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 جھانی مسئلۀ

 1 درس    مقدمھ

 

 

 ...شودمی شروع کلمات این با امید ویدئوی

 

 حیات معمای طبیعت، زیبایی و پیچیدگی کنیم؛می زندگی آن در کھ را جھانی دقت بھ زمان طول در مردم
 چطور اینھا ھمۀ: "اندپرسیده خود از سرگردان و.... اندمالحظھ کرده را انسان رنج و شادی عمق مرگ، و

 "ند؟اآمده بوجود

 

 اینھاست؟ ھمۀ پس در کسی یا چیزی آیا شده؟ حساب اینقشھ یا...  است تصادف نتیجۀ جھان این آیا

 

 در من برای ھدفی آیا دارد؟ سر در جھان این برای مقصودی آیا چیست؟ شبیھ ھست، وجودی چنین اگر و
 دارد؟ برایم جھان این از فراتر ھدفی آیا دارد؟ جھان این

 مقدمھ امید، ویدئوی-

 

 بررسی و مشاھده
 

 شانزندگی معنی و قصد دربارۀ مردم کھ مدتھاست. ندارند تازگی امید، ویدئوی ابتدای در شده مطرح مسائل
 بھ طمربو مسائل بسیاری، برای. اندبرده سئوال زیر را آفریننده خدای یک وجود و اندکرده تأمل و تفکر

 شده قلن بیستم قرن برجستۀ خداناباور راسل، برتراند از حتی. است ناپذیر تفکیک خدا وجود و ھدفمندی
 ."معناست-بی خدا، یک وجود پنداشتن مفروض بدون زندگی، ھدفمندی مسئلۀ: "کھ است
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در خود کند؟ چون ھدفمندی، مفھوم قصد و نیت را خورده چنین اظھار نظری میقسم چرا یک خداناباورِ 
رحی برای این جھان ریختھ شده، باید طراحی ریزی است. و اگر طدارد ، و قصد و نیت نیز بھ معنای طرح

 تر از ھدفمندی زندگی نیز بتوان مطرح کرد.باشد. پس شاید مسائلی اساسیداشتھ وجود نیز 
 

 توان شناخت؟آیا طراحی وجود دارد... و آیا این طراح را می
 

ھ باشید کھ قصد دروس امید، اثبات وجود خدا نیست... بلکھ ھدف اصلی ما آشکار کردن لطفأ در نظر داشت
کند: "برای کسانی کھ در جستجوی جوابند، برای آنھایی کھ اوست. ھمانطور کھ روایتگر ویدئو بیان می

 دھند، صدایی ھست."گوش می
 

اید کھ خدایی وجود ندارد، یا شاید معتقد دھید؟ شاید پیش از این تصمیمتان را گرفتھشما چھ؟ آیا گوش می
دانید او چھ شکلی است. بھ منظور ھمراھی با ھدف اصلی این دروس، شاید بھ وجود خدایی ھستید، اما نمی

بھتر باشد پیش از اینکھ جلوتر بروید، از خودتان بپرسید: "آیا من واقعأ گوشم بدھکار است؟ آیا ممکن است 
 ام؟"یا نفھمیده ھ تا بھ حال نشنیدهچیزھایی دربارۀ خدا باشد ک

 

کند، ولی انسان ھمواره گوید خدا مدتھاست صحبت میتوان یافت کھ بھ ما میمتنی را در کتاب مقدس می
 بھ او گوش نداده یا پیام او را دریافت نکرده است.

دراک توان با اییت او را مو الوھ یقدرت سرمد یخدا، یعن یز آغاز آفرینش جھان، صفات نادیدنزیرا ا 
چند خدا را شناختند، اّما او را نیست. زیرا ھر یدید. پس آنان را ھیچ عذر یاز امور جھاِن مخلوق، بروشن

فھِم ایشان یب یود بھ بطالت گرفتار آمدند و دلھاچون خدا حرمت نداشتند و سپاس نگفتند، بلکھ در اندیشھ خ
 . )21-20: 1(رومیان  گرفتفرا یرا تاریک

 
خدا ساکت نیست. از ابتدای زمان، او بواسطۀ آفرینش خود سخن گفتھ است. و انسانھا در طول زمان، 
بجای اینکھ بھ سادگی این مکاشفھ را دریافت کنند و خدا را محترم شمارند، با عزمی راسخ، او را بر اساس 

بینیم، نتایج این طرز می 1اند. ھمانطور کھ در متن باال از رومیان باب تصورات خودشان در نظر گرفتھ
را بخوانیم، خواھیم دید کھ طرز فکر ایشان نھایتأ  1فکر، پوچ و باطل است. اگر آیات بعدی رومیان 

 بار است.مصیبت
 

کند، بشناسید (یا تصمیم خواھید خدا را ھمانطور کھ او خودش را آشکار میآیا در ادامھ این دروس می
دا، ھا و افکار خودتان دربارۀ خو بکنید)؟ آیا بجای پافشاری بر ایدهبگیرید کھ بررسی بیشتری دربارۀ ا

تواند ماجراجویی مفیدی در ایمان گوش خواھید سپرد؟ اگر چنین نیتی داشتھ باشید، این راھنمای مطالعھ می
 شما بشود.

 تأملپرسش و 
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د خواھنضی اصأل نمیشنوند.... و بعخواھند (یا نیاز دارند)، میبعضی از مردم فقط آنچھ را کھ می •
چیزی بشنوند. بھ برخی از مواردی کھ افراد را از گوش سپردن، و واقعأ شنیدن سخنان خدا 

 دارد، توجھ کنید:بازمی
 نیاز بھ کنترل کردن  –غرور 

خواھیم تغییرش دانیم برای خدا غیرقابل قبول است، ولی نمیرفتاری کھ ذاتأ می –طرز زندگی 
 دھیم

 دارد.ھای دردناک گذشتھ کھ ما را از اعتماد کردن بھ دیگران بازمیتجربھ –مجروح بودن 
 دارند، چھ ھستند؟موارد دیگری کھ شخص را از گوش سپردن و شنیدن واقعی حقیقت خدا بازمی •
دھید: "ھدف از زندگی چیست؟" یا دقیقتر بپرسیم: "ھدف از زندگی چگونھ بھ این سئوال جواب می •

 چیست؟" شما

 

 و عمل گیریتصمیم
 

 جستجو خود دل تمامی بھ مرا چون و طلبید خواھید مرا و یکی دیگر از آیات کتاب مقدس این است: "
 ).13: 29" (ارمیا یافت خواھید مرا نمایید،

 
صرفنظر از موقعیتی کھ در سفر با خدا دارید، این آیھ برای شماست. شاید سئواالتی درباره وجود خدا 

تھ تری از خدا داشخودتان را یک ایماندار بپندارید، ولی بخواھید شناخت صمیمانھ داشتھ باشید، یا اینکھ
 دھد کھ اگر با تمام دل او را جستجو کنیم، او را خواھیم یافت.باشید. او قول می

 
دھد کھ کیست، و موارد جدیدی از خدا اجازه بدھید کھ خدا بھ شما نشان در ابتدای این درس، آماده باشید و 

ان ای دربارۀ ھدفتو بیانیھاو را بھ تمامی دلتان جستجو نمایید"، خودتان کشف کنید. مصمم باشید تا "و 
 بنویسید:

 
 خواھم....در ابتدای مطالعھ دروس امید، می
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. 
مورھد، پروفسور ). دکتر 1988(انتشارات شیکاگو ریویو، دسامبر معنی زندگی ، )Dr. Hugh Moorheadدکتر ھیو مورِھد ( -1

ای فیلسوف، دانشمند، نویسنده و روشنفکر مشھور جھان نامھ 250فلسفھ در دانشگاه شمال شرق ایلینوی، یکبار خطاب بھ 
 نوشت و از آنھا پرسید: "معنی زندگی چیست؟" جوابھای ایشان در این کتاب منتشر شده است.

 یک نقطۀ مرجع ضرورت
 2مقدمھ  درس 

 
 

 مشاھده و بررسی
 

بھ مسئلۀ معنی و ھدف زندگی پرداختیم. ھمچنین از ویدئوی امید این خط را یادآوری کردیم:  1درس  در
 مقدمھ ویدئوی امید). بخشدھند صدایی ھست." (جواب، برای کسانی کھ گوش می ،"برای جستجو کنندگان

 دھم؟"و سرانجام با این سئوال، درس را تمام کردیم: "آیا من گوش می
 

دھید. مشکل اینجاست کھ صداھای گوش می  ی آنجواب سئواالت مربوط بھ زندگی و معنا شاید شما بھ
ھستند. فراتر از مذاھب اصلی جھان (یعنی بودائیسم، اسالم، یھودیت، ھندوئیسم و  با ھم در رقابتزیادی 

دگی بینی دیگر نیز وجود دارد. و ھمۀ اینھا طرفدار مشی خاصی از زنمسیحیت)، صدھا مذھب و جھان
کند کھ تنھا راه یافتن خداست. اما ھیچیک از آنھا در مورد ھستند. در بسیاری از موارد، ھرکدام ادعا می

اصولی دارند). با اینھمھ تعالیم متضاد،  ھم توافق ندارند (یا با ھم تضادیذات خدا و چگونگی یافتن او با 
ن یک نقطھ مرجع در این مورد بھ ما کمک درست است؟ داشت تواند بداند کدام راه، راهِ انسان چگونھ می

 کند.می
 

بھ یک راھنمای امین، کھ تجربۀ ھر مسافری در سرزمین غریب، محتاج پیدا کردن راھھاست. شاید بعضی 
و توانایی کمک بھ دیگران را دارد، اعتماد کنند. ممکن است بعضی از نقشھ یا دستورالعملھای کتبی  سفر

د. سایرین نقطۀ مرجع ثابتی مانند یک محل خاص یا یک ستاره را در نظر آگاه استفاده نماین یک فردِ 
 سنجند. گیرند و بوسیلھ آن موقعیت و اندازه پیشرفت خود را میمی

 
ما نیز مثل ھر مسافری در سرزمین غریب، برای یافتن راه زندگیمان احتیاج بھ کمک داریم. نیازمند یک 

آزموده شده و قابل اعتماد بودنش اثبات شده است. احتیاج بھ یک  ایم کھ توسط دیگراندھنده منبع یاری
چنین  نای ثابت و حقیقی کھ پیشرفتمان در راه پیش رو را نسبت بھ آن بسنجیم. بدونقطۀ مرجع داریم، نقطھ

 -انپایآلود، در یک دریای بیکھ سوار بر قایق کوچکی در فضای مھ نقطۀ مرجعی، مانند مردی خواھیم بود
 گمشده، شناور مانده.... و مسیر حرکتی ندارد.

