکی روحانی است .او گفت که
بسیاری از نور تنفر خواهند داشت زیرا که نور ،گناه را مکشوف می کند .مردم دوست ندارند
که به عنوان گناهکار شناخته شوند .ایشان ترجیح می دهند که گناهان خویش را کتمان
کرده و یا دیگران را مسئول گناهان خویش بدانند درست همانطور که آدم و حوا عمل کردند.
کتاب مقدس می گوید که چنین انسانهایی تاریکی را ترجیح می دهند .اما این نور چیست؟

سپس عيسي ديگربار با مردم سخن گفته ،فرمود« :من نور جهانم »...

یوحنا  12:8ترجمه هزاره نو

در ابتدای آفرینش خداوند نور را آفرید تا ما بتوانیم راه خویش را در دنیای مادی پیدا کنیم.
اکنون او به این دنیا آمده بود تا برای طریق روحانی ما ،نور باشد.

«هرکه از من پيروي کند ،هرگز در تاريکي راه نخواهد پيمود ،بلکه از نو ِر زندگي
یوحنا  12:8ترجمه هزاره نو
برخوردار خواهد بود».
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۴

عدم پذیرش

پس از چند روز ،چون عيسي ديگربار به َکفَرناحوم درآمد ،مردم آگاه شدند که او به
خانه آمده است .گروهي بسيار گردآمدند ،آنگونه که حتي جلو در نيز جايي نبود ،و
او براي آنها کالم را موعظه ميکرد .در اين هنگام ،جمعي از راه رسيدند و مردي
مرقس  3-1:2ترجمه هزاره نو
مفلوج را که چهار نفر حمل ميکردند ،پيش آوردند.

این سناریویی بود که هر جایی که عیسی وارد می شد رخ می داد .به محض اینکه عیسی
در جایی ظاهر می شد ،بیماران و مفلوجان دور او جمع می شدند .در یک موقعیت ،چهار نفر
شخص مفلوجی را نزد عیسی آوردند.

چون بهسبب ازدحام جمعيت نتوانستند او را نزد عيسي بياورند ،شروع به برداشتن
سقف باالي سر عيسي کردند .پس از گشودن سقف ،تُشَ کي را که مفلوج بر آن
مرقس  4:2ترجمه هزاره نو
خوابيده بود ،پايين فرستادند.
خانه های آن زمان عموم ًا دارای پشت بامی صاف بودند .به علت خنکی پشت بام در عصرهای
تابستان ،صاحب خانه توسط راه پله بدانجا راه یافته استراحت می کرد .زمانی که آن چهار مرد
نتوانستند از میان جمعیت عبور کرده به عیسی برسند ،تصمیم گرفتند که به پشت بام رفته،
در آنجا شکافی ایجاد کرده و شخص مفلوح را از آنجا به پایین فرستاده در کنار عیسی قرار
دهند .ایجاد شکاف در پشت بام کار بسیار سختی بود .می توانید گرد وخاک و سنگهایی که
از باال به سر و کله حاضرین در خانه می ریخت را تجسم کنید .بدیهی است که در تدریس
عیسی نیز مداخله ایجاد شده بود .توجه همگان به سقف معطوف شده و همه در حیران بودند
که چه رخ داده است .با دیدن چهره مرد خوابیده بر روی تخت ،احتما ًال حاضرین در اتاق
فریاد زنان به او می گفتند« :احترام تو کجاست؟! همه جا را خرابی کردی ! همه خانه پر از
خاک و کثافت شده است!» اما عیسی چیز دیگری را می دید.

عیسی چون ایمان ایشان را دید ،مفلوج را گفت« :ای فرزند ،گناهان تو آمرزیده شد».

قلب

مرقس  5:2ترجمه قدیم

عیسی قبل از هر چیز به وضعیت درونی شخص یعنی قلب او توجه داشت .برای عیسی بخشش
گناهان شخص ملفوج کار مشکلی نبود اما حاضرین برای پذیریش آن مشکل داشتند .هر چند
آنها با صدای بلند چیزی نگفتند اما در افکارشان نوعی خصومت وجود داشت.

ليكن بعضي از كاتبان كه در آنجا نشسته بودند ،در دل خود ّ
تفكر نمودندكه «چرا اين
شخص چنين كفر مي گويد؟ غير از خداي واحد ،كيست كه بتواند گناهان را بيامرزد؟»
مرقس  7-6:2ترجمه قدیم

آنها درست می گفتند  -این فقط خداست که می تواند گناه را بیامرزد.

عيسي دردم در روح خود دريافت که با خود چه ميانديشند و به ايشان گفت« :چرا
مرقس  8:2ترجمه هزاره نو
در دل چنين ميانديشيد؟»
عیسی از اندیشه آنها باخبر بود ،و به آنان بدان گونه گفت .شما می توانید کرخت شدن کاتبان
را در آن لحظه تصور کنید .احتما ًال آنها رشته افکارشان را ورق زدند تا به یاد آورند که چند
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دقیقه قبل در مورد چه فکر می کردند .یک چیز واقعیت داشت و آن اینکه عیسی می توانست
فکر آنها را بخواند! اما عیسی قصد شرمنده کردن آنها را نداشت .او از آنها یک سوال پرسید.

«گفتن کداميک به اين مفلوج آسانتر است ،اينکه
[« ].1گناهانت آمرزيده شد» يا اينکه
[« ].2برخيز و تخت خود را بردار و راه برو»؟»

مرقس  9:2ترجمه هزاره نو

سوالی سخت تر از این را هیچ شخص دانایی نمی توانست مطرح کند .می توانید تصور کنید
که کاتبان در فکر خود شروع به تجزیه و تحلیل این سوال کردند« .این شخص واقع ًا فلج
بود .ترمیم استخوانهای معلول به حالت اولی اش امری غیر ممکن می بود .این فقط خداست
که می توانست چنین نقصی را شفا دهد .اما اگر عیسی توانسته بود به این شخص معلول
سالمتی اش را بازگرداند ،پس این بدان معنا بود که عیسی باید ...نه ،فکرش هم نمی توان
کرد .خدا نمی توانست به زمین بیاید و مانند عیسی زندگی کند .عیسی کسی محسوب نمی
شد ،شخصی که در خرابه های امپراطوری زندگی می کرد .خیلی جرات و بی باکی می خواست
که شخصی چنین سواالتی مطرح کند! از طرفی عیسی خودش را چه کسی می دانست؟
خدا!؟» عیسی بدون اینکه منتظر باشد که آنها سوال خود را از او بپرسند ،به ایشان پاسخ داد ...

«حال تا بدانيد که پسر انسان بر زمين اقتدار آمرزش گناهان را دارد  - » ...به مفلوج
گفت« :به تو ميگويم ،برخيز ،تُشَ ک خود را بردار و به خانه برو! »:آن مرد برخاست
و بيدرنگ تُشَ ک خود را برداشت و در برابر چشمان همه ،از آنجا بيرون رفت .همه
در شگفت شدند و خدا را تمجيد کرده ،گفتند« :هرگز چنين چيزي نديده بوديم!»
مرقس  11-10:2ترجمه هزاره نو

هدف انجام معجزات ،تفریح و سرگرمی نبود .این معجزات تاییدی بودند بر اینکه عیسی
همان کسی بود که خود گفته بود.

گناهکاران درمانده

عيسي بار ديگر به کنار دريا رفت .مردم همه نزدش گرد ميآمدند و او آنان را تعليم
ميداد .هنگامي که قدم ميزد ،الوي پسر َحلْفاي را ديد که در خراجگاه نشسته بود.
به او گفت« :از پي من بيا!» او برخاست و از پي عيسي روان شد.
مرقس  14-13:2ترجمه هزاره نو

هر چند الوی یهودی بود ،ولی برای دولت روم به عنوان مامور مالیات کار می کرد :این
اخاذان مالیات بر نرخ اصلی مالیات ،مبلغی را مخفیانه می افزودند و مردم را مجبور به پرداخت
آن میکردند تا بدین ترتیب جیب های خود را پر کنند .این اشخاص به خاطر شغل فاسد و
تمایلشان به ریختن خون دیگران برای منافع دولت روم همواره مورد تنفر مردم قرار داشتند.
با وجود این ،زمانی که عیسی از کنار اداره مالیات عبور می کرد ،او الوی را فرا خواند که
پیرو او گردد.

چون عيسي در خانه الوي بر سفره نشسته بود ،بسياري از خراجگيران و گناهکاران
با او و شاگردانش همسفره بودند ،زيرا شمار زيادي از آنها او را پيروي ميکردند.
چون علماي دين که َفريسي بودند ،عيسي را ديدند که با گناهکاران و خراجگيران
همسفره است ،به شاگردان وي گفتند« :چرا با خراجگيران و گناهکاران غذا ميخورد؟»
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عيسي با شنيدن اين سخن به ايشان گفت« :بيمارانند که به طبيب نياز دارند ،نه
تندرستان .من براي دعوت پارسايان نيامدهام ،بلکه آمدهام تا گناهکاران را دعوت کنم».
مرقس  17-15:2ترجمه هزاره نو

عیسی فقط می توانست به کسانی یاری رساند که به گناهکار بودن خود واقف بودند .این
اولین گام مقبول شدن شخص به درگاه خداوند بود.

کار کردن در روز شبات

سرزنشهای دائمی عیسی به فریسیان مانند سم شده بود .آنها در حال از دست دادن اعتبار و
احترام خود در بین مردم بودند .به همین خاطر تالش می کردند تا عیسی را در هنگام انجام
یک گناه وحشتناکی به دام بیندازند ،پس از عیسی چشم بر نمی داشتند و او را در همه جا
زیر نظر می گرفتند.

عيسي بار ديگر به کنيسه رفت .در آنجا مردي بود که يک دستش خشک شده
بود .حاضران عيسي را زير نظر داشتند تا اگر در روز شَ ّبات آن مرد را شفا بخشد،
مرقس  2-1:3ترجمه هزاره نو
بهانهاي براي اتهام زدن به او بيابند.

ﻗ

مطابق با شریعت یهود ،هیچکس نباید در روز شبات کار می کرد .انجام کار در آن روز به
معنای زیر پا گذاشتن شریعت خداوند بوده و گناه قلمداد می شد .بر طبق اندیشه فریسیان
کار کردن ،اعمالی مانند فعالیتهای پزشکی را نیز در بر می گرفت .شریعت نمی گفت که
درمان بیماران در آن روز ممنوع است ،اما فریسیان ده فرمان را مطابق با غرایز و امیال خویش
دستکاری کرده و فهرست طوالنی تری از ده فرمان ارائه داده بودند بطوری که این قوانین
فرعی نیز به همان اندازه کالم خدا اقتدار یافته بودند .پس ایشان
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺿﺎ
ﻓ
رصد می کردند تا ببینند آیا عیسی در روز شبات کار کرده و بیماران
ﻰ
را شفا خواهد داد .اما عیسی کام ً
ال از اینکه چرا خداوند شریعت را
ده ﻓﺮﻣﺎن
داده است آگاه بود .هر چند عیسی حربه های فریسیان را می
دانست و به راحتی می توانست از روبرو شدن با آنها خود داری
ﻓﻰ
ﻮ ا ﻧﯿ ﻦ ا ﺿ ﺎ
کند ،ولی با این حال تصمیم گرفت که عقب نشینی نکند.

عيسي به مردي که دستش خشک شده بود گفت« :در برابر همه بايست».

مرقس  3:3ترجمه هزاره نو

می توانید تصور کنید که عیسی آرام آرام صورت خود را به سوی کسانی که قصد به دام
انداختن و محکوم کردن او را داشتند ،برگردانده و به آنها خیره شده بود .در حالی که همه
سر جای خود یخ زده بودند ...

از ايشان پرسيد« :آيا در روز شَ ّبات نيکي کردن جايز است يا بدي کردن؟ جان کسي
مرقس  4:3ترجمه هزاره نو
را نجات دادن يا کشتن؟»
او ادامه داد و سواالت جنجالی دیگری را مطرح نمود .فریسیان کنترل خود را از دست داده،
خشمگین شده ،بر او غیض کردند .به عنوان رهبران مذهبی که وظیفه پاسخگویی به سواالت
مردم را داشتند ،اکنون اعتبار ایشان در بین مردم به خطر افتاده بود .اما آنان خاموش ماندند.
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عيسي خشمگين به کساني که پيرامونش بودند نگريست و بسيار غمگين از سنگدلي
ايشان ،به آن مرد گفت« :دستت را دراز کن .او دست خود را دراز کرد و دستش
مرقس  5-4:3ترجمه هزاره نو
سالم شد».
عیسی او را شفا داد .او در روز شبات کار کرده بود! فریسیان وی را در حال انجام عمل گیر
انداخته بودند.
آنگاه َفريسيان بيرون رفتند و بيدرنگ با هيروديان توطئه کردند که چگونه عيسي
مرقس  6:3ترجمه هزاره نو
را از ميان بردارند.
در حقیقت چنین اتحادی غیر قابل تصور بود .هیرودیان اعضای یک حزب سیاسی بودند
که از حکومت روم و هیرودیس حمایت می کردند .از طرف دیگر ،فریسیان از رومیان متنفر
بودند ولی تنفر ایشان از عیسی حتی بیشتر بود .اگر آنها قصد کشتن عیسی را می کردند،
قطع ًا به حمایت روم نیاز داشتند.
رهبران مذهبی عیسی را رد کرده بودند .بر طبق تفکر ایشان ،عیسی نمی توانست آن منجی
موعود باشد.

دوازده شاگرد

سپس عيسي با شاگردان خود در ساحل دريا کناره جست .انبوهي از جليليان نيز در
پي او روانه شدند.و نيز ،گروهي بسيار از مردم  ...نزد وي آمدند.
عيسي به کوهي برآمد و آناني را که خواست به حضور خويش فراخواند و آنها به
نزدش آمدند .او دوازده تن را تعيين کرد و آنان را رسول خواند ...
شمعون (که وي را پطرس خواند)؛ يعقوب پسر ِزبِدي و برادر وي يوحنا (که آنها را
فيليپس ،بَرتولْماَ ،م ّتي ،توما ،يعقوب
بوآن ِر ِجس ،يعني پسران رعد لقب داد)؛ آندرياسُ ،
پسر َحلْفاي ،تَ ّداي ،شمعون غَيور ،و يهودا ا ِْسخَ ريوطي که عيسي را تسليم دشمن کرد.
مرقس  19-13 ،8-7:3ترجمه هزاره نو

از بین کسانی که پیرو عیسی بودند ،او دوازده نفر را انتخاب کرد تا زمان بیشتری را با آنها
صرف کند .ترکیب این شاگردان بسیار عجیب بود .در بین آنها هم مامور مالیات وجود داشت
که کارمند دولت روم بود ،و هم کسی که عضو حزب فدائیان بود که قصد سرنگون کردن
دولت روم را داشت .شاگردان دیگر ،جمع مختلفی از ماهیگیران را تشکیل می دادند .صرف
نظر از زمینه اجتماعی آنها ،این دوازده نفر تصمیم جدی گرفته بودند که در تمامی شرایط به
دنبال عیسی بروند .همه این دوازده نفر به جز یک نفر ،تا آخر با او ایستادند.

۵

نان حیات
درﯾﺎى
ﺟﻠﯿﻞ

رود اردن

چندي بعد ،عيسي به آن سوي درياچه جليل که همان درياچه
تيبِريه است ،رفت .گروهي بسيار از پي او روانه شدند ،زيرا
آياتي را که با شفاي بيماران بهظهور ميرسانيد ،ديده بودند.
پس عيسي به تپهاي برآمد و با شاگردان خود در آنجا بنشست.
عيد پِ َسح يهود نزديک بود.

ﮐﻔﺮﻧﺎﺣﻮم
ﺗﯿﺒﺮﯾﺎ
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فيليپس را گفت:
چون عيسي نگريست و ديد که گروهي بسيار بهسويش ميآيندُ ،
یوحنا  5-1:6ترجمه هزاره نو
«از کجا نان بخريم تا اينها بخورند؟»
عیسی مجدداً سواالتی را می پرسید.

و اين را از روي امتحان به او گفت ،زيرا خود ميدانست چه بايد كرد.
فيلپس او را جواب داد كه «دويست دينار نان ،اينها را كفايت نكند تا هر يك اندكي بخورند!»
ُ
يكي از شاگردانش كه اندرياس برادر ِش ْم ُعون ِپِط ُرس باشد ،وي را گفت« :در اينجا پسري
است كه پنج نان جو و دو ماهي دارد .و ليكن اين از براي اين گروه چه ميشود؟»

یوحنا  9-6:6ترجمه قدیم

اندریاس بدون شک هیچ امیدی نداشت که عیسی بتواند کاری انجام دهد .در آن لحظه او
مانند کودکی بود که به پدر خود خیره شده با ناامیدی از او انتظار انجام کاری را دارد.

عيسي گفت« :مردم را بنشانيد ».و در آن مكان ،گيا ِه بسيار بود ،و آن گروه قريب
به پنج هزار مرد بودند كه نشستند .عيسي نانها را گرفته و شكر نموده ،به شاگردان
داد و شاگردان به نشستگان دادند؛ و همچنين از دو ماهي نيز به قدري كه خواستند.
یوحنا  11-10:6ترجمه قدیم

به این داستانی که کتاب مقدس خیلی ساده آن را نقل کرده است می باید با دقت بیشتری
نگریست تا درسهای الزم را از آن بگیریم .عیسی نان و ماهی را بین شاگردانش تقسیم نمود
و ایشان نیز آنها را بین پنج هزار نفر مرد تقسیم کردند؛ البته زنان و بچه ها نیز حضور داشتند
که آمار آنها می تواند به این رقم اضافه شود .این یک برکت بسیار بزرگی بود و عیسی بدون
خساست و چشم تنگی و با سخاوت تمام این معجزه را انجام داد .در نهایت مقدار زیادی
باقی ماند که هر شاگردی توانست یک سبد پر با خود به خانه ببرد.

و چون مردمان اين معجزه را كه از عيسي صادر شده بود ديدند ،گفتند كه «اين
یوحنا  14:6ترجمه قدیم
َالب ّته همان نبي است كه بايد در جهان بيايد!»
کسانی که از این معجزه سود برده بودند آنچنان تحت تاثیر قرار گرفته بودند که تصمیم
داشتند عیسی را به عنوان پادشاه خود منصوب نمایند .اما عیسی هیچ عالقه ای به آغاز یک
پادشاهی زمینی نداشت هر چند که زمانی برای آن در آینده خواهد بود .اما اکنون ،او می
خواست که بر قلبهای انسانها حکمرانی کند.
و ا ّما عيسي چون دانست كه ميخواهند بيايند و او را به زور برده پادشاه سازند ،باز
تنها به كوه برآمد.
و چون او را در آن طرف دريا يافتند ،بدو گفتند« :اي استاد كي به اينجا آمدي؟»
عيسي در جواب ايشان گفت« :آمين آمين به شما ميگويم كه مرا ميطلبيد نه به
سبب معجزاتي كه ديديد ،بلكه به سبب آن نان كه خورديد و سير شديد».
یوحنا  26-25 ،15:6ترجمه قدیم

خب ،مردم سیر شده بودند .عیسی به وضوح می دید که مردم می خواستند او را پادشاه خود
کنند تا خوراک مجانی بدست آورند .ایشان عالقه چندانی به دانستن این واقعیت نداشتند
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که انجام چنین معجزه ای در حقیقت ،شخصیت عیسی مسیح را به عنوان منجی موعود
آشکار کرده بود.
«كار بكنيد نه براي خوراك فاني بلكه براي خوراكي كه تا حيات جاوداني باقي است
كه پسر انسان آن را به شما عطا خواهد كرد ،زيرا خداي پدر بر او مهر زده است».
یوحنا  27:6ترجمه قدیم

غذایی که ایشان خورده بودند فقط می توانست مدت کمی در این زندگی آنها را نگه دارد.
دیر یا زود همه آنها باید می مردند .به همین خاطر عیسی به آنها می گوید که ایشان باید
تمام تالش خود را برای بدست آوردن آن چیزی انجام دهند که برای آنها حیات جاودان
را فراهم کند.

آنگاه از او پرسيدند« :چه کنيم تا کارهاي پسنديده خدا را انجام داده باشيم؟»
عيسي در پاسخ گفت« :کار پسنديده خدا آن است که به فرستاده او ايمان آوريد».

یوحنا  29-28:6ترجمه هزاره نو

مردم می خواستند بدانند که چه کار مخصوصی باید انجام دهند تا حیات جاودانی را دریابند.
عیسی به ایشان گفت که آنها فقط باید ایمان بیاورند؛ آنها فقط باید به او به عنوان منجی خود
توکل می کردند .این تمام کاری بود که آنها باید انجام می دادند .به نظر خیلی ساده می آمد.

گفتند« :چه آيتي به ما مينماياني تا با ديدن آن به تو ايمان آوريم؟ چه ميکني؟»

یوحنا  30:6ترجمه هزاره نو

منظور ایشان چه بود؟ آنها از عیسی آیتی می خواستند که برایشان ثابت کند عیسی همان
کسی است که تمام انبیا در مورد او نوشته اند .گویی غذا دادن به پنچ هزار نفر توسط ناها ِر
یک پسر بچه برای ایشان کافی نبود! مردم به عیسی فشار آوردند که دوباره ایشان را سیر کند.

«پدران ما در بيابان َم ّنا خوردند ،چنانکه نوشته شده است‹ :او از آسمان به آنها نان
یوحنا  31:6ترجمه هزاره نو
داد تا بخورند»›.
به عبارت دیگر «عیسی ،چرا تو نیز همان کار را نمی کنی؟» ایشان نمی خواستند متوجه
شوند که آن کسی که در این بیابان دورافتاده برای ایشان غذا فراهم کرده بود در حقیقت
همان کسی است که برای پدران ایشان در بیابان غذا فراهم کرده بود .این حقیقت که عیسی
مسیح می خواست بدیشان حیات جاودان دهد در تمایالت ایشان برای بدست آوردن غذای
مجانی و بدون دردسر گم شد .متاسفانه ،آنها به حقایق روحانی عالقه ای نداشتند.

عيسي بديشان گفت« :آمين آمين به شما ميگويم كه موسي نان را از آسمان به
شما نداد ،بلكه پدر من نان حقيقي را از آسمان به شما ميدهد .زيرا كه نان خدا آن
است كه از آسمان نازل شده ،به جهان حيات ميبخشد».
آنگاه بدو گفتند« :اي خداوند اين نان را پيوسته به ما بده».
عيسي بديشان گفت« :من نان حيات هستم .كسي كه نزد من آيد ،هرگز گرسنه
یوحنا  35-32:6ترجمه قدیم
نشود و هر كه به من ايمان آرد ،هرگز تشنه نگردد».
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۱

لباسهای کثیف

عیسی قصه گوی ماهری بود و برای بیان حقایق از مثلها استفاده می کرد .مثل ،داستانی
است که در بردارنده یک پیام ساده می باشد .در این مثل ،عیسی در مورد کسانی سخن
می گوید که فکر می کنند با خدا رابطه درستی دارند .اینگونه افراد به خودشان توکل دارند.

 ...براي برخي که از پارسايي خويش مطمئن بودند و در ديگران بهديده تحقير
مينگريستند ،اين مثل را آورد« :دو نفر براي عبادت به معبد رفتند ،يکي فريسي،
لوقا  10-9:18ترجمه هزاره نو
ديگري خراجگير».
در فرهنگ یهودی آن روز ،فریسیان کسانی بودند که نسبت به نگاه داشتن شریعت موسی
حساسیت عجیبی از خود نشان می دادند .در عوض ،مالیات گیران ( باجگیران) به عنوان
انسانهای کالهبردار قلمداد می شدند .در اینجا دو شخص از دو طیف کام ً
ال متضاد اخالقی
در یک مکان خاص برای عبادت آمده اند.

فریسی

«فريسي بايستاد و با خود چنين دعاکرد« :خدايا ،تو را
شکر ميگويم که همچون ديگر مردمان دزد و بدکاره
و زناکار نيستم ،و نه مانند اين خراجگيرم .دو بار در
هفته روزه ميگيرم* و از هر چه بهدست ميآورم،
ده يک ميدهم   »».لوقا  12-11:18ترجمه هزاره نو
به منظور تعریف و تمجید از خویش ،شخص فریسی به کارهای خوبی که انجام داده و کارهای
بدی که از آنها پرهیز کرده بود اشاره می کرد .لیست او بسیار طوالنی بود ولی برایش فایده
ای نداشت .طریق عبادت او ،بیانگر وضعیت قلبش بود .او به کارهای خوب و زندگی صادقانه
خویش تکیه کرده بود تا خود را در مقابل خداوند عادل نمایان سازد .او غافل از این بود که
الزمه استاندارد خداوند کاملیت است.
*روزه گرفتن این شخص فریسی (غذا
نخوردن) احتما ًال برای این بود که
وقت بیشتری برای دعا داشته باشد.
او همچنین یک دهم از درآمد خویش
را صرف کارهای خیریه می کرد.

باجگیر

«اما آنباجگیر دور ایستاده ،نخواستچشمانخود را بهسویآسمانبلند کند بلکهبهسینهخود
لوقا  13:18ترجمه هزاره نو
زدهگفت« ،خدایا بر منگناهکار ترحمفرما»».
باجگیر به خوبی پی برده بود که گناهکار است و شدیداً به یاری خداوند نیاز داشت .او از خدا
التماس می کرد که به او رحم کرده و راهی برایش فراهم کند که او را از مجازاتی که به
خاطر گناهانش باید متحمل شود رهایی بخشد .عیسی ادامه داد:
«به شما ميگويم که اين مرد ،و نه آن ديگر ،در پيشگاه خدا
* عادل شمرده
عادل شمرده شده* به خانه رفت .زيرا هر که خود را برافرازد ،خوار
شده یعنی اینکه
عادل اعالم شود.
خواهد شد ،و هر که خود را خوار سازد ،سرافراز خواهد گرديد».

توبه

لوقا  14:18ترجمه هزاره نو (به جای واژه پارسا از عادل استفاده شد)

جالب است که عیسی توبه را با فروتنی ارتباط داد .کتاب مقدس به وضوح بیان داشته است
که غرور دلیل اصلی سقوط شیطان بوده است .همچنین این غرور است که به انسان اجازه
نمی دهد تا بپذیرد که گناهکار است و نیاز دارد که به خداوند توکل کند .شخص فریسی فکر
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می کرد که اگر در انجام اصول شریعت همت گماشته و کارهای نیک انجام دهد ،خداوند
خشنود خواهد شد .غرور او به حدی زیاد بود که او را حتی در دیدن نیازهای اساسی خود
کور کرده بود .مسیح گفت:

او پاسخ داد« :اشعيا درباره شما رياکاران چه خوب پيشگويي کرد! چنانکه نوشته
شده است ،اين قوم با لبهاي خود مرا حرمت ميدارند ،اما دلشان از من دور است.
آنان بيهوده مرا عبادت ميکنند ،و تعليمشان چيزي جز فرايض بشري نيست .شما
احکام خدا را کنار گذاشتهايد و سنتهاي بشري را نگاه ميداريد».
مرقس  8-6:7ترجمه هزاره نو

فریسیان کارهایی را انجام می دادند که از نظر ظاهری نشان دهنده عدالت آنها بود در حالیکه
از نظر درونی آنها هنوز گناهکار بودند .ایشان همچنین قوانینی را به ده فرمان اضافه کردند
و بدین ترتیب قصد و نیت ده فرمان را نیز تغییر دادند .عیسی گفت:

«شما اينچنين با س ّنتهاي خود ،که آنها را به ديگران نيز منتقل ميکنيد ،کالم خدا
مرقس  13:7ترجمه هزاره نو
را باطل ميشماريد».
فریسیان معتقد بودند که رعایت قوانین مذهبی ،انجام کارهای خوب و یهودی زاده بودنشان
می تواند رابطه آنها را با خداوند درست کند.
عیسی بیان داشت که هیچکدام از این چیزها نمی تواند شخص را مقبول خدا نماید
زیرا که این بدیها...
 ...از درون سرچشمه ميگيرد و آدمي را نجس ميسازد.

مرقس  23:7ترجمه هزاره نو

کتاب مقدس در این مورد خیلی واضح سخن گفته است :اعمال نیک باعث نمی شوند که
رابطه انسان با خدا درست شود .کالم خدا می گوید ...

...اعمال نیک شما جملگی همچون پارچه کثیف است ...

اشعیا  6:64ترجمه هزاره نو

انسانها اغلب مواقع خودشان را به عنوان الگوهای کامل قلمداد می کنند ،اما کالم خداوند
درست خالف آن را تعلیم می دهد .مطابق با کالم خدا همه انسانها ...

 ...بنده گناه هستند که منجر به مرگ ميشود ...

رومیان  16:6ترجمه هزاره نو

گناه زنجیرهای خود را به اطراف زندگی هر انسانی پیچانده است.

«آمين ،آمين ،به شما ميگويم ،کسي که گناه میکند ،غالم گناه است».

یوحنا  34:8ترجمه هزاره نو

ما اغلب موارد به ناامیدی می رسیم زیرا هر چه بیشتر در انجام کارهای خوب تالش میکنیم،
بیشتر شکست می خوریم .به محض اینکه یک جنبه از زندگی خود را سر و سامان میدهیم،
متوجه می شویم که در جایی دیگر کوتاه آمده ایم .به هر نحوی ،طبیعت گناه بر علیه تالشهای
ما حرکت می کند تا ما را از انجام کارهای نیک باز دارد.
عالوه بر این ،کالم خدا در باره شیطان به عنوان کسی صحبت می کند که انسان را بنده
خود می سازد .این ضرورت ًا بدان معنا نیست که شخص گرفتار مسائل سحر و جادو است ،بلکه
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بدان معنا است که شیطان همواره توسط وسوسه و کبر و غرور ،انسان را گمراه می کند تا
بدین ترتیب به اهداف خود برسد .در واقع شیطان تمام تالش خود را می کند تا بشر را در این
فکر غلط متقاعد سازد که انسان ذات ًا نیکو است .کتاب مقدس می گوید که انسانها نیاز دارند ...

 ...به خود آمده ،از دام ابليس که ايشان را براي انجام خواسته خود اسير کرده است،
دوم تیموتائوس  26:2ترجمه هزاره نو
برهند.
اینکه انسان برده گناه و ابلیس است ،دلیل بر این نمی باشد که او اجازه دارد یک زندگی
شریرانه را برای خود رقم زند .خداوند همواره انسانها را مسئول انتخابهای خودشان می داند.
اما برده بودن ،یک معمای حل نشدنی را بوجود می آورد؛ و آن اینکه بدست آوردن کاملیتی
که انسان نیاز دارد تا بتواند به حضور خدای کامل وارد شود ،ماورای توانایی بشر می باشد.

سوالی که ایوب قرنها پیش مطرح کرده بود ،کماکان باقی است.
 ...انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟

ایوب  2:9ترجمه قدیم

ما چگونه می توانیم از گناه خود خالصی یافته و عدالتی را برابر با عدالت خدا
بدست آوریم تا بتوانیم مورد قبول خدا قرار بگیریم؟

من مسیحی زاده هستم ...