 
 

 تأملپرسش و 
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د کھ اید. حاال تصور کنیاند و روی خط دروازۀ یک زمین فوتبال ایستادهتصور کنید کھ چشمانتان را بستھ
دھد روی خط راستی پیش بروید تا بھ گرداند و دستور میکسی روی شما را بھ انتھای مقابل میدان می

مقابل برسید. افراد در این موقعیت، معموأل ھمیشھ، پیش از رسیدن بھ میانۀ زمین، بھ یک سمت دروازۀ 
 شوند.از میدان منحرف می

 

ھ دارد، و او را بدلیل این اتفاق آن است کھ ھرفردی دارای یک پای قویتر است کھ قدمھای بلندتری برمی
دلیل . ("متمایل" بھ نیمۀ قویتر خود ھستیمجسمی  کند. بھ گفتۀ دیگر، ھمۀ ما از نظرھمان سمت منحرف می

 چرخند ھم ھمین است.)اینکھ گمشدگان در بیابان معموأل دور یک محل می
 

توان بھ موضوعات مربوط بھ وجود انسان نیز تعمیم داد. وقتی نوبت بھ این اصل بنیادی این مثال را می
بواسطۀ وضعیت منحصربفرد احساسی، عقلی  نگریم، ھمگیرسد کھ ما چگونھ بھ جھان اطرافمان میمی

 و روحیمان، تمایل بیشتری بھ یک سو یا سوی دیگر داریم. بسیاری از مردم در مسیر زندگیشان پیش
 روند بدون اینکھ بدانند این تمایالت تا چھ اندازه بر جھت گیریشان تأثیرگذار است.می

 
اچیان از اند، صدای تماشتان را در زمین فوتبال بستھتر، تصور کنید در حالیکھ چشمھایدر یک مثال پیچیده

ھای مختلف روزگار ما مانند ھمین بینیدو سوی میدان شما را پیشرویتان ھدایت کنند. مذاھب و جھان
خوانند. تالش شما برای پیمودن طول زمین نھ تنھا صداھای اطراف میدان، شما را بھ پیروی از خود می

 بلکھ متأثر از نفوذ اطرافیانتان نیز ھست.تحت تأثیر تمایالت شخصی 
 

ولی اگر کسی چشم بند شما را باز کند و بتوانید بھ روشنی دروازۀ مقابل را ببینید، چھ؟ آن دروازه مانند 
توانید فارغ از ھمۀ صداھای توانید مسیرتان را بر اساس آن انتخاب کنید. میشود کھ مینقطۀ مرجعی می

مستقیم بھ جلو حرکت کنید. بسیاری از مردم زندگی خود را صرف رسیدن بھ یک اطراف، روی یک خط 
، کھ انتظارش را داشتند چیزییابند کھ رسند؛ یا پس از رسیدن بھ آن درمیکنند و ھرگز بھ آن نمیھدف می

موده کھ آز نیازمند یک نقطۀ مرجع ھستیم. ما ھم مانند مسافرسرزمین غریب، در سفر زندگیمان اندنیافتھ
 نمانیم. حھ زده باشند، تا سرگردانشده باشد و افراد زیادی بر درستی آن ص

 
ای کھ بتوانید بوسیلۀ آن راه آیا شما نقطۀ مرجع قابل اعتمادی برای جان و روانتان دارید؟ نقطھ •

 زندگیتان را مشخص کنید، و در صورت لزوم مسیرتان را تصحیح کنید؟
 مرجع چیست؟اگر جوابتان مثبت است، آن نقطۀ  •
تأثیرات (صداھای) اصلی، یعنی صداھای کودکی، خانواده، معلمین و مدرسین، دوستان، قھرمانان  •

 اند، چھ ھستند؟یا سرمشقھای شما، کھ نگرشھای شما را در مورد خدا شکل داده
 
 

 گیری و عملتصمیم
 

 ماا آیندمی راست انسان بنظر كھ ھستند راھھایي ای ھست بھ این مضمون: "مقدس، آیھدر کتاب امثال کتاب
 ).12: 14" (امثال شوندمی منتھی مرگ بھ عاقبت
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اند، تھیھ کنید. آیا شما را بھ پیروی از خود خوانده ،در طول این ھفتھ فھرستی از صداھایی کھ در زندگی
اید؟ وقتی را صرف اند؟ اگر نھ، چرا از آنھا پیروی کردهاین صداھا موثق، قابل اعتماد و مطمئن بوده

 ند.انگرشھایتان نسبت بھ خدا کنید و اینکھ این نگرشھا چگونھ و بوسیلۀ چھ کسی (کسانی) شکل گرفتھ
 

درس امروز دربارۀ نیاز ما بھ یک نقطۀ مرجع فقط یک تمرین انتزاعی نبود. کامأل حقیقت دارد کھ طرز 
وید رسرنوشت وی است. در انتخاب راھی کھ می فکر انسان، تعیین کنندۀ راه او و راه انسان تعیین کنندۀ

 ھشیار باشید. انتخاب شما عواقب قابل توجھ و جاودانی خواھد داشت.
 

گوید کالم خدا (کتاب مقدس) "برای پاھای من چراغ و برای راھھای من نور است" آیھ دیگری است کھ می
ن تادھد تا شما کتاب مقدس را نقطۀ مرجعھای ارائھ می). مابقی دروس این ھفتھ استدالل105: 119(مزمور 

ررسی ھا عبور نکنید. وقت کافی برای ببخشدر سفر زندگی نمایید. تصمیم راسخ بگیرید کھ سرسری از این 
 د.اشید از انجام این کار راضی خواھید بودقیق آنچھ خواھید خواند اختصاص دھید. مطمئن ب
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) The Dominant Leg)، پای غالب (Robert Schleipرابرت شِلیپ ( -1
)http://www.somatics.de/DominantLeg.htm ای از بخش علمی ". رابرت شلیپ مقالھ2006اکتبر  2). برداشت 

Süddeutsche Zeitung Magazin " برداری کرده است.خالصھ، نوشتۀ سیمون کوسوگ را 1999سال 
 
 

 1 بخش –ھمتا بودن کتاب مقدس بی
  3مقدمھ   درس 

 
 

 مشاھده و بررسی
 

مقدس  مختص کتاب ،ھا و باالترین تیراژ چاپدر طول تاریخ بشر بیشترین نقل قولھا، متعددترین ترجمھ
ھمتا بودن و درحالیکھ بی 1ھمتاست.کامأل بی ،بوده است، کتابی کھ از نظر بوجود آمدن، محتوا و دقت

کتاب مقدس، دلیل انکارناپذیر مکاشفھ الھی بودنش نیست، اما وقتی حقیقتأ ماھیت این کتاب مورد بررسی 
اصأل ده و ش تدوین، نوشتھبوسیلھ چند انسان   فقطتوان باور داشت کھ این کتاب قرار گیرد، بھ سختی می

 کار خدا نبوده است. بیایید کمی بھ این موضوع فکر کنیم.

 

 ھمتاست.کتاب مقدس در تنوع و ھماھنگی بی

 

نویسنده از طبقات مختلف  40سال، توسط بیش از  1600نسل در طی  40کتاب مقدس کھ در بازۀ زمانی 
آفریقا و اروپا) و بھ سھ زبان (عبری، آرامی و یونانی) نوشتھ شده است، اجتماعی، در سھ قاره (آسیا، 

ھیچگونھ شباھتی بھ ھیچ یک از کتابھای دیگر جھان ندارد. این کتاب دربردارندۀ تاریخ، شعر، نبوت، 
انگیز) از ماھیت شریعت، امثال و موعظات است و موضوعاتی بسیار گسترده (شامل صدھا مبحث بحث

  2.گیردرا دربرمیمبدأ پیدایش انسان  خدا گرفتھ تا

 

رفت کھ دستکم تضادھا و تناقضھایی در محتوا و مباحث ارائھ شده در در بررسی این تنوع، انتظار می
 کتاب مقدس وجود داشتھ باشد، اما...

 

 گردد.العاده میکتاب مقدس حول محور یک داستان حماسی و یک شخصیت خارق •
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پذیری باور نکردنی، بھ مباحث و عنوانھای متعددی در سراسر کیککتاب مقدس با ھماھنگی و تف •
پردازد. (بھ طور مثال، بھشت از دست رفتھ اولین کتاب کتاب مقدس، تبدیل بھ بھشت متن می

گردد. دسترسی بھ درخت حیات کھ در اولین کتابِ کتاب مقدس بازیافتھ در آخرین کتاب آن می
 شود).کتاب مقدس بطور جاودانھ قابل دسترس می ممنوع و مسدود شده، در آخرین کتابِ 

 

. دگان، تفاوت داردسایر نویسنبا ھر یک از نویسندگان کتاب مقدس، مانند سازھای یک سمفونی، کامأل 
یرید گدھید، طبیعتأ فرض را بر این میوقتی شما بھ نوای کامأل ھماھنگ یک دستھ از نوازندگان گوش می

کند. چرا در مورد کتاب مقدس کھ از نظر محتوا و وسعت میدان، ھدایت می کھ یک رھبر ارکستر آنھا را
 تر از ھر سمفونی ممتازی است، باید دیدگاه متفاوتی داشتھ باشیم؟بسیار پیچیده

 

 ھمتاست.اعتبار کتاب مقدس از لحاظ متن، بی

 

وجود) کمیاب ھستند، ادبی جھان قدیم (در صورت مھم ھای خطی اولیۀ اکثر کارھای از آنجایی کھ نسخھ
توای ھای موجود دقیقأ محترین نسخھسئوالی کھ درباره ھر کتاب باستانی باید پرسید این است: "آیا قدیمی

، اعتبار متن اینگونھ بھ اصطالحرسانند؟" محققان فاکتورھای زیادی را برای تعیین اصلی مدرک را می
 است: گیرند. این فاکتورھا شامل موارد زیرکتب در نظر می

 ھاروش تھیھ نسخھ •

 ھای موجود و نسخۀ اصلی متن.ترین نسخھفاصلۀ زمانی میان قدیمی •

 ھای موجودنخستین نسخھ دتعدا •

 ھاترین نسخھمقایسۀ سازگاری میان قدیمی •

 

با درنظر داشتن این معیارھا، ھیچ کتاب دیگری در جھان بھ َگرِد پای اعتبار متن عھد جدید کتاب مقدس 
برداران اولیھ عھد جدید، ھم بھ این نکتھ توجھ کنید کھ نسخھ 4صفحۀ بعد 1در جدول شماره   3رسد.ھم نمی

ای ھھا یا یکی دو نسل بعد از نویسندگان اصلی آن بودند. ھمچنین توجھ داشتھ باشید کھ تعداد نسخھدوره
مقدس و سایر کارھای  تھیھ شده در طول این دوره زمانی چھ مقدار بوده است. تفاوت میان عھد جدید کتاب

 باستانی، مبھوت کننده است.
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ھای اولیھ عھد عتیق کتاب مقدس چندان زیاد نیست. پس وقتی بھ بررسی برخالف عھد جدید، تعداد نسخھ
تر چگونھ ھای قدیمیبرداری از نسخھپردازیم، مھم است کھ بدانیم روش نسخھاعتبار متن عھد عتیق می

 بوده است.

 

مختص گروه خاصی از مردم ، بھ نام کاتبان بود. کاتبان، منشیانی  5برداریفرایند نسخھ در فرھنگ یھود،
ای ھای برای حصول باالترین دقت ممکن، از نسخھگیرانھمند سختای بودند کھ با استفاده از روند نظامحرفھ

 مثال: کردند. بھ عنوانمی بردارینسخھعھد عتیق 

برداری کنند. آنھا حرف بھ حرف جملھ و یا حتی کلمھ بھ کلمھ نسخھکاتبان اجازه نداشتند جملھ بھ  •
 دادند. این کار را انجام می

ھای آن صفحھ کرد کھ تعداد کلمھبرداری میبایست از صفحھ اصلی چنان نسخھھر کاتب می •
 296برداری شده ھم کلمھ داشت، باید صفحھ نسخھ 296تغییر باقی بماند. اگر صفحۀ اصلی بی

 داشت.می کلمھ

بود. اگر خط برداری شده باید بھ اندازه خط متناظر نسخھ اصلی میبلندی ھر یک از خطھای نسخھ •
 ت.داشبایست نُھ کلمھ میبرداری شده ھم میاولیھ نسخھ اصلی دارای نُھ کلمھ بود، خط متناظر نسخھ

دگی رسیرا ین مورد ا نفر سومی برای تأیید آن نسخھ، برداری و بازبینی ھر صفحھ،پس از نسخھ •
 برداری شده عینأ مانند کلمۀ میانی صفحھ اصلی باشد.کرد کھ کلمۀ میانی صفحۀ نسخھمی

 شد.شده از بین برده می برداریداد، صفحۀ نسخھاگر یک اشتباه کوچک در این میان رخ می •

 

شد. درست مانند میھای عھد عتیق برداشتھ برداری محتوای نسخھین قدمھا برای اطمینان از دقت نسخھا
 .معتبر نیستندعھد عتیق نیز  ی جھان از لحاظ اعتبار متن بھ اندازۀھای قدیمعھد جدید، ھیچیک از نسخھ

 

 تأملپرسش و 

 

 ند؟کآیا اطالعاتی کھ امروز کسب کردید، تغییری در دیدگاه شما نسبت بھ کتاب مقدس ایجاد می •

 چھ دلیلی دارد؟ اگر چنین است، چھ تغییری؟ اگر جواب منفی است، •

تواند دیدگاه شما را نسبت بھ کتاب مقدس عوض کند، یا کمکتان کند چیزی را در آن چھ دالیلی می •
ند ااید؟ (این سئوال برای کسانی است کھ پیش از این با کتاب مقدس آشنایی داشتھببینید کھ قبأل ندیده

 اند.)یا نداشتھ
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 گیری و عملتصمیم

اید ھمۀ مطالب آن کنید نتوانستھز اکثر دروس این مجموعھ بود. اگر احساس میدرس امروز کمی بلندتر ا
 را ھضم کنید، وقت دیگری را برای مرور آن در نظر بگیرید.

 

 منابعی برای مطالعھ بیشتر
 

سن  ،توماس نلسون، انتشارات زندگی اینجاستشواھد مسیحیت و رأی دادگاه، داول، جاش مک •
ترجمھ این کتاب: شواھد مسیحیت و رأی دادگاه (جلد اول و جلد دوم)، . 1972برناردینو، کالیفرنیا، 

 2013و  2010نویسنده: جاش مک داِول، مترجم: آرمان رشدی، ناشر: انتشارات ایالم، 
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 1جدول 
 ھانسخھتعداد  فاصلۀ زمانی اولین نسخھ موجود تاریخ نگارش نویسنده

 10 سال 1000 م. 900 ق.م. 44-100 (جنگھای گالیک)قیصر
 7 سال 1200 م. 900 ق.م. 347-427 نمایش) 4افالطون (

 20 سال 1000 م. 1100 م. 100 تاسیتوس (وقایع سالیانھ)
 7 سال 750 م. 850 م. 113-61 پلینی جوانتر (تاریخ)

 8 سال 1300 م. 900 ق.م. 400-460 توسیدیدس (تاریخ)
سوئتونیوس (زندگی 

 قیصرھا)
 8 سال 800 م.  950 م. 75-160

 8 سال 1390 م. 900 ق.م. 425-480 ھرودوتوس (تاریخ)
 193 سال 1400 م. 1000 ق.م. 406-496 سوفوکل
 3 سال 1600 م. 1550 ق.م. 54 کاتولوس

 9 سال 1500 م. 1100 ق.م. 406-480 اوریپید
 200 سال 1300 م. 1100 ق.م. 322-383 ِدموستِن
 49 سال 1400 م. 1100 ق.م. 322-384 ارسطو

 10 سال 1200 م. 900 ق.م. 385-450 آریستوفان
 643 سال  500 م. 400 ق.م. 900 ھومر (ایلیاد)

یونانی  5300( 24000بیش از  سال 25 م. 125 م. 100-40 عھد جدید
التین والگیت؛  10000باستان؛ 
 ھای دیگر)نسخھ 9300بیش از 
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). دانشگاه میشیگان یاعضای شورا 2006-1995کتابخانۀ عمومی اینترنت، . (پرفروشترین کتابھا و نویسندگان در ھمۀ اعصار -1

)http://www.ipl.org/div/farq/bestsellerFARQ.html .( 2006نوامبر  13برداشت. 
َکمپِس کروِسید فور کرایست، . (ایمان مسیحی، نسخۀ تصحیح شدهداول، شواھد مسیحیت و رأی دادگاه، شواھد تاریخی برای جاش مک -2

 ). 24-15، صفحات 1، فصل 1972، َسن بِرناردینو، کالیفرنیا، ھیِر ایز الیفانتشارات . 1979، 1972
 65-39، صفحات 2تکرار پانویس  -3
 .42، صفحۀ 2تکرار پانویس  -4
 56-53، صفحات 2تکرار پانویس  -5

 2بخش  –ھمتا بودن کتاب مقدس بی
 4مقدمھ  درس 

 

 مشاھده و بررسی
مقدس و نیز اعتبار متن  آن پرداختیم، دو خاصیتی کھ آن را در میان ، بھ تنوع و ھماھنگی کتاب3در درس 

دھیم سازند. امروز دو مورد دیگر را مورد بررسی قرار میھمتا میتمامی کتابھای موجود در جھان بی
مرجعی  ترین نقطۀنماید و بھ آن بھ عنوان مطمئنسایر کتب ممتاز می کھ کتاب مقدس را بھ راستی نسبت بھ

 بخشد.توان در سفر زندگی داشت، اعتبار میکھ می

 

 ھمتاست.مقدس از لحاظ دقت تاریخی بیکتاب

 

ای ھدقت تاریخی، یکی دیگر از عوامل تعیین کنندۀ اعتبار یک متن قدیمی است. بھ بیان دیگر: "آیا یافتھ
 ت.مقدس، روشن اسکنند؟" جواب در مورد کتابشناسی آنچھ را کھ در متن بھ ثبت رسیده، تأیید میباستان

 

 مستنداتشناسی ھرگز تناقضی با توان قطعأ اظھار کرد کھ ھیچیک از کشفیات باستان"...می •
ا جزئیات ی شناسی بھ عمل آمده کھ کامأل کلیات وھای باستانبرآوردی از یافتھاند. مقدسی نداشتھکتاب

کنند. و بھ ھمین منوال، ارزیابی توضیحات مقدس را تأیید میدقیق اظھارات تاریخی موجود در کتاب
 آور شده است."مقدس اغلب منجر بھ کشفیاتی شگفتکتاب

 دکتر نلسون گلوئِک -
 )31(نھرھایی در صحرا، صفحھ 

ھای غیرتاریخی یا متناقض با واقعیت شماری است کھ منتقدان، آنھا را"...باستانشانی، مؤید متنھای بی •
ھند تباادعاھای منتقدانھ... اشاین دھند کھ اند....اما کشفیات باستانشناسی نشان میشناختھ شده، دانستھ
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مقدس در تمامی اظھاراتی کھ منتقدان آنھا را فاقد اعتبار پنداشتھ بودند، کامأل معتبر و کتاب
 مقدس بھ خطا رفتھ است."م کھ ثابت کنند کتابایاست....ما ھنوز بھ مواردی برنخورده

 دکتر جوزف پی. فری -
 )134، 2، 1مقدس، صفحات شناسی و تاریخ کتاب(باستان

 

 ھمتاست.، بیھای بھ ثبت رسیدۀ خودگوییمقدس در پیشکتاب
 

مقدس بھ ثبت رسیده، مھم است بدانیم چھ عواملی ھایی کھ در کتابپیش از بررسی پیشگویی
سازد. براساس آنچھ در کتاب تثنیھ در مقدس را از سایر پیامبرنماھا متمایز میپیامبران کتاب

باشد. اگر کسی کھ خود را  %100مقدس آمده است، باید دقت پیشگویی پیامبر واقعی خدا کتاب
ای این آزمون انگیزه 1آمد، مجازاتش مرگ بود.خواند از این آزمون سربلند بیرون نمیپیامبر می

 قوی بود تا نمایندگان خدا در کارشان دقیق باشند!

 

ھا بسیاری از این پیشگویی 2مقدس وجود دارد.پیشگویی در کتاب 1800آور است کھ بیش از شگفت
اند. با اینحال تعداد بیشتری از آنھا پس در طول عمر پیامبری کھ آن را بیان کرده، بھ انجام رسیده

ھ انجام ھا نیز ھنوز باند. بسیاری از پیشگوییتحقق یافتھ زمان حال، ، پیش ازمقدساز نگارش کتاب
 مقدس کذب و دروغ باشد!ھای کتاباند. تا بھ امروز، ثابت نشده کھ ھیچیک از پیشگویینرسیده

 

وجود دارد کھ طبق آنچھ در عھد جدید بھ ثبت پیشگویی  300مقدس، بیش از در عھد عتیق کتاب
دان، در کتاب علم سخن ر ریاضیپیتر ستونِ  3اند.عیسی مسیح تحقق یافتھرسیده، مشخصأ بوسیلۀ 

بوسیلۀ یک شخص معین  پیشگویی 300 بیش از عدد از این 8گوید خود، احتمال ریاضی تحقق می
در  1، یعنی 17بھ توان  10بر  1را محاسبھ کرده است. نتیجھ عبارت است از حاصل تقسیم 

000،000،000،000،000،100.  4  

 

سکۀ یک دالری را روی ایالت  1017فرض کنیم " کند کھر این رقم را چنین توصیف میستونِ 
پوشاند. حاال یکی از این فوت تمام ایالت را می 2ھا بھ عمق . بھ این ترتیب سکھتگزاس بچینیم

 ریزیم و در سطحھا را بطور یکنواخت بھم میکنیم و سپس تمامی سکھھا را عالمتگذاری میسکھ
 خواھد پیشگوییم تا جایی کھ میبندیم و میبند میکنیم. چشمان مردی را با چشمایالت پخش می

تواند یک سکھ را بردارد و بگوید "این ھمان سکھ" است. احتمال اینکھ سکۀ برود، اما فقط می
درست را برداشتھ باشد چقدر است؟ احتمال اینکھ ھر ھشت پیشگویی مکتوب پیامبران بوسیلۀ 

  5کنفر تحقق پیدا کنند، درست بھ ھمین اندازه است."ی
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رسید.  10157در  1پیشگویی بوسیلۀ یکنفر را محاسبھ کرد، بھ عدد  48وقتی ستونز احتمال تحقق 
تا چھ اندازه تحقق بیش از فقط تصور کنید کھ  6بچینیم! 10صفر را جلوی یک عدد  156یعنی 
-وده است. تعداد صفرھای این احتمال را نمیپیشگویی بوسیلۀ شخص عیسی غیرمحتمل ب 300

توانستیم در این راھنمای مطالعھ جا بدھیم. در واقع، بدون دخالت الھی، بھ انجام رسیدن تمامی این 
 بود.ھا در زندگی یک فرد کامأل غیرمحتمل میپیشگویی

 

 و تأمل پرسش
 

ن پردازد، ایمان داشتن و باور ایمقدس میقبأل گفتیم کھ وقتی کسی واقعأ بھ بررسی ماھیت کتاب  •
تن این تر از پذیرفموضوع کھ این کتاب فقط توسط چند نفر انسان نوشتھ و تدوین شده است، سخت

 موضوع است کھ خدا این کار را بھ انجام رسانده است.

 

ای ھتوانید تحقق پیشگوییآیا با این گفتھ موافقید؟ اگر نھ، چھ دلیلی دارید؟ اگر نھ، چطور می
 مقدس را توجیھ کنید؟کتاب

 

بھ نیازمان بھ یک نقطۀ مرجع  2مسئلۀ ھدفمندی زندگی را بررسی نمودیم. در درس  1در درس  •
، دالیل مختلف قابل اعتماد بودن کتاب 4و  3مان پرداختیم. در دروس برای یافتن راه سفر زندگی

 را مورد توجھ قرار دادیم.مقدس بھ عنوان نقطۀ مرجع زندگی و ممتاز بودن آن بر سایر مراجع 

 

ھ مقدس مقایسچگونھ آن را با کتابمقدس است، اگر نقطۀ مرجع شما در زندگی چیزی غیر از کتاب
 کنید؟می

 

 گیری و عملتصمیم
کند، بھ خاطر این گفتھ را کھ طرز فکر شما راھتان را، و راھتان سرنوشت شما را تعیین می 2از درس 

 گزینید تا بر آن توکل کنید، نقشی اساسی دارد.در زندگیتان برمیآورید. نقطۀ مرجعی کھ شما 

 

گوید کھ کالم خدا "برای پاھای من چراغ و برای راھھایم نور است." اگر ھنوز می 105: 119مزمور 
مقدس بھ عنوان نقطۀ مرجع زندگیتان (یعنی چراغی کھ جوابی دربارۀ قابل اعتماد بودن کتابسئواالت بی
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نماید)، دارید، ھمین امروز تصمیم بگیرید تا برای حل مسائلی کھ کند و ھدایتتان میوشن میراھتان را ر
با آنھا درگیرید، ھرچھ الزم است انجام بدھید. فھرستی از سئواالتتان تھیھ کنید، و سپس از شبان کلیسا یا 

 بیشتری انجام دھید. جستجویمشورت بگیرید و  یک معلم کتاب مقدس

 

 بیشتر مطالعھبرای  منابعی

 

سیحیت و رأی دادگاه، شواھد تاریخی برای ایمان مسیحی، نسخۀ کتاب شواھد مجاش مک داِول،  •
، ، سن برناردینوالیف ایز ھیِرتصحیح شده. (شرکت کمپس کروسید فور کرایست، انتشارات 

 ناشر: ،ی، مترجم: آرمان رشدکتاب بھ فارسی و جلد دوم جلد اولترجمۀ ). 1972کالیفرنیا، 
 2013و  2010انتشارات ایالم، 

 ()، 1993ران ریچی، نبوتھای مسیحایی. (شرکت انتشاراتی دیسکاوری، پالوآلتو، کالیفرنیا  •
http://www.pbc.org/library/series/8205 ( کتاب ترجمھ شده در این مورد: در جستجوی