واژه مسیحی به معنای تعلق داشتن به خانواده مسیح و از مسیح بودن است .مفهوم
کتاب مقدسی این واژه شدیداً و به نحو باورنکردنی دستخوش تغییر شده است .اما حتی
در مفهوم اولیه این واژه ،صحیح نیست که بگوییم کسی مسیحی به دنیا آمده است.
متولد شدن در یک خانواده مسیحی شخص را مسیحی نمی کند درست همانطور که
متولد شدن در یک بیمارستان شخص را دکتر نمی کند .تولد جسمانی ،نقشی در رابطه
ما با خداوند و یا سرنوشت جاودانی ما ندارد.
هر چند این واژه در مورد کشورها و امتهای مختلف بکار برده می شود ،ولی کاربرد
درست آن فقط در مورد اشخاص آنهم به صورت فردی می باشد .برخی از کشورهای
به ظاهر مسیحی مرتکب جنایتهای وحشتناک زیادی به نام مسیح شده اند .برخی دیگر
نیز در فساد اخالقی به سر می برند.

۲

راه

مسیح معمو ًال برای نشان دادن حقایق روحانی از تجربیات معمولی روزانه استفاده می کرد .در
داستانی ،عیسی توجه شنوندگان خویش را به آغل گوسفندان جلب می کند  .آغل گوسفندان
از سنگهایی بنا می شد که بر روی آنها تاکهای خار دار می رویید .هدف از رشد این تاکهای
خاردار این بود که حیوانات وحشی و دزدان نتوانند از دیوار باال رفته و به آغلها دستبرد بزنند.
آغل فقط یک در ورودی داشت.
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چوپان ،در طی روز ،گوسفندان خود را برای چریدن به چراگاه می برد .شب هنگام ،گله به
آغل باز گشته و چوپان در جلوی در ورودی آن می خوابید .هیچکس نمی توانست وارد آغل
شود و هیچ گوسفندی نمی توانست بدون بیدار کردن نگهبان از آنجا خارج شود .بدن چوپان
عمال به عنوان در آغل عمل می کرد.

آنگاه عیسی بدیشان باز گفت« ،آمین ،آمین به شما می گویم که من در گوسفندان
یوحنا  7:10ترجمه قدیم
هستم».
عیسی کسانی که به او توکل می کردند را به گوسفندانی تشبیه می کرد که در آغل حیوانات
از امنیت و حفاظت برخوردار بودند.

«من در هستم؛ هرکه از راه من داخل شود نجات خواهد يافت »...

یوحنا  9:10ترجمه هزاره نو
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عیسی اعالم داشت که خود او به تنهایی در می باشد .هیچ در دیگری وجود نداشت .فقط از
طریق او بود که بشر می توانست نجات یافته و از عواقب وحشتناک گناه رهایی یابد .فقط
از طریق او بود که انسان می توانست حیات جاودانی یابد.

«دزد نميآيد جز از بهر دزديدن و کشتن و نابود کردن؛ من آمدهام تا ايشان حيات
یوحنا  10:10ترجمه هزاره نو
داشته باشند و از آن بفراواني بهرهمند شوند».
دزدان به فکر این نیستند که گوسفندان در وضعیت خوبی باشند .کالم خداوند ،آنها را معلمین
دروغین می نامد .اینگونه اشخاص اغلب از کالم خدا به منظور به دست آوردن شهرت و یا
پر کردن جیبهای خود ،سوء استفاده می کنند .این دزدان راهی را برای خود می آفرینند که
ادعا کنند از آن طریق می توان به حیات جاودان دست یافت ،راهی که هر چند به ظاهر
خوشایند است ولی به مرگ روحانی می انجامد.

پیش روی انسان راهی هست که به نظرش راست میآید ،اما در آخر به مرگ
امثال  12:14ترجمه هزاره نو
میانجامد.
از طرف دیگر ،عیسی آمد تا به کسانی که به او توکل نمایند زندگی کامل و مملو از شادی
عطا نماید .عیسی فرمود...

«من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید».

یوحنا  6:14ترجمه قدیم

عیسی فرمود :او تنها راه رسیدن به خداست.
کالم او تنها حقیقت است.
حیات جاودان تنها در او یافت می شود.
مسیح تاکید می کند که هیچکس نمی تواند از هیچ راه دیگری به سوی خدا بیاید .درست
همانطور که چوپان تنها دروازه ورود به آغل گوسفندان بود ،به همین ترتیب عیسی تنها راه
رسیدن به خدا می باشد.

۳

نقشه

همانطور که به مطالعه زندگی عیسی ادامه می دهید ،خواهید یافت که او آرام آرام هدف از
آمدن خود را بر این کره خاکی برای شاگردانش آشکار می سازد.

از آن پس عيسي به آگاه ساختن شاگردان خود از اين حقيقت آغاز کرد که الزم
است به اورشليم برود و در آنجا از مشايخ و سران کاهنان و علماي دين آزار بسيار
متی  21:16ترجمه هزاره نو
ببيند و کشته شود و در روز س ّوم برخيزد [و زنده شود].
عیسی کاری انجام داد که از نظر انسانی غیرممکن بود .او چگونگی ،زمان ،مکان ،و دلیل
مرگ خویش را پیشگویی کرد .او همچنین به برخی از حوادثی که به آن مرگ منجر میشد
اشاره کرد .پطرس که یکی از شاگردان بود از آنچه می شنید ناراحت و عصبانی می شد.
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پِط ُرس او را به کناري برد و سرزنشکنان گفت« :دور از تو ،سرورم! مباد که چنين
متی  22:16ترجمه هزاره نو
چيزي هرگز بر تو واقع شود».
پطرس در خیلی از موارد مانند برخی از انسانهای امروزی عمل می کرد .امروزه کسانی هستند
که می گویند اگر عیسی واقع ًا خدا بود ،چنین حادثه ای در موردش هرگز اتفاق نمی افتاد.
اینگونه اشخاص بدین ترتیب مرگ عیسی را انکار می کنند .اما عیسی با لحن سنگینی به
پطرس سخن گفت:

عيسي روي برگردانيده ،به او گفت« :دور شو از من ،اي شيطان! تو مانع راه مني،
متی  23:16ترجمه هزاره نو
زيرا افکار تو انساني است نه الهي».
عیسی اعالم کرد که پطرس خودش را در دست شیطان قرار داده است .او بیان داشت که
پطرس از نقشه خداوند خبر ندارد که بر طبق آن عیسی باید...

 ...کشته شود و در روز س ّوم برخيزد و [زنده شود].

متی  21:16ترجمه هزاره نو

اما چرا عیسی این مطلب را بیان فرمود؟ در صفحات بعدی درمورد این مطلب بیشتر خواهیم
دانست.

دگرگون شدن سیمای عیسی

یک هفته بعد از اینکه عیسی نقشه خویش را برای شاگردانش آشکار نمود ،او سه نفر از ایشان
را انتخاب کرده و بر فراز کوهی بر آمد تا شمه ای از خود واقعی اش را بر ایشان بنمایاند.

شش روز بعد ،عيسي ،پِط ُرس و يعقوب و برادرش يوحنا را برگرفت و آنان را با خود
بر فراز کوهي بلند ،به خلوت برد .در آنجا ،در حضور ايشان ،سيماي او دگرگون
شد :چهرهاش چون خورشيد ميدرخشيد و جامهاش همچون نور ،سفيد شده بود.
متی  2-1:17ترجمه هزاره نو

ظاهر عیسی دگرگون شد به طوریکه صورت او مانند خورشید درخشید و لباسهای او چون
نور سفید گردید .همان نور خالص و درخشنده و عجیب حضور خداوند که قدس االقدس
خیمه را پر کرده بود ،اکنون به شاگردان ظاهر شد .این نور همواره در عیسی بود ،اما مردم
از دیدن آن ناتوان بودند.

 ...دو مرد ،موسي و ايليا ،پديدار گشته ،با او به گفتگو پرداختند .آنان در جالل ظاهر
شده بودند و درباره رفتن عيسي که ميبايست بزودي در اورشليم رخ دهد ،سخن
لوقا  31-30:9ترجمه هزاره نو
ميگفتند.
پطرس از تمام اینها به حیرت فرو رفته بود .به نظر می آید که او بدون اندیشه هر چه به
فکرش خطور می کرد را بیان می داشت.

پِط ُرس به عيسي گفت« :اي سرورم ،بودن ما در اينجا نيکوست .اگر بخواهي ،سه
سرپناه ميسازم ،يکي براي تو ،يکي براي موسي و يکي هم براي الياس ».هنوز
اين سخن بر زبان پِط ُرس بود که ناگاه ابري درخشان ايشان را دربر گرفت و ندايي
از ابر دررسيد که« :اين است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به او گوش فرادهيد!»
متی  5-4:17ترجمه هزاره نو
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خدای پدر از آسمان سخن گفت.

با شنيدن اين ندا ،شاگردان سخت ترسيدند و بهروی ،بر خاک افتادند .ا ّما عيسي
نزديک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت« :برخيزيد و مترسيد!» آنان چشمان
خود را گشودند و جز عيسي کسي را نديدند .هنگامي که از کوه فرود ميآمدند،
عيسي به آنان فرمود« :آنچه ديديد براي کسي بازگو نکنيد ،تا زماني که پسر انسان
متی  9-6:17ترجمه هزاره نو
از مردگان برخيزد».
چه حادثه عجیبی! در آن زمان شاگردان کام ً
ال متوجه نبودند که چه حادثه عجیبی رخ داده
است .ولی پطرس بعدها در این مورد می نویسد:

آمدن پرقدرتِ خداوندمان عيسي مسيح را به شما اعالم ميکرديم ،از
زيرا آنگاه که ِ
پي افسانههايي که زيرکانه ابداع شده باشند نرفته بوديم ،بلکه کبرياي او را به چشم
ديده بوديم .و از خداي پدر ،جالل و اکرام يافت و سروشي از جالل کبريايي به او
دررسيد که ،اين است پسر محبوبم که از او خشنودم .ما خود بر آن کوه مق ّدس با
او بوديم و آن سروش آسماني را بهگوش شنيديم .دوم پطرس  18-16:1ترجمه هزاره نو

۴

ایلعازر
مردي ايلعا َزر نام بيمار بود .او از مردمان بيت َع ْنيا ،دهکده مريم و خواهرش مارتا
خواهران ايلعا َزر براي عيسي پيغام فرستاده ،گفتند« :سرور ما ،دوست
بود ...پس
ِ
یوحنا  3 ،1:11ترجمه هزاره نو
عزيزت بيمار است».

عيسي ،مارتا و خواهرش و ايلعا َزر را دوست ميداشت .پس چون
شنيد که ايلعا َزر بيمار است ،دو روز ديگر در جايي که بود ،ماند.

رود اردن

الیعازر ،مریم و مارتا از دوستان نزدیک عیسی بودند که در فاصله
نه چندان دور از اورشلیم زندگی می کردند .در زمان بروز این
حادثه ،عیسی در آن طرف رودخانه جلیل بود که از بیت عنیا یک
روز تمام فاصله داشت.

اورﺷﻠﯿﻢ
ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ
درﯾﺎى ﻣﺮده

یوحنا  6-5:11ترجمه هزاره نو

از نقطه نظر انسانی ،این یک عمل کام ً
ال بی معنا بود .در دنیای امروزی ما که تیمهای امداد
رسانی با سرعت زیاد در حرکت هستند ،هر کس به خوبی می داند تاخیر کردن در جایی که
بیماری وجود دارد نه تنها جایز نیست بلکه می تواند بسیار خطرناک باشد .اما عیسی دو روز
دیگر نیز در همانجا ماند! او به چه می اندیشید؟

پس به شاگردان خود گفت« :بياييد باز به يهوديه برويم».
شاگردانش گفتند« :استاد ،ديري نميگذرد که يهوديان ميخواستند سنگسارت کنند،
و تو باز ميخواهي بدانجا بروي؟»
آنگاه عيسي آشکارا به آنان گفت« :ايلعا َزر مرده است .و بهخاطر شما شادمانم که
آنجا نبودم ،تا ايمان آوريد .ا ّما اکنون نزد او برويم ».یوحنا  15-14 ،8-7:11ترجمه هزاره نو

 v 202فصل دوازده

ُمرده ی چهار روزه

چون عيسي بدانجا رسيد ،دريافت چهار روز است که ايلعا َزر را در قبر نهادهاند.
يهوديان بسيار نزد مريم و مارتا
بيت َع ْنيا پانزده پرتاب تير با اورشليم فاصله داشت.
ِ
آمده بودند تا آنان را در مرگ برادرشان تسلي دهند .پس چون مارتا شنيد که عيسي
بدانجا ميآيد به استقبالش رفت ،ا ّما مريم در خانه ماند.
مارتا به عيسي گفت« :سرورم ،اگر اينجا بودي برادرم نميمرد .ا ّما ميدانم که
هماکنون نيز هرچه از خدا بخواهي ،به تو خواهد داد ».یوحنا  22-17:11ترجمه هزاره نو

کالم خداوند برای ما از افکار مارتا درباره اینکه عیسی از خدا چه درخواستی ممکن بود بنماید
نمی نویسد ،اما یک چیز بسیار واضح است و آن اینکه او به عیسی مسیح ایمان داشت.

عیسی گفت« :برادرت باز زنده خواهد شد».
مارتا گفت« :می دانم که او در روز قیامت زنده خواهد شد».

یوحنا  24-23:11ترجمه قدیم

مارتا از سخنان عیسی تعجب نکرده بود .او می دانست که مطابق کالم خدا همه انسانها در
پایان دنیا به حیات برخواهند گشت و هر کس توسط خدا داوری خواهد شد .تا آن زمان ،هر
کس فقط یک مرتبه می میرد.

عيسي بدو گفت« :من قيامت و حيات هستم .هر كه به من ايمان آورد ،اگر مرده
باشد ،زنده گردد .و هر كه زنده بُ َود و به من ايمان آورد ،تا به ابد نخواهد مرد .آيا
یوحنا  26-25:11ترجمه قدیم
اين را باور ميكني؟»
اینها سخنان بسیار قدرتمندی بودند .عیسی به مارتا فرمود که الزم نیست ایلعازر تا روز داوری
صبر کند تا به حیات برگردد .عیسی کسی بود که به وی حیات را بخشیده بود و به همین خاطر
نیز قدرت داشت تا الیعازر را هر لحظه به زندگی بازگرداند .آیا مارتا به عیسی ایمان داشت؟

مارتا گفت« :آري ،سرورم ،من ايمان آوردهام که تويي مسيح پسر خدا ،همان که
یوحنا  27:11ترجمه هزاره نو
بايد به جهان ميآمد».
مارتا نه تنها عیسی را باور داشت بلکه نیز تاکید می کند که او همان مسیح است.

و گفت« :او را کجا گذاشته اید؟»
گفتند« :سرور ما ،بيا و ببين».
اشک از چشمان عيسي سرازير شد.

یوحنا  35-34:11ترجمه هزاره نو

فرضیات زیادی است مبنی بر اینکه چرا عیسی گریست .شاید گریستن او فقط برای همدردی
کردن با کسانی بود که در اطراف او گریه و زاری می کردند .شاید گریستن او به خاطر دیدن
نابسامانی هایی بود که گناه به دنیای کاملی که او آفریده بود وارد کرده بود .برخی نیز گمان
برده اند که گریستن عیسی به خاطر این بود که ایلعازر از آن شادی و کاملیتی که در بهشت
اکنون بر خوردار است می باید دور شده و مجدداً به این دنیای گناه آلود و پر از درد وارد
شود .احتما ًال به خاطر تمام این دالیل و یا دالیل دیگری بوده است که عیسی گریست .در
حقیقت کتاب مقدس به ما نمی گوید که چرا عیسی گریست ،اما به هر حال همین واقعیت
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که عیسی گریست نشان دهنده این موضوع است که علی رغم اینکه عیسی خداوند منزه از
گناه بود اما احساسات انسانی را می فهمید و تجربه می کرد.

پس يهوديان گفتند« :بنگريد چقدر او را دوست ميداشت!»
ا ّما بعضي گفتند« :آيا کسي که چشمان آن مرد کور را گشود ،نميتوانست مانع از
مرگ ايلعا َزر شود؟»
سپس عيسي ،باز در حالي که برآشفته بود ،بر سر قبر آمد .قبر ،غاري بود که بر
یوحنا  38-36:11ترجمه هزاره نو
دهانهاش سنگي نهاده بودند.
در آن زمان ،مطابق با سنت یهود ،برای دفن افراد
جسد را در درون مقبره ای می گذاشتند
که با گذشت زمان آن مقبره به عنوان
آرامگاه ابدی متوفی و نسل آینده او
که می مردند در می آمد .برای این
منظور معمو ًال از غارهای طبیعی
استفاده می کردند .گاهی اوقات
نیز صخره های محکم را نقب می
زدند و با ایجاد سوراخهای بزرگی
مقبره درست می کردند .این مقبره
ها به اندازه ای بزرگ بودند که امکان
ایستادن در درون آنها برای عزاداران و
انجام مراسم عزارداری وجود داشت1 .
 2در داخل مقبره ،قفسه هایی برای قرار
دادن اجساد کنده کاری می شد 3 .صخره مدور
شکل ثقیلی که چندین تن وزن داشت به عنوان درب مقبره بکار برده می شد 4 .این درب
صخره ای بر روی شیاری قرار داده می شد که قابلیت حرکت دادن آنرا به عقب و جلو فراهم
میکرد 5 .ابتدای این شیار کام ً
ال مسدود بود تا درب را در حالت بسته بودن ثابت نگه دارد.

عیسی فرمود« :سنگ را برداريد ».مارتا خواه ِر متوفا گفت« :سرورم ،اکنون ديگر
بوي ناخوش ميدهد ،زيرا چهار روز گذشته است».
عيسي به او گفت« :مگر تو را نگفتم که اگر ايمان آوري ،جالل خدا را خواهي ديد؟»
پس سنگ را برداشتند .آنگاه عيسي به باال نگريست و گفت« :پدر ،تو را شکر
ميگويم که مرا شنيدي ،و ميدانستم که هميشه مرا ميشنوي .ا ّما اين را بهخاطر
کساني گفتم که در اينجا حاضرند ،تا ايمان آورند که تو مرا فرستادهاي».
اين را گفت و سپس به بانگ بلند ندا درداد« :ايلعا َزر ،بيرون بيا!» پس آن مرده،
دست و پا در کفن بسته و دستمالي گِرد صورت پيچيده ،بيرون آمد .عيسي به ايشان
یوحنا  44-39:11ترجمه هزاره نو
گفت« :او را باز کنيد و بگذاريد برود».
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خوب شد که عیسی ایلعازر را به نام صدا زد .اگر او صرف ًا می گفت« :بیا!» تمام کسانی که در
مقبره بودند بیرون می آمدند .ایلعازر زنده شد! دوستان او می باید پارچه های کفن را از دور
او باز می کردند تا او بتواند راه برود .جای شک نبود که عیسی معجزه بزرگی انجام داده بود.

پس بسياري از يهوديان که به ديدار مريم آمده و کار عيسي را ديده بودند ،به او ايمان
آوردند .ا ّما برخي نزد َفريسيان رفتند و آنها را از آنچه عيسي کرده بود ،آگاه ساختند.
سران کاهنان و َفريسيان به مشورت نشسته ،گفتند« :چه کنيم؟ آيات بسيار از
پس ِ
اين مرد بهظهور ميرسد .اگر بگذاريم همچنان پيش رود ،همه به او ايمان خواهند
آورد ،و روميان آمده ،اين مکان و اين قوم را از دست ما خواهند ستاند».
پس ،از همان روز توطئه قتل او را چيدند.

یوحنا  53 ،48-45:11ترجمه قدیم

برخی ایمان آوردند ،اما دیگران توطئه چیدند .حتی رستاخیز میت نمی توانست روسای کهنه
و فریسیان را متقاعد کند .قدرت و غرور آنها در معرض خطر بود که ایشان نمی خواستند
آنها را از دست بدهند.

این چگونه مردی است؟
عیسی خود واقعی اش را بارها برای شاگردانش نشان داده بود .در یک موقع ،شاگردانش
در دریا گرفتار طوفان شده بودند .هرچند عیسی در قایق بود ولی به خواب عمیقی فرو
رفته بود .وقتی او را بیدار کرده و از بالی موجود آگاه ساختند ،عیسی ...

...برخاسته ،بادها و دریا را نهیبكرد كهآرامیكاملپدید آمد.
تعجب نموده ،گفتند« :این چگونه مردی است كه بادها و دریا
اما آن اشخاص ّ
متی  27-26:8ترجمه قدیم
نیز او را اطاعت میكنند!»
همانطور که خدا در ابتدای آفرینش دستور داد و آبها بوجود آمدند ،به همین طریق
عیسی به آبها فرمان داد و آنها آرام شدند .و درست همانطور که خداوند در ابتدا دستور
داد و حیات بوجود آمد ،به همین نحو ،عیسی توانایی داشت تا با فرمان خود حیات را
باز گرداند .او فرمود ...
یوحنا  25:11ترجمه قدیم
«من قیامت و حیات هستم».

۵

جهنم

عیسی به مدت سه سال به تمام کسانی که گوش شنوا داشتند تعلیم داد .به نظر می آمد که
کارهای بسیار زیادی در مدت زمان کوتاهی رخ داده بود .تعالیم او هم تسلی بخش بود و
هم توبیخ کننده ،هم به سبک َم َثلها بود و هم در شکل زندگی واقعی انسانها .در این مقطع،
عیسی داستان واقعی زیر را بیان می دارد:

«مردي ثروتمند بود که جامه از کتان لطيف ارغواني بر تن ميکرد و همهروزه به
خوشگذراني مشغول بود .بر در خانه او فقيري مينهادند ،ايلعازر نام ،که بدنش پوشيده
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از جراحت بود .ايلعازر آرزو داشت با خردههاي غذا که از سفره آن مرد ثروتمند
فروميافتاد ،خود را سير کند .حتي سگان نيز ميآمدند و زخمهايش را ميليسيدند».

فقیر می میرد

لوقا  21-19:16ترجمه هزاره نو

«باري ،آن فقير ُمرد و فرشتگان او را به جوار ابراهيم بردند .ثروتمند نيز ُمرد و او
لوقا  22:16ترجمه هزاره نو
را دفن کردند».

در این داستان ،منظور از جوار ابراهیم ،بهشت یا آسمان است که در بعضی مواقع از آن به
عنوان فردوس یاد می شود .این ایلعازر با آن ایلعازری که در داستان قبل خواندیم فرق
میکند .ورود این ایلعازر به بهشت نه به خاطر فقیر بودن وی بود بلکه بدلیل آن بود که او
همواره به خداوند توکل می کرد.

ثروتمند می میرد

«باري ،آن فقير ُمرد و فرشتگان او را به جوار ابراهيم بردند .ثروتمند نيز ُمرد و او را
دفن کردند .اما چون چشمان خود در عالم مردگان بگشود ،خود را در عذاب يافت.
از دور ،ابراهيم را ديد و ايلعازر را نيز در جوار او .پس با صداي بلند گفت« :اي پدر
من ابراهيم ،بر من ترحم کن و ايلعازر را بفرست تا نوک انگشت خود در آب تَر کند
و زبانم خنک سازد ،زيرا در اين آتش عذاب ميکشم »».لوقا  24-22:16ترجمه هزاره نو

مرد ثروتمند بخاطر ثروتش نبود که به جهنم رفت بلکه بدان خاطر که کالم خدا را انکار
کرده بود و تا زمانی که بر روی زمین بود فقط برای خودش زندگی می کرد .او از ابراهیم
تقاضای کمک کرد.

«اما ابراهيم پاسخ داد« :اي فرزند ،بهياد آر که تو در زندگي ،از همه چيزهاي خوب
بهرهمند شدي ،حالآنکه چيزهاي بد نصيب ايلعازر شد .اکنون او اينجا در آسايش
است و تو در عذاب .از اين گذشته ،بين ما و شما پرتگاهي هست؛ آنان که بخواهند
از اينجا نزد تو آيند نتوانند ،و آنان نيز که آنجايند نتوانند نزد ما آيند»».

مهلت به پایان رسیده است

لوقا  26-25:16ترجمه هزاره نو

کالم خدا به وضوح بیان داشته است که انسان فقط تا زمانی که روی زمین است می تواند
توبه نموده و در افکار خویش تغییر ایجاد کند .بعد از مرگ انسان ،هیچ فرصت و امکان
دیگری برای رهای یافتن از جهنم و ورود به بهشت وجود ندارد .آنانی که می میرند و در
رابطه درست با خداوند نیستند برای همیشه از خداوند جدا خواهند بود .در هیچ جای کتاب
مقدس نیامده است که انسان می تواند از این مکان عذاب فرار کند .هر چند شخص ثروتمند
التماس میکرد که شدت آن عذاب مقداری کم شود ،ولی این کار عملی نبود .رحمت خدا
فقط تا زمانی که شخص زنده است می تواند دریافت گردد .شخص ثروتمند ادامه داد...

«گفت« ،اي پدر به تو التماس دارم كه او را به خانه پدرم بفرستي .زيرا كه مرا
پنج برادر است تا ايشان را آگاه سازد ،مبادا ايشان نيز به اين مكان عذاب بيايند»».
لوقا  28-27:16ترجمه قدیم
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هر چند این شخص در عذاب شدیدی به سر می برد ،ولی با این حال زندگی خویش بر روی
زمین را به یاد می آورد .او می دانست که هیچکدام از پنج برادر او رابطه درستی با خداوند
نداشتند و می خواست که به آنها هشدار داده شود.

«ابراهیم وی را گفت« ،موسی و انبیا را دارند؛ سخن ایشان را بشنوند»».
«گفت« ،نه ای پدر ما ابراهیم ،لیکن اگر کسی از مردگان نزد ایشان رود ،توبه
خواهند کرد ».وی را گفت« ،هرگاه موسی و انبیا را نشنوند ،اگر کسیاز مردگان نیز
لوقا  31-29:16ترجمه قدیم
برخیزد ،هدایت نخواهند پذیرفت»».
در سطور قبل ،ما در مورد شخصیتی صحبت کردیم که عیسی او را از مردگان برخیزانید .اما
با وجود چنین قدرت عظیمی ،بسیاری بودند که هنوز نمی خواستند او را به عنوان سلطان و
نجات دهنده خویش بپذیرند .بر عکس ،آنها توطئه چیدند تا او را به قتل برسانند .کالم خدا
بیان داشته است که اگر مردم از ایمان آوردن به پیام نجات بخش او که توسط انبیای الهی
آورده شده است امتناع ورزند ،آنگاه...

«  ...اگر کسی از مردگان نیز برخیزد ،هدایت نخواهند پذیرفت».

لوقا  31:16ترجمه قدیم

تعریف جهنم تقریب ًا همان تعریفی است که از دریاچه آتش ارائه می شود ۱.کتاب مقدس
بیان می دارد که کسانی که به جهنم وارد می شوند ،وارد مجازات ابدی شان شده اند.

 .۱تمایزی وجود دارد« :مرگ و جهان مردگان به درياچه آتش افکنده شد.
مکاشفه  14:20ترجمه هزاره نو
درياچه آتش ،مرگ د ّوم است».

۶

پذیرش و خیانت
چون به بيتفاجي و بيت َع ْنيا رسيدندکه نزديک اورشليم
در دامنه کوه زيتون بود ،عيسي دو تن از شاگردان خود
را فرستاد و به آنان فرمود« :به دهکدهاي که پيش روي
شماست ،برويد .بهمحض ورود ،کره االغي را بسته
خواهيد يافت که تاکنون کسي بر آن سوار نشده است.
مرقس  2-1:11ترجمه هزاره نو
آن را باز کنيد و بياوريد».

ﮐﻮه زﯾﺘﻮن

ﺑﯿﺖ ﻓﺎﺟﻰ

ﺑﯿﺖ ﻋﻨﯿﺎ

اورﺷﻠﯿﻢ

آنگاه کره االغ را نزد عيسي آورده ،رداهاي خود را بر آن افکندند ،و عيسي سوار شد.
بسياري از مردم نيز رداهاي خود را بر سر راه گستردند و عدهاي نيز شاخههايي را که
در مزارع بريده بودند ،در راه ميگستردند .کساني که پيشاپيش او ميرفتند و آنان که
از پس او ميآمدند ،فريادکنان ميگفتند« :هوشيعانا! خجسته باد او که به نام خداوند
ميآيد! خجسته باد پادشاهي پدر ما داوود که فراميرسد! هوشيعانا در عرش برين!»
مرقس  10-7:11ترجمه هزاره نو

واژه هوشیعانا یعنی اکنون نجات بده .جمعیت مطابق با مراسم رژه رومی ورود پیروزمندانه
عیسی را خوش آمد می گفتند .آنها با آواز و ستایش ،دست زدن و کف زدن ،عیسی را به
امید اینکه ایشان را از ظلم و ستم رومیان رها خواهد کرد ،تمجید می کردند.
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آنها بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند ،در حال تحقق بخشیدن یکی از نبوتهایی بودند
که  ۵۰۰سال قبل از آن پیشگویی شده بود .زکریای نبی مکتوب داشته بود که از عیسی
بدینگونه استقبال خواهد شد.

ای دختر صهیون بسیار شادی کن! و ای دختر اورشلیم ،فریاد بلند سر ده! هان پادشاهت
نزد تو میآید؛ او عادل و صاحب نجات است ،فروتن و سوار بر االغ ،و بر ُك ّرهاالغ.
زکریا  9:9ترجمه هزاره نو

این تنها موردی است که عیسی اجازه داد از او با شکوه و جالل استقبال نمایند .این کار
دلیلی داشت .عیسی باید تسلیم کسانی می شد که می باید او را می کشتند .او می خواست
که آنها قصد خود را هم اکنون و بدون هیچ تاخیری عملی نمایند.

دو روز به عيد پِ َسح و َفطير مانده بود ،و سران کاهنان و علماي دين در جستجوي
راهي بودند که عيسي را به نيرنگ گرفتار کنند و به قتل رسانند ،زيرا ميگفتند« :نه
مرقس  2-1:14ترجمه هزاره نو
در ايام عيد ،مبادا مردم شورش کنند».
بر طبق تصورات جمعیت فریاد زن ،وقت آن رسیده بود که عیسی پادشاهی خود را بر اسرائیل
اعالم نماید .اما برای رهبران مذهبی که قصد جان عیسی را داشتند ،این یک وضعیت کام ً
ال
نابهنجاری قلمداد می شد .اگر عیسی می باید از صحنه خارج می شد ،اکنون بهترین زمان
آن بود اما ایشان از واکنش عموم وحشت داشتند .عیسی از محبوبیت خاصی در بین توده
مردم برخوردار بود.
شهر انبوه از مردمی بود که برای عید پسح آمده بودند .بسیاری از آنها با این انتظار و امید به
عیسی نگاه می کردند که او بر رومیها غلبه کرده و آنها را سرنگون خواهد نمود .اما بعد از گذشت
چندین ساعت ،وقتی به طور رسمی چنین اعالمی در مورد پادشاهی او انجام نشد ،جمعیت نیز
از تمجید او دست کشیده و طولی نکشید که مقام او به عنوان قهرمان نیز محو می گردید.

شام عید پسح

عیسی از دو شاگرد خود خواست که اتاقی را جهت صرف شام عید پسح آماده نمایند.