پیشنھاد  -، 2003نویسنده: مارک ایستمن/ چاک اسمیت، مترجم: سیروس ارشادی، ماشیح، مولف/
 لیسی نمی دانند.مترجم برای فارسی زبانانی کھ زبان انگ
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 20: 18تثنیھ  -1
 578و  نبوت در عھد عتیق 1239) فھرستی از 1973مقدسی جی. بارتون پاینز (نیویورک، ھارپر و رو، نبوتھای کتاب فرھنگ جامع -2

 اند.آیھ 8352نبوت. این نبوتھا دربردارندۀ  1817نبوت در عھد جدید، در مجموع 
داول، شواھد مسیحیت و رأی دادگاه، شواھد تاریخی برای ایمان مسیحی، نسخۀ تصحیح شده. (شرکت کمپس کروسید فور جاش مک -3

 .14)، صفحھ 1972کرایست. شرکت انتشاراتی حیات اینجاست، سن برناردینو، کالیفورنیا، 
شود. ). (این عنوان در حال حاضر چاپ نمی1963گوید (شیکاگو: انتشارات مودی، پیتر ستونِر در علم سخن می -4

)http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802476309/abundanlifeher0c مرجع کتاب شواھد مسیحیت و رأی دادگاه، نوشتۀ .[(
 .167و 166، صفحات 1979داول، نسخۀ جاش مک

 .4تکرار پانوشت  -5
 .4تکرار پانوشت  -6

 شده است روایتداستانی کھ تابحال  بزرگترین
 5مقدمھ   درس 

 

 مشاھده و بررسی

 

گری شود و سپس شخص دیگیریم کھ داستانی نقل میگو ھستیم. اغلب در موقعیتی قرار میھمۀ ما قلبأ قصھ
ند. کدیگر در ادامھ داستان مشابھ خود را بازگو میگوید و سپس یکنفر داستان مشابھ خود را می ،در جواب

 کنیمشویم، و حتی سعی میخوب میداستانھای قدرت کند. ھمگی ما مجذوب و این قصھ سر دراز پیدا می
 پنداری کنیم یا خود را بھ نوعی در آنھا سھیم نماییم.بھ نوعی با این داستانھا ھمذات

 

توان تالش اصلی بشریت را در جستجو برای "فراروایت" شناسان میدر واقع، بھ گفتۀ بعضی از جامعھ
)metanarrative.پرشکوه یا روایتی از الگوی اصلی این اصطالح، اشاره بھ داستانی  1) تعریف کرد

یابند. انسان صرفنظر از فرھنگ یا (الھی) و یا ایدئولوژی دارد کھ سایر داستانھا و روایتھا در آن معنا می
، بھ طور کامأل طبیعی در جستجوی داستانی است کھ سایر داستانھا از خود اعی و مقام و شغلطبقھ اجتم

 آن معنی خود را پیدا کنند....داستانی کھ ما معنی خودمان را در آن بیابیم.

 

زمان معنا و ھدف را از داستانھایی کھ در فرھنگ یا مذھبشان سینھ بھ سینھ بھ آنھا رسیده، در طول مردم 
رواج یافت کھ مدعی بود اینگونھ  2ای بھ نام مدرنیسماند. ولی در اواخر قرن نوزده جھان بینیردهکسب ک

ای ھ"فراروایتھا"ی سنتی دیگر مناسبتی با جھان امروزی ما ندارند. مدرنیسم کوشید تا استدالالت و یافتھ
ا، ھفتند این استدالالت و یافتھگھا میعلمی را جایگزین داستانھا و ارزشھای دینی "قدیمی" کند. مدرنیست

 کنند و بھ این ترتیب "فراروایتی" جدید بوجود آوردند.معنی و ھدف زندگی ما را برایمان تعیین می
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یم کھ کناما مدرنیسم نتوانست داستانی عظیم از علم یا استدالل بدست دھد و ما اکنون در جھانی زندگی می
 کند!وجود ھرگونھ داستان عظیم را بھ کلی انکار می شود، جھانی کھخوانده می 3مدرن""پُست

 

مدرن ما نیز مردم بھ سوی داستانھایی کھ معنابخش زندگی باشد، جذب با اینحال حتی در جھان پست
اند، خود را مدرنیسم را خوردهشوند. بسیاری از مردم کھ گول دروغ وجود نداشتن داستان عظیم پستمی

دارند. این داستانھای کم مایھ کھ جنبۀ شخصی دارند، معموأل عنوانھایی اضی نگھ میتر رمایھبا داستانھای کم
شبیھ این دارند: "جھان از دیدگاه من"، یا "نیازھای من برای یک زندگی خوب". مرکزیت این داستانھا، 

تنوع  خانواده یا شغل شخص است و اینکھ چطور باید در این محیطھا زندگی کرد. در جھان ما، بھ تعداد
را تشکیل  4"گراتبینی "نسبیجھانپایان افراد بشر، داستانھای کوچک وجود دارد. این ُخرده داستانھای بی

 گوید حقیقت عبارت از ھرچیزی است کھ بھ نظر شما درست باشد.دھند کھ میمی
 

آمیز و حکمتھای دانند کھ حاوی نوشتھکتاب متمایز می 66مقدس را ترکیبی از بسیاری از مردم کتاب
رۀ ھایی کھ ممکن است چیزی دربانوشتھ داستانھایی پسندیده است (کھ نھایتأ ارتباطی ضعیف با ھم دارند)،

. مقدس بسیار فراتر از اینھاستخدا و درگیر بودن او با مسائل بشری نشان بدھند یا نشان ندھند. اما کتاب
بخشد. نھ تنھا معنا می بھ ھر داستان دیگریاین کتاب درواقع ھمان داستان عالی و پرشکوھی است کھ 

یابد؛ بلکھ داستانی است کھ من و شما داستان عظیمی است کھ بشریت معنا و ھدف خود را در آن می
 توانیم معنا و ھدف خودمان را در آن پیدا کنیم.می

 
 پرسش و تأمل

 
 ، فکر کنید.پروریدخیال میاز خودتان در کھ یدربارۀ داستان

 افتد؟ نتیجھ این داستان چیست؟اصلی این داستان کیست؟ چھ اتفاقاتی در آن میشخصیت  •
چھ از این موضوع آگاه باشیم و چھ نباشیم، ھمۀ ما یک داستان زندگی داریم. بھ ھمین دلیل است  •

پردازیم. شاید خیال یک داستان زندگی شویم و بھ کارھایمان میاز رختخوابمان جدا میکھ ھر روز 
 نید.ریزی کا در سر داشتھ باشید. شاید ھم فقط بتوانید برای داستان ھمین امروز برنامھطوالنی ر

تصوری کھ از داستان زندگیتان و بھ سرانجام رسیدن آن دارید، چیست؟ آیا داستان شما بخشی از  •
 یک داستان بزرگتر است؟

تھ باشید داستانتان داش توانید برنتیجھکنید؟ تسلطی کھ میآن داستان بزرگتر را چطور توصیف می •
 چقدر است؟

 
 گیری و عملتصمیم
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د. انمتفاوت تماشا و بررسی کرده ی، مجسمۀ زیبایی را از دو زاویھفرض کنید دو نفر در یک موزۀ ھنر
ھرچند ھر دو  ،اند توصیف کنند، طبیعتأ ھر کدام شرحی متفاوت خواھد دادبخواھیم آنچھ دیده ااگر از آنھ

 اند.یک مجسمھ را تماشا کرده

 

ب دیدیم کھ این کتاب از لحاظ ترکیمختلف زیادی نگاه کردیم.  زوایایمقدس از در جلسات گذشتھ، بھ کتاب
 توان بدون شک بھ این کتاب بھ عنواننیست. دیدیم کھ می یدیگر أثیر عمومی کھ دارد شبیھ ھیچ کتابو ت

مقدس را بھ عنوان داستان پرشکوھی کھ من و شما ن کرد. ھمچنین کتابنقطۀ مرجع در زندگی اطمینا
 توانیم معنی و ھدفمان را در آن بیابیم، مورد بررسی قرار دادیم.می

 

 مقدس وجود دارد.یک زاویۀ دیگر نیز برای نگاه کردن بھ کتاب

 

واژۀ ). 16: 3موتائوس تی2مقدس "الھام خداست" (خوانیم کھ تمامی کتابدر  کتاب دوم تیموتائوس می
س اللفظی آن "نفَ ھای اولیھ است. معنی تحتدر نسخھ theopneustos"5"الھام" برگردان کلمۀ یونانی "

ند ککتابی دربارۀ خدا نیست؛ بلکھ عینأ کالم خداست. ادعا می مقدس صرفأخدا" است. براساس این آیھ، کتاب
 گوید.کھ خود خدا در آن .... خطاب بھ من و شما سخن می

 

ب امش اداگر خمقدس مالحظھ کردیم، از خودتان بپرسید: "در پرتو این ادعا و ھرچھ تا بحال دربارۀ کتاب
رف چنین کاری نماید؟ جواب من ظاھر شود و با من صحبت کند، چھ؟ چھ دلیلی دارد کھ او وقتش را ص

 شم؟"بخشد تا چھ کنم و چھ باای بھ من الھام میخواھد بود؟ چنین تجربھ چھ

 

 دھید؟کند. چگونھ بھ آن جواب میمقدس صحبت میخدا با شما، بواسطۀ کتاب

 

 منابعی برای مطالعھ بیشتر
 Knowing. این مقالھ ابتدا در نشریھ مدرنیسمنظر سی.اس.لوئیس دربارۀ پست ،آرت لیندسلی •

& Doing  2002انستیتوی سی.اس.لوئیس،  بھ چاپ رسید. 2002در بھار .
)publications/knowingDhttp://www.cslewisinstitute.org/pages/resources/

oing/2002/. LewisPostmodernism.pdf( 2006نوامبر  14 برداشت. 
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 ).2006-1995(لیدرشیپ یو، مدرنیسم، تعریف و شناخت اصول پست ستَن واالس، •
.http://www.leaderu.com/real/ri9802/wallace.html)( .2006نوامبر  14 برداشت .

 مدرن است.این مقالھ درمورد خواص اصلی روش تفکر پست
 

 ).2006(ھدایتگران، مجلۀ شاگردی، چھ کسی کانال فرھنگی را عوض کرد؟ باب ھوستِِلر،  •
.http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.129.3.html)( .14 برداشت 

 .2006نوامبر 
 

 .)http://www.ouruf.org/d/cvt_inspiration.pdf. (،الھام کالم خداالود، دونالد مک •
 شده. دانشگاه اصالحوب سایت مشارکتی از  2006نوامبر  14برداشت 
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 .2006نوامبر  14). برداشت http://en.wikipedia.org/wiki/Metanarrativeویکیپیدیا، ِمتاناراتیو. ( .1
 ).2006-1996دینی. (خدمات پروب،  َمن، ازکارافتادگی دانشتاد کاپِل .2

)http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/breakdwn.html حقیقت از چھ تشکیل شده 2006نوامبر 14). برداشت" .
زی اندااین پرسش از قرون وسطی تا بھ حال کامأل تغییر کرده است. این مقالھ چشماست؟ روش ما در جواب بھ 

بوط مدرنیسم (اعتقاد بھ اینکھ حقیقت مراز سھ حوزۀ تفکر فلسفی را، ھمراه با تأثیر آنھا بر فرھنگ غربی: پیش
سم قت است)، و پسامدرنیشود بھ واقعیت)، مدرنیسم (اعتقاد بھ اینکھ استدالل انسان تنھا راه رسیدن بھ حقیمی

 دھد."ارائھ می، (اعتقاد بھ اینکھ چیزی بھ عنوان حقیقت مجرد و عینی وجود ندارد)
 .2006نوامبر  14). برداشت http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernismویکیپیدیا، پسامدرنیسم. ( .3
 . 2006نوامبر  14. برداشت )http://en.wikipedia.org/wiki/Relativismگرایی. (ویکیپیدیا، نسبیت .4
 14). برداشت http://strongsnumbers.com/greek/2315.htmفرھنگ کلمات یونانی سترانگ، تئوپِنئوستوس. ( .5

 .2006نوامبر 
 

 صفات خدا
 6درس    1فصل 

 
 مادۀ فیزیکی، خدا بود....ھرپیش از وجود ھر چیز، پیش از زمان یا مکان یا 

 .یم کامأل درک یا توصیفش کنیمتوانب آن است کھ او بسیار فراتر از
 یابیم کھ خدا روح است، بدون ابتدا و انتھا.بھ واسطۀ داستان او، درمی

 او در ذات خود کامل است، ھیچ کمبودی ندارد.
 او دانای مطلق و فرزانۀ مطلق است.