چون شب فرارسيد ،عيسي با دوازده شاگرد خود به آنجا رفت .هنگامي که بر سفره
نشسته ،غذا ميخوردند ،عيسي گفت« :آمين ،به شما ميگويم که يکي از شما که
با من غذا ميخورد مرا تسليم دشمن خواهد کرد».
آنها غمگين شدند و يکي پس از ديگري از او پرسيدند« :من که آن کس نيستم؟»
عيسي گفت« :يکي از شما دوازده تن است ،همان که نان خود را با من در کاسه
مرقس  20-17:14ترجمه هزاره نو
فروميبرد».
از همان وقتی که عیسی دوازده شاگرد خود را انتخاب می کرد ،می دانست که یکی از آنها
به او خیانت خواهد کرد.
هزار سال قبل از آن ،داود نبی در مورد این خیانت از دید منجی چنین می نویسد...

«حتی دوست خالص من که بر او اعتماد میداشتم ،آن که نان مرا میخورد ،بر من
مزمور  9:41ترجمه هزاره نو
خیانت ورزیده است».
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خیانت

آن خائن ،یهودای اسخریوطی بود .او در بین شاگردان وظیفه صندوق داری را بر عهده داشت
ولی در عین حال دزدی نیز می کرد .او در خفا و بدون آگاهی دیگر شاگردان همواره در صدد
بهتر کردن موقعیت خود از روی جاه طلبی و پر کردن جیبهای خود بود .او به دنبال فرصتی
می گشت تا شکافی را در زره عیسی یافته و با ضربه ای منجی موعود را برای همیشه از
سر راه بردارد .اکنون شیطان موقعیت را یافته بود .یهودا آماده بود .در حالی که نان عید پسح
خورده می شد ،شریر کار خود را آغاز کرد.

يهودا چون لقمه را گرفت ،دردم شيطان بهدرون او رفت .آنگاه عيسي به او گفت:
«آنچه در پي انجام آني ،زودتر به انجام رسان».
ا ّما هيچيک از کساني که بر سفره نشسته بودند ،منظور عيسي را درنيافتند.

یوحنا  28-27:13ترجمه هزاره نو

او نزد سران کاهنان و فرماندهان قراوالن معبد رفت و با آنان گفتگو کرد که چگونه
عيسي را به دست ايشان تسليم کند .آنان شاد شدند و توافق کردند مبلغي به او بدهند.
لوقا  5-4:22ترجمه هزاره نو

آنگاه يهوداي ا ِْسخَ ريوطي که يکي از دوازده شاگرد بود ،نزد سران کاهنان رفت و
گفت« :به من چقدر خواهيد داد تا عيسي را به شما تسليم کنم؟» آنان سي سکه
متی  15-14:26ترجمه هزاره نو
نقره به وي پرداخت کردند.
چهار صد سال قبل از آن ،یکی از انبیا چنین نبوت کرده بود که مسیح به همین قیمت
فروخته خواهد شد:

«  ...سی سکه نقره»...

زکریا  12:11ترجمه هزاره نو توضیح بیشتر در متی 10-3:27

نان پاره شده و جام

سناریوی یهودا در هنگام خوردن غذا آغاز شد .عیسی در حال صرف شام با شاگردانش بود
که آن خائن ،ماموریت شیطانی خود را آغاز کرد .این مطلب از اهمیت زیادی برخوردار است.

هنوز مشغول خوردن بودند که عيسي نان را برگرفت و پس از شکرگزاري ،پاره کرد
و به شاگردان داد و فرمود« :بگيريد ،اين است بدن من ».مرقس  22:14ترجمه هزاره نو
واضح است که ایشان بدن عیسی را نمی خوردند ،ولی با این حال عیسی می گفت که نان
پاره شده ی پسح سمبل بدن او بود .به احتمال زیاد شاگردان گیج شده بودند .آیا این گفته با
گفته قبلی عیسی که در آن به خودش به عنوان نان حیات اشاره کرده بود در ارتباط می بود؟

سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاري ،به آنها داد و همه از آن نوشيدند.
و بديشان گفت« :اين است خون من براي عهد [جديد] که بهخاطر بسياري ريخته
مرقس  24-23:14ترجمه هزاره نو
ميشود».
دوباره تمثیل مشابهی صورت گرفت .خون عیسی به زودی برای مردم زیادی ریخته خواهد
شد .ما در فصلهای بعدی اهمیت این مطلب را خواهیم دید.

و بعد از خواندنتسبیح *،به سویکوه زیتون بیرون رفتند.

مرقس  26:14ترجمه قدیم

*سرود ستایشی
خداوند
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یکشنبه:
عیسی سوار بر
کره االغی وارد اورشلیم
می گردد .جمعیت با فریاد
«هوشیعانا» از او استقبال می کنند.

2

دوشنبه تا چهارشنبه:
عیسی و شاگردانش در اطراف
اورشلیم و بیت عنیا به سر می برند.

3

پنجشنبه شب:
عیسی و شاگردانش عید پسح را با هم
جشن می گیرند .بعد از خواندن سرود
ستایشی به سوی باغ جتسیمانی حرکت می
کنند که در دامنه کوه زیتون واقع شده بود.
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۱

باغ
آنگاه به مکاني به نام ِج ْتسيماني رفتند و در آنجا عيسي به شاگردان خود گفت:
«در اينجا بنشينيد ،تا من دعا کنم ».سپس پطرس و يعقوب و يوحنا را با خود برد
و پريشان و مضطرب شده ،بديشان گفت« :از فرط اندوه ،به حال مرگ افتادهام .در
اينجا بمانيد و بيدار باشيد ».سپس قدري پيش رفته ،بر خاک افتاد و دعا کرد که
اگر ممکن باشد آن ساعت از او بگذرد .او چنين گفت:
*واژه ابا به معنای پدر می باشد
«اَبّا* ،پدر ،همهچيز براي تو ممکن است .اين جام را از
و بیانگر نوعی رابطه ی بسیار
من دور کن ،اما نه به خواست من بلکه به اراده تو».
صمیمی بین پدر و فرزند است.
مرقس  36-32:14ترجمه هزاره نو

در فارسی معادل واژه بابا می باشد.

عیسی با زبانی صمیمی که فقط یک پسر می تواند با پدر عزیزش داشته باشد ،فریاد زد:
ابا ،بابا ،لطف ًا راهی دیگر پیدا کن .اما بعد از آن ،اراده خویش را تسلیم اراده پدر آسمانی خود
نموده اینگونه دعا می کند که :اراده تو انجام شود.

عيسي همچنان سخن ميگفت که ناگاه يهودا ،يکي از آن دوازده ،همراه با گروهي
مسلح به چماق و شمشير ،از سوي سران کاهنان و علماي دين و مشايخ آمدند.
تسليمکننده او به همراهان خود عالمتي داده و گفته بود« :آنکس را که ببوسم،
مرقس  44-43:14ترجمه هزاره نو
همان است؛ او را بگيريد و با مراقبت کامل ببريد».
ت بر او واقع شود ،بیرون آمده ،ب ه
آنگاه عیسی با اینکه آگاه بود از آنچ ه میبایس 
ن گفت« :ک ه را میطلبید؟»
ایشا 
ی ناصری را».
ب ه او جواب دادند« :عیس 

یوحنا  5-4:18ترجمه قدیم

او سخن گفت

عيسي بديشان گفت« :من هستم!» و يهودا كه تسلیمكننده او بود نيز با ايشان
یوحنا  5:18ترجمه قدیم
ايستاده بود.

مسیح به این سوال با لحن تاکیدی پاسخ می دهد« :من هستم!» همانگونه که قب ً
ال
خواندیم ،من هستم نام خدا می باشد که به معنای کسی است که با قدرت خودش وجود
دارد و وجودش وابسته به دیگری نیست .اینطور نبود که کس دیگری سخن می گفت؛ این
خود خدا بود .اثری که این سخن عیسی به همراه داشت شایان ذکر است.

ن گفت« :من هستم »،برگشته ،بر زمین افتادند.
پس چون بدیشا 

یوحنا  6:18ترجمه قدیم

آنها درجا زمین نخوردند بلکه عقب عقب رفته به زمین افتادند .عیسی با شمه ای از عظمت
خویش ،ایشان را ازپای در آورد .بعد از اینکه لشکر شکست خورده از جای خود بلند شد و
مامورین گرد و خاک خود را تکاندند ...

ی ناصری را!»
عیسی باز از ایشان سوال کرد« :ک ه را میطلبید؟» گفتند« :عیس 

یوحنا  7:18ترجمه قدیم
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می توان ترس و اضطرابی که در جمعیت ایجاد شده بود را تصور کرد .عیسی لشکر گروه
مقابل را آشفته ساخته بود .این حرکت برای دستگیری عیسی از نوع معمولی آن نبود .زمانی
که عیسی اعالم نمود که از نقشه خائنانه آنها از قبل خبر داشته است دیوار اعتماد به نفس
آنها بیشتر ترک خورد.

عيسي به او گفت« :ای يهودا ،آيا پسر انسان را با بوسه تسليم میکنی؟»

لوقا  48:22ترجمه هزاره نو

[ ...یهودا] بيدرنگ به عيسي نزديک شد و گفت« :استاد!» و او را بوسيد.

مرقس  45:14ترجمه هزاره نو

یازده شاگرد دیگر عیسی آماده عمل بودند .شمعون پطرس چاقویی در دست داشت ...

در اين هنگام ،يکي از همراهان عيسي دست به شمشير برده ،آن را برکشيد و
متی  51:26ترجمه هزاره نو
ضربهاي به خدمتکار کاهناعظم زد و گوشش را بريد.
اما عيسي گفت« :دست نگاه داريد!» و گوش آن مرد را لمس کرد و شفا داد.

لوقا  51:22ترجمه هزاره نو

چه می توانید بگویید؟ با وجود فشار و کشمکش حاکم ،عیسی هنوز در فکر دیگران بود؛ و
او خدمتکار کاهناعظم را شفا داد .این حرکت دفاعی پطرس بیانگر غیرت ناآگاهانه او بود.
از نظر انسانی ،شاگردان آمادگی کامل داشتند تا از خود هر نوع عمل دفاعی را نشان دهند.
نمی توانی دست از تحسین تالش پطرس برداری .دست کم تالشش را کرد! اما به ظاهر
برای پطرس راحت تر بود که با تور ماهیگری کار کند تا با شمشیر .زیرا او با هدف قرار دادن
سر ،فقط توانست گوش را بزند.

سوال و باز هم سوال

سپس عیسی یک سوال آسان و در عین حال عجیبی پرسید.

«مگر من راهزنم که با چماق و شمشير به گرفتنم آمدهايد؟ من هر روز در صحن معبد
مينشستم و تعليم ميدادم و مرا نگرفتيد .ا ّما اينها همه رخ داد تا پيشگوييهاي پيامبران
شاگردان ترکش کرده ،گريختند ».متی  56-55:26ترجمه هزاره نو
تحقق يابد .آنگاه همه
ْ
سوالتی که خدا مطرح می کند معمو ًال فاش کننده افکار واقعی انسانها می باشند ،و اگر
مهاجمین فقط چند لحظه تعمق می کردند ،کامال به اعمال نادرست و غیر منطقی خود پی
می بردند .اما آنها بقدری درصدد از بین بردن عیسی بودند که حتی مواجه شدن مجدد آنها
با قدرت معجزه آسای این مرد ،باز نتوانست کمترین تغییر در درون آنها ایجاد کند .حتی
سخنان عیسی مبنی بر اینکه اعمال ایشان درحال به تحقق بخشیدن پیشگویی های انبیا
میبود ،ایشان را از مقاصد مرگبارشان باز نداشت.
شاگردان برای حفظ جان خود ،در تاریکی شب گریختند.

آنگاه همه او را واگذارده بگریختند.

مرقس  50:14ترجمه قدیم

آنگاه سربازان ،همراه با فرمانده خويش و مأموران يهودی عيسي را گرفتار کردند.
یوحنا  12:18ترجمه هزاره نو
آنها دستهاي او را بستند.
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با خواندن این حوادث به خوبی می توان ناسازگاری بارزی را در دو جبهه مخالف مشاهده
کرد .عیسی یک نفر بود .در حالی که رقم سربازانی که برای دستگیری او فرستاده شده بود
بین  ۳۰۰تا  ۶۰۰نفر بود .عالوه بر آن ،مقامات یهودی ،کاهنان ،و خدمتکاران نیز حضور
داشتند .این رقم بسیار زیاد لشکر مهاجمین بیانگر این است که ایشان در درون خود احساس
ناتوانی و نبود قدرت می کردند.

در دادگاه

عيسي را نزد کاهن اعظم بردند .در آنجا همه سران کاهنان و مشايخ و علماي دين
مرقس  53:14ترجمه هزاره نو
گرد آمده بودند.

جلسات دادگاه معبد در شب برگزار نمی شد .این واقعیت که سنهدرین (شورای یهود) که
مرکب از هفتاد و یک نفر عضو بود ،شبانگاه گرد هم آمدند ،دلیل بر توطئه ای بود که آنها
در دست اقدام داشتند .اشتیاق آنها برای داشتن مالقات شبانه حقایق دیگری را نیز آشکار
می کند .آنچه که آنها در صدد انجامش بودند به طور کامل بر طبق شریعت خودشان غیر
قانونی بود .حتی برای کسانی که با نظام دادگاهی آن زمان آشنایی چندان زیادی نداشتند،
بی نظمی حاکم در جریان محاکمه امری بسیار مشهود بود .ولی برای آنها مهم نبود .ایشان
قوانین را پشت گوش انداخته و فقط یک چیز می خواستند و آن هم مرگ عیسی بود.

سران کاهنان و تمامي اهل شورا در پي يافتن داليل و شواهدي عليه عيسي بودند
تا او را بکشند .ولي هيچ نيافتند .زيرا هرچند بسياري شهادتهاي دروغ عليه عيسي
دادند ،اما شهادتهاي ايشان با هم وفق نداشت.
آنگاه کاهن اعظم برخاست و در برابر همه از عيسي پرسيد« :هيچ پاسخ نميگويي؟ اين
چيست که عليه تو شهادت ميدهند؟» اما عيسي همچنان خاموش ماند و پاسخي نداد.
مرقس  61-60 ،56-55:14ترجمه هزاره نو

سوال کام ً
ال واضح بود« :آیا تو آن مسیح موعود آسمانی هستی یا نه؟»

عيسي بدو گفت« :هستم ،و پسر انسان را خواهيد ديد که بهدست راست قدرت
نشسته ،با ابرهاي آسمان ميآيد».
آنگاه کاهن اعظم گريبان خود را چاک زد و گفت« :ديگر چه نياز به شاهد است؟
کفرش را شنيديد .حکمتان چيست؟»
آنها همگي فتوا دادند که سزايش مرگ است.

مرقس  64-62:14ترجمه هزاره نو

قیافا ،کاهن اعظم دقیق ًا می فهمید که عیسی چه می گفت .عیسی ادعا می کرد که با خدای
متعال یکی می باشد .اینکه یک انسان معمولی ادعا کند که پسر ازلی خدا می باشد ،توهین
به مقدسات محسوب می گردید .اما عیسی یک انسان معمولی نبود .او کلمه ازلی خدا بود،
و آن منجی موعودی بود که تمامی انبیا درباره او مکتوب کرده بودند! ولی با این حال ،قیافا
و دیگر رهبران یهود او را باور نداشتند .به همین خاطر وی را محکوم به مرگ کردند .اما
مشکلی وجود داشت .شورای سنهدرین قدرت قانونی برای صدور حکم مرگ را نداشت؛ اینکار
را فقط دولت روم می توانست انجام دهد.
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۲

مکان جمجمه

از آنجاییکه دادگاهای شبانه ارزش قانونی نداشتند ،شورای سنهدرین بعد از طلوع خورشید
مجدداً گردهم آمدند تا مراحل قانونی محاکمه کردن عیسی را ادامه دهند .شکی نیست که
عیسی تا این زمان بسیار ضعیف و ناتوان شده بود .او تمام شب را نخوابیده بود ،و عالوه بر
آن سربازان رومی برای نشان دادن قدرت خود ،شدیداً او را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.

س تمام جماعت ایشان برخاسته ،او را نزد پیالطس بردند.
پ 

لوقا  1:23ترجمه قدیم

پنطیوس پیالطس

پنطیوس پیالطس ،حاکم یهودیه ،کسی بود که از حمایت تمام و کمال دولت روم برخوردار
بود .از آنجاییکه دادگاهای یهود در اغلب موارد قدرت قانونی صدور حکم مرگ را نداشتند،
به همین خاطر برای ایشان ضروری بود که دولت روم حکم مرگ را تصویب نماید .پیالطس
در دست یهودیان بود .روسای معبد می دانستند که او دارای اراده ضعیفی است و فقط کمی
پافشاری می توانست آنها را به اهدافشان برساند.

از او شکايت کرده ،گفتند« :اين مرد را يافتهايم که قوم ما را گمراه ميکند و ما را
از پرداخت خراج به قيصر بازميدارد و ادعا ميکند مسيح و پادشاه است».
لوقا  2:23ترجمه هزاره نو

عیسی هیچگاه پیروان خود را از پرداخت مالیات منع نکرده بود .در حقیقت عیسی همواره بر
عکس آن تعلیم داده بود .این یک دروغ عمدی بود .اما از طرفی دیگر این امر حقیقت داشت
که عیسی ادعا می کرد که مسیح است.

س پیالطس از او پرسیده ،گفت« :آیا تو پادشاه یهود هستی؟» او در جواب وی
پ 
لوقا  3:23ترجمه قدیم
گفت« :تو میگویی».
عيسي پاسخ داد« :پادشاهي من از اين جهان نيست .اگر پادشاهيام از اين جهان
بود ،خادمانم ميجنگيدند تا بهدست يهوديان گرفتار نيايم .ا ّما پادشاهي من از اين
یوحنا  36:18ترجمه هزاره نو
جهان نيست».
فرمانروایی عیسی در قلبها آغاز شد .او فارغ از جاه طلبی های سیاسی بود.

پيالطس از او پرسيد« :پس تو پادشاهی؟»
عيسي پاسخ داد« :تو خود ميگويي که من پادشاهم .من از اينرو زاده شدم و از
اينرو به جهان آمدم تا بر حقيقت شهادت دهم .پس هر کس که به حقيقت تعلق
دارد ،به نداي من گوش فراميدهد».
پيالطس پرسيد« :حقيقت چيست؟»

یوحنا  38-37:18ترجمه هزاره نو

مردم امروزه هنوز همان سوال را می پرسند .اما پیالطس در وضعیتی نبود که گوش کند؛ او
حتی برای شنیدن پاسخ صبر نکرد.

ن شده ،به ایشا ن گفت« :من در این
ن را بگفت ،باز به نزد یهودیان بیرو 
و چون ای 
یوحنا  38:18ترجمه قدیم
شخص هی چ عیبی نیافتم».
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پیالطس به کاهنان یهودی اعتماد نداشت .او به خوبی می دانست که به خاطر داشتن مقام
در دولت روم ،مورد تنفر یهودیان بود و به همین خاطر با داشتن دالیل مکفی ،به طور کامل
متقاعد شده بود که کاهنان خیر و منفعت دولت روم را نمی خواستند .شورای سنهدرین برای
مرگ عیسی انگیزه دیگری داشت.

آنگاه پيالطس به سران کاهنان و جماعت اعالم کرد« :سببی براي محکوم کردن
اين مرد نمیيابم».
اما آنها به اصرار گفتند« :او در سرتاسر يهوديه مردم را با تعاليم خود تحريک ميکند.
از جليل آغاز کرده و حال بدينجا نيز رسيده است».
چون پيالطس اين را شنيد ،خواست بداند آيا او جليلي است .و چون دريافت از قلمرو
هيروديس است ،او را نزد وي فرستاد که در آن هنگام در اورشليم بود.

لوقا  7-4:23ترجمه هزاره نو

پیالطس قدرت حمایت از عیسی را داشت ،اما وضعیت طوری بود که جرأت انجام چنین
کاری را به او نمی داد .عیسی متهم شده بود به اینکه مردم را برای انجام شورش تحریک
کرده است .او چگونه می توانست حمایت خود از عیسی را برای مسئولین باال دست خود
در دولت روم تشریح کند اگر واقع ًا عیسی انقالبی را بر علیه دولت روم تدارک دیده بود؟ به
همین خاطر ،برای او بسیار راحت تر بود که مشکل را با تمام آشفتگی که داشت به دستان
هیرودیس بسپارد .بعالوه اینکه ،هیرودیس با او رابطه دوستانه هم نداشت .به همین خاطر
پیالطس تصمیم گرفت از خود صلب مسئولیت نماید.

هیرودیس انتیپاس

هیرودیس انتیپاس پسر هیرودیس کبیر بود .او به عنوان مترسک دولت روم ،فرماندهی
استان جلیل که وطن عیسی بود را به عهده داشت .اکنون او برای مراسم سالیانه عید پسح
به اورشلیم آمده بود.

هيروديس چون عيسي را ديد ،بسيار شاد شد ،زيرا ديرزماني خواهان ديدار وي بود.
بنابر آنچه درباره عيسي شنيده بود ،اميد داشت معجزاتي از او ببيند .پس پرسشهاي
لوقا  9-8:23ترجمه هزاره نو
بسيار از عيسي کرد ،اما عيسي پاسخي به او نداد.

سکوت

عیسی می دانست که هیرودیس عالقه ای به دانستن حقیقت نداشت .او فقط می خواست
خودش را به دیدن معجزه ای سرگرم کند .عیسی با هیرودیس مخالفت نکرد بلکه فقط
سکوت کرد.

سران کاهنان و علماي دين که در آنجا بودند ،سخت بر او اتهام ميزدند .هيروديس
و سربازانش نيز به او بيحرمتي کردند و به استهزايش گرفتند .سپس ردايي فاخر بر
لوقا  12-10:23ترجمه هزاره نو
او پوشاندند و نزد پيالطس بازفرستادند.

مصلوبش کن!

از لحظه دستگیری اش ،عیسی پنج مرتبه دادگاهی شده بود :سه مرتبه در دادگاه یهودی و دو
مرتبه در دادگاه رومی .ششمین دادگاه ،آخرین دادگاهی بود که او باید با آن مواجه می شد.
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تا این زمان ،خبر در سراسر شهر پخش شده بود .رئیس کهنه و سنهدرین اکنون دیگر تنها
کسانی محسوب نمی شدند که عیسی را محکوم کرده بودند .جمعیت عظیمی از کسانی که
تا چند روز پیش فریاد «هوشیعانا» را برای خوش آمدگویی عیسی سر می دادند ،اکنون بر
علیه عیسی بسیج گشته فریاد می زدند که« ،مصولبش کن!»پیالطس بر سر دوراهی قرار
گرفته بود .هر چه بیشتر به پرونده عیسی رسیدگی می کرد ،بیشتر متقاعد می شد به اینکه
چیز عجیبی در شخصیت عیسی وجود می داشت!

پيالطس سران کاهنان و بزرگان قوم و مردم را فراخواند و به آنها گفت« :اين مرد
را به تهمت شوراندن مردم ،نزد من آورديد .من در حضور شما او را آزمودم و هيچ
دليلي بر صحت تهمتهاي شما نيافتم .نظر هيروديس نيز همين است ،چه او را نزد
ما باز فرستاده است .چنانکه ميبينيد ،کاري نکرده که مستحق مرگ باشد .پس او
لوقا  16-13:23ترجمه هزاره نو
را تازيانه ميزنم و آزاد ميکنم».

 1پنجشنبه :اواخر شب
 2عیسی درباغ جتسیمانی دستگیر شده و به خانه کاهن
اعظم برده شد .تصور می شود که به منظور عدم
ایجاد هرج و مرج در مسیر معبد ،آنها تصمیم
گرفتند دیوار شمالی را دور بزنند.

 3جمعه :صبح زود
 4عیسی برای حاضر شدن در مقابل
پیالطس به کاخ روم برده شد 4 .جمعه :اوایل روز
 5پیالطس عیسی را نزد
 4هیرودیس می فرستد و
هیرودیس دوباره او را
به نزد پیالطس باز می
گرداند.

باغ جتسیمانی

2
3

جمعه :هنگام طلوع آفتاب
در نیمه های شب ،بعد از اینکه
عیسی در مقابل حنا ،قیافا کاهن اعظم ،و
شورای سنهدرین قرار گرفته بود ،برای یک باز
پرسی اضطراری جهت پرونده سازی اتهامات در حضور
شورای سنهدرین به معبد برده می شود.

خانه کاهن اعظم
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هیرودیس و پیالطس در عیسی جرمی را نیافتند که او را محکوم به مرگ نماید .به نظر میآمد
که هیچکس نمی توانست جرمی به او بچسباند .پیالطس در حالی که عالقه به فیصله دادن
قضیه و برقراری صلح داشت ،یک مجازات دو مرحله ای را پیشنهاد کرد.
 .۱عیسی را شالق بزنند:
این نوع شالق زدن از نوع عادی نبود .شالقی که استفاده می شد چوبی بود که بر سر یک
طرف آن تسمه های چرمی قرار داشت که با خارهایی از استخوان و فلز پوشیده شده بودند.
دو دست شخص متهم با طنابی بسته می شد که بر باالی سر او به یک ستونی که در
مقابلش قرار داشت بسته می گردید و بدین ترتیب کمر شخص متهم به راحتی در معرض
وارد شدن ضربه های شالق قرار می گرفت .با فرود آمدن شالق در کمر شخص متهم،
خارهای استخوانی و فلزی به بدن متهم فرو می رفت .در هنگام بلند کردن شالق از روی
کمر شخص متهم ،گوشت کمر به همراه خارها بیرون آمده و به اطراف پراکنده می گردید.
این نوع شالق زدن به قدری فجیع بود که در اغلب موارد متهم جان خود را از دست می داد.
مطابق با قوانین حکومتی ،شالق زدن مجازاتی بود که فقط شامل حال زندانیانی می شد
که محکوم شده بودند .خود پیالطس اعالم کرده بود که عیسی بی تقصیر بود .از آنجاییکه
مجازات شالق زدن عملی بسیار شاق بود ،اینگونه تصور می شود که پیالطس امیدوار بود
شالق زدن عیسی احساسات متهم کنندگان را به نحوی بر انگیزد که ایشان پیشنهاد دوم
پیالطس را بپذیرند.

 .۲عیسی را آزاد کند:
ً
یکی از سنتهای دولت روم که معموال برای نشان دادن نیکی دولت روم انجام می شد این
بود که در زمان مراسم عید پسح یک زندانی را آزاد می کردند .پیالطس پیشنهاد کرد که در
این مراسم عیسی بعد از شالق خوردن آزاد گردد .اما جمعیت در پاسخ خود یکدل و یکصدا
فریاد زدند:

آنها يکصدا فرياد برآوردند« :او را از ميان بردار »...پيالطس که ميخواست عيسي
را آزاد کند ،ديگر بار با آنان سخن گفت .اما همچنان فرياد برآوردند« :بر صليبش
کن! برصليبش کن!»
سومين بار به آنها گفت« :چرا؟ چه بدي کرده است؟ من که هيچ سببي براي کشتن
لوقا  22-20 ،18:23ترجمه هزاره نو
او نيافتم .پس او را تازيانه ميزنم و آزاد ميکنم».
س پیالطس عیسی را گرفته ،تازیانه زد.
پ 

یوحنا  1:19ترجمه قدیم

هفتصد سال قبل از این ،اشعیای نبی در مورد زجرهای عیسی مسیح که او با اراده خودش
متحمل شد چنین مکتوب کرده بود:
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پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند ،و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا
کندند .آری از رسوایی و آب دهان ،روی خود را نپوشاندم .اشعیا  6:50ترجمه هزاره نو
سربازان که گویی شدت شالق زدن آنها را راضی نکرده بود ،تصمیم گرفتند که جهت تمسخر،
از خود ادا و اطوار در بیاورند.

و سربازان تاجي از خار بافته ،بر سرش نهادند و ردايي ارغواني بر او پوشاندند ،و
نزدش آمده ،ميگفتند« :درود بر تو ،اي پادشاه يهود!» و او را سيلي ميزدند.
یوحنا  3-2:19ترجمه هزاره نو

و با چوب بر سرش ميزدند و آبدهان بر او انداخته ...

مرقس  19:15ترجمه هزاره نو

مسخره کردن جزئی از مجازاتی که پیالطس مقرر کرده بود نبود .جامه ارغوانی معمو ًال
توسط اشراف و سالطین پوشیده می شد .تاجی از خار ،تقلیدی بود از تاج امپراطور که آنها
در شدیدترین شکل ممکن به منظور استهزاء نمودن از آن استفاده کردند .و دوباره می بینیم
که اشعیای نبی ،هفت قرن پیش در مورد این حادثه مکتوب نموده بود:

هم ه ما از او رو برگردانیدیم .او خوار شد و ما هی چ اهمیت ندادیم.

اشعیا  3:53ترجمه تفسیری

ک او را نزد شما بیرون آوردم تا بدانید
ن گفت« :این 
باز پیالطس بیرون آمده ،به ایشا 
ک ه در او هی چ عیبی نیافتم ».آنگا ه عیسی با تاجی از خار و لباس ارغوانی بیرون آمد.
یوحنا  5-4:19ترجمه قدیم
ن گفت« :اینک آن انسان».
پیالطس بدیشا 
پیالطس قطع ًا در اعماق قلب خود به اینکه عدالت را زیر پا گذشته است واقف بود ولی
همچنین او بدون شک امیدوار بود که این شخص مجروح و خون آلود که تاج خار بر سرش
بود باعث ایجاد حس ترحم و دلسوزی در دیگران شود.

چون سران کاهنان و نگهبانان معبد او را ديدند ،فرياد برآورده ،گفتند« :بر صليبش
کن! بر صليبش کن!» پيالتُس به ايشان گفت« :شما خو ْد او را ببريد و مصلوب
یوحنا  6:19ترجمه هزاره نو
کنيد ،چون من سببي براي محکوم کردن او نيافتهام».
پیالطس به خوبی می دانست که آنها نمی توانستند چنین عملی را مرتکب شوند .دادگاهای
یهودی قدرت صدور حکم اعدام را نداشتند.

پسر خدا

يهوديان در پاسخ او گفتند« :ما را شريعتي است که بنابر آن او بايد بميرد ،زيرا ادعا
ميکند پسر خداست».

چون پيالتُس اين را شنيد ،هراسانتر شد ،و باز به درون کاخ بازگشت و از عيسي
یوحنا  9-7:19ترجمه هزاره نو
پرسيد« :تو از کجا آمدهاي؟»
پیالطس لحظاتی پیش شنیده بود که عیسی اهل جلیل بود و به همین خاطر او را نزد
هیرودیس فرستاده بود .اکنون ،دوباره او از عیسی می پرسید که اهل کجاست؟ شکی نیست
که او از شنیدن این موضوع که کسی از آسمان آمده و ادعای پسر خدایی می کند مقداری
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آشفته شده و از نظر درونی به هم ریخته بود .یونانیان بر این باور
بودند که خدایان از کوه اُلَمپ پایین آمده و با آدمیان دوستی
برقرار کرده اند .احتما ًال پیالطس در این اندیشه بود که آیا
عیسی نیز در زمره این خدایان قرار می داشت .قطع ًا
این یک جرم عادی ای نبود .اعتماد به نفس و
آرامشی که عیسی در دادگاه از خود نشان می داد
باعث ایجاد آشفتگی در پیالطس و دیگران شده بود.

عیسی ،تو واقع ًا از کجا آمده ای؟

 ...عيسي پاسخي به او نداد .پس پيالتُس او را گفت:
«به من هيچ نميگويي؟ آيا نميداني که قدرت دارم
آزادت کنم و قدرت دارم بر صليبت کشم؟»
عيسي گفت« :هيچ قدرت بر من نميداشتي ،اگر از باال به تو داده نشده بود»...
از آن پس پيالتُس کوشيد آزادش کند ،ا ّما يهوديان فريادزنان گفتند« :اگر اين مرد را آزاد
کني ،دوست قيصر نيستي .هرکه ادعاي پادشاهي کند ،برضد قيصر سخن ميگويد».
چون پيالتُس اين سخنان را شنيد ،عيسي را بيرون آورد و خود بر مسند داوري
نشست ،در مکاني که به سنگفرش معروف بود و به زبان عبرانيان َج ّباتا خوانده
یوحنا  14-9:19ترجمه هزاره نو
ميشد .آن روز ،روز تهيه عيد پِ َسح بود.
روز تهیه زمانی بود که بره عید پسح ذبح می شد.
پيالتُس به يهوديان گفت« :اينک پادشاه شما!»
آنها فرياد برآوردند« :او را از ميان بردار! او را از ميان بردار و بر صليبش کن!»
پيالتُس گفت« :آيا پادشاهتان را مصلوب کنم؟» سران کاهنان پاسخ دادند« :ما را
یوحنا  15-14:19ترجمه هزاره نو
پادشاهي نيست جز قيصر».
اسرائیل برای بار آخر ،عیسی را به عنوان پادشاه خود رد کرد .آنها به جای او که از جانب خدا
آمده بود ،قیصر روم را به عنوان پادشاه خود انتخاب کرده بودند.

سرانجام پيالتُس عيسي را به آنها سپرد تا بر صليبش کشند..
آنگاه عيسي را گرفته ،بردند .عيسي صليب بر دوش بيرون رفت ،بهسوي محلي به
لجتا خوانده ميشود 1.آنجا او را بر صليب کشيدند.
نام جمجمه که به زبان عبرانيان ُج ُ
با او دو تن ديگر نيز در دو جانبش مصلوب شدند و عيسي در ميان قرار داشت.
یوحنا  18-16:19ترجمه هزاره نو

مرگ بر روی صلیب ،روشی بود که به عنوان مجازات اعدام بردگان و مجرمانی که از
طبقات پایین جامعه محسوب می شدند ،بکار برده می شد .این نوع اعدام روشی بود که در
آن زمان رواج داشت و در منابع تاریخی مواردی ثبت گردیده است که صدها نفر یکجا به
صلیب کشیده می شدند.
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تحقیقات نشان داده است که چندین نوع مختلف صلیب وجود داشته است:
درخت ایستاده :مجرم از پشت به درخت تکیه داده می شد و با توجه به وضعیت
شاخه های آن ،بر آن میخکوب می گردید .یوسفوس ،تاریخ نگار قرن اول یهودی
می نویسد که سربازان رومی از این روش به عنوان سرگرمی خود استفاده کرده
۲
و اسیران را به طرق عجیبی به صلیب می کشیدند.
 Iشکل :یک ستون ساده که به زمین فرو رفته بود .دستها به باالی سر میخکوب
می شدند.
 Xشکل :دو تکه چوب که به حالت مورب روی هم قرار داده می شدند .بدن
متهم طوری بر روی آن قرار می گرفت که دستها و پاهها به چهار گوشه آن
کشیده و بسته می شد.
 Tشکل :تیر چوبی که به باالی آن به صورت افقی یک میله چوبی نیز وصل
می شد .این نوع صلیب بعد از درخت ،یکی از رایجترین شکلهایی بود که برای
اعدام کردن به کار برده می شد .دستهای متهم در امتداد به دو طرف میله کشیده
و بسته می شد.
 tشکل :این نوع صلیب برای کسانی که جرائم خیلی سنگینی مرتکب شده بودند
بکار برده می شد .جرم شخص در لوحه ای نوشته می شد و بر قسمت باالیی
صلیب نصب می شد .این احتما ًال همان نوع صلیبی بود که عیسی بر روی آن
مصلوب شده بود.
مجرم معمو ًال درحالت عریان بر روی صلیب آویزان می شد .در ناحیه مچ پاهها و دستها میخ
زده می شد تا از حرکت آنها جلوگیری شود.
هزار سال قبل از آن ،خداوند داود نبی را هدایت کرد تا یک مزمور کامل در مورد نحوه به
صلیب کشیده شدن عیسی بنویسد .کتاب مقدس از زبان مسیح چنین مکتوب می دارد ...

 ...دستها و پاهایم را سوراخ کردهاند! میتوانم همۀ استخوانهایم را بشمارم .آنان خیره
مزمور  17-16:22ترجمه هزاره نو
بر من چشم دوختهاند.
این مزمور مدتها قبل از به قدرت رسیدن رومی ها و هشتصد سال قبل از اینکه آنها صلیب
را به عنوان روشهای رسمی خود برای انجام مجازات اعدام بپذیرند ،مکتوب شده بود.
تا امروز ،صلیب یکی از وحشتناکترین شکلهای اعدام بوده است .مرگ ،آهسته آهسته به
سراغ مجرم می آمد و در برخی از موارد روزها طول می کشید .در نهایت شخص به علت
خفگی می مرد .بدلیل کشیده شدن دستها ،به دیافراگم فشار وارد می شد که در نتیجه تنفس
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برای شخص غیر ممکن می گردید .شخص ،فقط زمانی می توانست نفس بگیرد که خودش
را باال می کشید .این کار زمانی صورت می گرفت که شخص مصلوب دستهای خود را به
طرف خود کشیده و پاهای خود را به سمت پایین فشار می داد که در نتیجه مقداری فضا
برای کار دیافراگم ایجاد می شد .این فشار و کشش در حالی صورت می گرفت که دستها و
پاها به شکل وحشتناکی به صلیب میخ شده بودند .مرگ زمانی رخ می داد که مجرم به علت
خستگی و شوکهای پی در پی توانایی باال کشیدن بدن خود را از دست می داد.
میخها و تنفس مشقت آور ،تنها دلیل غم و اندوه و عذاب مجرم نبود .شخص به همین نسبت
از تشنگی و قرار گرفتن در مقابل مالء عام زجر می برد .مردم برای تماشا جمع می شدند
که البته در مورد عیسی برای استهزاء و تمسخر گرد آمده بودند.

ی ناصری
س تقصیرنامهای نوشته ،بر صلیب گذارد؛ و نوشته این بود« :عیس 
و پیالط 
ن مکانی ک ه
پادشا ه یهود ».و این تقصیر نامه را بسیاری از یهود خواندند ،زیرا آ 
ی و التینی
ی و یونان 
ک شهر بود و آن را به زبان عبران 
ب کردند ،نزدی 
عیسی را صلی 
یوحنا  20-19:19ترجمه قدیم
نوشته بودند.
چون سربازان عيسي را به صليب کشيدند ،جامههاي او را گرفته ،به چهار سهم تقسيم
کردند و هر يک سهمي برگرفتند .و جامه زيرين او را نيز ستاندند .ا ّما آن جامه درز
نداشت ،بلکه يکپارچه از باال به پايين بافته شده بود .پس به يکديگر گفتند« :اين
آن که شود».
را تکه نکنيم ،بلکه قرعه بيفکنيم تا ببينيم از ِ
یوحنا  24-23:19ترجمه هزاره نو

قمار به عنوان تنوع و تفریح در زمانی که کار اسفباری در جریان بود ،انجام می شد .زمانی که
سربازان در پایین صلیب مسیح دور هم نشسته و احتما ًال در کاله خو ِد خود تاس میانداختند،
بدون اینکه خودشان خبر داشته باشند پیشگویی کتاب مقدس را تحقق می بخشیدند.

بدينسان گفته کتاب آسماني به حقيقت پيوست که« :جامههايم را بين خود تقسيم
کردند و بر لباسم قرعه افکندند ».پس سربازان چنين کردند.
یوحنا  24:19ترجمه هزاره نو .مقایسه شود با مزمور 18:22

و گروهی به تماشا ایستاده بودنـد .و بزرگان نیـز تمسخرکنان با ایشا ن میگفتند:
س اگـر او مسیح و برگزیده خدا میباشد خود را برهاند!»
ت داد .پـ 
«دیگران را نجا 
لوقا  35:23ترجمه قدیم

ده قرن قبل از آن ،خداوند از طریق داود پادشاه اعالم کرده بود که منجی موعود مورد
تمسخر قرار خواهد گرفت.

و اما من كِرم هستم و انسان ني؛ عار آدميان هستم و حقير شمرده قوم .هر كه مرا
ببيند به من استهزا مي كند .لبهاي خود را باز مي كنند و سرهاي خود را مي جنبانند.
مزمور  7-6:22ترجمه قدیم

دقیق ًا همان کلماتی را که تمسخرگران گفتند ،توسط داود نبی پیشگویی شده بود.

ی است ك ه
ی است ك ه بر خدا توكل داشت؟ آیا این همان شخص 
«آیا این همان كس 
ش نمیدهد؟»
س چرا نجات 
ت دارد پ 
ت دارد؟ اگر خدا او را دوس 
ت خدا او را دوس 
میگف 
مزمور  8:22ترجمه تفسیری
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سربازان نیز او را مسخره نموده ،شراب ترشیده خود را به او تعارف می کردند ،و می
گفتند« :اگر تو پادشاه یهود هستی ،خود را نجات بده!»
یکی از آن دو جنایتکار که در کنار عیسی مصلوب شده بود ،به طعنه به او گفت:
«اگر تو مسیح هستی ،چرا خودت و ما را نجات نمی دهی؟»
اما آن دیگری ،او را سرزنش کرد و گفت« :حتی در حال مرگ هم از خدا نمی
ترسی؟ ما حقمان است که بمیریم ،چون گناهکاریم .اما از این شخص ،یک خطا
هم سر نزده است».
سپس رو به عیسی کرد وگفت« :ای عیسی ،وقتی ملکوت خود را آغاز کردی ،مرا
هم بیاد آور!»
عیسی جواب داد« :خاطر جمع باش که تو همین امروز با من در بهشت خواهی بود».
لوقا  43-39 ،37-36:23ترجمه تفسیری

عیسی به آن دزد اطمینان داد که به محض اینکه هر دوی آنها بمیرند ،روح آنها در بهشت
یکدیگر را مالقات خواهند کرد .عیسی این حرف را با جرأت زد ،زیرا که به خوبی می دانست
که آن دزد با تمام وجودش برای رهایی یافتن از عواقب و مجازات جاودانی گناه به عیسی
توکل کرده بود.

به هنگام ظهر ،برای مدت سه ساعت ،تاریکی همه جا را فرا گرفت ...

لوقا  44:23ترجمه تفسیری

در ساعت نهم (ساعت سه عصر) عيسي با صداي بلند فرياد زد« :ايلويي ،ايلويي،
لَما َس َب ْق َتني؟» يعني «خداي من ،خداي من ،چرا مرا واگذاشتي؟»
مرقس  34:15ترجمه هزاره نو

یکبار دیگر ،در هزار سال قبل از آن ،خداوند از طریق داود نبی پیشگویی کرده بود که مسیح
دقیق ًا همین کلمات را بیان خواهد نمود.
«ای خدای من ،ای خدای من ،چرا مرا واگذاشتی؟»

مزمور  1:22ترجمه هزاره نو

بی دلیل نبود که چرا عیسی در اینجا با صدای بلند فریاد می زند .ما در فصل بعدی دلیل
آن را خواهیم یافت.

اهمیت لحظات آخری که مسیح بر روی صلیب بسر برد به قدری زیاد است که قلم
نمی تواند آن را به تحریر در آورد .کتاب مقدس می گوید ...
آنگاه عيسي به بانگ بلند فرياد برآورد« :تمام شد!» « ...اي پدر ،روح خود را به
دستان تو ميسپارم ».اين را گفت و نفس آخرش را کشید  ...سپس سر خم کرد و
لوقا  46:23و یوحنا  30:19ترجمه هزاره نو
روح خود را تسليم نمود.
در این هنگام ،پرده خانه خدا از سر تا پا شکافت.

مرقس  38:15ترجمه تفسیری

مسیح مرده بود .اما آیا شیطان و دیوهایش بر خدا پیروزی یافته بودند؟ سواالتی وجود داشت
که می باید به آنها پاسخ داده می شد .چرا پرده خانه خدا از باال به پایین شکافته شد؟ و چرا
عیسی با شدت تمام فریاد زد که «تمام شد!؟»
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پرده شکافته شده

به یاد داشته باشید که معبد به عنوان ماکت دائمی خیمه اصلی قلمداد می شد .آن پرده که
صحبتش شد ،قدس را از قدس االقدس جدا می کرد .پاره شدن این پرده موضوع کوچکی نبود.
قبل از هر چیز ،کتاب مقدس می گوید که این پرده ،قدس االقدس را از دید بشر دور نگه
می داشت .نگاه کردن به آن طرف پرده باعث مرگ می شد .خداوند قرنها پیش از آن به
موسی گفته بود...

قدس درون حجاب ،پیش جایگاه کفّاره که بر صندوق
«به برادرت هارون بگو به ِ
است ،همه وقت داخل نشود ،مبادا بمیرد؛ زیرا من در ابر ،بر فراز جایگاه کفّاره ظاهر
الویان  2:16ترجمه هزاره نو
میشوم».
از طرفی ،پاره کردن پرده به هر طریق ممکن ،کار بزرگی محسوب می شد .گفته شده است
که پرده  ۱۸متر طول و  ۹متر پهنا داشت .ضخامت آن به پهنای کف دست بود ،چیزی
3
حدود ده سانت.
و نکته دیگر اینکه ،پاره شدن پرده از باال به پایین بیانگر این حقیقت بود که خداوند پرده را
پاره کرده بود نه انسان.
مطابق با ساعت شماری یهودیان ،عیسی در ساعت نهم که معادل  3بعد از ظهر می باشد
جان داد .در این ساعت معبد معمو ًال پر از کاهنانی بود که مشغول انجام وظیفه بودند .در این
وقت ،قربانی شبانه انجام می شد که معمو ًال یک بره آورده می شد .همچنین عید پسح در
جریان بود .اخبار پاره شدن پرده چیزی بود که نمی توانست مخفی نگاه داشته شود .مردم
زیادی حضور داشتند و حادثه چنان خیره کننده بود که نمی توانست مورد فراموشی قرار بگیرد.
اهمیت کل این حادثه در صفحات بعدی بیان خواهد شد.
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فریاد پیروزی!

عبارت «تمام شد» از واژه یونانی  tetelestaiگرفته شده است tetelestai .کاربردهای
۴
زیادی داشت ،اما سه معنای زیر ،اهمیت زیادی به این رویداد دارند.

 tetelestai .۱واژه ای بود که خادمین در هنگام ارائه گزارش پایان کار خود به اربابان
خویش بکار می بردند و بیان کننده این معنا بود که« :کاری که شما به من واگذار کرده
بودید تکمیل گردیده است».
 tetelestai .۲همچنین واژه ای بود که در زندگی تجاری یونانیان بکار برده می شد .در
این معنا این واژه زمانی بکار برده می شد که بدهی به طور کامل پرداخت شده بود .زمانی
که آخرین قسط پرداخت می شد ،شخص می توانست اعالم کند که ،tetelestai
به معنای اینکه «بدهی تمام شد ».رسیدهای مالیاتی باستان در کنار آن نوشته می شد،
 ،tetelestaiیعنی پرداخت کامل شد.

 .۳انتخاب بره ب رای قربانی در معبد به عنوان یکی از اوقات بسیار مهم قلمداد می شد .در
این جریان ،شخص بعد از جستجوی بسیار زیاد در بین گله و یافتن بره بی عیب ،اعالم
می کرد ،tetelestai ،یعنی کار تمام شد.

عیسی در واقع چنین فریاد زد« :کاری که تو به من واگذار کرده بودی تکمیل گردید ،بدهی
پرداخته شده است ،بره قربانی یافت شده است ».کالم خدا می نویسد که عیسی با صدای
بلند فریاد زد« ،تمام شد».

 ...فرمانده سربازان با ديدن اين واقعه ،خدا را تمجيد کرد و گفت« :بهيقين که اين
لوقا  47:23ترجمه هزاره نو
مرد بيگناه بود!»
تفسیر یوزباشی به عنوان افسر رومی که مسئولیت صد سرباز را برعهده داشت در مورد فریاد
زدن عیسی بسیار قابل توجه می باشد .به طور قطع ،او به عنوان یک فرد نظامی خوب می
توانست فرق میان ناله های ناشی از شکست و فریاد پیروزی را تشخیص دهد.

آن روز ،روز تهيه بود ،و روز بعد ،شَ ّبات بزرگ .از آنجا که سران يهود نميخواستند
اجساد تا روز بعد بر صليب بماند ،از پيالتُس خواستند که ساق پاهاي آن سه تن را
یوحنا  31:19ترجمه هزاره نو
شکسته ،اجسادشان را از صليب پايين بياورند.

شکستن ساق پاهها

هفته عید پسح بود و آن روز ،اوج آن بود و زمانی بود که بره می بایست قربانی شود .سران
کاهنان می خواستند که مسئله مصلوب شدن عیسی را هر چه سریع تمام کرده و پرونده
آن را کنار بگذارند تا لطمه ای به مراسم عید وارد نشود .آنها پیشنهاد کردند که ساق پاهای
عیسی شکسته شوند .بدین ترتیب شخص مصلوب ،توانایی باال کشیدن خود را برای نفس
گرفتن از دست می داد که در نتیجه منجر به خفگی زودرس او می شد .این احتمال نیز وجود
داشت که قبل از هر چیز ،شوک ناشی از شکستن استخوانها باعث مرگ او گردد.

پس سربازان آمدند و ساقهاي نخستين شخص و آن ديگر را که با عيسي بر صليب
شده بود ،شکستند .ا ّما چون به عيسي رسيدند و ديدند مرده است ،ساقهاي او را
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نشکستند .ا ّما يکي از سربازان نيزهاي به پهلوي او فرو برد که دردم خون و آب
یوحنا  34-32:19ترجمه هزاره نو
از آن روان شد.
سربازی که در فن کشتن آموزش دیده بود نیزه ای را به پهلوی عیسی فرو می کند .غیر ممکن
بود که در این اعدامهای عمومی اشتباه کوچکی صورت بگیرد .سرباز به خوبی می دانست که
دقیق ًا کجا نیزه خود را فرو کند تا اینکه حتی یک درصد هم امکان زنده بودن وجود نداشته
باشد .کتاب مقدس می گوید که آب و خون جاری شد .متخصصین علم پزشکی بیان داشته
اند که چنین عالئمی نشانه آن است که مرگ رخ داده است .مسیح بدون شک مرده بود.

آن که اين را ديد ،شهادت ميدهد تا شما نيز ايمان آوريد .شهادت او راست است
و او ميداند که حقيقت را ميگويد .اينها واقع شد تا کتاب آسماني به حقيقت
پيوندد که« :هيچيک از استخوانهايش شکسته نخواهد شد »،و نيز بخشي ديگر
از کتاب که ميگويد« :آن را که بر او نيزه زدند ،خواهند نگريست».
یوحنا  37-35:19ترجمه هزاره نو

۳

قبر خالی

جمعه :اواخر بعد از ظهر

آنگاه يوسف ،اهل رامه ،از پيالتُس اجازه خواست که پيکر عيسي را برگيرد .يوسف
از پيروان عيسي بود ،ا ّما در نهان ،زيرا از يهوديان بيم داشت .پيالتُس به او اجازه
داد .پس آمده ،پيکر عيسي را برگرفت .نيقوديموس نيز که پيشتر شبانه نزد عيسي
رفته بود ،آمد و با خود آميختهاي از ُمر و عود به وزن يکصد ليترا آورد .پس آنها
پيکر عيسي را برگرفته ،آن را بهرسم تدفين يهود با عطريات در کفن پيچيدند.
آنجا که عيسي بر صليب شد ،باغي بود و در آن باغ مقبرهاي تازه وجود داشت که
هنوز مردهاي در آن گذاشته نشده بود .پس چون روز تهيه يهود بود و آن مقبره نيز
یوحنا  42-38:19ترجمه هزاره نو
نزديک بود ،پيکر عيسي را در آن گذاشتند.
زناني که از جليل در پي عيسي آمده بودند ،به دنبال يوسف رفتند و مکان مقبره
و چگونگي قرار گرفتن پيکر او را ديدند .سپس به خانه بازگشته ،حنوط و عطريات
آماده کردند و در روز شبات طبق حکم شريعت ،آرام گرفتند.
لوقا  56-55:23ترجمه هزاره نو

یوسف و نیقودیموس با وجود اینکه از اعضای شورای یهود (سنهدرین) بودند ،در عین حال
از زمره یاران مخفی عیسی قلمداد می شدند .ایشان ،مطابق رسوم سنتی خود ،عیسی را در
کفنی که با  ۳۴کیلو مواد خوشبو کننده آغشته شده بود ،پوشانیده و او را در قبر گذاشتند.
سنگ مدور بزرگی که نزدیک به دو تن وزن داشت در مقابل در مقبره قرار داده شد .زنان
بعد از تمام شدن مراسم به خانه های خود بازگشتند تا مابقی مواد مخصوص تطهیر جسد را
جهت کفن و دفن نهایی آماده نمایند .و تمام اینها در جمعه شب اتفاق افتاد.

شنبه

روز بعد ،که پس از روز تهيه بود ،سران کاهنان و َفريسيان نزد پيالتُس گرد آمده،
گفتند« :سرورا! بهياد داريم که آن گمراهکننده وقتي زنده بود ،ميگفت« ،پس از
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سه روز برخواهم خاست ».پس فرمان بده مقبره را تا روز س ّوم نگهباني کنند ،مبادا
شاگردان او آمده ،جسد را بدزدند و به مردم بگويند که او از مردگان برخاسته است،
که در آن صورت ،اين فريب آخر از فريب ا ّول بدتر خواهد بود».
پيالتس پاسخ داد« :شما خود نگهبانان داريد .برويد و آن را چنانکه صالح ميدانيد،
حفاظت کنيد ».پس رفتند و سنگ مقبره را ُمهر و موم کردند و نگهباناني در آنجا
متی  66-62:27ترجمه هزاره نو
گماشتند تا از مقبره حفاظت کنند.
سربازانی که برای حفاظت مقبره فرستاده شده بودند از آن جمله سربازان بی عرضه ای نبودند
که فقط برای رفع مسئولیت بر سر پست حاضر می شدند .یک گارد رومی از چهار تا شانزده
سرباز تشکیل می گردید که هر نفر مسئولیت محافظت و دفاع از دو متر مربع منطقه را به
5
عهده داشت .آنها با هم می توانستند در مقابل کل یک گردان نظامی بایستند.

پیالطس به سران کاهنان و فریسیان دستور داد که قبر را مهر و موم کنند .برای این کار
طناب هایی در جهات مختلف بر روی در سنگی بزرگ ورودی کشیده می شد که توسط گل
مرطوب بر روی آن محکم می گردید .آنگاه ،گل توسط انگشتر خاتم دار ،مهر می گردید.
هرگونه دست کاری بر روی سنگ به راحتی قابل تشخیص بود.

یکشنبه

سربازان در روز شنبه که شبات یهودیان بود از قبر نگهبانی می کردند .روز یکشنبه ،درحالی
که هوا هنوز تاریک بود ...
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 ...زمينلرزه شديدي واقع شد ،زيرا فرشته خداوند از آسمان نازل شد و بهسوي مقبره
رفت و سنگ را از برابر آن به کناري غلتانيد و بر آن بنشست.
برق آسمان ميدرخشيد و جامهاش چون برف ،سفيد بود.
چهره آن فرشته همچون ِ
هراس ديدن او بهلرزه افتاده ،چون مردگان شدند!
نگهبانان از
ِ
متی  4-2:28ترجمه هزاره نو

به محض نگریستن به فرشته ،این سربازان قوی الجثه و جنگجو بالفاصله تشخیص دادند
که توانایی مقاومت با او را ندارند .جمله آخر آیات باال اصطالحی بود که در قرن اول میالدی
برای بیان حالت ترس و وحشت انسانها بکار برده می شد! چه شوکی! چه کسی می توانست
باور کند که قبر خالی شده بود .تمام این حوادث بیانگر یک حقیقت بود :عیسی به وضوح
به زندگی بازگشته بود.
در عین حال ...

 ...مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب و سالوم ه حنوط خریده ،آمدند تا او را تدهی 
ن
کنند .و صبح روز یکشنبه را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر آمدند .و با
یکدیگر میگفتند« :کیست ک ه سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟»
چون نگریستند ،دیدند ک ه سنگ غلطانیده شد ه است زیرا بسیار بزرگ بود.

مرقس  4-1:16ترجمه قدیم

مریم مجدلیه در نگاه اول به قبر خالی وحشت زده گردید و زود مقبره را ترک کرد .او احتما ًال
تصور می کرد که جسد عیسی باید مورد سرقت قرار گرفته باشد .آنگاه ،در حالی که می
گریست ،برگشت و دوان دوان به سوی شاگردان روانه شد تا ایشان را از این خبر آگاه سازد.
اما آن مریم دیگر و سالومه وارد قبر شدند.

ب راست نشسته
ت بر جان 
ی سفید دربرداش 
و چون ب ه قبر درآمدند ،جوانی را که جامها 
س متحیر شدند.
دیدند .پ 
ب را میطلبید؟ او برخاسته
ی مصلو 
او بدیشا ن گفت« ،ترسان مباشید! عیسی ناصر 
است! در اینجا نیست .آ ن موضعی را که او را نهاد ه بودند ،مالحظ ه کنید .لیکن رفته،
ن او و پطرس را اطال ع دهید ک ه پیش از شما به جلیل میرود .او را در آنجا
شاگردا 
مرقس  7-5:16ترجمه قدیم
خواهید دید ،چنانکه به شما فرموده بود».
پس زنان با هراسي آميخته به شادي عظيم ،بيدرنگ از مقبره خارج شدند و بهسوي
شاگردان شتافتند تا اين واقعه را به آنان خبر دهند.
ناگاه عيسي با ايشان روبهرو شد و گفت« :سالم بر شما باد!» زنان پيش آمدند و
بر پايهاي وي افتاده ،او را پرستش کردند .آنگاه عيسي به ايشان فرمود« :مترسيد!
برويد و به برادرانم بگوييد که به جليل بروند .در آنجا مرا خواهند ديد».

متی  10-8:28ترجمه هزاره نو

با خواندن گزارش 6می توان آشفتگی و هیجانی که در اخبار صبحگاهی وجود داشت را
احساس کرد .آنانیکه شاهد مرگ عیسی بودند ،نسبت به گزارش داغ زنان احساساتی و
هیجانی ،شکاکیت زیادی از خود نشان می دادند .در ابتدا ...
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 ...سخنان زنان را هذیان پنداشته ،باور نکردند.

لوقا  11:24ترجمه قدیم

پطرس دوید تا مقبره را تفتیش کند .یوحنا نیز همراه او دوید و حتی از وی جلو زد ولی زمانی
که به مقبره رسید بیرون آن منتظر ماند.

پس شَ معون پِط ُرس نيز از پي او آمد و درون مقبره رفته ،ديد که پارچههاي کفن در
آنجا هست ،ا ّما دستمالي که گرد سر عيسي بسته بودند در کنار پارچههاي کفن نبود،
بلکه جداگانه تا شده و در جايي ديگر گذاشته شده بود .یوحنا  7-6:20ترجمه هزاره نو
مقبره مورد حمله قرار نگرفته بود .پارچه ای که برای پوشاندن جسد به عنوان کفن بکار رفته
بود ،هنوز به حالت پیچیده باقی مانده بود ،گویی که در میان آن جسدی است ،اما از جسد
خبری نبود  -کفن خالی بود! بدن ،درست از میان آن رد شده بود .دستمال سر نیز با دقت
تا شده بود به نحوی که گویی کسی قبل از خارج شدن آن را مرتب کرده بود .کتاب مقدس
می نویسد که پطرس دید ،اما یوحنا دید و ایمان آورد .یوحنا هیچ شکی نداشت که عیسی
زنده شده بود! اما پطرس هنوز مات و مبهوت بود .او به وقت احتیاج داشت تا بیشتر فکر کند.
چیزی از آغاز روز سپری نشده بود که مریم مجدلیه به سوی قبر بازگشت ...

و ا ّما مريم ،بيرون ،نزديک مقبره ايستاده بود و ميگريست .او گريان خم شد تا بهدرون
مقبره بنگرد .آنگاه دو فرشته را ديد که جامههاي سفيد بر تن داشتند و آنجا که پيکر
عيسي نهاده شده بود ،يکي در جاي سر و ديگري در جاي پاهاي او نشسته بودند.
آنها به او گفتند« :اي زن ،چرا گرياني؟»
او پاسخ داد« :سرورم را بردهاند و نميدانم کجا گذاشتهاند».

یوحنا  13-11:20ترجمه هزاره نو

از آنجاییکه مقبره در میان باغی قرار داشت به همین خاطر او گمان می برد که این فرشتگان،
باغبان بودند .مریم آنقدر پریشان حال بود که نمی توانست هویت آن مردان را تشخیص
دهد .او پر از غم و اندوه ،درحالی که اشک می ریخت به گفتگوی خود با ایشان ادامه داد.

چون اين را گفت برگشت و عيسي را آنجا ايستاده ديد ،ا ّما نشناخت.
عيسي به او گفت« :اي زن ،چرا گرياني؟ که را ميجويي؟»
مريم به گمان اينکه باغبان است ،گفت« :سرورم ،اگر تو او را برداشتهاي ،به من
بگو کجا گذاشتهاي تا بروم و او را برگيرم».
عيسي صدا زد« :مريم!»

یوحنا  16-14:20ترجمه هزاره نو

مسیح نام مریم را با لحنی صدا کرد که او بالفاصله صدای عیسی را تشخیص داد و تمام
خاطرات قبلی در ذهنش زنده گردید.

«ربّوني!»
عيسي صدا زد :مريم! مريم روي به جانب او گرداند و به زبان آرامی گفتَ :
یوحنا  16:20ترجمه هزاره نو
(يعني استاد).
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اکنون اشک مریم از روی شوق بود .او عیسی را بغل کرده و مطابق سنت آن زمان ،در مقابل
او به زمین افتاد و پاهایش را در آغوش گرفت .عیسی از مریم خواست که رفته و شاگردانش
را از زنده شدن او آگاه سازد.

ن گفت».
ن چنی 
مریم مجدلیه آمده ،شاگردان را خبر داد که «خداوند را دیدم و ب ه م 

نگهبانان

یوحنا  18:20ترجمه قدیم

در حالی که تمام این حوادث اتفاق می افتاد ،نگهبانان به دنبال سران کاهنان می گشتند.
دیگر امکان آن وجود نداشت که ایشان با پیالطس روبرو شوند.

هنگامي که زنان در راه بودند ،عدهاي از نگهبانان به شهر رفته ،همه وقايع را به
متی  11:28ترجمه هزاره نو
سران کاهنان گزارش دادند.
قبر خالی بود .دشمنان عیسی این حقیقت را پذیرفتند.