 است. کاملاو از ھرنظر 
 او محدود بھ ھیچ چیز نیست.

 1امید، فصل -
 مشاھده و بررسی

 
نمایشی است، یعنی کنش و دھد. روش اول آن دو روش نشان میبھ دربارۀ خدا مقدس حقیقت را کتاب

ا ای است، یعنی اظھارات یبیانیھرساند. روش دیگر آن واکنش خدا را نسبت بھ جھان و بشریت بھ ثبت می
 کند.ادعاھای مستقیمی رادربارۀ ذات و شخصیت خدا بیان می

 
 را کھ مؤید نقل قول باال از ویدئوی امید است، مالحظھ نمایید. آیات زیر

 بر آنچھ و آسمان در آنچھ: شد آفریده او واسطھبھ چیزھمھ زیرا پیش از وجود ھرچیز، خدا بود: " •
 ایبر و او واسطھبھ ھمھ قدرتھا؛ و ریاستھا فرمانرواییھا، و تختھا نادیدنیھا، و دیدنیھا است، زمین

-16: 1" (کولسیان .دارد قوام او در چیزھمھ و داشتھ، وجود چیزھمھ از پیش او .شدند آفریده او
17( 
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"خداوند بزرگ است و شایان ستایش بسیار؛ خدا فراتر از آن است کھ بتوانیم کامأل درکش کنیم:     •
 )3: 145عظمت او را کاوش نتوان کرد." (مزمور 

 
ناپذیر است و راھھایش خدا؛ تقدیرھای او کاوش"وه کھ چھ ژرف است دولت و حکمت و علم 

 )33: 11ناشدنی!" (رومیان درک
 

 )24: 4"خدا روح است...." (یوحنا خدا روح است:     •
 

پیش از آنکھ کوھھا زاده شوند، یا تو او ھیچ ابتدا و انتھایی ندارد:     " -خدا ازلی و ابدی است •
 )90:2بد تو خدایی." (مزمور زمین و جھان را بھ وجود آوری، از ازل تا بھ ا

 
 )27: 102و سالھای تو را پایانی نیست." مزمور ”...

 
"برخدای یکتا، آن پادشاه سرمدی، نامیرا و نادیدنی، تا ابداآلباد حرمت و جالل باد. آمین." 

 )17: 1تیموتائوس 1(
 

 .خدا در ذات خود کامل است، و ھیچ کمبودی ندارد •

 دست ساختھ معابد در و است زمین و آسمان مالکِ  آفرید، است آن در آنچھھر و جھان کھ خدایی
 اشد،ب محتاج چیزی بھ گویی چنانکھ بکند، او بھ خدمتی تواندنمی بشري دستان .شودنمی ساکن بشر
 )25-24: 17(اعمال  .است آدمیان جمیع بھ دیگر چیز ھر و نَفَس و حیات بخشنده خودْ  زیرا

 
 )5: 147". (مزمور "... درک او نامتناھی استخدا دانای مطلق و فرزانۀ مطلق است:      •

 
 )9: 28تواریخ 1داند." (کند و ھر نَیِت فکر را می"... زیرا خداوند ھمۀ دلھا را تفتیش می

 
رمانده دای؟ کھ یھوه خدای سرمدی است، آفرینندۀ کرانھای زمین؟ او ھرگز ای؟ آیا نشنیده"آیا ندانستھ

 )28: 40شود،  و فھم او را تفحص نتوان کرد." (اشعیا و خستھ نمی
 

 او قدوس است –خدا کامل است  •
 

خدا "کامل" توصیف شده است. این صفت خدا رابطۀ نزدیکی با صفت دیگر خدا  48: 5در متی 
اند ده)، کلمۀ کامل را بر قدوس ترجیح داHOPEدارد: خدا قدوس است. سازندگان ویدئوی امید (

تر برای عموم مردم است. اما با درک کلمۀ قدوس (مقدس)، زیرا کامل بودن اصطالحی قابل فھم
 توانیم بفھمیم کھ خدا تا چھ اندازه کامل است.می
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خدا نھ تنھا کامل  1جدا شدن یا شبیھ دیگری نبودن است.اللفظی کلمۀ قدوس (مقدس)، معنی تحت

 است، بلکھ در کاملیت خود ھیچ موجود دیگری قابل مقایسھ با او نیست.
 

"کیست چون تو، ای خداوند، در میان خدایان؟ کیست مانند تو، زورآور در قدوسیت...؟" (خروج 
15 :11( 

 
 )2: 2سموئیل 1"قدوسی ھمچون یھوه نیست، زیرا غیر از تو دیگری نیست." (

 
 )22: 7سموئیل 2تو نیست و خدایی جز تو نِی." ("...کسی چون 

 
: 17تواریخ 1ایم، کسی چون تو نیست و خدایی جز تو نِی." ("خداوندا، چنانکھ بھ گوشھایمان شنیده

20( 
 

 4: 15"زیرا تو، و تنھا تو، قدوسی" (مکاشفھ 
 

 خدا محدود بھ چیزی نیست. او قدرتمندتر از ھرچیزی است. •
 

زمین را بھ نیروی عظیم و بازوی افراشتھ خود آفریدی! ھیچ چیز رای تو تویی کھ آسمانھا و "
 )17: 32دشوار نیست." (ارمیا 

 
 )2: 42"بھ انجام ھر چیز توانایی" (ایوب 

 
 )26: 19"برای خدا ھمھ چیز ممکن است." (متی 

 
و  شود: "منشأ وجود خدا چھ وقتاو محدود بھ زمان و مکان نیست. گاھی این سئوال مطرح می

چگونھ بوده است؟" تفکر در مورد وجودی کھ فراتر از زمان و مکان باشد، دشوار است. اما 
اند. خدا در آن واحد و در ھمۀ زمانھا، در موجودیت خدا اینگونھ است. زمان و مکان آفریده شده

 ھمھ جا ھست.
 

ازم؟" سو زمین را پر نمی تواند خود را چنان پنھان کند کھ من او را نبینم؟ آیا من آسمان"آیا کسی می
 )24، 23: 23(ارمیا 

 
"اگر بھ آسمان فراروم، تو آنجایی، و اگر در ھاویھ بستر بگسترم، تو آنجا نیز ھستی!" (مزمور 

139 :8( 
28 

 



 
: 3پطرس  2"... نزد خداوند یک روز ھمچون ھزار سال است و ھزار سال ھمچون یک روز." (

8( 
 

 ت داردخدا کامأل زمام ھمۀ امور را بھ دس
 )6: 135رساند، در آسمان و بر زمین..." (مزمور "خداوند ھرآنچھ را کھ بخواھد، بھ انجام می

 
"...زیرا کھ آفریدگار ھمھ چیز تویی و ھمھ چیز بھ خواست تو وجود یافت و بھ خواست تو آفریده 

 )11: 4شد." (مکاشفھ 
 

 )3: 115 رساند." (مزمور"...او ھرآنچھ را کھ بخواھد، بھ انجام می
 

 )11: 1دھد" (افسسیان "... بنا بر قصد او کھ ھمھ چیز را مطابق رأی ارادۀ خود انجام می
 

کند، در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین. کسی را یارای آن "و او بر طبق ارادۀ خویش عمل می
 )35: 4ای؟" (دانیال نیست کھ دست او را بازدارد یا بگوید: چھ کرده

 
 پرسش و تأمل

 
مقدس تنھا خراشی سطحی از تالش ما برای یافتن درکی از شخصیت خداست. با این آیات کتاب .1

برای شما تثبیت شد؟ چھ وار آمد، چھ چیزی دربارۀ خدا توجھ بھ صفات الھی کھ در باال فھرست
 ای کردید؟کشف تازه

 
نند. کمان را جلب میتوجھھنگام رانندگی بھ سمت یک شھر بزرگ، معموأل ابتدا بلندترین ساختمانھا  .2

شویم مثل غولھایی رسند، ولی وقتی از کنارشان رد میآنھا در فاصلۀ دور، کوچک بھ نظر می
تر شود. ھرچھ بھ چیزی نزدیکتوانیم ببینیم. این مربوط بھ زاویۀ دید ما میھستند کھ سرشان را نمی

 کید؟ او از نظر شما چقدر بزرگ است؟آید. شما تا چھ اندازه بھ خدا نزدیشویم، بھ نظر بزرگتر می
 

 گیری و عملتصمیم
 

خوانیم: "بھ خدا نزدیک شوید، کھ او نیز بھ شما نزدیک خواھد شد" مقدس میدر کتاب یعقوب از کتاب
). نزدیک شدن بھ خدا، انتخاب شماست. اگر بخواھید بھ خدا نزدیک شوید، چگونھ این کار 8: 4(یعقوب 

 مراجعھ کنید.) "شناخت خدا" در بخش انتھایی این راھنمای مطالعھبھ دھید؟ (را انجام می
 

 برای مطالعھ بیشتر
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؛ از 2006، دیزایرینگ گاد، قدوس، قدوس است خداوند لشکرھا. (خدمات قدوس جان پایپِر، •

 . 1984ژانویھ1موعظھ 
)(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1984/419_Holy_Holy_Holy_Is_the_ 

Lord_of_Hosts/(.  2006نوامبر  15برداشت. 
 
 
 
 
 
 
 

. 2004، فرھنگ زبان انگلیسی، چاپ چھارم، شرکت ھیوتون میفین، میراث آمریکا. Dictionary.comمقدس.  .1
)http://dictionary.reference.com/browse/holy 2006نوامبر  15). برداشت. 

 

 1بخش  –آفرینش 
 7درس    1فصل 

 
 مشاھده و بررسی

 
در درس قبل، تعداد کمی از صفات پرشمار خدا را بررسی کردیم و در مورد ھرکدام بھ یک یا چند مرجع 

گوید، مقدس دربارۀ خدا و آفرینش او میآنچھ کتاب مقدس اشاره نمودیم. در ادامۀ این مطالعھ بھاز کتاب
 خواھیم پرداخت. اما پیش از ھر چیز بیایید نگاھی کوتاه بھ برگی از تاریخ بیندازیم.

 
 A View، ویلیام پِیلی، الھیدان و فیلسوف بریتانیایی کتابی بھ نام نگاھی بھ شواھد مسیحیت (1794در سال 

of the Evidence of Christianity .مطالعۀ این کتاب بیش از یکصد سال در دانشگاه کمبریج ) نوشت
معروفیت بیشتری یافت. حتی ، پِیلی کتاب دیگری نوشت کھ بخاطر آن 1802اجباری بود. اما در سال 

 Natural( مناظر طبیعتاز  با برداشتعنوان کتاب، الھیات طبیعی: یا، شواھدی از وجود و صفات الھی، 
Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected 

from the Appearences of Nature.اء طبیعیرکند کھ خدایی ماوپِیلی در این کتاب استدالل می ) بود 
ساز ارائھ توان با بررسی شواھد جھان طبیعت بھ بھترین شکل شناخت. تصویری کھ از ساعترا می

 200 رود. ھرچند این کتاب بیش ازمعروفترین تشبیھاتی است کھ در فلسفۀ علم بھ کار میکند، یکی از می
 سال پیش نوشتھ شده است، اما نقل قول از آن خالی از لطف نیست. 

 
جا نتصور کنید ھنگام گذر از یک دشت، پای من بھ سنگی گیر کند، و از خود بپرسم سنگ چطور در آ

حتمأ ھمیشھ ھمانجا بوده است... اما فرض رسد این است کھ و احتماأل جوابی کھ بھ ذھنم می ؛ قرار گرفتھ
بھ ذھنم  این جوابم... در آن صورت بھ ھیچ وجھ کندر ھمان نقطھ ساعتی را روی زمین پیدا کنید کھ 

رسد ھن من مید کھ ساعت ھمیشھ در ھمانجا بوده است. اما چرا جوابی کھ دربارۀ این دو شیء بھ ذرسنمی
ی یابیم (و این چیزدرمیکنیم، د؟....بھ این دلیل...کھ، وقتی ساعت را وارسی مینباید با ھم متفاوت باش

نیست کھ بتوانیم بھ سنگ تعمیمش دھیم) کھ اجزای مختلف آن برای منظور خاصی کنار ھم و در یک قاب 
 کھ تولید حرکت کنند و حرکت تولید شده بھ انداند، یعنی آنھا طوری شکل یافتھ و تنظیم شدهقرار گرفتھ
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شکلی میزان شده است کھ ھر ساعت و دقیقھ از روز را نشان دھد (و غیره)... با مشاھدۀ این مکانیزم... 
 ای داشتھ است....رسد این است کھ ساعت حتمأ سازندهناپذیری کھ بھ ذھنمان میبرداشت اجتناب

 
 قدس است:مکند، طنینی از آیھ زیر کتابای میش خود اشاره بھ آفرینندهتقویت این تفکر توسط پِیلی کھ آفرین

 
توان با ادراک "زیرا از آغاز آفرینش جھان، صفات نادیدنی خدا، یعنی قدرت سرمدی و الوھیت او را می

 )20: 1از امور جھان مخلوق، بھ روشنی دید." (رومیان 
 

زیم کھ بھ بپردا بیایید بھ بخشی از ویدئوی امید از رومیان، ساز پِیلی و این آیھبا درنظر داشتن مثال ساعت
 نماید:کنیم، توصیف میاختصار جھانی کھ درآن زندگی می

 
کنیم، از میلیاردھا خوشھ عظیم ستارگان کھ ھر کدام یک کھکشان را تشکیل جھانی کھ ما در آن زندگی می

دھند، تشکیل شده است. ھر کھکشان شامل میلیونھا، و اغلب میلیاردھا ستاره است. یکی از این ستارگان، می
ھای بسیار منحصربفردی وجود نامیم. در اطراف خورشید، سیارهکُرۀ آتشینی است کھ ما آن را خورشید می

 کنیم.دارند کھ ما بر روی یکی از آنھا، یعنی زمین، زندگی می
 

 اسب برای نگھداری از صدھا ھزارمکانی کامأل من اینجا شکوه از زیبایی و تنوع است.یی پرزمین، نما
انواع بسیار بزرگ، ھرکدام رنگ، تا  گرفتھ انواع مختلف گیاھان و جانوران است. از انواع میکروسکوپی

بر روی صدا، بو و بافت خاص خود را دارد. ھریک از آنھا از جایگاه مخصوصی در تعادل حساس حیات 
-دارد. شگفتاین کُره برخوردار است. تأمل بر جزئیات و ابعاد جھان اطراف ما، ذھن را بھ تحیر وامی

 انگیزتر از ھمھ،  توجھ بھ وجودی است کھ توانستھ ھمۀ اینھا را بیافریند!!
    1امید، فصل -
 

 پرسش و تأمل
 

آفرینش و آفریدگار بھ کار رود؟ چھ  تواند درموردساز میپِیلی از ساعت و ساعت معتقدید مثالآیا  •
 د؟یدلیلی برای تأیید یا رد آن دار

 
توانید ذکر کنید کھ بھ نظر شما صفات، در باال، چھ مثالھایی از طبیعت می 20: 1در پرتو رومیان  •

 سازند؟قدرت و ذات خدا را در طبیعت آشکار می
 

 گیری و عملکردتصمیم
 

طبیعت، مثأل در کوھستان یا ساحل دریا، خود را بیش از ھرجایی بھ گویند در میان بسیاری از مردم می
ھا از خدا دارند. سایرین اصأل ای است کھ بعضیکنند. متأسفانھ این نھایت تجربھخدا نزدیک احساس می

وند! شھا، اقیانوسھا، و آسمان) میگار، مشغول پرستش آفرینش (کوھبینند چون بھ عوض آفریدخدا را نمی
انگیز باشد، اما این تجربۀ گذرا در مقایسھ با تواند حیرتظر انداختن بھ خدا بواسطۀ آفرینش مینھرچند 

 بازد.رنگ میکامأل شادی و رضایت شناخت شخصی خدا، 
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توان از طبیعت کسب نمود، بسنده نکنید. بھ ھیچ چیز تصمیم بگیرید کھ ھرگز بھ انعکاسی از خدا کھ می

خودتان را راضی نکنید. ھمانطور کھ ِجی. آی. پَِکر  ،آفریننده شخصی ازمتر از شناخت صمیمانھ ک
  1است." دانش عظیمی دربارۀ او بیشتر از کسب، ی کم از خداگوید: "ارزش شناختمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2بخش  –آفرینش 
 8درس   1فصل 

 
 او تمامی خلقت را بوجود آورد. کالمگوید، آنطور کھ خدا در داستانش می 

 کالمش ھمھ چیز را از ھیچ ساخت... او بوسیلۀ
 

 گوید، او آسمانھا، زمین و ھمۀ موجودات زنده را در شش روز آفرید.می ...آنطور کھ خدا در داستان خود
 1، فصل امید  -        

 مشاھده و بررسی
 

رینش آفحتی میان کسانی کھ معتقدند جھان بوسیلۀ خدا آفریده شده است، تفسیرھای مختلفی از روایت 
 انطباقمقدسی، در مورد بسیاری از مفاھیم کلیدی با ھم مقدس وجود دارد. اما دیدگاھھای عمدۀ کتابکتاب

 ھم دارند. پس از خواندن گزیدۀ باال از ویدئوی امید، بیایید بھ برخی از این مفاھیم بپردازیم.
 

تواند ھرطور بخواھد بیافریند، ، میشوداول، از آنجایی کھ خدا قادر مطلق است و بوسیلۀ چیزی محدود نمی
 مقدس بیان شده است:حتی فقط با گفتن چند کالم. این مفھوم بھ روشنی در کتاب

 
 )3: 1"خدا گفت: روشنایی باشد، و روشنایی شد." (پیدایش 

 
 )5: 3پطرس  2"...بھ کالم خدا آسمانھا از قدیم بود و زمین ...شکل گرفت." (

 
آفرینیم، باید از لوازمی ھیچ ساخت. خوب فکر کنید. وقتی ما انسانھا چیزی میرا از  دوم، خدا ھمھ چیز

ا کھ از کنیم. اما خدآفرینیم" در واقع "بازآفرینی" میاستفاده کنیم کھ قبل از ما وجود داشتند. وقتی ما "می
 ھیچ آفرید، بھ معنای واقعی آفریننده است: 

 
 )17: 4خواند." (رومیان نیستیھا را بھ ھستی فرامیو  کند"خدایی کھ...مردگان را زنده می
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 مقدس بیان شده است:سوم، خدا تمامی جھان را در شش روز آفرید. این مفھوم بھ روشنی در کتاب

 
 )11: 20"زیرا خداوند در شش روز آسمان و زمین و دریا را با ھرآنچھ در آنھاست بساخت..." (خروج 

 
ا اند، اممدتھاست دربارۀ معنی "شش روز" بھ بحث و استدالل پرداختھ مقدسھرچند دانش آموختگان کتاب

 برخالف این نظریھتأکید بر اینکھ خدا آسمانھا و زمین و ھرچھ را کھ در آنھاست، ساختھ است، بھ روشنی 
 است کھ جھان نتیجھ روند تکامل طبیعی است.

 
ده نمایند کھ جھان توسط خالقی آفریده نشالل میکنند. آنھا اینطور استدمعتقدان بھ فرضیۀ تکامل مخالفت می

الف برخ اما این فرضیھاست، بلکھ از موجودات سادۀ اولیھ بھ نظام پیچیدۀ امروزی ما تکامل یافتھ است. 
ھ گوید در یک سیستم بستھ، ھمیکی از قوانین اساسی فیزیک یعنی قانون دوم ترمودینامیک است کھ می

دھد کھ بدون مداخلۀ یک در اصل نشان می ،این بیانیۀ درست فنی 1رود.(فروپاشی) میچیز رو بھ آنتروپی 
نیرو یا تأثیر خارجی، ھمھ چیز در جھان طبیعت در طول زمان در عوض اصالح شدن، رو بھ از ھم 

 !رودمیگسیختگی نھایی 
 

 بازگردیم. 7رس ساز پِیلی در دتر از این شود، بیایید بھ مثال ساعتبرای اینکھ موضوع روشن
 

 شاید نظریۀ، با یک پشتھ کوچک از قطعات ساعت مواجھ شوید. ھنگام قدم زدن در آن دشت کنیدتصور 
جمع شوند و یک ساعت دقیق بسازند.  ھم  کنار یکدیگرھای درھم و برتکامل بگوید کھ روزی این قطعھ

د کھ بدون دخالت یک طراح، آن کنساز بیان میشاید ھم جمع شوند و یک اتومبیل بسازند. مثال ساعت
شوند. براساس قانون دوم ترمودینامیک، انتظار ما این است قطعات ھرگز تبدیل بھ یک ساعت دقیق نمی

 کھ آن قطعات ساعت سرانجام زنگ بزنند و تبدیل بھ خاک شوند!
 

م در د تا باور کنیخواھبھ طور ساده بگوییم، این اندیشھ کھ جھان نتیجھ روند تکاملی طبیعی است از ما می
 اند. قانون دوم ترمودینامیک بھتر شدهطی زمان، موجودات ساده بھ نوعی تبدیل بھ موجوداتی بسیار پیچیده

 باشد! باید درست خالف اینگوید انتظارمان ما می
 

کولسیان بخشد. این موضوع را در دارد کھ خدا جھان ما را قوام میاز اینھا گذشتھ، کتاب مقدس بیان می
نشان ای او پیش از ھمھ چیز وجود داشتھ، و ھمھ چیز در او قوام دارد." دانش ھستھخوانیم: "می 17: 1

چرخند، اما ھنوز بھ توضیحی دست نیافتھ کھ دھد کھ کوچکترین اجزای اتم با سرعتی باورنکردنی میمی
شود کھ ، مدعی می17: 1ر کولسیان مقدس د. کتاببپاشدازھم گذارد نمیو  دارداتم را نگاه میچھ چیز 

 بخشد.دارد و قوام میخداست کھ تمامی چیزھا، حتی کوچکترین اتمھا را نگاه می
 

 پرسش و تأمل
 

با توجھ بھ صفات خدا کھ در این ھفتھ مطالعھ کردیم، آیا برای شما سخت است باور کنید کھ خدا  .1
شده، بیافریند؟ دلیل مثبت یا منفی خود  مقدس توصیفتواند تمامی جھان را آنطور کھ در کتابمی

 را شرح دھید.
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مقدس از آفرینش، تعیین کنندۀ دیدگاھمان بھ مابقی شود کھ دیدگاه ما نسبت بھ روایت کتابگفتھ می .2

مقدس درست مقدس است. این موضوع تا چھ اندازه صحت دارد؟ اگر روایت آفرینش کتابکتاب
 ای باید بگیریم؟نباشد، آنگاه درمورد خدا چھ نتیجھ

 

 گیری و عملتصمیم
 

مقدس برای بعضی از مردم مشکل است. بھ ھر صورت، این روایت ظاھرأ قبول روایت آفرینش کتاب
کشد، و مستلزم اعتقاد بھ وجود آفریدگاری است کھ کارھای دستش قابل دیدن، قانون طبیعت را بھ چالش می

الی . در حکورانھری، باید ایمان داشت، اما نھ ایمانی کوراما صورتش نادیدنی است. برای داشتن چنین باو
کنیم، خواھیم آموخت آزماییم و بررسی میمقدس را میرویم و کتابکھ ما با این راھنمای مطالعھ پیش می

 نیست. کورانھمقدسی نامعقول یا کورکھ ایمان کتاب
 

عتبر مقدس مطی مطالعاتمان وقت قابل توجھی را صرف دریافتن این موضوع کردیم کھ چرا کتاب تا اینجا،
دھد. بھ واسطھ مقدس درمورد صفات خدا را نشان میھای کتابقدر و منزلت گفتھ موضوعاست. ھمین 

ریند، ست بیافتواند جھان و ھرچھ در آن اتوانیم بھتر بفھمیم کھ چگونھ چنین خدایی میدرک صفات خدا، می
کند. شناخت شخصیت و ذات خدا، نیاز بھ ایمان داشتن را از بین مقدس بیان میدرست ھمانطور کھ کتاب

 زداید.برد، بلکھ نیاز بھ ایمان کورکورانھ را مینمی
 

 ون اینکھپذیرند زیرا خارج از مضمون و بدکنند و نمیمقدس را رد میبسیاری از مردم ادعاھای کتاب
 ای برایکنند. ھدف اصلی این راھنمای مطالعھ ایجاد زمینھبا آن برخورد میبگذارند، ایمان  ی اززیربنای

شوند. ، و ساختن زیربنایی برای ایمان است، قواعدی کھ بر ھمدیگر سوار میمقدسدرک ادعاھای کتاب
اگر در این مطالعھ با موضوعاتی مواجھ شدید کھ فھم و باورشان مشکل است، فورأ آنھا را کنار نگذارید. 