آنها نيز پس از ديدار و مشورت با مشايخ ،به سربازان وجه زيادي داده ،گفتند :بايد
شاگردان او شبانه آمدند و هنگامي که ما در خواب بوديم،
به مردم بگوييد که،
ِ
جسد او را دزديدند .و اگر اين خبر به گوش والي برسد ،ما خو ْد او را راضي خواهيم
کرد تا براي شما مشکلي ايجاد نشود .پس آنها پول را گرفتند و طبق آنچه به آنها
گفته شده بود عمل کردند .و اين داستان تا به امروز در ميان يهوديان شايع است.
متی  15-12:28ترجمه هزاره نو
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پول زیادی الزم بود تا این سربازان مغرور و خودخواه را مجبور کنند که به دروغ اعالم کنند
که آنها در سر پست خود خوابیده بودند( .مجازات خواب در هنگام انجام وظیفه ،مرگ بود).
البته که این حقیقت نداشت .شما می توانید یکبار دیگر دست شیطان را در پشت همه این
حوادث ببینید که چگونه تالش می کرد تا شکستهای خود را انکار نماید .به هر حال ،او پدر
دروغهاست .هر گونه تالش برای فرار از موقعیت بی فایده بود .شیطان بدون شک ،شکست
خودش را در مقابل چشمانش می دید .عیسی ،آن منجی موعود ،سر شیطان را کوبیده بود،
درست همانطوری که خداوند در باغ عدن وعده داده بود.

زنده

عیسی به حیات بازگشته بود! او به راستی زنده شده بود  -جسمانی! بدن او به مدت سه روز
در قبر باقی مانده و از روحش جدا شده بود .آنگاه بعد توسط یک قدرت عجیب و مافوق
طبیعی ،عیسی با یک بدن جدید رستاخیز نمود.
عیسی در زمان خدمتش ،مرگ خویش را پیشگویی کرده بود.

«پدر ،مرا از اينرو دوست ميدارد که من جان خود را مينهم تا آن را بازستانم.
هيچکس آن را از من نميگيرد ،بلکه من به ميل خود آن را ميدهم .اختيار دارم
یوحنا  18-17:10ترجمه هزاره نو
آن را بدهم و اختيار دارم آن را بازستانم » ...

چرا عیسی باید می مرد؟

مرگ عیسی از جمله مرگهای عادی نبود .برای هر انسانی ،مرگ در نتیجه ی گناه است -
شکستن شریعت خداوند .اما عیسی ده فرمان را کام ً
ال نگاه داشته و انجام داده بود .او بی گناه
بود و مجبور نبود بمیرد .مطابق با قانون گناه و مرگ ،عیسی می توانست همیشه زنده بماند.
پس چرا او مرد؟ اینطور نبود که شیطان ،یهودیان و یا سربازان رومی عیسی را علیرغم میل
باطنی اش کشته باشند؛ این خود عیسی بود که با اراده خودش تصمیم گرفت که بمیرد .اما
چرا؟ درفصل بعد ،به این سوال پاسخ داده می شود.
حوادثی که در آن صبح زود اتفاق افتاد ،نقطه آغاز بود .در طی چهل روز بعد ،عیسی خویشتن
را به بسیاری از کسانی که می شناخت نمایان ساخت .اما قبل از پایان دادن به حوادث روز
رستاخیز ،یک واقعیت دیگر نیز باید مطرح شود.
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 72ﺳﺎﻋﺘﻰ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ را ﻋﻮض ﮐﺮد
*ﺟﻤﻌﻪ ﯾﻬﻮدى

ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ﺷﺎﮔﺮدان ﭘﺴﺦ را ﺗﺪارك دﯾﺪﻧﺪ
ﺷﺎم ﻋﯿﺪ ﭘﺴﺢ
رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎغ ﺟﺘﺴﯿﻤﺎﻧﻰ
ﻋﯿﺴﻰ در ﺑﺎغ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ :ﺷﺎﮔﺮدان ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ
اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﺣﻨﺎ ،ﭘﺪر زن ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ
ﺟﻤﻌﻪ
دوﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﮐﺎﻫﻦ اﻋﻈﻢ و ﺷﻮراى ﯾﻬﻮد )ﺳﻨﻬﺪرﯾﻦ(
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﺷﻮراى ﯾﻬﻮد )ﺑﺮاى ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﮐﺮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ(
 6:30ﺻﺒﺢ ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃﺲ
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺮودﯾﺲ )ﻋﯿﺴﻰ اﺳﺘﻬﺰا ﺷﺪ(
ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ — در ﺣﻀﻮر ﭘﯿﻼﻃﺲ )ﻋﯿﺴﻰ ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮرد(
 9:00ﺻﺒﺢ

ﻣﺼﻠﻮب ﮐﺮدن

ﻇﻬﺮ
3:00
ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ

*ﺷﻨﺒﻪ ﯾﻬﻮدى

ﺷﻨﺒﻪ

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﯾﻬﻮدى

ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

ﻋﯿﺴﻰ ﻓﺮﯾﺎد زد» ،ﺗﻤﺎم ﺷﺪ؛«؛ ﭘﺮده ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺎره ﺷﺪه
ﭘﺎﻫﺎى دو دزد ﺷﮑﺴﺖ؛ ﭘﻬﻠﻮى ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻮراخ ﺷﺪ
ﯾﻮﺳﻒ اﻫﻞ راﻣﻪ ﺟﺴﺪ ﻋﯿﺴﻰ را ﺑﺮاى دﻓﻦ ﮐﺮدن ﻃﻠﺐ ﮐﺮد
ﻋﯿﺴﻰ در ﻗﺒﺮ دﻓﻦ ﺷﺪ

درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن روﻣﻰ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﻧﺪ
ﻗﺒﺮ ﻣﻬﺮ و ﻣﻮم ﺷﺪ

زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه – ﺳﻨﮓ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﮐﻨﺎرى ﻏﻠﻄﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪ؛ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﺎن ﻓﺮار ﮐﺮدﻧﺪ
زﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ رﻓﺘﻨﺪ
ﻋﯿﺴﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ و ﺳﺎﻟﻮﻣﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﻋﯿﺴﻰ ﺑﺮ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺠﺪﻟﯿﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ
ﻋﯿﺴﻰ ﺑﺮ ﭘﻄﺮس ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪ

*ﺷﺮوع روز در ﺗﻘﻮﯾﻢ ﯾﻬﻮدى از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﯿﺪ اﺳﺖ و ﺗﺎ ﻏﺮوب روز ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ دارد
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۱

غریبه
در همان روز ،دو تن از آنان به دهکدهاي ميرفتند ،عِموآس نام ،واقع در دو فرسنگي
اورشليم .ايشان درباره همه وقايعي که رخ داده بود ،با يکديگر گفتگو ميکردند.
همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند ،عيسي ،خود ،نزد آنها آمد و با ايشان همراه
شد .اما او را نشناختند زيرا قدرت تشخيص از ايشان بازگرفته شده بود.
او از آنها پرسيد« :در راه ،درباره چه گفتگو ميکنيد؟»
آنها با چهرههايي اندوهگين ،خاموش ايستادند.

لوقا  17-13:24ترجمه هزاره نو

هر چند این دو نفر به دایره داخلی شاگردان تعلق نداشتند ،لیکن آنها نیز از پیروان عیسی بودند.

یکی از آن دو که کلئـوپاس نام داشت ،جواب داد« :تـو در ایـن شهـر بایـد تنهـا
کسـی باشـی که از وقایع چند روز اخیر بی خبر مانده ای!» عیسی پرسید« :کدام
وقایع؟» گفتند« :وقایعی که برای عیسای ناصری اتفاق افتاد! او نبی و معلم توانایی
بود؛ اعمال و معجزه های خارق العاده ای انجام می داد و مورد توجه خدا و انسان
بود .اما کاهنان اعظم و سران مذهبی ما او را گرفتند و تحویـل دادند تا او را به
مرگ محکوم ساخته ،مصلوب کنند .ولی ما با امیدی فراوان ،تصور می کردیم که
او همان مسیح موعود است که ظهور کرده تا قوم اسرائیل را نجات دهد .عالوه بر
اینها ،حاال که دو روز از این ماجراها می گذرد ،چند زن از جمع ما ،با سخنان خود
ما را به حیرت انداختند؛ زیرا آنان امروز صبح زود به سر قبر رفتند و وقتی بازگشتند،
گفتند که جسد او را پیدا نکرده اند ،اما فرشتگانی را دیده اند که گفته اند عیسی
زنده شده است! پس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و دیدند که هر چه زنان
گفته بودند ،عین واقعیت بوده است ،اما عیسی را ندیدند ».لوقا  24-18:24ترجمه تفسیری
آن دو شاگرد خالصه ای از اخبار روز را ارائه دادند .هرچند این اخبار برای عیسی تازگی نداشتند،
اما او صبورانه منتظر ماند تا ایشان سخن خود را تمام کنند .او نیز برای ایشان خبری داشت.

سپس عيسي به آنان فرمود« :شما چقدر دير فهم و در قبول كردن آنچه
انبیا گفته اند ُكند ذهن هستيد .آيا نمي بايد كه مسيح قبل از ورود به جالل
خود همين طور رنج ببيند؟» آن وقت از تورات موسي و نوشته هاي انبيا شروع كرد
و در هر قسمت از کتاب مق ّدس آياتي را كه درباره خودش بود براي آنان بيان فرمود.
لوقا  27-25:24ترجمه مژده برای عصر جدید

عیسی با ایشان درباره اینکه مسیح می باید رنج دیده ،کشته شده و بعد به حیات باز گردد،
سخن گفت .او همچنین با استفاده از متون کتاب مقدس از ابتدا آغاز کرد و درباره خود به
ایشان تعلیم داد .آنگاه او آرام آرام پیش رفت و داستانهای عهد عتیق را یکی پس از دیگری
بازگو نمود .حتم ًا این تعلیم برایشان بسیار منحصر به فرد بوده است.

و چون به آن دهي كه عازم آن بودند رسيدند ،او قصد نمود كه دورتر رود .و ايشان
الحاح كرده ،گفتند كه با «ما باش .چونكه شب نزديك است و روز به آخر رسيده».
پس داخل گشته با ايشان تو ّقف نمود .و چون با ايشان نشسته بود نان را گرفته
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بركت داد و پاره كرده به ايشان داد .كه ناگاه چشمانشان باز شده ،او را شناختند و
در ساعت از ايشان غايب شد.
پس با يكديگر گفتند« :آيا دل در درون ما نمي سوخت ،وقتي كه در راه با ما تكلّم
لوقا  32-28:24ترجمه قدیم
مي نمود و كتب را بجهت ما تفسير مي كرد؟»
خود خدا آتش فهم را در ذهن ایشان افروخته بود .آنها هیجان زده بودند.

و در آن ساعت برخاسته ،به اورشلیم مراجعت کردند ...

لوقا  33:24ترجمه قدیم

می توانید تصور کنید تا چه اندازه این دو مرد در راه بازگشت به شهر هیجان زده بودند .آنها
در تمام راه با یکدیگر در مورد اینکه چگونه آنچه را که دیده بودند با آن یازده شاگرد* در
میان بگذارند بحث و گفتگو می کردند .تمام مسیر سرباالیی بود و آنها مسیر طاقت فرسایی
در پیش داشتند ،لیکن آنها می باید آن را به انجام می رسانیدند زیرا
* یهودای اسخریوطی
که حامل خبر خوشی بودند.
خودکشی کرده بود.

پس بی درنگ به اورشلیم بازگشتند و نزد یازده شاگرد عیسی رفتند که با سایر
پیروان او گرد آمده بودند ،و می گفتند« :خداوند حقیقت ًا زنده شده است! پطـرس
نیز او را دیده است!»
آنگاه آن دو نفر نیز ماجرای خود را تعریف کردند و گفتند که چگونه عیسی در بین راه
به ایشان ظاهر شد و به چه ترتیب سر سفره ،هنگام پاره کردن نان ،او را شناختنـد.
در همانحال که گرم گفتگو بودند ،ناگهان عیسی در میانشان ایستاد و سالم کرد.
اما همه وحشت کردند ،چون تصور کردند که روح می بینند! عیسی فرمود« :چرا
وحشت کرده اید؟ چرا شک دارید و نمی خواهید باور کنید که خودم هستم! به جای
میخها در دستها و پایهایم نگاه کنید! می بینید که واقع ًا خودم هستم .به من دست
بزنید تا خاطر جمع شوید که من روح نیستم .چون روح بدن ندارد ،اما همینطور که
می بینید ،من دارم».
در همانحال که سخن می گفت ،دستها و پایهای خود را به ایشان نشان داد .آنان
شاد و حیرت زده بودند و نمی توانستند آنچه را که می دیدند ،باور کنند .عیسی از
ایشان پرسید« :آیا در اینجا چیزی برای خوردن دارید؟» آنها مقداری ماهی پخته
به او دادند .او نیز در برابر چشمان شگفت زده ایشان ،آن را خورد.
آنگاه به ایشان فرمود« :آیا به یاد دارید که پیش از مرگم ،وقتی با شما بودم ،می
گفتم که هر چه در تورات موسی و کتابهای انبیا و زبور داود ،درباره
من نوشته شده است ،همه باید عملی شود؟» لوقا  44-33:24ترجمه تفسیری
درست همانطور که او از قبل با آن دو مرد در راه عموآس برخورد کرده بود ،در اینجا نیز
عیسی به زبور و کتابهای انبیا اشاره می کند تا حوادثی را که در رابطه با مرگ ،دفن و
رستاخیز او رخ داده بود ،توضیح دهد .عیسی با در نظر گرفتن تمام قسمتهای عهد عتیق،
از جمله تورات ،کتب انبیا و زبور داود برای شاگردانش ثابت نمود که چگونه تمام این متون
درباره او سخن گفته اند.
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سپس ،ذهنهاي ايشان را روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را دريابند .و به
ايشان گفت« :نوشته شده است که مسيح رنج خواهد ديد و در روز سوم از مردگان
برخواهدخاست ،و به نام او توبه و آمرزش گناهان به همه قومها موعظه خواهد شد
و شروع آن از اورشليم خواهد بود .شما شاهدان اين امور هستيد».
لوقا  48-45:24ترجمه هزاره نو

عیسی بیان داشت که مرگ ،دفن و رستاخیز او باید رخ می داد تا کتب تحقق یابند .او
در ادامه سخنانش به اهمیت این خبر نیکو اشاره کرد و اینکه این خبر باید از اورشلیم آغاز
شده و در تمام دنیا پخش گردد.
قبل از اینکه به ادامه داستان بپردازیم ،الزم است قدری به عقب باز گشته و موضوع را از
نقطه آغازین مورد بررسی قرار دهیم ،درست همانطور که عیسی با شاگردانش عمل کرد.
ما می خواهیم دریابیم که عیسی چه چیزهایی را از تورات ،کتب انبیا ،زبور در مورد خویش
بیان فرموده بود.
اگر عیسی از همان ابتدا قرار بود که به حیات بازگردد ،چرا او باید به این زمین می آمد و چرا
مجبور بود زجر می کشید و می مرد؟
چرا به سادگی از مردم نخواست که به او ایمان بیاورند و از صلیب بگریزد؟
برای چه تمامی این حوادث ،مرگ ،دفن و رستاخیز او باید صورت می گرفت؟ تورات و کتب
انبیا در این باره چه می گفتند؟
اکنون آخرین قطعه پازل باید در سر جایش قرار گیرد .با تکمیل شدن پازل ،شما به تصویر
کاملی از وقایع دست خواهید یافت.

۲

تورات و کتب انبیا
 -از آدم تا نوح -

چرا عیسی باید می مرد؟ برای پاسخ به این سوال باید به عقب برگشته و از همان ابتدا آغاز کنیم.

آدم و حوا

به یاد می آورید که در آغاز آفرینش چه رابطه زیبایی بین خدا و انسان وجود داشت؟ خداوند
انسان را نه مانند یک آدم آهنی ،بلکه او را با داشتن اراده خلق کرد تا بتواند با اطاعت ،خداوند
را جالل دهد ،درست مانند فرزند مطیعی که پدر خود را سر افراز می گرداند.

به یاد دارید که آدم از طریق اطاعت از خدا از مزایای فوق العاده این رابطه لذت می برد،
زیرا خداوند وعده داده بود که آدم و حوا از همه چیز بهره مند گشته و در رفاه زندگی کنند.
خدا و انسان با هم دوست بودند.
اما بعد از آن آدم و حوا با اراده خود ،فرامین خداوند را نادیده گرفته و دانش ممنوعه را تجربه
کردند .از آنجاییکه حوادثی که در حاشیه این داستان رخ داده بود حاوی عناصر حساس و
بحرانی پازل می باشند ،کتاب مقدس برای بیان و روشن شدن بهتر مطلب ،از توضیحات
قدرتمندی در قالب واژگان استفاده کرده است.
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کالم خدا بیان می دارد که انسان می پنداشت که بهتر از خدا می داند چه چیز برای او نیکو
است .او راه خویش را انتخاب نمود و تصمیم گرفت که مطابق عالیق و خواسته های خود
حرکت کند ،اما این طریق ،او را به سرگردانی روحانی کشانید .بشر گم شد.
آدم به جای اینکه به خداوند گوش دهد ،شیطان را باور کرد .بدین ترتیب انسان به لشکر
طغیانگر ابلیس ملحق گردید و در نتیجه دشمن خدا شد.
اما چنین انتخابی ،عواقبی را به همراه داشت .کتاب مقدس به ما می آموزد که اثرات گناه
بهای گزافی دارند.
چون اعتمادی وجود نداشت ،رابطه ای نیز وجود نداشت .بالفاصله دوستی منحصر به فرد
خدا و انسان پایان یافت .گناه انسان را از خدای کامل ،آفریدگار-صاحب و مقدس او جدا
کرد .او نسبت به خدا غریبه شد .خدا دیگر با انسان نزدیک نبود .به نظر می آمد که خدا از
انسان دور شده بود.
خدا دوست محبوب انسان بود ولی شیطان از این صفت بهره ای نداشت .برعکس ،شیطان
همواره توسط دوز و کلک انسان را مجبور به انجام خواسته های شریرانه خود می کرد .بدین
ترتیب انسان بنده شیطان و بنده گناه گردید.
بشر با انتخاب راه خودش ،از تنها فرمانی که خداوند به او داده بود سرپیچی نمود .این
نااطاعتی بی ضرر نبود ،زیرا زمانی که شخصی قانونی را زیر پا می گذارد ،با عواقب آن نیز
روبرو می گردد.
خداوند جامه دوستی خویش را از تن در آورد و به جای آن ردای داوری را بر تن کرد .و به
قاضی انسان ،در بشر جرمی یافت و انسان مجرم شناخته شد از اینکه شریعت خدا
عنوان
ِ
را زیر پاگذاشته ،و نسبت به خدای قدوس گناه ورزیده بود.
در نتیجه خداوند حکمی را صادر کرد و رسید بدهی انسان را به دست او داد .انسان اکنون
بدهکار شده بود و باید بهایی را می پرداخت .جریمه گناه مرگ بود.
هر انسانی اکنون باید از نظر جسمانی می مرد .روح از بدن جدا می شد .حیات انسان از
خانواده و دوستانش جدا می گردید.
از آنجاییکه بوی تعفن گناه ،ذات انسان را به طور کامل فاسد گردانید ،خدا نیز خویشتن را از
بشریت جدا کرد .رابطه خدا و انسان پایان یافت و رابطه ُمرد.
بعد از مرگ جسمانی ،مرگ دومی نیز وجود داشت .انسان می باید برای همیشه از خدا و
محبت او جدا می شد .او می باید در دریاچه آتش محبوس می شد ،جایی که برای شیطان
و ارواح شریرش تعیین گردیده بود.
مرگ در هر سه جنبه خود ،زندگی انسان را تحت سلطه خود گرفت و بشر هیچ کاری نمی
توانست در مقابل آن انجام دهد .انسان باید می مرد و این در قدرت اختیار وی نبود که از آن
بگریزد .مرگ به عنوان یک حقیقت تلخ و یک واقعیت ناگوار در آمد که هر کس باید با آن
روبرو می شد و به سراغ همگان می آمد و در عین حال همگان از آن واهمه داشتند .کتاب
مقدس با قطعیت و وضوح کامل بیان داشته است که ...

فصل چهارده 237 v

 ...هر کس برای گناه خودش خواهد مرد.

دوم تواریخ  4:25ترجمه هزاره نو

این توضیحات به ما کمک می کنند تا بفهمیم که تا چه حد انسان از خدا در نتیجه گناه دور
شده بود .بشر همواره با این پرسش قدیمی روبرو بوده است :چگونه ما می توانیم از گناه خود
و تمام عواقبش رهایی یافته و به عدالتی برابر با عدالت خداوند دست یابیم تا بدین
ترتیب بتوانیم مقبول خدا گشته و به حضور او بازگردیم؟

تالشی ناامید کننده

به یاد می آورید که چگونه آدم و حوا تالش کردند تا گناه خود را توسط پوششی که خودشان
از برگهای درخت انجیر تهیه کرده بودند بپوشانند؟ با این وجود می بینیم که خداوند هر چند
تالشهای ایشان را قبول نداشت ولی آنها را در گناهانشان رها نکرد .زیرا خدا...

...جان را نمیگیرد بلكه تدبیرها میكند تا آوارهشدهای از او آواره نشود.

دوم سموئیل  14:14ترجمه قدیم

خداوند این حوادث را بکار برد تا به آدم و حوا و همچنین به همه ما اصول جهان شمولی را
که برای تمام انسانها کاربرد دارد بیاموزد.

پذیرش

همانطوری که آدم و حوا نتوانستند با مرتب کردن ظاهر خود ،خویشتن را مقبول خداوند
سازند ،به همان ترتیب ما نیز نمی توانیم با اعمال ظاهری خود مقبول خداوند گردیم .ما
ممکن است توسط اعمال ظاهری خود بتوانیم دیگران را تحت تاثیر قرار دهیم ،ولی خداوند
از ذات واقعی ما باخبر است.
دیدیم که خداوند به گونه ای دیگر برای آدم و حوا راهی فراهم کرد که آنها بتوانند مورد
پذیرش قرار بگیرند .کتاب مقدس می گوید ...

یهوه خدا پیراهنهایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.

پیدایش  21:3ترجمه هزاره نو

اگر قسمتهای دیگر کتاب مقدس این آیه را توضیح نمی داد ،اهمیت خاص این آیه کوچک
ممکن بود که از نظرها پنهان می ماند .پس معنای این آیه چیست؟ عیسی به شاگردانش
چه می گفت؟ به طور خالصه :درست همانطور که حیوانی باید کشته می شد تا آدم و حوا
ملبس به لباسی شوند تا ایشان را مقبول خدا گرداند ،به همین ترتیب عیسی باید می مرد تا
ما را مقبول محضر خدا گرداند .این نقشه خدا بود و هست .این است طریق خدا برای پذیرش.
درحالی که شاگردان برای درک سخنان عیسی تالش زیادی می کردند ،به طور قطع ،سواالت
زیادی نیز در ذهنشان ایجاد شده بود.
چرا خداوند آدم و حوا را با همان برگهای انتخابی شان ملبس نکرد؟ و چرا عیسی می باید
برای ما می مرد؟ آیا راه دیگری وجود نداشت؟ می توانیم حدس بزنیم که عیسی با داستان
قائن و هابیل گفتار خود را ادامه می داد.

قائن و هابیل

به یاد می آورید که چگونه فرزندان آدم و حوا قربانی هایی را به خدا تقدیم کردند؟ چرا ایشان
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چنین می کردند؟ مالحظه می کنیم که طریقی که خداوند برای رهایی گناهکاران از گناه
در نظر گرفته بود ،دو بُعد داشت.
یک بعد درونی  -و آن اینکه قائن و هابیل می باید یک تصمیم شخصی در قلب خود
میگرفتند که آیا به خدا ایمان داشته باشند یا نه.
و همچنین یک بعد بیرونی  -و آن اینکه یک ابزار بصری باید وجود می داشت تا به آنها در
فهم اینکه چه چیزی می تواند گناهان آنها را از بین ببرد کمک کند.
به یاد می آورید زمانی که قائن و هابیل قربانی های خود را به خداوند تقدیم کردند ،قائن
از محصوالت زمین خود سبزیجاتی آورد ،در حالی که هابیل نخست زاده ای از گله خود را
تقدیم نمود .خداوند قربانی قائن را رد نمود ولی قربانی هابیل را پذیرفت .چرا؟

قائن

بعد درونی :قائن خدا را باور نداشت .او به وجود خدا ایمان داشت ولی به آنچه خدا گفته
ایمان نداشت .او برای رهایی یافتن از گناه و درست کردن رابطه اش با خدا ،متکی به دانش
و نظرات خودش بود.
دنیای امروزی ما نیز به همین طریق پر از انسانهایی است که برای خشنود کردن خداوند،
راه و طریق خاص خودشان را دنبال می کنند .چشم پوشی از کالم خدا و اعتماد و باور
به افکار و عقاید شخصی بین انسانها رواج یافته است .امروزه ایمان به خدای ساخته شده
توسط سنتها و آداب و رسوم بین انسانها رایج است .قائن در جامعه امروزی خیلی راحت
میتوانست زندگی کند.
بعد بیرونی :قائن مطابق با تفکرات و اندیشه های خویش عمل می کرد .قربانی او بیانگر
راهی نبود که خدا برای حل مشکل گناه تعیین کرده بود .سبزیجات خون ندارند که بریزند.
قائن این واقعیت را منکر شد که ...

 ..بدون ریختن خون ،آمرزش نیست..

عبرانیان  22:9ترجمه قدیم

قربانی او کفاره ی پوششی گناه را فراهم نکرد .کتاب مقدس می گوید...

نه مثل قائن که از آن شریر بود و برادر خود را کشت؛ و از چه سبب او را کشت؟ از
این سبب که اعمال خودش قبیح بود و اعمال برادرش نیکو .اول یوحنا  12:3ترجمه قدیم

هابیل

از طرف دیگر ،خدا قربانی هابیل را پذیرفت.

بعد درونی :هابیل ایمان داشت که خدا منجی او است .این همان چیزی است که خداوند
می خواست .خدا هنوز می خواهد که مردم به او توکل نمایند .در سراسر کتاب مقدس ،بارها
و بارها به ما گفته شده است که باید به عیسی مسیح به عنوان منجی خود توکل نموده و
ایمان بیاوریم.
بعد بیرونی :خداوند قربانی هابیل را پذیرفت زیرا که آن قربانی بیانگر کاری بود که عیسی
بر روی صلیب تکمیل کرده بود.
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آن قربانی تصویری است از جایگزینی :درست همانطور که یک حیوان بی گناه به جای
هابیل مرد ،به همان طریق عیسی ،بدون داشتن حتی یک گناه ،به جای ما مرد و جریمه
گناه ما را که مرگ بود پرداخت.

زيرا مسيح نيز يک بار براي گناهان رنج کشيد ،پارسايي براي بدکاران ،تا شما را
اول پطرس  18:3ترجمه هزاره نو
نزد خدا بياورد.
آن قربانی تصویری بود از کفاره :از ابتدای آفرینش ،نیاز به قربانی خونی در بسیاری از فرهنگها
به رسمیت شناخته می شده .اینجاست که دلیل آن را می فهمیم .همانطور که یک حیوان
قربانی شد تا هابیل بتواند پوششی برای گناه خود بیابد ،به همان طریق ،عیسی خویشتن را
به عنوان آخرین قربانی خونی تقدیم کرد تا اینکه ما بتوانیم آمرزش گناه را دریافت کنیم.
کتاب مقدس می فرماید رابطه ای که توسط نااطاعتی شکسته شده بود اکنون توسط مرگ
مسیح بر روی صلیب بازسازی گردید.

شما نيز زماني بيگانه با خدا ،و در افکار خويش دشمن او بوديد ...
ا ّما اکنون او شما را بهواسطه بدن بشري مسيح و از طريق مرگ او آشتي داده است.

کولسیان  22-21:1ترجمه هزاره نو

به عنوان فرزندان آدم و حوا ،ما همچون دشمنان خدا به این دنیا وارد شدیم  ...اما اکنون به
خاطر مرگ جسمانی عیسی بر روی صلیب ،ما آشتی داده شده ایم .ما می توانیم دوباره با
خدا رابطه دوستی داشته باشیم و در حقیقت آن رابطه از هم گسیخته اکنون ترمیم یافته است.
کسی ممکن است بگوید« ،خوب ،من فهمیدم که مرگ عیسی چگونه مشکل گناه ما را حل
کرد ،اما چگونه ما می توانیم به عدالتی برابر با عدالت خدا دست یابیم تا بتوانیم مورد قبول
حضور خدا قرار بگیریم؟»
همانطور که در چند فصل قبل گفتیم ،این سوال دارای دو بُعد می باشد ،درست مانند دو
طرف متضاد یک سکه .شما نمی توانید دو طرف یک سکه را از هم جدا کنید .زمانی که
خدا مسئله گناه ما را حل کرد ،او در عین حال به مسئله عادل نبودن ما نیز پرداخت .ما در
صفحات بعدی ،این مطلب را بهتر خواهیم فهمید.

نوح

در زمان نوح انسانها منکر کالم خدا بودند .احتما ًال آنها فکر می کردند که آن پیر مرد دیوانه
شده بود .آنها خود را اینگونه متقاعد کرده بودند که زندگی تنها در همین مکان و همین زمان
وجود دارد .نگرش فلسفی نادرست آنها به زندگی دلیل بر آن نبود که خداوند از مجازات آنها
دست بر دارد ،و بدین ترتیب آنها در حماقت خویش نابود شدند.
در حقیقت خداوند توسط تمام این حوادث این حقیقت را بیان می داشت که درست همانطور
که مردم زمان نوح به خاطر گناهشان محکوم شدند ،به همین ترتیب خدا همه انسانها را نیز
صرف نظر از نوع تفکرشان داوری خواهد نمود.

احمق در دل خود میگوید كه «خدایی نیست».
آنكه بر دل خود تو ّكل نماید احمق میباشد ...

مزمور 1:14؛  1:53ترجمه قدیم
امثال  26:28ترجمه قدیم
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خداوند به ما اجازه می دهد که او را برای مدتی نادیده گرفته و حتی روش او را برای آزادی
از گناه رد نماییم ،اما در نهایت هر کدام از ما می باید با عواقب غیر قابل اجتناب اعمال خود
روبرو شویم :هر کدام از ما باید خودمان جریمه گناهان خود را بپردازیم و تنها راه پرداختن
جریمه گناهانمان مرگ ابدی ما می باشد.
به یاد می آورید که نوح و پسرانش چگونه در کشتی در امنیت ماندند؟ فقط یک کشتی
بود ،و برای ورود به آن و رهایی یافتن از سیل آبهای فراوان تنها یک در وجود داشت .هیچ
گزینه دیگری وجود نداشت.
به همین طریق ،عیسی مسیح تنها طریق حیات جاودانی است.

عیسی بدو گفت« :من راه و راستی و حیات هستم .هیچ کسنزد پدر جز به وسیله
یوحنا  14:6ترجمه قدیم
من نمیآید».
و همانطور که امنیت فقط درون کشتی یافت می شد ،به همین ترتیب فقط در عیسی است
که ما می توانیم از مجازات ابدی در امنیت باشیم.

مسيح عيسي هستند ،ديگر هيچ محکوميتي نيست.
پس اکنون براي آنان که در
ْ

رومیان  1:8ترجمه هزاره نو

کتاب مقدس خیلی واضح بیان داشته است که فقط یک راه برای رسیدن به خدا وجود دارد.
کسانی که این راه را انکار می کنند ،با سرنوشت کسانی روبرو خواهند شد که هشدارهای
نوح نبی را مبنی بر آمدن سیل انکار کرده بودند یعنی مرگ روحانی ،جسمانی و ابدی با
تمام پیامدهایش .کتاب مقدس خیلی واضح و صریح سخن می گوید .عیسی مسیح تنها راه
رسیدن به خداست.

بابِل

به یاد دارید که چگونه بابل اولین نمونه مذهب سازمان یافته در کتاب مقدس بود؟ مردم
سعی به ساختن برجی نمودند که آنها را به آسمانها برساند .گفتیم ،یکی از تعاریف مذهب این
است :تالشهای انسان برای رسیدن به خدا .در بابل ،بشر برده قیر و آجر شده بود .درست به
همین طریق ،مذهب نیز مانند کارفرمای سختگیری می ماند که انسانها را در یک کشمکش
و تقالی دائمی قرار می دهد .مذهب همواره برای خشنود کردن خدا ،خدایان ،بتها و ارواح،
تالشهای بیشتری را از پیروان خود طلب می کند.
بر خالف مذهب ،کتاب مقدس بیان می دارد که تنها راه حقیقی به سوی خدا توسط خود
خداوند فراهم گردیده بود ،و این در زمانی بود که خدا به خاطر رحتمش و در شخص عیسی
مسیح ،به سوی انسان پایین آمد .تمام کارهای الزم برای بازسازی رابطه از هم گسیخته
انسان با خدا ،توسط عیسی مسیح بر روی صلیب انجام شد.

شما می توانید نور شادی که در چشمان شاگردان عیسی ظاهر شده بود را تصور کنید آن
هنگام که داشتند گوش می دادند که چگونه نقشه خدا که هزاران سال در طول تاریخ جریان
داشت ،اکنون در عیسی مسیح تحقق یافته بود .قرنها بود که انسان در انتظار روزی بود که به
طور کامل از داوری گناه رهایی یابد .اکنون آن زمان فرارسیده بود .اما سخنان عیسی هنوز
تمام نشده بود .او بدون شک سخنان خود را با داستان ابراهیم ادامه داد.
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۳

تورات و کتب انبیا

 -از ابراهیم تا شریعت -

به طور قطع شاگردان با اشتیاق تمام آماده گوش کردن به توضیحات عیسی در مورد ابراهیم
بودند.
به یاد می آورید زمانی را که خداوند از ابراهیم خواست تا پسرش را در کوه موریا قربانی کند؟
حکم خداوند مبنی بر مرگ پسر ابراهیم صادر شده بود و از آنجاییکه پسر ابراهیم گناهکار
بود ،پس مستحق مرگ بود .ابراهیم دست و پای پسرش را بست و او را بر مذبح قرار داد.
ضعیف و درمانده.

گناهکار درمانده

این بود آنچه خدا قصد بیانش را داشت :همانطور که پسر ابراهیم درمانده و ضعیف بود و
نمی توانست خود را نجات دهد ،به همین منوال همه در بند گناه هستیم و نمی توانیم خود
را از پیامدهای آن برهانیم.
به یاد می آورید که ابراهیم چگونه کارد را برداشت و آماده شد تا پسرش را ذبح کند؟ ابراهیم
به نیکویی خدا در اینکه راه حلی برای رهایی فرزندش از مرگ فراهم خواهد کرد ،ایمان داشت.
در آخرین لحظات خداوند از آسمان فریاد برآورد و او را از ذبح کردن فرزندش بازداشت .به
خاطر ایمان و توکل ابراهیم ،خداوند یک قربانی جایگزین برای پسر او فراهم کرد.

یک جایگزین کافی

کتاب مقدس می نویسد که ابراهیم نام آن کوه را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید .کسی
ممکن است اینگونه نظر دهد که بهتر می بود او این کوه را «خداوند فراهم کرده است»
می نامید .اما خیر ،او آن را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید .گویی ابراهیم به آینده و به
زمانی نگاه می کرد که یک قربانی دیگری خواهد آمد ،قربانی ای که نجات را برای تمام دنیا
فراهم خواهد کرد .دو هزار سال بعد ،در همان مکان ،نبوت ابراهیم در مورد عیسی مسیح به
تحقق پیوست و او جان خودش را به عنوان یک قربانی کامل تقدیم کرد.

درست همانطور که آن قوچ به جای پسر ابراهیم مرد ،به همین نحو ،عیسی مسیح به جای
ما کشته شد .ما می باید می مردیم و به خاطر گناهانمان مجازات می شدیم ،اما عیسی
مسیح به جای ما مرد و مجازات ما را بر روی صلیب به دوش خود گرفت .او جایگزین ما شد.
اگر قوچ نمی مرد ،آنگاه پسر ابراهیم باید می مرد .اگر عیسی نمرده بود ،آنگاه ما مجبور بودیم
که بدهی گناه خود را بپردازیم.
تمام انسانها در طول تاریخ ،حامل یک رسید بدهی بوده اند ،بدهی هنگفت گناه که باید
پرداخت می شد .آن بدهی فقط با مرگ ابدی خود شخص می توانست پرداخت شود.
آنگاه عیسی آمد .مرگ او ،بدهی گناه انسان را به طور کامل پرداخت .جریمه گناهان گذشته،
حال و آینده انسان پرداخت شد .و این است دلیل اینکه چرا عیسی بر روی صلیب فریاد
میزند و می گوید« ،تمام شد ».بدهی پرداخت شد!
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اما پرداخت جریمه ای که عیسی انجام داد ،فقط زمانی بر زندگی انسان اثر می گذارد که
شخص به آن واقعیت ایمان داشته باشد ،درست همانطور که ابراهیم ایمان داشت.

ایمان شخصی

کتاب مقدس می گوید که خداوند برای ایمان ابراهیم ارزش قائل بود.

«ابراهیم به خدا ایمان آورد و آن برای او عدالت محسوب شد».

رومیان  3:4ترجمه قدیم

خدا این کار را برای ابراهیم انجام داد زیرا که خداوند به کاری که عیسی قرار بود بر روی
صلیب انجام دهد می نگریست .کتاب مقدس می گوید ...

و اين عبارتِ «براي او محسوب شد »،تنها در حق او نوشته نشد ،بلکه در حق ما
نيز ،تا براي ما نيز محسوب شود ،ما که ايمان داريم به او که خداوندمان عيسي را
رومیان  24-23:4ترجمه هزاره نو
از مردگان برخيزانيد.

به یاد داشته باشید که واژه «ایمان داشتن» در کتاب مقدس دارای معنای گسترده تر از آنچه
ما اغلب در نظر داریم می باشد.
❖

❖واژه های ایمان ،باور ،توکل و اعتماد دارای یک معنا می باشند.

❖

❖ایمان واقعی بر واقعیت استوار می باشد (این واقعیت که «عیسی به جای ما برای گناهان
ما مرد») .ایمان بر روی احساس آمرزیده شدن بنا نمی شود.

❖

❖باور کتاب مقدسی به پذیرش ذهنی حقیقت ختم نمی شود بلکه شامل یک اعتماد قلبی
است ،اطمینان به حقایقی که توسط اراده و اختیار شخص ابراز می گردد .ما تصمیم
میگیریم که ایمان بیاوریم (به عنوان مثال «من ایمان می آورم به اینکه عیسی جریمه
گناه مرا پرداخته است»).
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تمام اینها برای شاگردان عیسی خبر خوش محسوب می شد .برای ما نیز به طور قطع میباید
مژده خوش باشد .کالم خدا می گوید ...

 ...آنچه در گذشته نوشته شده ،براي تعليم ما بوده تا با پايداري و با آن دلگرمي که
رومیان  4:15ترجمه هزاره نو
کتبمق ّدس ميبخشد ،اميد داشته باشيم.
زندگی نامه ابراهیم ،ایمان و قربانی او چیزی بود که شاگردان عیسی خوب می فهمیدند.
هر چند ایشان ،از همان دوران کودکی خود در مورد آن شنیده بودند ،لیکن اکنون تصویر
کلی تمام حوادث را یکجا در مقابل خود می دیدند .همانطور که عیسی صحبت می کرد،
تمام چشم ها به او خیره شده بود ،منجی موعود ،اکنون در میان ایشان بود .عیسی ادامه داد.

سح
پِ َ

به یاد می آورید زمانی که بنی اسرائیل در بردگی مصر گرفتار بود و خداوند ایشان را بعد از
فرستادن بالهای وحشتناک از دست فرعون نجات داد؟ آخرین بال ،مرگ نخست زادگان
بود .مطابق با فرمان خداوند ،اگر اسرائیلی های از فرمان او پیروی می کردند از این مصیبت
در امان می ماندند.
آیا به یاد می آورید که چگونه خداوند از اسرئیلی ها خواست که بره ای را قربانی کنند .خب،
مطابق با تعالیم کتاب مقدس ،عیسی مسیح بره ما محسوب می شود.
از همان زمان تولد عیسی نمایان بود که شخصیت او با این حیوانات بی آزار و بی دفاع نزدیکی
داشت .او در آخور ،جایی که بره ها و گوسفندان در آنجا پناه می گیرند ،متولد شد .چوپانان،
اولین مالقات کنندگان او بودند .اینان کسانی بودند که از بره ها مراقبت کرده و همواره در
تالش بودند که آسیبی به آنها نرسد .ما می دانیم که بیت لحم ،شهری که عیسی در آن تولد
یافت ،توسط سران کاهنان به عنوان جایی که در آن بره ها برای استفاده در قربانی های
معبد پرورش داده می شدند ،وقف گردیده بود .یحیی تعمید دهنده در مورد عیسی گفت:

«اینک بره خدا که گناه جهان را برمیدارد!»

یوحنا  29:1ترجمه قدیم

پس وقتی می بینیم عیسی با بره پسح قرین شده است نباید تعجب کنیم .به چند نمونه دیگر
از این مقایسه ها توجه نمایید.
به یاد دارید که بره پسح باید عاری از عیب و نقص می بود؟ عیسی بدون گناه بود.
بره باید نر می بود .عیسی یک مرد بود.
بره پسح باید به جای نخست زاده قربانی می شد .مسیح به جای ما مرد.
خون بره پسح به ستون و سر در خانه ها مالیده می شد.
همانطور که امنیت فقط توسط ماندن در درون خانه برقرار می شد ،به همین ترتیب فقط
توسط ایمان آوردن به آنچه عیسی بر روی صلیب انجام داد ،از مرگ ابدی رهایی می یابیم.
زمانی که فرشته مرگ آمد ،هر خانه ای را که می دید خون بره بر سر در آن مالیده شده
است ،از آن خانه عبور می کرد .او از آن خانه عبور می کرد زیرا که بره ،داوری نخست زاده
را برداشته بود.
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درست به همین منوال ،خداوند نیز راهی را فراهم کرده است که داوری او از ما عبور
کند ،زیرا که تمام محکومیتی که حق ما بود بر روی عیسی قرار گرفت.

خداوند به طور خاص به اسرائیلی ها گفته بود زمانی که بره پسح را می خورند نباید هیچکدام
از استخوانهای او را بشکنند .این بدان دلیل بود که بره تصویری از عیسی بود که بعدها قرار
بود بیاید .استخوانهای عیسی نیز شکسته نشد .زمانی که سربازان رومی ...

 ...نزد عیسی آمدند و دیدند که پیش از آن مرده است ،ساقهای او را نشکستند.

یوحنا  33:19ترجمه قدیم

شاگردان در حالی که آنجا نشسته و با تمام وجود به سخنان عیسی که اهمیت و معنای
پسح را برایشان توضیح می داد ،گوش می دادند ،به طور قطع از خطور کردن این سوال در
ذهن خود نمی توانستند جلوگیری کنند که تمام این حادثه در چه روزی از سال رخ داده
بود .عیسی درست در همان روزی مصلوب گردیده بود که بره پسح ذبح شده بود! آنها به
خوبی می دانستد که کاهنان تصمیم داشتند او را بعد از مراسم عید ُبکشند ،اما واقعیت این
است که در نهایت نقشه خدا عملی شده بود .عیسی نه تنها در روز مناسب کشته شد بلکه
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در ساعت نهم که برابر با سه بعد از ظهر می باشد جان سپرد .درست همان ساعتی که بره
معبد قربانی می شد ،درست در ساعت ارائه قربانی شامگاهی .او درست سر وقت کشته شد،
درست مطابق آنچه انبیا در مورد او گفته بودند ۱.کتاب مقدس می گوید ...

 ...مسيح ،بره پِ َسح ما ،قرباني شده است.

اول قرنتیان  7:5ترجمه هزاره نو

شریعت

آیا ده فرمان را به یاد می آورید؟ اسرائیلی ها فکر می کردند که برای آنها ،انجام ده فرمان
آسان بود .امروزه بسیاری از انسانها بر این باورند که با انجام ده فرمان یا نسخه های مشابه،
می توانند خداوند را خشنود نمایند .لیکن ما از طریق مطالعات خود تاکنون دریافته ایم که
خداوند از ما انتظار چیزی کمتر از اطاعت کامل ندارد.

 ...اگر کسي تمام شريعت را نگاه دارد ا ّما در يک مورد بلغزد ،مجرم به شکستن تمام
یعقوب  10:2ترجمه هزاره نو
شريعت است.
زيرا به شما ميگويم ،تا پارسايي شما برتر از پارسايي َفريسيان و علماي دين نباشد،
متی  20:5ترجمه هزاره نو
هرگز به پادشاهي آسمان راه نخواهيد يافت.
تالش بر انجام ده فرمان ،رابطه شکسته ما با خداوند را ترمیم نمی کند.

زيرا هيچ بشري با بهجا آوردن اعمال شريعت ،در نظر خدا پارسا شمرده نميشود،
رومیان  20:3ترجمه هزاره نو
بلکه شريعت تنها گناه را به ما ميشناساند.
شریعت ،ما را به یاد آن دو روی آن سکه می اندازد که در موردش سخن گفتیم .مطابق با
تمثیل سکه ،ما دارای چیزی هستیم که آن را نمی خواهیم ،یعنی گناه؛ و چیزی را الزم
داریم که فاقد آن می باشیم ،یعنی عدالت .ده فرمان نمی تواند ما را مجهز به عدالتی کند
که برابر با عدالت خدا باشد .اما عیسی شریعت را نادیده نگرفت .او فرمود،

«فكر نكنيد كه من آمده ام تا تورات و نوشته هاي انبيا را منسوخ نمايم .نيامده ام
متی  17:5ترجمه مژده برای عصر جدید
تا منسوخ كنم ،بلكه تا به كمال برسانم».
مسیح کاری کرد که ما توانایی انجامش را نداشتیم .او شریعت را به طور کامل انجام داد .و
بعد به انسان عدالتی را نشان داد که هیچ رابطه ای با شریعت نداشت ،حدی از نیکویی که
مستقیم ًا از جانب خود خدا می آید.

ا ّما اکنون جدا از شريعت ،آن عدالت* که از خداست بهظهور رسيده است ،چنانکه
شريعت و پيامبران بر آن گواهي ميدهند .اين عدالت از خدا و بر پايه ايمان به
عيسي مسيح است و نصيب همه کساني ميشود که
*برای هماهنگی با متون دیگر
کتاب به جای واژه پارسایی
ايمان ميآورند .در اينباره هيچ تفاوتي نيست.
رومیان  22-21:3ترجمه هزاره نو

از واژه عدالت استفاده شد.

کتاب مقدس می فرماید برای بدست آوردن این نوع عدالت تنها کاری که ما باید انجام دهیم
این است که ایمان بیاوریم .به همین سادگی .درست است که این کار برای ما آسان به نظر
می رسد اما فراهم کردن آن توسط خدا به همان سادگی که ما فکرش را می کنیم نبود.
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ذات قدوس خداوند نمی توانست گناه را نادیده گرفته و وانمود نماید که گویی آن هرگز
رخ نداده است .گناه باید مورد مجازات قرار می گرفت  -مرگ باید اتفاق می افتاد .تا این
لحظه ،انسانها حیوانات را به عنوان پرداخت جریمه گناهانشان قربانی می کردند ،اما همانطور
که دیدیم این قربانی ها فقط به طور موقت پوششی برای گناهان فراهم می کردند ،زیرا ...

چرا که ممکن نيست خون گاوها و بزها گناهان را از ميان بردارد.

عبرانیان  4:10ترجمه هزاره نو

آیا راه حلی وجود داشت؟ آری ،راه حل این بود که ،خدا با محبتی فداکارانه در شخص عیسی
مسیح برای نجات ما آمد.

خدا او را چون کفّاره گناهان عرضه داشت ،کفّارهاي که توسط خون او و از راه ايمان
حاصل ميشود .او اين را براي نشان دادن عدالت خود انجام داد ،زيرا در تحمل الهي
خويش ،از گناهاني که پيشتر صورت گرفته بود ،چشمپوشيده بود.
رومیان  25:3ترجمه هزاره نو

طبیعت عادل خداوند توسط مرگ عیسی مسیح به عنوان جریمه گناه راضی گردید .خداوند
تمام گناهانی که قبل از صلیب انجام شده بود را بدون مجازات رها کرده بود زیرا که می
دانست روزی عیسی برای همه گناهان خواهد مرد و جریمه گناهان به طور کامل پرداخت
خواهد کرد .مسیح مرد تا خدا بتواند ...

عدالت خود را در زمان حاضر ثابت کند ،و تا خو ْد عادل باشد
و کسي را نيز که به عيسي ايمان دارد ،عادل بشمارد*.

عادل شمرده شده

رومیان  26:3ترجمه هزاره نو

*برای هماهنگی با متون
دیگر به جای واژه پارسا
از واژه عادل استفاده شد.

واژه عادل شمرده شده ،یک اصطالح قضایی بود که در دادگاههای زمان عیسی بکار میرفت.
آیا به یاد می آورید زمانی که آدم در باغ عدن گناه کرد؟ در آن هنگام خداوند لباس دوستی
خویش را از تن در آورد و ردای دادرسی را بر تن کرد .خدا ،به عنوان داور عادل و منصف،
در انسان جرمی یافت که همانا شکستن فرمان کامل و بی عیب خدا و گناه کردن بر علیه
خدای قدوس بود .بشر در مقابل خدای غضبناک قرار گرفته و بشر به عنوان قانون شکنی
همیشگی و عالج ناپذیر ،محکوم شد .حکم او مرگ بود .مرگ ابدی.

لیکن آنگاه خداوند از کرسی داوری خویش برخاست ،ردای قضایی را از تن درآورد و لباس
دوستی را از نو به تن کرد .خدای پسر ،آن کلمه ازلی ،جالل خود را در آسمان رها کرد و در
صورت خدا-انسان بر روی زمین نزول کرد تا به همراه ما در مقابل تخت داوری بایستد .او
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تنها یک هدف داشت و آن اینکه مجازات گناه ما را که مرگ باشد بر خود گرفته و جریمه
آن را به عوض ما بپردازد .از آنجاییکه او خودش گناهی نداشت که برای آن بمیرد ،برایش
این امکان وجود داشت که برای گناه دیگران جان خود را فدا کند ۲.او به جای ما مرد .بدین
ترتیب او توانست جریمه گناه را که مرگ باشد برای همیشه و برای تمام بشر بپردازد.
گناه از بین رفت ،اما عدالت هنوز الزم بود .همانطور که پیش از این دیدیم ،درست مانند
ابراهیم ،عدالت از طریق ایمان به ما می رسد .اما به منظور مهیا شدن آن پاکی ،چیزی باید
در دادگاه الهی صورت می گرفت .عیسی نه تنها لباسهای گناه آلود ما را برخود گرفت ،لیکن
شگفت تر از آن اینکه ،او ما را به طور کامل با ردای پاکیزه و منزه عدالت خویش پوشانید،

آن میزان از عدالت که کام ً
ال با کمال قدوسیت او برابر می باشد.

اکنون خداوند ،زمانی که به عنوان قاضی بر کرسی داوری نشسته و به چهره انسانها نگاه
می اندازد ،می تواند منصفانه و عادالنه در مورد کسی که به عدالت مسیح ملبس است چنین
حکمی صادر نماید« :در دادگاه الهی من ،آن مرد ،آن زن ،در نظر من کامل هستند ».خداوند
قادر مطلق که قاضی بهشت است ،چکش عدالت خود را بلند کرده و با ضربه ای عدالت و
پارسایی ما را اعالم می کند« ،عادل!»

عادل اعالم شده

واژه «عادل شمرده شده» یا «پارسا شمرده شده» یعنی کسی در نزد خدا عادل اعالم میشود.
اما به یاد داشته باشید :این فقط شامل حال کسانی می شود که به اینکه عیسی به جای آنها
مرد ،ایمان دارند .کتاب مقدس می گوید ...
 ...انسان محض ایمان عادل شمرده میشود ...

رومیان  28:3ترجمه قدیم

ايمان پارسا شمرده شدهايم ،ميان ما و خدا بهواسطه خداوندمان
پس چون از راه
ْ
رومیان  1:5ترجمه هزاره نو
عيسي مسيح ،صلح برقرار شده است.
اینطور نیست که انجام شریعت موسی و ده فرمان او بتواند کسی را عادل نماید.

اما واضح استکه هیچ کس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود ...

غالطیان  11:3ترجمه قدیم

 ...زیرا همه گناه کردهاند و از جاللخدا قاصر میباشند.

رومیان  23:3ترجمه قدیم

اما شریعت هدفی داشت .کتاب مقدس به ما می گوید که ده فرمان ،مانند معلمی می ماند
که دست ما را گرفته ،به سوی صلیب هدایت کرده و ما را از نیازمان به منجی آگاه می کند.

پس شريعت به تربيت ما گماشته شد تا زماني که مسيح بيايد و بهوسيله ايمان پارسا
غالطیان  24:3ترجمه هزاره نو
شمرده شويم.
هر کس نیاز به یک نجات دهنده دارد .و تنها با ملبس شدن به عدالت مسیح است که
میتوانیم لبخند استقبال خداوند را تجربه کنیم.
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محبت و عدالت

در راه عموآس ،عیسی به دو مرید خود گفت که او باید می مرد .این واقعیت که مسیح
باید می مرد برای ما ناراحت کننده است .ما می دانیم که شایستگی چنین محبتی را
نداریم .چرا عیسی آن را گفت؟ با این گفته ،ما متوجه می شویم که مرگ وی امری
غیر قابل اجتناب بود:
اگر خداوند می گذاشت که فقط جنبه عدالت ذات او عمل کند ،آنگاه همه ما می باید
برای گناه خودمان می مردیم .و چنین حکمی به طور کامل منصفانه بود ،لیکن محبت
او آن را اقتضاء نمی کرد.
از طرف دیگر ،اگر فقط جنبه محبت شخصیت او عمل می کرد ،در این صورت او میباید
تا ابد االباد گناه را نادیده می گرفت .اما به خاطر ذات عادل خداوند این کار نمی توانست
عملی شود .مسئله گناه باید حل شود.

تنها در مرگ عیسی است که می بینیم دو صفت خدا ،یعنی عدالت بی نهایت و محبت
بی حدش به نحو کام ً
ال و تمام ًا متعادل ابراز گردیده اند .از دید خدا ،محبت و عدالت،
صلیب را غیر قابل اجتناب نمودند.
محبتي بيش از اين وجود ندارد که کسي جان خود را در راه دوستانش فدا کند.
یوحنا  13:15ترجمه هزاره نو

لکن خدا محبت خود را در ما ثابت میکند از اینکه هنگامیکه ما هنوز گناهکار
رومیان  8:5ترجمه قدیم
بودیم ،مسیح در راه ما مرد.
خدا برای انجام آنچه که قصدش را کرده بود به نحوی عمل نمود که به طور کامل
خارج از محدوده فهم ماست .درک این مطلب که خالق جهان با حفظ خدایی خویش
برای نشان دادن رحمت خود به مخلوقاتش ،انسان شد و جان خویش را فدا کرد،
ماورای توانایی ذهنی ماست .خیلی عجیب است! راههای خدا فراتر از راههای ماست.
تنها کاری که ما می توانیم انجام دهیم این است که به آنچه خدا گفته ،ایمان آورده،
با مریم یک صدا گشته بگوییم «چگونه این امر ممکن است؟» و «برای خداوند هیچ
چیز غیر ممکنی وجود ندارد ».خود را تسلیم کالم و اراده خدا نماییم.

۴

تورات و کتب انبیا

 -از خیمه تا مار برنجی -

به یاد دارید که چگونه خداوند به موسی دستور داد تا خیمه را بنا نماید .این خیمه نوعی ابزار
بصری بود که با طرح استادانه ای که داشت به ما کمک می کرد تا بفهمیم خدا چگونه میخواست
رابطه شکسته ما با خودش را ترمیم نماید .به یاد دارید که خدا چگونه حضور خویش را بین
قوم اسرائیل در ستون ابر در روز و ستون آتش در شب نمایان می ساخت؟ آن ستون باالی
صندوق عهد در قدس االقداس ،را فرو می گرفت و جالل خدا تمام محوطه را می پوشانید.
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کتاب مقدس به ما می آموزد که عیسی نمادهای پنهان خیمه و ابر جالل خدا را واقعیت
بخشید .همانطور که تا کنون دیده ایم ،یکی از عناوین عیسی این است ...

«عمانوئيل»  -يعني «خدا با ما»

اشعیا 14:7؛ متی  23:1ترجمه مژده برای عصر جدید

همانگونه که جالل خدا قدس االقداس را پر می کرد ،به همین ترتیب جالل او در عیسای
قدوس خیمه زد .به یاد می آورید زمانی که عیسی سه تن از شاگردان خود را با خود به
باالی کوه برد و جالل خویش را بدیشان نمایان ساخت؟ یکی از شاگردان که شاهد آن بود
چنین می نویسد:

و کالم ،انسان خاکي شد و در ميان ما مسکن گزيد (به صورت تحت الفظی« ،خیمه
اش را برپا کرد») .و ما بر جالل او نگريستيم ،جاللي در خور آن پسر يگانه که از
یوحنا  14:1ترجمه هزاره نو
جانب پدر آمد ،پر از فيض و راستي.

یک ورودی

وقتی کسی به خیمه نزدیک می شد ،اولین چیزی که مشاهده می کرد حصاری بود که
اطراف صحن را می پوشانید و تنها یک درب ورودی داشت .این مطلب بیانگر این حقیقت
بود که برای رسیدن به خدا فقط یک راه وجود دارد .عیسی در این رابطه بیان داشت که...

« ...من راه و راستی و حیات هستم .هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمیآید».

مذبح برنجی

یوحنا  6:14ترجمه قدیم

اولین چیزی که شخص به محض ورودش به خیمه مشاهده می کرد ،مذبح برنجی بود که
یادآور این واقعیت بود که اولین گام ارتباط درست با خداوند از طریق قربانی خونی بود .همین
مطلب در مورد ما نیز صادق است .اولین و تنها گام برای برقراری رابطه درست با خداوند از
طریق عیسی مسیح می باشد ،که جان خود را به جای ما قربانی کرد.
با یک مقایسه اجمالی از این دو مذبح ،یعنی مذبح برنجی و صلیب ،به وضوح می توان دریافت
سمبلیک قربانی هایی که در معبد انجام می شد واقعیت بخشید.
که چگونه عیسی به تصوی ِر
ِ
مذبح برنجی

صلیب

عیسی ...
قربانی می باید ...
 ...بره خدا است
 ...از بهایم [ گله گاو یا گوسفند].
 ...مذکر است
 ...نر
 ...بی گناه است
 ...بی عیب
 ...به جای ما مرد
 ...به جهت گناهکار مقبول شود
 ...طریق ما برای بدست آوردن آمرزش
 ...برای او کفاره کند [یا گناه را بپوشاند]
گناهان است
الویان 5-2:1
[ ...قربانی] خونی.
 ...قربانی خونی بود که برای ما انجام شد.
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چراغدان

به یاد دارید که خداوند به موسی گفت تا چراغدانی از طالی خالص بسازد تا مکان مقدس
را روشنایی بخشد؟ این نمایانگر گفتار عیسی است که فرمود ...

«من نور جهانم .هرکه از من پيروي کند ،هرگز در تاريکي راه نخواهد پيمود ،بلکه
یوحنا  12:8ترجمه هزاره نو
از نو ِر زندگي برخوردار خواهد بود».
مسیح می خواهد انسانها را از تاریکی گناه به نو ِر زندگی ابدی هدایت نماید.

می ِز نان

به یاد دارید زمانی که خداوند به موسی دستور ساختن میزی را داد که دوازده قرص نان باید
بر روی آن گذاشته می شد که سمبل هر یک از دوازده قبیله اسرائیل بودند؟ دوباره ،این
نمایانگر گفتار عیسی است که فرمود ...

«من نان حيات هستم .كسي كه نزد من آيد ،هرگز گرسنه نشود و هر كه به من
یوحنا  35:6ترجمه قدیم
ايمان آرد ،هرگز تشنه نگردد».
درست همانطور که دوازده قرص نان نمادی بود از وجود نان کافی برای تمام قوم اسرائیل،
به همان ترتیب عیسی برای گناهان تمام مردم دنیا جان خود را فدا کرد .او حیات جاودان را
مانند نان حیات به ما ارمغان می دهد.

«آمینآمینبهشما میگویمهر کهبهمنایمانآرد ،حیاتجاودانیدارد .من نانحیاتهستم».
یوحنا  48-47:6ترجمه قدیم

پرده

یک بار دیگر در مورد اینکه چگونه خداوند به موسی دستور ساختن پرده ضخیمی را داد که
می باید بین قدس و قدس االقداس آویخته شود بیندیشید .ورود انسان گناهکار به محضر
قدوس خداوند ممنوع بود.
کتاب مقدس می فرماید که ما از خدا جدا گشته و بخاطر گناهانمان نمی توانیم به حضور او
بیاییم .ما از خدا و محبت او بیگانه شدیم.
اما آنگاه عیسی آمد .کتاب مقدس می فرماید که پرده خیمه نمادی بود از بدن جسمانی
عیسی مسیح .زمانی که مسیح بر روی صلیب مرد ،پرده از باال به پایین به دو قسمت پاره
شد .هیچکس نمی توانست آن پرده را پاره کند ،لیکن خدا آن را پاره کرد تا نمادی باشد از
بدن مسیح که برای من و تو قربانی گردید .کتاب مقدس می فرماید ،با ایمان به او گناهان ما
آمرزیده می شود و می توانیم با اطمینان به حضور خدا وارد شویم .رابطه بازسازی شده است.
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پس اي برادران ،از آنجا که به خون عيسي اين اطمينان را داريم که به مکان اقدس
داخل شويم ،يعني از راهي تازه و زنده که از ميان آن پرده که بدن اوست ،بر ما گشوده
شده است  ...با اخالص قلبي و اطمينان کامل ايمان ،به حضور خدا نزديک شويم.
عبرانیان  22 ،20-19:10ترجمه هزاره نو

مسيح عيسي ،شما که زماني دور بوديد ،بهواسطه خون مسيح نزديک
ا ّما اکنون در
ْ
افسسیان  13:2ترجمه هزاره نو
آورده شدهايد.
در اینجا انسان نه فقط به عنوان دوست خدا ،بلکه مطابق با کالم خداوند ،او اکنون به عنوان
عضو کامل خانواده خدا به فرزندی پذیرفته شد.