 در کالمش و بکوشید او را ھمانطور کھدر عوض، از خدا بخواھید تا زیربنای ایمان شما را مستحکم کند 
 آشکار کرده بشناسید.
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 نیامده است بھ بعد اینجا نوشت ازمترجم: مرجع تھ
 1بخش  –آفرینش آدم و حوا 

 9درس   2فصل 
 

آنگاه خدا گفت: انسان را بھ صورت خود و شبیھ خود بسازیم، و او بر ماھیان دریا و بر پرندگان آسمان و 
را بھ خزند، فرمان براند." پس خدا انسان بر چارپایان و بر ھمۀ زمین و ھمۀ خزندگانی کھ بر زمین می

 صورت خود آفرید، او را بھ صورت خدا آفرید؛ ایشان را مرد و زن آفرید.
 27-26: 1پیدایش  -          
 
 در روز ششم، خدا پس از آفرینش ھر چیز دیگر، و

 اولین مرد را از خاک زمین بسرشت.
 آنگاه او نَفَِس حیات را در آن مرد دمید

 و او موجودی زنده شد.
 نامید.خدا او را آدم 

 و خدا از گوشت تن آن مرد، اولین زن را آفرید. آدم او را حوا نامید.
 و آدم و حوا با ھمۀ خلقت تفاوت داشتند، چون خدا آنھا را بھ صورت خودش آفرید.

 1امید، فصل -          
 

 مشاھده و بررسی
 

دن خدا" آفریده شد. آفریده ش بھ قطعۀ منتخب امید و آیھ کتاب مقدس در باال توجھ کنید کھ انسان "بھ صورت
بھ صورت خدا چھ معنایی دارد؟ برای جواب بھ این سئوال، اغلب مردم بھ مشخصاتی در انسان کھ مانند 

 ،دلیل آوردنآفریدن،  ظرفیتتواند شامل کنند. این مشخصات میمشخصات و صفات خداست، اشاره می
 اشد.توانایی انتخاب، گفتگو و نیز تجربۀ احساسات پیچیده ب
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دھند. آنھا گونھ" را نشان می-آورند کھ برخی حیوانات (تا حدودی) ھمین مشخصات "خدابعضی دلیل می
گویند کھ اولین تمایز میان انسان و حیوانات ماھیت یا طبیعت آنھا نیست، بلکھ (چھ درست، یا غلط) می

گوید دس میتری) ھستند. اما کتاب مقفتھتر (یا تکامل یاو اینکھ انسانھا فقط حیوانات پیشرفتھشان است، رتبھ
: 2داده نشد. پیدایش  یکھ "خدا انسان را بھ صورت خود آفرید"، صورت متمایزی کھ بھ ھیچ موجود دیگر

 دھد:بینی پراھمیتی از این موضوع ارائھ میدرون 7
 

 موجودی زنده شد.""آنگاه یھوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَِس حیات دمید و آدم 
 

حین خواندن این آیھ توجھ کنید کھ خدا پس از سرشتن جسم آدم از خاک زمین، "در بینی او نَفَِس حیات دمید 
تواند "، کھ اینجا "موجود" ترجمھ شده، میnephesh، و آدم موجودی زنده شد." برگردان کلمۀ عبری "نِِفش

و غیرمادی انسان دارد. بعضی از مردم معتقدند کھ "روح" نیز باشد. روح، اشاره بھ بخش غیرفیزیکی 
 این است محیوانات نیز دارای "روح" ھستند. قبول یا رد این موضوع، اینجا مورد نظر نیست. موضوع مھ

کھ طبق کتاب مقدس، روشی کھ انسان روح خود را دریافت کرد، کامأل منحصر بھ خود اوست. او آن را 
 !مستقیمأ از شخص خدا دریافت کرد

 
خدا با کالم خود، جھان را بوجود آورد. او بخش مادی آدم را از خاک، شکل داد. اما روح یا موجودیت 
انسان آفریده نشد بلکھ بھ وی افاضھ گردید. خدا از خاک زمین، جسم فیزیکی آدم را سرشت، اما روح او 

دن، دلیل آوردن، گفتگو، انتخاب کر از نَفَِس خدا بود. این افاضھ یا القاء، منبع ظرفیت انسان برای آفریدن،
 خداست.با در شباھت و تجربھ احساسات پیچیده 

 
لھی این نَفَس ا بھ او منتقل کرد کھ او را شبیھ خدا ساخت! چیزیوقتی خدا "نَفَس حیات" را در انسان دمید، 

اندازه بھ ھر مرد و سازد، و ھمان چیزی است کھ ارزشی بیاست کھ انسانھا را از سایر مخلوقات جدا می
 بخشد.زن می

 
 پرسش و تأمل

 
شود کھ نمایندۀ گیرد. ارزش آن از این واقعیت ناشی مییک اسکناس کاغذی ارزشش را از خودش نمی

اند. اسکناس از یک ای است کھ در خزانۀ امن کشور، اندوختھچیزی باارزش، یعنی معموأل طال یا نقره
قره است. بھ ھمین شکل، انسانھا، یعنی ھمۀ مردم، ارزشمندند زیرا نظر، "صورت" چاپ شدۀ آن طال یا ن

دارد. بسیاری از مردم معتقدند کھ ارزش و بھای آنھا  کراناند کھ ارزشی بیشده در صورت خدایی ساختھ
مقدس، ھمۀ ما چیزھایی مثل کارآمدی، ثروت، شھرت، قیافھ و غیره است. اما براساس کتاببر مبنای 

 ایم.یرا بھ صورت خدا ساختھ شدهارزشمندیم ز
 

آیا بھ غیر از خدا، دلیل دیگری برای احساس ارزشمند بودن، دارید؟ اگر آن دلیل دیگر از شما  •
 افتد؟گرفتھ شود، برای حس عزت نفستان چھ اتفاقی می

 
ھای رفتار غیرانسانی انسانھا با ھمدیگر است: جنایتھای جنگی، قتل تاریخ بشر سرشار از نمونھ •

عام، تروریسم، و غیره. اگر ھر انسان روی کرۀ زمین باور داشت کھ ھمۀ افراد دیگر روی زمین 
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ارزشی بیکران دارد چون بھ صورت خدا آفریده شده است، در این رفتارھا چھ تفاوتی بوجود 
 آمد؟می

 
 شدر تصویرشخصی او از خوداگر کسی واقعأ باور کند کھ بھ صورت خدا ساختھ شده، چھ تأثیری  •

 اشت؟خواھد د
 

 ند)؟کند (یا باید ایجاد کاید، چھ تفاوتی در شما ایجاد میدانستن اینکھ شما بھ صورت خدا ساختھ شده •
 

 گیری و عملتصمیم
 

 است، بخوانید: 17-13: 139متن زیر را کھ برگرفتھ از مزمور 
 

 "زیرا باطن مرا تو آفریدی،
 تو مرا در رحم مادرم درھم تنیدی.  

 ام؛گویم، زیرا عجیب و مھیب ساختھ شدهمی تو را سپاس
 انگیزند،اعمال تو شگفت

 داند.جان من این را نیک می
 ام از تو پنھان نبود،استخوانبندی

 شدم.چون در نھان ساختھ می
 شدم،آنگاه کھ در ژرفای زمین تنیده می

 دید.دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می 
 ھمۀ روزھایی کھ برایم رقم زده شد، در کتاب تو ثبت گردید، 

 پیش از آنکھ ھیچ یک ھنوز پدید آمده باشد.
 ھای تو برایم چھ ارجمند است!"خدایا، اندیشھ

 
مقدس نیامده است، اما ھرقدر تصویر (یا درکی) کھ یک ھرچند عبارت "تصویرشخصی" ھرگز در کتاب

تر خواھد بود. وقتی ما تر و واقعیتصویری کھ از خود دارد، درست تر باشد،شخص از خدا دارد حقیقی
کند، آمده) ما را ساختھ است، و ھرکاری کھ خدا می 139فھمیم کھ خدا (ھمانطور کھ در مزمور واقعأ می

ریم، مثبت خواھد آومی)، آنگاه مطمئنأ تصویری کھ از خود در ذھن 32:4نقص است (تثنیھ کامل و بی
شروع یک تصویر شخصی خوب، داشتن تصویری خوب از خداست. تصمیم راسخ بگیرید کھ بود. نقطۀ 

 درک خود را از خدایی کھ شما را ساختھ است بیشتر کنید و با این کار خودتان را بھتر بشناسید!
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 2بخش  –آفرینش آدم و حوا 
 10درس   1فصل 

 
 آنھا را نیافرید تا خدایی کنند.

 د، آدم و حوا آفریده شدند تا نور خدا را انعکاس دھند.سازھمانطور کھ ماه، نور خورشید را منعکس می
 
 1امید، فصل -      
 

 مندی جاودانی از اوست.خدا و بھره تجلیل (جالل دادن)فرجام اصلی انسان، 
 
 رر، نسخۀ کوتاھتتِ مینسوست )پاسخ بھ پرسشھای دینیکاتِچیسم (-     
 م. 1640سال  نگارش        
 

 مشاھده و بررسی
 

در درس قبل این حقیقت را بررسی کردیم کھ انسان بھ صورت خدا آفریده شد. در این درس بھ ھدف خدا 
مقدس وجود دارد کھ مطالعۀ کامل آنھا بھ ما در درک پردازیم. آیات زیادی در کتاباز آفرینش انسان می

بندی ای وجود ندارد کھ بھ تنھایی این موضوع را جمعد. اما، آیھکنھدف خدا از آفرینش انسان، کمک می
 ای وجود ندارد.مقدس چنین آیھنماید، دستکم برای اکثر پژوھشگران کتاب

 
مقدس از ھدف خدا در آفرینش انسان وجود دارد. این اما سندی ھست کھ در آن عبارت جمع بندی کتاب

قدس، مپژوھشگران کتابمینستر نام دارد، و عبارت مورد نظر از آن در باال آمده است. وست کاتچیسمسند، 
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اند، و ما آن را بھ عنوان نقطۀ مرجع آنچھ مجموعۀ امید دربارۀ را بھ طور گسترده پذیرفتھدقت این عبارت 
 دھیم.گوید، قرار میھدف خدا از آفرینش انسان می

 
شود، خورشید است. درخشندگی خورشید بھ قدری جھان ما دیده میبدون شک، درخشانترین جسمی کھ در 

با  گردد.بھ چشمھا می یزیاد است کھ خیره شدن مستقیم و غیرمسلح بھ آن، موجب آسیب غیرقابل جبران
خالص  یابیم کھ خدا نوردرمی 5: 1یوحنا 1اندازه بیشتر از خورشید است. در اینحال، درخشندگی خدا بی

توانند جالل خدا را نظاره بینیم کھ خدا زنده است! چگونھ مردم میمی 20: 33و پاک است. در خروج 
 تواند او را مستقیمأ نگاه کند و زنده بماند؟کنند وقتی درخشندگی او بھ حدی است کھ انسان نمی

 
د کھ ویدئوی امی بشناسیم. قسمت منتخبتوانیم خدا را از خلقتش را بھ یاد آورید کھ می 20: 1تعلیم رومیان 

قدسی ممقایسھ رابطۀ خورشید و ماه، با رابطۀ خدا و انسان، ما را متوجھ این اصل کتاب در باال آمده، بوسیلۀ
 سازد. می

 
گوید کھ خدا مرد و زن را نیافرید تا خود "خدایی" کنند، بلکھ تا انعکاسی از نور خدا ویدئوی امید چنین می

تاباند. وقتی انسان بھ راستی نور ماه را مورد توجھ و بررسی انطور کھ ماه نور خورشید را بازمیباشند، ھم
قرار دھد، نھایتأ باید بھ منبع آن یعنی خورشید برسد. بھ این ترتیب، ماه توجھ ما را بھ درخشندگی خورشید 