در دنیای روم زمان عیسی ،مراسم فرزند خواندگی ،تنها راه قانونی برای دریافت حق اوالدی
بود .این در حالی است که در دنیای امروزی ما ،تولد نوزاد در یک خانواده به طور اتوماتیک
او را از تمام امکانات و حقوق آن خانواده بهره مند می سازد .اما در دنیای آن زمان که مرد
نه تنها از زن ،بلکه از کنیز و صیغه و حتی از برده های خود نیز صاحب بچه می شد ،تنها
زمانی یک فرزند می توانست از حقوق آن خانواده برخوردار شوند که در یک عمل جداگانه
پسرخواندگی به او اعطا شود .به محض اینکه کسی پسرخوانده می شد ،آنگاه به عنوان عضو
کامل آن خانواده محسوب می گردید.
درست همین مطلب در مورد ما صادق است .ما که زمانی از محبت خدا بیگانه بودیم ،اکنون
به عنوان پسران ،اعضای خانواده الهی گشته ایم.

پس چون پسرانيد ،خدا روح پسر خود را در دلهاي ما فرستاده است که ندا درميدهد
«اَبّا [بابا] ،پدر ».بدينسان ،ديگر غالم [غالم گناه و شیطان]نيستي ،بلکه پسري؛
غالطیان  7-6:4ترجمه هزاره نو
و چون پسري ،پس به واسطه خدا وارث نيز هستي.

جایگاه کفاره

جایگاه کفاره ،سرپوش مخصوصی بود روی صندوقچه عهد که در قدس االقداس قرار داشت.
اینجا بود که کاهن اعظم سالی یک بار در روز کفاره ،خون را می آورد .خداوند برای اسرائیلی
ها راهی هموار کرده بود که بتوانند از طریق ریختن خون یک بره بی گناه از داوری گناه خود
رهایی یابند .به همین ترتیب عیسی اکنون به عنوان جایگاه کفاره ما می باشد که با ریختن
خونش باعث شد ما از مرگ ابدی رهایی یابیم .انسان دیگر احتیاج ندارد بره و گوسفند به
عنوان قربانی تقدیم کند .مسیح قربانی نهایی بود .خداوند می فرماید...

«نافرمانيها و گناهان ايشان را بهيقين ديگر به ياد نخواهم آورد ».آنجا که
اينها آمرزيده شده باشند ،ديگر جايي براي قرباني گناه باقي نميماند.
عبرانیان  18-17:10ترجمه هزاره نو

با مرگ مسیح بر روی صلیب ،آخرین بره ،قربانی شده بود .از ابتدای تاریخ ،این نقشه خدا
بود که راه رهایی از گناه از طریق عیسی فراهم شود .قربانی ها تنها به عنوان نمادی بودند
از آنچه که در آینده قرار بود واقع شود؛ اینها قابلیت برداشتن گناه را نداشتند .اما اکنون دیگر
الزم به آوردن قربانی نبود ،زیرا خون مسیح یک بار برای همیشه جریمه گناه را پرداخت.

 ...بهواسطه همين اراده ،يک بار براي هميشه ،از طريق قرباني بدن عيسي
مسيح مق ّدس شدهايم.
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هر کاهن ،هر روز به خدمت ميايستد و همان قربانيها را که هرگز نميتوانند گناهان
را از ميان بردارند ،بارها ميگذراند .ا ّما اين کاهن [عیسی] ،چون براي هميشه يک
قرباني بهجهت گناهان تقديم کرد ،بهدست راست خدا بنشست.

عبرانیان  12-10:10ترجمه هزاره نو

خداوند حیوانات را به عنوان قربانی می پذیرفت زیرا او در طول تاریخ به سوی نقطه ای
می نگریست که قرار بود عیسی به عنوان قربانی نهایی تقدیم شود .عیسی با مرگ خویش
کاری بیشتر از پوشش گناهان یک ساله ما انجام داد ،او گناه را به طور کامل از دید خداوند
دور کرد .او بر روی صلیب فریاد زد «تمام شد!»  -بره نهایی یافت شده است.
نگاه به آینده
بره
موقتی
کفاره و پوشش گناه
قربانی های فراوان  -به طور مستمر

نگاه به گذشته
عیسی
دائمی
گناه بطور کامل محو شد
یک قربانی  -یک بار برای همیشه

به احتمال زیاد عیسی نکات بیشتری را درباره خود به شاگردانش گفته بود که در خیمه به
تصویر کشیده شد ،زیرا که خیمه ابزار دیداری بود با جزئیات کامل و پر از مقایسات .قطع ًا
آنچه عیسی به شاگردانش گفته بود برایشان فراموش نشدنی بود.

موسی و مار برنجی

به یاد می آورید چگونه اسرائیلی ها به گناهان خود ادامه دادند که در نتیجه خداوند مارها را
برای مجازات آنها فرستاد .بعد از آن ،ایشان فریاد رهایی سر دادند و خداوند به موسی دستور
داد تا یک مار برنجی ساخته و آن را در وسط اردوگاه بر افرازد .برای شفا یافتن ،تنها کاری
که مردم باید انجام می دادند این بود که به مار برنجی نگاه کنند .ایشان کار دیگری جز آن
نمی توانستند انجام دهند.

«و همچنان كه موسي مار را در بيابان بلند نمود ،همچنين پسر انسان نيز بايد بلند
كرده شود ،تا هر كه به او ايمان آرد هالك نگردد ،بلكه حيات جاوداني يابد.
محبت نمود كه پسر يگانه خود را داد تا هر كه بر او ايمان
زيرا خدا جهان را اينقدر ّ
آورد ،هالك نگردد بلكه حيات جاوداني يابد .زيرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد
تا بر جهان داوري كند ،بلكه تا به وسيله او جهان نجات يابد .آنكه به او ايمان آرد،
بر او حكم نشود؛ ا ّما هركه ايمان نياورد اآلن بر او حكم شده است ،به جهت آن كه
یوحنا  18-14:3ترجمه قدیم
به اسم پسر يگانه خدا ايمان نياورده».
انسان با حکم محکومیت خود از طریق تولد به این دنیا وارد می شود .همه ما مانند
اسرائیلی هایی هستیم که از مار نیش خورده بودند .ما تقریب ًا مرده ایم .هیچ رابطه ای با خدا
نداریم؛ بدنهای ما به مرور خواهند مرد و بعد از مرگ در دریاچه آتش مجازات خواهیم شد.
اما آنگاه عیسی وارد صحنه شد .او با مرگ خویش ،جزا و بدهی گناه را پرداخت .اما عیسی
مرده باقی نماند بلکه به حیات برگشت .اگر ما با ایمان ،به او نگاه کنیم ،درست همانطور که
اسرائیلی ها به مار برنجی می نگریستند ،آنگاه او حیات روحانی را به ما عطا می فرماید .و
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درست همانطور که او به حیات برگشت ،ما نیز از نظر روحانی زنده خواهیم شد ،هم در حال
حاضر و هم در ابدیت .کالم خداوند از این واقعیت به عنوان تولد تازه یاد می کند.

آن زمان که در گناهان و حالت ختنهناشده نفْس خود مرده بوديد ،خدا شما را با
کولسیان  13:2ترجمه هزاره نو
مسيح زنده کرد .او همه گناهان ما را آمرزيد
ا ّما خدايي که در رحمانيت دولتمند است ،بهخاطر محبت عظيم خود به ما ،حتي زماني
که در نافرمانيهاي خود [یا گناهان] مرده بوديم ،ما را با مسيح زنده کرد  -پس،
افسسیان  5-4:2ترجمه هزاره نو
از راه فيض نجات يافتهايد؛
زمانی از نظر روحانی مرده بودیم ،اکنون زنده گشته و تا ابداالباد در بهشت با خالق خودمان
سکونت خواهیم داشت.

۵

تورات و کتب انبیا

 -از یحیای تعمید دهنده تا رستاخیز -

محتمل است که عیسی درحالی که اهمیت حوادث مکتوب در کتاب مقدس را به طور منظم
برای شاگردانش تشریح می کرد ،به نکاتی به مراتب بیشتر از آنچه که ما صحبتش را کردیم
پرداخته بود .هیچ شکی نیست که رسوالن به موضوعاتی که برای اولین بار در زندگی خود
تجربه می کردند عالقه زیادی از خود نشان می دادند.

شبان نیکو

کالم خدا می فرماید ...

جميع ما مثل گوسفندان گمراه شده بوديم و هر يكي از ما به راه خود برگشته بود
اشعیا  6:53ترجمه قدیم
و خداوند گناه جميع ما را بر وي نهاد...
بشر تصمیم گرفت به راه خویش ادامه دهد ،راهی که او را به سرگردانی روحانی می کشانید.
کتاب مقدس می فرماید که انسان گم شده است.
اما عیسی آمد و به دنبال ما گشت .زمانی که بر روی زمین
بود مثلی را بیان فرمود که توصیف کننده توجه خداوند
می باشد.

«کيست از شما که صد گوسفند داشته باشد و
چون يکي از آنها گم شود ،آن نود و نه را در صحرا
نگذارد و در پي آن گمشده نرود تا آن را بيابد؟ و چون
گوسفند گمشده را يافت ،آن را با شادي بر دوش نهد و
به خانه آمده ،دوستان و همسايگان را فراخواند وگويد‹ :با
من شادي کنيد ،زيرا گوسفند گمشده خويش بازيافتم ›.به شما
ميگويم ،به همينسان در آسمان براي يک گناهکار که توبه
ميکند ،جشن و سرور عظيمتري برپا ميشود تا براي نود و نه
لوقا  7-4:15ترجمه هزاره نو
پارسا که نياز به توبه ندارند».
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خدا می توانست در آسمان تا ابداالباد باقی مانده و به بشریت پشت نماید ،اما این چیزی
نبود که رخ داد .کتاب مقدس می فرماید عیسی گام اول را برای یافتن ما برداشت ،و آنگاه
به عنوان شبان نیکو از آن نیز فراتر رفت.


«من شبان نيكو هستم ،شبان نيكو جان خود را براي گوسفندان فدا مي سازد».
یوحنا  11:10ترجمه مژده برای عصر جدید

این دقیق ًا همان کاری بود که عیسی انجام داد .او به جای ما مرد تا بدهی گناه ما را بپردازد.
این کاملترین شکل محبت است .آری ،خدا محبت است ،اما محبت او بهای گزافی در برداشت.
زمانی که عیسی بر روی صلیب بود او بهآواز بلند ندا کرده ،گفت:
«خداي من ،خداي من ،چرا مرا واگذاشتي؟»

مرقس  34:15ترجمه هزاره نو

عیسی فقط به مرگ جسمانی نمرد .یک بُعد روحانی نیز در مرگ او وجود داشت .مرگ ،جدایی
به همراه می آورد .در آن ساعات طاقت فرسای روی صلیب ،عیسی درحالی که گناهان جهان
را بر خود گرفته بود ،جدایی دردناک از خدای پدر را تجربه کرد.
کتاب مقدس می گوید با اینکه هنوز روز بود ،تاریکی زمین را فراگرفت .به نظر می آید
پدر نمی خواست دنیا ناظر زجری باشد که پسر متحمل می شد .عیسی با گرفتن گناهان
ما بر خود ،بره جایگزین ما گردید و مرد .خدا اجازه این کار را داد و در حقیقت هدف او نیز
همین بود .درست همانطور که ابراهیم نبی ،پر از غم و اندوه کارد را برای قربانی کردن
پسر محبوبش باال برد ،به همین ترتیب خدا نیز مجازات گناهان ما را بر روی پسر خود قرار
داد .پسر ابراهیم از مرگ رهایی یافت لیکن پسر ازلی و ابدی خدا تسلیم مرگ گردید .او
کاملترین و آخرین قربانی بود.

تبادل هنگفت

کتاب مقدس می فرماید...

خدا کسي را که گناه را نشناخت ،در راه ما گناه ساخت،

دوم قرنتیان  21:5ترجمه هزاره نو

این آیه نمی گوید که عیسی گناهکار گردید .واژه گناه در بردارنده مفهوم قربانی گناه می
باشد« .خدا عیسی را که هیچ گناهی نداشت برای ما قربانی گناه گردانید »...زمانی که عیسی
گناه ما را بر خود گرفت ،خدا تمام خشم و غضب منصفانه خود را که از گناه داشت بر او
فرو ریخت .آنگاه عیسی توانست کاری انجام دهد که ما از عهده انجامش قاصر می باشیم.
عیسی فرمود« ،تمام شد!» اگر قرار بود ما خودمان بدهی گناهانمان را بپردازیم ،می باید تا
ابد االباد بدون توقف مشغول پرداختن آن باشیم .هیچگاه نمی توانستیم بگوییم« ،تمام شد».
اما عیسی تمام آن را پرداخت .ادامه آیه می گوید:

 ...تا ما در او عدالت خدا شویم.

دوم قرنتیان  21:5ترجمه قدیم

فقط در اوست که ما عدالت را می یابیم! عدالت متعلق به ما نیست .خدا عدالت خودش
را به ما می دهد .این بزرگترین معاوضه است .عیسی گناه نفرت انگیز و ملعون ما را بر
خود گرفت و آنگاه که به او توکل می کنیم ،عدالت منزه و ناب خود را به ما می بخشد.
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ما دیگر نیازی به خون بره برای پوشش گناهانمان نداریم؛ زیرا به پوششی به مراتب بهتر
دست یافته ایم که همان عدالت مسیح می باشد .آن سوال قدیمی که ایوب نبی پرسیده بود
را به یاد می آورید؟

«    ...انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟»

ایوب  2:9ترجمه قدیم

انسان چگونه می تواند از گناه خود رهایی یافته و به عدالتی برابر با عدالت خدا دست
یابد تا اینکه بتواند مقبول حضور خداوند قرار بگیرید؟ جواب کامل این سوال در همین یک
آیه دیده می شود .دوباره آن را بخوانید.

قربانی] گناه ساخت تا ما در وی عدالت
خدا او را که گنا ه را نشناخت ،در راه ما [یک
ِ
دوم قرنتیان  5:21ترجمه قدیم
خدا شویم.

رستاخیز

درست است که عیسی مرد ،اما مانند انبیای قبل از خود مرده باقی نماند .عیسی به حیات
برگشت تا ثابت نماید که مرگ بر او هیچ قدرتی ندارد .او فرمود...

«پدر ،مرا از اينرو دوست ميدارد که من جان خود را مينهم تا آن را بازستانم.
هيچکس آن را از من نميگيرد ،بلکه من به ميل خود آن را ميدهم .اختيار دارم
یوحنا  18-17:10ترجمه هزاره نو
آن را بدهم و اختيار دارم آن را بازستانم».
رومیان به خاطر اجرای حکم اعدام عیسی ،و رهبران مذهبی به خاطر پافشاری برای انجام
آن ،مورد سرزنش قرار گرفته اند .چنین برداشتی کام ً
ال نادرست است .کتاب مقدس بسیار
واضح بیان داشته است که این خود عیسی بود که داوطلبانه خویشتن را تسلیم مرگ نمود.
هیچکس عیسی را بر خالف میل و اراده او مجبور به مردن نکرد .این انتخاب خود عیسی
بود و از محبتش نسبت به ما سرچشمه می گرفت .واقعیت امر این است که گناهان تمام دنیا
بود که باعث میخکوب شدن عیسی بر روی صلیب گردید.
رستاخیز ،نمایش پرقدرتی بود از اینکه ذات عادل خداوند توسط مرگ عیسی به جای ما،
خشنود گردیده بود .جریمه گناه پرداخت شده و به حد کفایت پذیرفته شده بود! قبر قدرت
نداشت تا عیسی را در چنگال خود نگاه دارد .او بر مرگ غلبه کرد و پیروز گردید! عیسی
سلطه گناه را نابود کرد ،قدرت شیطان را شکست داد و قطعیت وحشتناک مرگ را برداشت.

از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند ،او نيز در اينها سهيم شد تا با مرگ
خود ،صاحب قدرت مرگ يعني ابليس را به زير کِشد ،و آنان را که همه عمر در
عبرانیان  15-14:2ترجمه هزاره نو
ترس از مرگ بهسر بردهاند ،آزاد سازد.
بندگي ِ

بازخرید شده

قرنها بود که انسان در بند خواسته های ابلیس اسیر شده بود .شیطان از طرق گوناگون از
جمله دروغهای آشکار ،محدود کردن حقیقت ،و حتی تکذیب وجود خود ،انسانها را تحت
کنترل خود در آورد و برای مقاصد خود از آنها استفاده می کرد .اما حتی اگر شیطان هم
هیچ تاثیری بر انسان نمی داشت ،باز هم انسان نمی توانست یک زندگی کاملی داشته باشد.
انسان اسیر گناه شده بود.
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اما بعد عیسی آمد و انسان را بازخرید کرد .بدون در نظر گرفتن نظام برده داری آن زمان،
فهمیدن عمیق معنای این واژه (بازخرید شده) بسیار دشوار خواهد بود.
شخص ثروتمندی برای خرید برده به بازار بردگان می رفت .در آنجا ،او برده هایی را میدید
که در حالت ذلت و خواری به زنجیر کشیده شده و هر کدام به قیمت خاصی به فروش می
رفتند .خریدار قیمت درخواست شده را می پرداخت و برده مال او می شد.
تا اینجا هیچ چیز عجیبی صورت نگرفته بود ،اما از حاال به بعد داستان مسیر جالبی را در
پیش می گرفت .در موقعیتهایی که بسیار نادر بود ،خریدار برده جدید خود را به بیرون بازار
می برد و بعد از باز کردن زنجیرهایش ،او را آزاد می کرد .زمانی که این کار اتقاق می افتاد،
اینطور گفته می شد که برده بازخرید شده است.

این کاری بود که عیسی برای ما انجام داد .ما توسط زنجیرهای گناه و شیطان در بازار
بردگی زندگی گرفتار شده بودیم .آنقدر ضعیف و ذلیل بودیم که قدرت نجات دادن خویش
را نداشتیم .آنگاه عیسی آمد و ما را خریداری کرد و بهای ما را با خون خود پرداخت .سپس
ما را از بازار بردگان بیرون برده ،زنجیرها را باز نمود و ما را رها کرد.

زيرا ميدانيد از شيوه زندگي باطلي که از پدرانتان به ارث برده بوديد ،بازخريد
شدهايد ،نه به چيزهاي فاني چون سيم و زر ،بلکه به خون گرانبهاي مسيح ،آن بره
اول پطرس  19-18:1ترجمه هزاره نو
بيعيب و بينقص.
در او ،بهواسطه خون وي بازخريد شدهايم ،که اين همان آمرزش گناهان است،
که آن را به اندازه غناي فيض خود به ما بخشیده است .افسسیان  7:1ترجمه هزاره نو

آغل گوسفندان

حال اجازه دهید گفتار خود را با قیاسی که عیسی بکار برد و در آن ما را به عنوان گوسفندان
توصیف نمود ،ادامه دهیم .به یاد دارید که چگونه چوپان برای حفظ گله و رمه خود ،شب
هنگام در ورودی آغل گوسفندان می خوابید؟ عیسی گفت...

«من در هستم؛ هرکه از راه من داخل شود نجات خواهد يافت»

یوحنا  9:10ترجمه هزاره نو

آغل فقط یک در ورودی داشت .و به همین صورت عیسی نیز تنها در ورودی به سوی حیات
جاودانی می باشد .هیچ راه دیگری برای رهایی از گناه وجود ندارد.
 ...درست همانطور که برای قائن و هابیل نیز فقط یک راه برای نزدیکی به خدا وجود داشت؛
 ...درست همانطور که در کشتی نوح فقط یک در به سوی امنیت وجود داشت؛
 ...درست همانطور که در خیمه فقط یک در ورودی وجود داشت؛
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 ...و درست همانطور که برای ورود به آغل گوسفندان فقط یک در ورودی وجود دارد ،و
به همین ترتیب عیسی نیز تنها راه رسیدن به سوی خدا می باشد.

در هيچکس جز او نجات نيست ،زيرا زير آسمان نامي جز نام عيسي به آدميان داده
اعمال رسوالن  12:4ترجمه هزاره نو
نشده تا بدان نجات يابيم.
در حالی که شاگردان به تعالیم عیسی از تورات و کتب انبیا گوش می دادند همگی آنها در
مورد عواقب آن پیام نیز دلهره هایی در دل داشتند .آنها در قلمرو امپراطوری روم به سر می
بردند .رومی ها تا حدی متحمل دیگر مذاهب بودند اما قیصر را نیز به عنوان یک خدا قبول
داشتند .رومی ها مخالف این نبودند که عیسی خودش را به عنوان راه دیگری برای رسیدن
به خدا معرفی کند اما گفتن آنچه را که عیسی تعلیم می داد که او تنها راه رسیدن به خداست،
زندگی آنها را به خطر می انداخت .مطابق با منابع خارج از کتاب مقدس ،به جز یکی از آن
یازده شاگرد اولیه مسیح ،همگی به خاطر این پیام محکوم به مرگ شدند .آنها به خاطر آنچه
که حقیقت می دانستند جان خود را دادند .یازدهمین آنها تبعید گردید.

فریسیان

فریسیان مذهبی ترین و به ظاهر بی عیب و نقص ترین گروه انسانها بودند .آنها فهرست
کاملی از بایدها و نبایدها داشتند.
امروزه ،یکی از رایجترین ترین تصورات غلط درباره زندگی این است که انسانها اگر به اندازه
کافی کار نیک انجام دهند و کارهای نیکشان بر کارهای بدشان سنگینی کند ،می توانند راه
خود را به بهشت بسازند.
فریسیان بسیار مذهبی بودند ،اما عیسی هم زندگی و هم تعالیم ایشان را گمراه کننده میدانست.
عیسی بیان داشت که تنها راه درست برای رسیدن به خدا از طریق ایمان به او می باشد.
ما هر روز ایمان را بکار می بریم .ممکن است همین االن یک اصل ایمانی را دارید بکار
میبرید .اگر شما بر روی صندلی نشسته اید ،در حقیقت به صندلی اعتماد کرده اید که بدون از
هم پاشیده شدن ،شما را نگه دارد .اینطور نیست که شما در حالی که بر روی صندلی مینشینید
اینگونه بیندیشید« :من می خواهم به این واقعیت توکل کنم که این صندلی من را نگه خواهد
داشت» اما بدون شک اعتماد خود را بر صندلی قرار دادید .به یک معنا ،ایمان به خودی خود
خنثی می باشد .آنچه مهم است این می باشد :به چه چیز یا چه کس اعتماد و توکل خود را
قرار می دهید؟ صندلی ممکن است از هم فرو بپاشد .اما خب این فقط یک صندلی است.
اما اگر شما ایمان خود را بر عیسی قرار می دهید که جریمه گناه شما را پرداخته است ،آنگاه
می توانید اعتماد کامل داشته باشید که او آن را انجام داده است .او چنین وعده داده است.

زيرا به فيض و از راه ايمان نجات يافتهايد  -و اين از خودتان
نيست ،بلکه هدیه* خداست  -و نه از اعمال ،تا هيچکس نتواند
افسسیان  9-8:2ترجمه هزاره نو
به خود ببالد.

*در ترجمه هزاره نو به
جای واژه هدیه ،واژه
عطا آمده است

کتاب مقدس می گوید که ما از طریق ایمان به عیسی مسیح از پیامدهای گناه نجات یافته
ایم .این نجات هدیه ای از جانب خدا می باشد .ما مجبور نیستیم آن را توسط اعمال مذهبی
یا کارهای نیک بدست می آوردیم.
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هدایا رایگان می باشند .اگر شما برای بدست آوردن هدیه ای تالش نمایید ،آنگاه دیگر
آن هدیه نخواهد بود .هدایا در معنای درست خود ،چیزی هستند که ما مستحقش نیستیم.
اگر ما فکر کنیم که استحقاق آن را داریم ،دیگر آن هدیه نخواهد بود بلکه به پاداش تبدیل
می گردد .حیات جاودانی که خدا به ما می دهد در حقیقت یک هدیه می باشد زیرا که ما به
هیچ وجه استحقاق داشتن آن را نداریم.
فریسیان بر این باور بودند که اعمال نیک آنها خدا را خشنود می گرداند .اما خداوند می فرماید
اگر او انسانها را بر اساس اعمالشان می پذیرفت ،آنگاه مردم نسبت به کارهای خوب خود
فخرفروشی می کردند .او ما را از داوری نجات داده است ولی نه بر اساس اینکه ما چقدر
آدمهای خوبی هستیم ،بلکه بر اساس هدیه خودش که به ما ارمغان داده است.

زيرا مزد گناه مرگ است ،ا ّما هدیه* خدا حيات جاويدان
مسيح عيساست .رومیان  23:6ترجمه هزاره نو
در خداوند ما
ْ

*در ترجمه هزاره نو به جای
واژه هدیه ،واژه عطا آمده است.

فقط ایمان

ما چگونه هدیه خداوند را دریافت می کنیم؟ ما آن را توسط قرار دادن ایمان خود بر حقایق
کتاب مقدس مبنی بر اینکه خدا کیست و چه کارهایی برای ما انجام داده است ،دریافت می
کنیم .ما شخص ًا به درستی این حقایق ایمان می آوریم.
ایمان می آوریم به اینکه عیسی به جای ما برای گناهان ما مرد.
ایمان می آوریم که عدالت خداوند توسط آن مرگ راضی گردید.
ایمان می آوریم که خدا دیگر گناه ما را مد نظر ندارد ،بلکه او ما را ملبس به عدالت مسیح
می بیند.
ایمان می آوریم به اینکه خدا هدیه حیات جاودان را به ما ارمغان می دهد.
قرار دادن ایمان بر این حقایق و ایمان داشتن به درستی آنها ،یک نوع ایمان کور کورانه
نمیباشد .این ایمانی است که بر اساس حقایق کالم خدا بنا شده است.
برخی از انسانها هاله ای روحانی دور ایمان می کشند و ایمان کمیت می یابد .شخص یا
زیاد ایمان دارد یا از ایمان خیلی کمی برخوردار است .اما این نوع طرز فکر باعث پیچیده
شدن موضوع می گردد .ایمان به کاری که عیسی برای ما بر روی صلیب انجام داد شبیه
شخصی می ماند که در حال غرق شدن است و با امید فراوان در واکنش به غریق نجات
خود که از او می پرسد «آیا به من اعتماد می کنی که تو را نجات خواهم داد؟» با حرکت
سر پاسخ مثبت می دهد .اینکه با چه شدتی او سر خود را حرکت می دهد امر مهمی نیست.
حال غرق
در حقیقت حرکت سر او به هیچ عنوان مهم نیست .مهم این است که
شخص در ِ
ِ
شدن ،قبول و اعتماد می کند که غریق نجات ،او را نجات خواهد داد .بسیار مضحک است
که شخص در حال غرق بعد از رهایی یافتن ادعا کند که حرکت عظیم سر او بود که باعث
نجاتش گردید .همینطور در مورد ما است .ما باید به عیسی توکل کنیم تا از گناه نجات یابیم،
اما این اندازه توکل ما نیست که ما را نجات می دهد؛ بلکه کاری است که عیسی برای ما
بر روی صلیب انجام داد.
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زيرا در انجيل ،آن پارسايي که از خداست بهظهور ميرسد ،آن پارسايي
رومیان  17:1ترجمه هزاره نو
که از آغاز تا به انجام بر پايه ايمان است.
در قیاس شخص در حال غرق ،همچنین مهم است که بدانیم در حال غرق شدن هستیم.
اگر فکر کنیم که فقط شناور هستیم و هیچ خطری ما را تهدید نمی کند ،هر نوع کمکی را
رد خواهیم کرد .هر چند حتی اگر بدانیم که در حال غرق شدن هستیم ولی غرورمان اجازه
ندهد که کمک بطلبیم ،بدون شک غرق خواهیم شد .ممکن است دیگران ناظر غرق شدن ما
باشند ،اما کاری برای نجات ما نخواهند کرد مگر اینکه اجازه دهیم که کمک کنند .شما قبل
از رهایی از جریمه گناه باید خود را گناهکار ضعیف و ناتوان بپندارید .این نقطه آغازین است.
کتاب مقدس شامل قیاسهای فراوانی است در مورد اینکه عیسی کیست و چه کرده است .ما
می توانیم حدس بزنیم که کدامیک از این قیاسها را عیسی در هنگام تعلیم دادن به شاگردانش
بکار برد .قریب به اتفاق عیسی تمام یا قسمت اعظم قیاسهایی که ما تاکنون مطالعه کرده
ایم را در تعالیم خود بکار برده بود .حتی ممکن است او از قیاسهای دیگری نیز استفاده کرده
باشد .زمانی که او به تعالیم خود پایان داد ،سکوت باید در خانه برقرار می بود .سوالی که
برای رسوالن عیسی باقی مانده بود همان سوالی است که امروز برای ما باقی مانده است.
شما ایمان خود را بر چه چیز قرار می دهید؟ بر مذهب خود ،بر ایده های خود ،یا بر این
حقیقت که عیسی به جای تو برای پرداختن جریمه گناه تو مرد .در چه کسی عدالت خود را
می یابی؟ در خودت و کارهای خوبت ،یا در شخص عیسی مسیح؟

فصل پانزدهم
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آنچه انبیا گفته اند
عیسی به آسمان بر می گردد
آیا تو به انبیا ایمان داری؟
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۱

آنچه انبیا گفته اند

هفتصد سال قبل از تولد عیسی ،خداوند اشعیای نبی را بر انگیخت تا سخنان زیر را مکتوب نماید.
آنها را با دقت بخوانید و ببینید که آیا این متن نبوتی از کالم خدا را می توانید متوجه شوید.

چه کسی پیام ما را باور کرده ،و بازوی خداوند بر کِه مکشوف گشته است؟ زیرا
در حضور وی چون نهال ،و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد رویید .او را
نه شکل و شمایلی است که بر او بنگریم ،و نه ظاهری که مشتاق او باشیم .خوار
و مطرود نزد آدمیان ،مرد دردآشنا و رنجدیده .چون کسی که روی از او بگردانند،
خوار گشت و به حسابش نیاوردیم.
حال آنکه رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که حمل کرد ،اما
ما او را از جانب خدا مضروب ،و از دست او مصدوم و مبتال پنداشتیم .حال آنکه به
سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد ،و به جهت تقصیرهای ما ل ِه گشت ،تادیبی
که ما را سالمتی بخشید بر او آمد ،و به زخمهای او ما شفا می یابیم .همه ما چون
گوسفندان ،گمراه شده بودیم ،و هر یک از ما به راه خود رفته بود ،اما خداوند تقصیر
جمیع ما را بر وی نهاد.
آزار و ستم دید ،اما دهان نگشود؛ همچون بره ای که برای ذبح می برند ،و چون
گوسفندی که نزد پشم برنده اش خاموش است ،همچنان دهان نگشود .با محاکمه
ای ظالمانه بُرده شد؛ چه کسی از نسل او سخن تواند گفت ،زیرا او از زمین زندگان
منقطع شد ،و به سبب نافرمانی قوم من مضروب گردید؟ گرچه هیچ خشونت نورزید ،و
فریبی در دهانش نبود ،قبرش را با شریران تعیین کردند ،و پس از مرگش ،با دولتمندان.
اما خواست خداوند این بود که او را ل ِه کرده ،به دردها مبتال سازد .چون جان خود
را قربانی گناه ساخت ،نسل خود را خواهد دید و عمرش دراز خواهد شد ،و اراده
خداوند به دست وی به انجام خواهد رسید .ثمره مشقت جان خویش را خواهد دید
و سیر خواهد شد .خادم پارسای من به معرفت خود سبب پارسا شمرده شدن بسیاری
خواهد گشت ،زیرا گناهان ایشان را بر خویشتن حمل خواهد کرد .بنابراین من نیز او
را در میان بزرگان نصیب خواهم داد ،و غنیمت را با زورآوران تقسیم خواهد کرد .زیرا
جان خویش را به کام مرگ ریخت ،و از خطاکاران شمرده شد؛ او گناهان بسیاری
اشعیا  ۵۳ترجمه هزاره نو
را بر دوش کشید ،و برای خطاکاران شفاعت می کند.
این یکی از چندین متون نبوتی است که اطالعات دقیقی را در مورد مسیح که قرار بود بیاید ارائه
می دهد .جای تعجب ندارد که عیسی در هنگام گفتگو با دو نفر از شاگردانش خویش گفت...

«اي بي خردان که دلي ديرفهم براي باور کردن آنچه انبيا گفته اند
داريد! آيا نميبايست مسيح اين رنجها را ببيند و سپس به جالل خود درآيد؟»
لوقا  26-25:24ترجمه هزاره

آیا او همین را به ما خواهد گفت؟
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۲

عیسی به آسمان بر می گردد

عیسی در روزهای اولیه بعد از رستاخیز خود ،اوقاتی را با شاگردانش به سر برد و ...

 ...در مدت چهل روز پس از مرگ خود ،بارها خود را زنده به رسوالن ظاهر ساخت
و به طرق گوناگون به ایشان ثابت کرد که واقع ًا زنده شده است .در این فرصتها،
اعمال رسوالن  3:1ترجمه تفسیری
او درباره ملکوت خدا با ایشان سخن می گفت.
دقیق ًا چهل روز بعد از رستاخیزش ،عیسی شاگردان خود را به منطقه ای آشنا برد که از اورشلیم
فقط دو مایل فاصله داشت.

آنگاه عیسی ایشان را با خود تا نزدیکی بیت عنیا برد .در آنجا دستهای خود را بسوی
آسمان بلند کرد و ایشان را برکت داد ،و در همان حال از روی زمین جدا شد و
لوقا  51-50:24ترجمه تفسیری
بسوی آسمان باال رفت.
هنگامي که ميرفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته بودند ،ناگاه دو مر ِد
سفيدپوش در کنارشان ايستادند و گفتند« :اي مردان جليلي ،چرا ايستاده به آسمان
چشم دوختهايد؟ همين عيسي که از ميان شما به آسمان برده شد ،بازخواهد آمد،
اعمال  11-10:1ترجمه هزاره نو
به همينگونه که ديديد به آسمان رفت».
فرشته ها اعالم کردند که عیسی روزی خواهد آمد .اگر ما به مطالعه بیشتر انجیل ادامه دهیم
خواهیم دید که مطالب بسیار زیادی درباره این حادثه آتی در کالم خدا آمده است .همانطور
که خدا وعده های خود را نسبت به آمدن اول عیسی مسیح عملی کرد ،به همان نسبت ما
می توانیم مطمئن باشیم که او به وعده های خود در مورد آمدن دوم عیسی مسیح نیز جامه
عمل خواهد پوشانید .خداوند همواره به وعده های خود عمل می کند.
مابقی کتاب مقدس به حوادث حول وحوش زندگی شاگردان می پردازد .این پیروان عیسی
به جمعیت زیادی از مردم در مورد عیسی مسیح بشارت می دادند.

پس نشر کالم خدا ادامه يافت و شمار شاگردان در اورشليم بهسرعت فزوني گرفت
کاهنان [معبد] نيز مطيع ايمان شدند .اعمال رسوالن  7:6ترجمه هزاره نو
و جمعي کثير از
ِ
حتی کاهنان که در مرگ عیسی مسیح نقش داشتند ،ایمان آوردند .اما همه متقاعد نشده بودند
و درست همانطورکه شاگردان انتظارش را داشتند ،مقاومت از جانب مخالفین وجود داشت.
یکی از مخالفین سر سخت عیسی مسیح ،جوانی فریسی بود به نام شائول یا سولس .شائول
غیرت عجیبی نسبت به احکام شریعت و سنتهای مذهب خود داشت .او فکر می کرد که
به انبیا ایمان دارد ،اما واقعیت این است که او هرگز پیام انبیا را درک نکرده بود .او تصمیم
گرفت که صدای شاگردان عیسی را خفه کند.

دميدن تهديد و قتل بر شاگردان خداوند ادامه ميداد،
و ا ّما سولُس که همچنان به
ِ
نزد کاهناعظم رفت و از او نامههايي خطاب به کنيسههاي دمشق خواست تا
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چنانچه کسي را از اهل طريقت يافت ،از زن و مرد ،در بند نهاده ،به اورشليم بياورد.
طي سفر ،چون به دمشق نزديک ميشد ،ناگاه نوري از آسمان بر گرد او درخشيد
و بر زمين افتاده ،صدايي شنيد که خطاب به وي ميگفت« :شائول ،شائول ،چرا
مرا آزار ميرساني؟»
وي پاسخ داد« :خداوندا ،تو کيستي؟»
پاسخ آمد :من آن عيسي هستم که تو بدو آزار ميرساني.

اعمال رسوالن  5-1:9ترجمه هزاره نو

این حادثه برای پولس آغاز یک زندگی جدید و قابل توجه بود .شائول تغییر بنیادی کرد .او
از کشتن ایمانداران دست کشید و خودش نیز ایماندار شد .همه چیز دگرگون گردید و خو ِد
آزار دهنده ،مورد آزار و اذیت قرار گرفت .در یک مورد او را تا لب مرگ سنگسار کردند.
سه مرتبه او را با چوب و پنج مرتبه با شالق زدند؛ سه مرتبه کشتی سفرش غرق شد .یک
مرتبه ،حدود بیست و چهار ساعت بر روی سطح دریا شناور بود .تمام این حوادث در زندگی
شائول زمانی اتفاق افتاد که او سعی می کرد ایمان خود به عیسی مسیح را به دیگران اعالم
کرده و بگوید که عیسی همان منجی موعود است که تمام انبیا درباره اش مکتوب داشته اند.

۳

آیا تو به انبیا ایمان داری؟

کسانی هستند که حتی بعد از خواندن کتاب مقدس و فهمیدن پیام آن ،تصمیم می گیرند
که به آن ایمان نیاورند .این افراد ریسک می کنند.
اینان تصمیم می گیرند:
از پیام آن چشم پوشی کنند ...
آشکارا آن را رد کنند ...
مشغول زندگی شده و در نتیجه آن را فراموش کنند ...
ارزش پیام آن را بکاهند ...
 ...و ایشان گمان می برند که کالم خدا اشتباه است.
هیرودیس آگریپاس چنین ریسکی را قبول کرد .به عنوان نوه هیرودیس کبیر و برادرزاده
هیرودیس انتیپاس ،او که مورد اطمینان دربار بود ،تمام خبرها در مورد عیسی مسیح باید
به گوش او رسیده باشد .هیچ شکی نیست که جاسوسان تمام سخنان پیامبر ناصری را به
گوش او می رساندند .اما هیرودیس دارای جاه و مقامی بود؛ او مرد مهمی بود .به جای اینکه
او خویشتن را در مقابل شاه شاهان ،کوچک و فروتن نماید ،تصمیم گرفت به او اعتنا نکرده
و برای خود زندگی کند .او حتی با بریدن سر یکی از شاگردان عیسی معروفیت خاصی را
در جامعه بدست آورد .اما ...
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در روز مقرر ،هيروديس رداي شاهي به تن کرده ،بر تخت نشست و نطقي براي
جماعت ايراد کرد .مردم فرياد برآوردند« :اين صداي يکي از خدايان است ،نه صداي
آدمي!» در دم فرشته خداوند او را زد ،از آنرو که خدا را تجليل نکرده بود .آنگاه
اعمال رسوالن  23-21:12ترجمه هزاره نو
کرمها بدنش را خوردند و مرد.
خداوند به خاطر فیض خود گناه را تا مدتی تحمل خواهد کرد ،اما در نهایت بخاطر عدالت
خود ،گناه را داوری خواهد نمود .داوری ممکن است در همین دنیا بیاید و یا تا حیات بعد از
مرگ به تعویق بیفتد ،اما در هر حال خواهد آمد .هیرودیس مرد و با زندگی ابدی در دریاچه
آتش روبرو گردید .آیه بعد قابل توجه است ...

ا ّما کالم خدا هرچه بيشتر پيش ميرفت و منتشر ميشد.

اعمال رسوالن  24:12ترجمه هزاره نو

یکی دیگر از کسانی که در زمان عیسی حکومت می کرد هیردویس آگریپاس دوم بود .به عنوان
نتیجۀ هیرودیس کبیر و پسر هیرودیس آگریپاس ،او به طور قطع در مورد عیسی اطالعات
زیادی داشت .کتاب مقدس می فرماید که پادشاه آگریپاس در مورد عیسی و جریاناتی که به
او مربوط می شد خیلی خوب آگاهی داشت .شائول که اکنون معروف به پولس رسول بود،
دستگیر شده و در مقابل او شهادت می داد .در دفاعیه خود در مقابل آگریپاس ،پولس با او
درباره عیسی چنین سخن گفت ...

«  ...اکنون اينجا ايستادهام و به همه ،از خرد و بزرگ ،شهادت ميدهم .آنچه ميگويم
چيزي نيست جز آنچه پيامبران و موسي گفتند که ميبايست واقع شود؛ اينکه مسيح
بايد رنج ببيند و نخستين کسي باشد که پس از مرگ زنده ميشود ،تا روشنايي را
به اين قوم و ديگر قومها اعالم کند .پادشاه خود از اين امور آگاهند و من نيز بيپرده
با ايشان سخن ميگويم ،زيرا يقين دارم هيچيک از اينها از
*در ترجمه هزاره نو
روي
نظرشان دور نمانده است ،چون چيزي نبوده که در خلوت
به جای واژه انبیا،
واژه پیامبران آمده.
ريپاس پادشاه ،آيا به انبیا* اعتقاد داريد؟»
داده باشد .اي آ ْگ ِ
آ ْگريپاس به پولُس گفت« :به همين زودي ميخواهي مرا مسيحي کني؟»

اعمال رسوالن  28-26 ،23-22:26ترجمه هزاره نو

به نظر می آمد که آگریپاس پادشاه پولس را خوب می فهمید ،تا جایی که حتی اقرار کرد
که پولس او را به ایمان آوردن ترغیب کرده است .اما آگریپاس ریسک نمود و ایمان نیاورد.
او در یک تالش برای ایمان نیاوردن ،از پیام انبیا چشم پوشی نمود .تا آنجاییکه می دانیم
آگریپاس هرگز ایمان نیاورد .او درحالی که حقیقت را فهمیده بود ولی بدون ایمان به آن به
قبر گذاشته شد .این تصمیم خود او بود.
پولس همچنین در مقابل یک فرماندار رومی به نام فلیکس از خود دفاع نمود .پولس اغلب
از این موقعیتها استفاده می کرد و به طور کامل در مورد شخصیت عیسی و کارهای او
سخن می گفت.

چند روز بعد ،ف ْ
ِليکس با همسرش ْدروسيال که يهودي بود ،آمد و از پي پولُس فرستاده،
به سخنان او درباره ايمان به مسيح گوش فراداد .چون پولُس سخن از پارسايي،
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ِليکس هراسان شد و گفت« :فع ً
پرهيزگاري و داوري آينده بهميان آورد ،ف ْ
ال کافي
است! ميتواني بروي .در فرصتي ديگر باز تو را فراخواهم خواند».
اعمال رسوالن  25-24:24ترجمه هزاره نو

فلیکس تصمیم خود را عملی نکرد .او به دنبال یک فرصت راحت تر می گشت .موکول
کردن به بعد کار آسانی است ،اما کتاب مقدس به ما یاد آوری می کند که هم اکنون زمان
تصمیم گیری است ...

اینک اکنون زمان مقبول است؛  ...اینک االن روز نجات است.

دوم قرنتیان  2:6ترجمه قدیم

هیچ گواهی تاریخی یا کتاب مقدسی دال بر اینکه چه بر سر فلیکس آمد در دست نیست ،اما
تا آنجا که می دانیم ،او هرگز فرصت مناسبی برای ایمان آوردن بدست نیاورد.
شائول ،هیرودیس آگریپاس ،آگریپاس دوم ،فلیکس  -تمام این افراد تصمیمی اتخاذ کردند.
این همان تصمیمی است که ما با آن روبرو هستیم.

آیا به [پیام] انبیا ایمانداری  ...؟

اعمال رسوالن  27:26ترجمه قدیم

ضمیمه
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واژه نامه
آمین( :آرامی/یونانی) ،کلمه تایید ،اعالم موافقت« ،صحیح است!» یا «من موافقم!»
ابا( :آرامی) ،مترادف «بابا» در فارسی
ابلیس :تهمت زننده یا مدعی کاذب ،افترا زننده ؛ نام دیگر شیطان ،قدرتمند ترین روح ناپاک
اعتراف کردن :تصدیق کردن ،توافق کردن
انجیل :مژده نیکو یا خبر خوش
ایمان :توکل و اعتماد کردن به کسی یا چیزی (به صفحات  99تا  100نگاه کنید)
باز خرید کردن :خریدن ،به مفهوم خریدن برده ای از بازار بردگان
برکت :دریافت کردن یا انتقال دادن لطف و بخشش خدا
توبه کردن :تغییر فکر دادن ( نگاه کنید به صفحه )148
جالل :معنای تحت الفظی آن به معنای «وزن داشتن» می باشد ،زمانی که ارزش چیزی
مورد نظر باشد.
دیو :روحی شریر که در تابعیت شیطان می باشد.
ذات گناه :اغلب موارد منظور ذات انسانی و یا ذات آدم اولیه می باشد؛ یک وضعیت
رابی( :ریشه یونانی) معلم ،استاد
رحمت :محبت خدا که شامل حال گناهکارانی می شود که شایستگی دریافت آن را ندارند،
دلسوزی و ترحم
رسول( :در یونانی «آپوستل») ،فرستاده شده؛ در اکثر موارد ب رای اطالق به دوازده شاگرد
عیسی مسیح و همچنین پولس به کار برده می شود.
روح القدس :نه فرشته است و نه انسان .بلکه دقیق ًا روح خود خدا می باشد.
سرباز رومی  (:در یونانی «سنچوریین») سرباز رومی که مسئولیت  ۱۰۰نفر را بر عهده داشت.
سنهدرین( :اصل یونانی) ،دادگاه یهودی که شامل  ۷۱مرد بود
شاگرد :پیرو
شبات :هفتمین روز هفته؛ شنبه
شیطان( :ریشه عب رانی/یونانی) دشمن و مخالف ،بزرگترین دشمن خداوند
صندوق :جعبه کوچک (صندوقچه) و یا بزرگ (قایق)
عادل :در مقابل خدا درست بودن .عادل بودن به معنای بیگناه بودن نیست .این واژه همچنین
در مورد کسانی که نیکو و درست زندگی می کنند بکار برده می شود.
عادل شمرده شده :عملکردی قانونی است که در آن خداوند اعالم می دارد که شخصی
در نظر او عادل است.
عمانوئیل( :عبری/یونانی) «خدا با ما»
عهد :وعده ،توافق
عیسی( :ریشه اصلی آن عبری می باشد) به معنای منجی ،آزاد کننده ،یا رهاننده
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مسئولی تها و امتیازات آن
فرزند خواندگی :مراسم اعطای قانونی پسرخواندگی ،با تمام
ّ
«آنجل») ،پیام آور؛ مخلوقی روحانی و آسمانی
فرشته( :در یونانی ِ
فریسی :شخص یهودی که شریعت خدا را آنچنان با دقت پیروی می کرد که در نهایت
قوانین جدیدی را به آن می افزود تا مبادا شریعت خدا انجام نشود.
فیض :رحمت خدا که شامل گناهکارانی می شود که شایستگی آن را ندارند.
لعنت :انتقال ناخوشی و درد و خسارت
مذبح :سکوی ساخته شده از خاک و سنگ که بر روی آن قربانی ها به خدا و یا خدایان
تقدیم می شد.
مزمور :سرود
مسح کردن :ریختن روغن بر سر کسی یا چیزی جهت تقدیس و کنار گذاشتن آن کس
و یا آن چیز ب رای استفاده توسط خدا .این واژه ب رای بیان چیزی یا کسی است که ب رای
خدمت خداوند انتخاب می شود.
مسیح( :عبری) «مسح شده»
منجی :کسی که دیگری را نجات و رهایی بخشد.
َم ثَل :داستان کوتاهی که از طریق آن موضوعی خاص تعلیم داده می شود.
نافرمانی :به گناه مراجعه فرمایید.
نبی :پیامبری که از جانب خدا سخن می گفت.
هستم :یکی از نامهای خدا ،به معنای «کسی که وجودی مستقل دارد» است یا «قائم به
ذات است»و یا «کسی که با قدرت خودش وجود دارد».
پرستش :ارزش خدا را اعالم کردن
پسر انسان :عنوانی که عیسی مسیح در اشاره به خود و تأکید به جنبۀ انسانیت خویش
بکار می برد ،علمای کهن این عنوان را معرف مسیح می دانستند( .نگاه به صفحه )164
پسر خدا :اصطالحی است که هیچگونه کاربرد فیزیکی ندارد ،این واژه ب رای بیان یکی
بودن صفات بکار برده می شود( .نگاه به صفحه )163
پیدایش :آغازها ،منشاها
کاتب :کسی که در دوران کهن از کتاب مقدس کپی برداری می کرد.
کاهن :کسی که مراسم مذهبی را در خیمه یا معبد اجرا و هدایت می کرد.
کنیسه :جماعتها ،معمو ًال در مورد ساختمان بکار برده می شود.
گناه :این واژه مفهوم پرتاب تیر از کمان را در بر دارد زمانی که به هدف نمی خورد ،در این
حالت به معنای آن است که قدوسیت خداوند به عنوان هدف در نظر گرفته میشود اما
شخص از رسیدن به آن ناکام میماند؛ خدا و کالم او را خوار شمردن؛ امتناع ورزیدن از
زندگی الهی که منظور نظر خداوند است.
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یادداشتها
فصل یک

.1

.2
.3
.4
.5
.6

جاش مک دوول ،A READY DEFENSE ،جمع آوری شده توسط بیل ویلسون ،انتشارات توماس نلسون© ،
 ،1993صفحات ۲۷و ،۲۸با اخذ اجازه از شرکت توماس نلسون جهت استفاده.
«الهام خدا» بودن به معنای «باز َدم خدا» می باشد« .باز َدم» ترجمه تحت الفظی تری است.
در این هنگام جمعی از راه رسیدند ،و مردی مفلوج را که چهار نفر حمل می کردند ،پیش آوردند .مرقس  3:2هزاره نو
 ، Illustrated Bible Dictionary, Pt3انتشارات  ،IVPجامعه دانشکده ها و دانشگاه های مسیحی ،سال
 ،1980صفحه .1538
فیلیپ .و .کامفورت ،THE ORIGIN OF THE BIBLE،مارک .ر .نورتن ،متون و دستنوشته های عهد عتیق،
صفحه  ،1992© ،151انتشارات تیندل هاوس.
ترجمه توسط ویلیام ویستون،THE WORKS OF JOSEPHUS ،انتشارات هندریکسون 776 ،1987© ،صفحه.

فصل دو

.1

کهکشانی که در اینجا ترسیم شده است ،کهکشان راه شیری نیست ،چرا که غیر ممکن است که بتوان از آن عکس
گرفت .این تصویر مربوط به کهشکانی مشابه به نام آندرومِدا است.
داده های آماریThe World Book Encyclopedia ; NIGHTWATCH, A Practical Guide :
 ،to Viewing the Universeنویسنده :تِ ِرنس دیکینسون ،انتشارات  ،Firefly Booksآوریل  .1999شمار
تخمینی کهکشان ها رو به افزایش است.
یهودا 6
لوقا  36:20مرگ جسمانی .فرشتگان هرگز زندگی شان به پایان نمی رسد.
مرقس 25:12
لوسیفر واژه ای است التین به معنای «حامل نور ».منشا آن در التین سیاره زهره است که اغلب به عنوان «ستاره
صبح» به آن اشاره می شود.

.1

گونه هایی که در ابتدا آفریده شدند ،ممکن است بعد از تولید مثل به گروه های مختلفی تقسیم شوند که طبیعت ًا
آنها را در انواع مخصوصی طبقه بندی می کنند (به عنوان مثال ،نژادهای مختلف سگها مثل نژاد دینگوها ،کایوتها و
گرگها ،همه احتما ًال از یک گونه سگ تکثیر یافته باشند ).این نوع تکثیر ،شکلی از تکامل نیست زی را که ژنی جدید
در اسبان جدید مشاهده نمی شود که در اجداد آنها نبوده است.
منظور از «انسانهای کامل» در اینجا کسانی هستند که از نظر اخالقی کامل می باشند.
برای نمونه نگاه کنید به کتاب  ، DARWIN’S BLACK BOXدکتر مایکل ِج ی .بههTouchstone, Simon،
 307 ،and Schuster, NY, NYصفحه.
علم باستان شناسی زمین رشته مطالعاتی بسیار گسترده ای می باشد .در یک تحقیق ابتدایی می توان مدلهای
مختلفی از زمان سنجها را گرد آوری نمود.

.2
.3
.4
.5
.6

فصل سه

.2
.3
.4

فصل چهار

.1

.2
.3
.4
.5

مکاشفه 9-3:12؛ آیات  3و  4به سقوط شیطان اشاره دارند .آیات  7تا  9مطابق نظر بسیاری از متفکرین الهی به حادثه
ای اشاره دارد که در آینده رخ خواهد داد .من در اینجا تمام آیات را نقل کرده ام ،زی را در آیات پایانی به وضوح مشخص
شده است که مخاطب آیات  3و  4چه کسی می باشد.
این آیات بیانگر نتایج انتخاب آدم و حوا می باشند.
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به رومیان  .14-12:5همچنین به فصل  ،10پاورقی  1نگاه کنید .آدم پدر بود ،سر نسل
بشریت .زمانی که آدم گناه کرد ما در او بودیم.
 11 ،Newsweekژانویه  ،1988صفحات 52-46
 4 ،Timesدسامبر  ،1995چاپ آمریکا ،صفحه 29

فصل پنج

 .1برخی گفته اند که خدا بدلیل رفتار و عملکرد قائن بود که قربانی او را نپذیرفت .شکی نیست که عملکرد قائن نشانگر
آن بود که او می خواست مستقل از خدا باشد ،اما کتاب مقدس بوضوح بیان داشته است که« :با ایمان بود که هابیل
قربانی ای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد »...کتاب مقدس نمی گوید« :عملکردی نیکوتر .».قائن با آوردن
قربانی نامناسب ،از خدا نااطاعتی کرد .به عب رانیان  11:4نگاه کنید .برای دریافت جزوه کاملی که به این موضوع پرداخته
است ،با یکی از شعبه های انتشارات  GoodSeedکه آدرسهای آن در پایان کتاب آمده است ،تماس بگیرید.
 .2لوقا 27:17؛ متی 38:24
 .3هر چند مخاطبین این آیات مستقیماً انسانهای دوره نوح نمی باشند ،اما قطع ًا این آیات بیانگر رفتارها ،انتخابها و
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

عواقب کارهای انسانهای آن زمان می باشند.
این نوع قیر احتما ًال از ترکیب صمغ درخت کاج و زغال چوب بعد از جوشانیدن آنها بدست می آمد .بعد از حادثه توفان
نوح ،قیرهای نفتی مثل آسفالت و غیره تولید شدند.
پیدایش 3:6
دوم پطرس 5:2
محققان زیادی تاکنون اقدام به محاسبه فضای کشتی نوح کرده اند .یکی از منابع مفید در این زمینه کتاب جان
وودموراپه می باشد که تحت عنوان «کشتی نوح :تحقیقی همه جانبه» به نگارش در آمده است.
.pp 306 Noah’s Ark: A Feasibility Study—by John Woodmorappe, ICR, El Cajon, CA
ایوب 24-15:40؛ 34-1:41
آن واحد ،در همه جا حضور دارد ،چرا می باید «فرود آید؟» کتاب مقدس در بعضی
«خداوند فرود آمد »...اگر خداوند در ِ
مواقع واژه هایی را در مورد خداوند بکار می برد که برای ما قابل فهم باشند .به عنوان مثال ،از خداوند به عنوان کسی
که «می بیند »،یاد می کند ،در حالی که خداوند از آنجاییکه روح است ،چشمان فیزیکی ندارد.

فصل شش

.1

.2
.3
.4
.5
.6

توجه کنید که بعد از طوفان نوح ،طول عمر به نحو چشمگیری کاهش یافت .ابرام در سن هفتاد و پنج سالگی پیر
شده بود.
و از ابرام قوم بزرگی پدید آمد :هم یهودیان و هم اع راب ،او را پدر خود می دانند.
نام ابرام حقیقت ًا بزرگ شد؛ او هم از طرف اع راب و هم یهودیان مورد احترام است .باید بدانیم این خدا بود که نام اب رام
را بزرگ کرد ،نظر به اینکه از زمان برج بابل ،انسان از امیال نفسانی خود تبعیت می کرد.
یوحنا باب 56:8
متی 20:17
«مزد گناه مرگ است »...رومیان  .23:6نگاه کنید به فصل  ،۴مرگ ،صفحه .۶۲

فصل هفت

 .1دوازده طایفه اسرائیل دوازده فرزند یعقوب می باشند .دو استثناء :طایفه ای از الوی نبود زی را که ایشان رهب ران مذهبی
قوم بودند .طایفه ای از یوسف نیز نبود -بلکه دو پسر یوسف به نامهای منسی و افرایم جای این دو طایفه ی کم
شده را جب ران کردند.
 .2پشه ها در اینجا شامل «شپشها» نیز می شدند.

فصل هشت

 .1خروج  1:14تا 21:15
 .2این پاراگراف ،تفسیری است از خروج 5:19

فصل نه

.1

.2

.3
.4
.5

من در اینجا این را فقط به عنوان تمثیل بکار برده ام و هرگز قصد ندارم که این روش را ب رای نجات اشخاص غوطه
ور تایید کنم.
 ۱مذبح برنجی :خروج 2-1:27
 ۲حوض :خروج 18:30
 ۳چراغدان  :خروج 31:25
 ۴میزی که نان حضور بر روی آن قرار داشت :خروج 30 ،23:25
 ۵مذبح طالیی یا مذبح بخور :خروج 3 ،1:30
 ۶صندوق عهد :خروج 11-10:25
 ۷جایگاه کفاره یا کرسی رحمت :خروج 21-17:25
زمانی که توده ابر باالی قدس االقداس قرار می گرفت ،کاهنان نمی توانستند وارد آن گردند .این نشانه حضور خداوند
بود .هنگامی که ابر حرکت می کرد تا ایشان را در سفر هدایت کند ،آنگاه ایشان اجازه داشتند که کل خیمه را جمع
کرده و به حرکت خود ادامه دهند.
دوم سموئیل 17-12:7
اندیشمندان در مورد تاریخ دقیق آفرینش ،طوفان نوح و برج بابل اختالف نظر دارند .از نقطه نظر کتاب مقدس نظریاتی
که دوره های میلیونی و میلیارد سالی را بیان نموده اند دارای اعتبار نمی باشند .هر کدام از این حوادث نمی تواند در
دوره ای بیش از چند هزار سال رخ داده باشد.

فصل ده

 .1این نباید بدانگونه فهمیده شود که در اینجا یک ارتباط ژنتیکی وجود دارد که بر طبق آن ،طبیعت گناه می تواند در
رشته  DNAیافت شود .کاربرد موضوع کام ً
ال روحانی است .خداوند انسان را به خاطر عصیانگری اش در باغ عدن
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مسئول دانست ،و در نتیجه آن «همانگونه که گناه بهواسطه يک انسان وارد جهان شد ،و بهواسطه گناه ،مرگ آمد،
و بدينسان مرگ دامنگير همه انسانها گرديد ،از آنجا که همه گناه کردند( »...رومیان  .)12:5همه ما دارای یک پدر
زمینی هستیم و به همین خاطر است که همه ما گناهکاریم .اما پدر عیسی مسیح ،خدای روح القدس بود و به همین
خاطر است که او طبیعت خدایی داشت.
« .2خداوند» لقبی است در عهد عتیق که ب رای مسیح بکار می رود (مزمور  )1:110و بیانگر اقتدار و صالحیت حکمرانی
او می باشدِ .ج ی .دوایت پنطیکاست ،1981 ،The Words and Works of Jesus Christ ،انتشارات
 ،The Zondervan Corporationصفحه .۶۱
 .3نوعی عطر خوشبو
 .4مطابق با تلمود ،در این زمان عیسی به «سن بلوغ» یا «بَر میتزوا» رسیده بود .برخی آنرا یکسال بعد می دانند.

فصل یازده

 .1یحیی توسط هیرودیس انتیپاس ،پسر هیرودیس کبیر به زندان افکنده شده بود .زی را یحیی هیرودیس را به خاطر گناه
جنسی اش با زن برادر ناتنی خود و زندگی با او توبیخ کرده بود.

فصل سیزده

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ن او را م یبردند،
من تمام جزئیات دادگاه را در اینجا نیاورده ام .رویداد زیر در این وهله ،حائز اهمیت است« :و چو 
ی ببرد».
ب عیس 
ب را بر او گذاردند تا از عق 
ی را ک ه از صحرا م یآمد مجبور ساخته ،صلی 
شمعون قیروان 
ویستون ،آثار یوسفوس .صفحه 720
جی.و.شپارد ، The Christ of the Gospels ،انتشارات  ،Eerdmans, Grand Rapidsسال 1964
صفحه  ،۶۰۴به نقل از پنطیکاست ،The Words and Works of Jesus Christ .صفحه .۴۸۷
جان اف .والوورد ،روی بی .ژوک ،1983© ، The Bible Knowledge Commentary ،انتشارات ،SP
صفحه  ۳۴۰پنطیکاست ،گفتار و اعمال عیسی مسیح .صفحه  ۴۸۷وارن دابلیو .ویرزبیThe Bible Exposition ،
 ، Commentaryجلد اول ،1989© ،انتشارات  .SPصفحه ۳۸۴
یک گردان نظامی مرکب از  ۳۰۰تا  ۱۰۰۰مرد مسلح بود.
ترتیب دقیق حوادث صبح رستاخیز ثبت نشده است .من در اینجا یکی از محتملترین سناریوها را آورده ام.

فصل چهارده

 .1عیسی در ساعت  ۹صبح بر روی صلیب میخکوب شد  -زمان آوردن قربانی صبح  .او در ساعت  ۳بعد از ظهر کشته
شد  -زمان آوردن قربانی شامگاهی.
 .2زندگی کامل مسیح به او این امکان را بخشیده بود که قربانی مناسب باشد ،اما مرگ او بود که جریمه گناه را پرداخت.
فقط از طریق مرگ می توانست گفته شود که عیسی آنچه را که شریعت مطالبه می کرد ،برآورده ساخت .متی 18-17:5
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