توجھ دیگران بھ جالل خدا کنیم، باعث جلب کند. وقتی ما نور خدا را در زندگیمان منعکس میجلب می
دھیم، و این امر ما را بھ ھدف از موجودیت انسان طبق بیانیۀ شویم. بھ گفتۀ دیگر، خدا را جالل میمی

 ).16: 5گرداند (متی مینستر بازمیکاتچیسم وست
 

و ند" کاگر بخواھیم این موضوع را کمی بیشتر بسط بدھیم، توجھ کنید کھ ماه ھمانطور کھ ھست "عمل می
دھد، بلکھ عملکردش بخاطر ارتباطی است کھ با خورشید دارد. اگر ماه در این راه تالش خاصی انجام نمی

گرفت. اما بھ این دلیل کھ ماه قادر توانست نور خودش را تولید کند، آنگاه جالل خورشید را از آن میمی
 است.بھ تولید نور نیست، تمامی جالل و شکوه اصلی، در واقع مختص خورشید 

 
ھ بکوشند تا برای خدا نور (جالل) تولید کنند، ولی ما ھم مثل ماه، منبع نور نیستیم. بعضی از مردم می

توانید کرد." اما درست مانند ماه، خوانیم، "جدا از من، ھیچ نمیمی 5: 15ھمین دلیل است کھ در یوحنا 
با اوست. جالل دادن خدا آن قدرھا  توانایی انعکاس نور خدا توسط ما نتیجۀ مستقیم ارتباط شخصی ما

دھیم ندارد، بلکھ بیشتر کاری است کھ او در نتیجھ ارتباطی کھ ارتباطی با کارھایی کھ برای او انجام می
 دھد.با ھمدیگر داریم، انجام می

 
 پرسش و تأمل

 
 آیا ارتباطتان با خدا بھ نوعی ھست کھ بھ شما توانایی انعکاس نور و جالل او را بدھد؟ •

 
کند تا موثرتر (و منعکس آیا ارتباطتان با خدا بیش از پیش در صمیمیت رشد می •

 تر) از گذشتھ جالل او را بر جھان اطرافتان بتابانید؟کننده
 

39 
 



 گیری و عملتصمیم
 

ھ در این راھنمای مطالعھ مراجع شناخت خدا قسمتاگر نتوانستید بھ سئوال اول درباال جواب مثبت بدھید، بھ 
 کنید.

 
بخوانید، و قدمھایی کھ در این قسمت شرح داده شده، بررسی کنید، سپس بدون تأمل از آنھا در حال دعا 

ما ، بھ سادگی از او بخواھید شتان با خدا پیش برویددر رابطھ ندارید بیش از اینپیروی نمایید. اگر آمادگی 
 را آماده سازد.

 
مینستر در باال را اینطور اصالح کرده و وست یکی از پژوھشگران معاصر کتاب مقدس عبارت کاتچیسم

آیا امروز از  1مندی جاودانی از اوست.گوید ھدف از آفرینش انسان جالل خدا بوسیلۀ (بجای "و") بھرهمی
اید؟ اگر جوابتان منفی است، مقصر خودتان ھستید. شاید بھتر باشد اید و لذت بردهمند شدهحضور خدا بھره

 اره بر آنچھ واقعأ اھمیت دارد، متمرکز شوید.کمی توقف کنید و دوب
 
 

 برای مطالعھ بیشتر
 

؛ از 2006، دیزایرینگ گاد(خدمات .جان پایپر، خدا ما را برای جالل خود آفرید •
 ). ( 1980ژوئیھ  27موعظۀ 

http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1980/238_God_Created_U
s_for_His_Glory/ 2006نوامبر  15). برداشت. 
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 دو راه –دو درخت 
 11درس   2فصل 

 
نواز و خوش خوراک را از زمین رویانید. درخت حیات در وسط باغ و یھوه خدا ھمھ گونھ درختان چشم

توانی از ھر یک از نیک و بد... و یھوه خدا آدم را امر کرده، گفت: "تو می بود، و نیز درخت شناخت
درختان باغ آزادانھ بخوری؛ اما از درخت شناخت نیک و بد زنھار نخوری، زیرا روزی کھ از آن بخوری 

 بھ یقین خواھی مرد."
 17-16، 9: 2پیدایش -         
 

 در وسط آن باغ، دو درخت بودند.
 و دیگری، درخت شناخت نیک و بد. یکی درخت حیات،
رخت شناخت نیک و بد بخورد، تواند از ھریک از درختان باغ بخورد، اما مبادا از دخدا بھ آدم گفت می

 این کار را بکند بھ یقین خواھد مرد. زیرا اگر
 2امید، فصل -         
 

 مشاھده و بررسی
 

. خدا آدم و حوا را آفرید و آنھا را در تقابلیبودیم، نھ  درامھای تا بھ حال در داستان خدا، فقط شاھد صحنھ
کرد. اما دو درخت در وسط آن باغ بودند. یکی باغ زیبایی قرار داد کھ ھمۀ نیازھای آنھا را برطرف می

 مرگی روحانی و در نھایت مرگ جسمانی. ابتدا؛ شدمی مرگموجب دیگری و بخشید، حیات می
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افق تو اند. اکثر آنھا معنای این دو درخت را بررسی کرده ،سرتاسر تاریخ مقدس درآموختگان کتابدانش
درخت شناخت نیک و بد را نمایانگر تالش  1دارند کھ این درختان نمایندۀ دو رویکرد متفاوت بھ خداست.

دانند، کھ اغلب بوسیلۀ دانش انسان برای رسیدن بھ خدا و جلب رضایت او از طریق کوششھای انسان می
گوید انتھای این رویکرد مرگ مقدس میگیرد. کتابختن و تالش برای انجام آنچھ درست است، انجام میآمو

 2است.
 

شود کھ "زنده است، نھ بوسیلۀ گوید، بھ انسان یادآور میاما درخت حیات، طبق آنچھ ژان کالوین الھیدان می
-نیست، بلکھ از خدا سرچشمھ میقدرت خودش، بلکھ بخاطر مھربانی خدا؛ و زندگی یک فضیلت ذاتی 

م توانیرحمتی کھ ما استحقاقش را نداریم و نمی -بخش خداستدرخت حیات نمایانگر رحمت حیات 3گیرد."
 توان بھ آن دست یافت.کسب کنیم، بلکھ فقط با فروتنی و شکرگزاری می

 
مندی جاودانی از و بھرهھدف از زندگی انسان، جالل دادن (تجلیل و تکریم) خدا در درس قبل، دیدیم کھ 

شتر شود، بلکھ بیکنیم، نمیاوست. در خاتمھ گفتیم کھ اجرای این ھدف مربوط بھ کارھایی کھ برای خدا می
کنید کھ موضوع این درس دھد. اگر فکر میمربوط است بھ آنچھ او در نتیجھ ارتباطمان با وی، انجام می

بھ خود و اتکا بھ خدا موضوعی است کھ اغلب در  مشابھ درس قبل است، حق دارید. تضاد میان اتکا
 خورد.سراسر داستان خدا بھ چشم می

 
 پرسش و تأمل

 
کنند؟ چرا بسیاری از مردم درخت شناخت چرا مردم اینقدر در زندگی و ارتباطشان با خدا جد و جھد می

ھرگز خبر خوش رحمت کنند، نھ درخت حیات را؟ اغلب اوقات بھ این دلیل کھ نیک و بد را انتخاب می
 اند و تمایل یا توانی برای پذیرش خداشاید ھم شنیده اند.شنوید، نشنیدهحیات بخش خدا را کھ شما اکنون می

بھ دام خوردن از  ندارند. حتی کسانی کھ واقعأ عالقمند بھ شناخت و پیروی از خدا ھستند، ممکن است
 .درخت شناخت بیفتند

 
م از کداتا بحال دو درخت در درس امروز ھستید، از خودتان بپرسید: "من در حالیکھ مشغول بررسی این 

 ام؟"خورده
 

 گیری و عملتصمیم
 

شود. اگر ھنوز نوعی ارتباط صمیمانھ و ارتباط یافتن با خدا آغاز می خوردن از درخت حیات بوسیلۀ
شخصی با خدا ندارید کھ از نیکویی او نسبت بھ خودتان در زندگی و فراتر از آن آسوده خاطر باشید، ھمین 

خدا عالقمند است کھ او را  ھمین راھنمای مطالعھ کنید.انتھای حاال مدتی را صرف بخش شناخت خدا در 
 مھیا کرده است. بشناسید و راھی را برای این منظور

 
اید، ھمین حاال کمی وقت را قوت خودتان افتاده ارید، اما بھ دام زندگی بھاگر ارتباطی شخصی با خدا د

دارند، قسمتھایی از زندگیتان کھ با جد و صرف تشخیص چیزھایی کنید کھ شما را از توکل بھ خدا بازمی
 بھ بخش رشد در خدا، مراجعھ کنید. ،ترکمک بیشیافتن رود. برای جھد و تالشھای خودتان پیش می
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 تمایل برای ایجاد میل و اشتیاق
 12درس   2فصل 

 
 تمرکز بر ھدف خدا داده شد.بھ آدم آزادی انتخاب، آزادی 

 .ه شد تا خدا را دوست بدارد و از خدا محبت ببیندزیرا انسان آفرید
 نیست.و عشق و عالقھ بدون آزادی انتخاب، واقعی 

 پس آدم این حق انتخاب را داشت کھ از آن میوه بچشد یا نچشد؛ انتخابی کھ عاقبتش مرگ یا زندگی بود.
 2امید، فصل  -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ای کھ خدا بھ آدم گفت از میوۀ درخت شناخت نیک و بد نخورد، آدم در برابر یک انتخاب از ھمان لحظھ
دربارۀ تقابل بزرگ میان عقیده بھ قدرت مطلق خدا (تقدیر یا َجبر) در این دنیا قرار گرفت. مطالب زیادی 

  1و مسئولیت انسان (آزادی یا اختیار) در انتخاب، نوشتھ شده است.
 

سایرین معتقدند کھ انسان موجودی آزاد است کنند؛ گویند کھ خدا سرنوشت ھمۀ افراد را تعیین میبرخی می
قیده رسد، ھر دو عنماید. واقعیت این است کھ بھ نظر مینوشت خود را تعیین میو بوسیلۀ انتخابھایش، سر

کند: یوشع یھودیان را نصیحت می 15: 24مقدس تعلیم داده شده است. بھ عنوان مثال، در یوشع در کتاب
ت خواھیم "...ھمین امروز برای خود برگزینید ِکھ را عبادت خواھید کرد... اما من و خاندانم، یھوه را عباد

 کرد."
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ھ گوید: "شما نبودید کھ مرا برگزیدید، بلکعیسی بھ نزدیکترین دوستان و پیروانش می 16: 15و در یوحنا 
 من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوۀ شما بماند..."

 
تخاب انسان نیست. این ھدف این راھنمای مطالعھ بررسی موشکافانھ و حل تناقض میان تقدیر خدا و ان

بحث الھیاتی فراتر از حوزۀ کار ماست. اما، شاید بد نباشد کمی بر طرز فکر کسانی کھ این مطالب را 
 اند، تأمل کنید.برایتان تھیھ کرده

 
 پرسش و تأمل

 
اند، احتماأل جواب افراد زیادی این نیست کھ با اگر از یکصد نفر بپرسید چگونھ بھ شناخت خدا رسیده

گویند خدا آنھا را یافتھ است. از این گذشتھ، بعضی بلکھ میاند، ھوشمندی زیادشان راھی بھ سوی خدا یافتھ
د کردنکنند کھ ابتدا خدا را رد میاز ھمین افراد احتماأل داستانھای مھیجی دربارۀ این موضوع تعریف می

 اند!و باالخره بھ شناخت او رسیده
 

شان ممکن است شما را بھ حل مجادلۀ الھیاتی از افراد دربارۀ سفر روحانیسئوال کردن از تعداد زیادی 
رید: ای شبیھ این از سئوالھایتان بگیمیان جبر الھی و انتخاب بشر، نزدیک ھم نکند. اما شاید بتوانید نتیجھ

دون دخالت توانیم در طول زندگیمان، واقعأ او را  بھیچکدام نمی، ولی ادیم کھ خدا را رد کنیمھمۀ ما آز
 الھی خودش پیدا کنیم.

 
 گیری و عمل (انجام)تصمیم

 
اید اشتیاق یا تمایلی برای شروع یک ارتباط شخصی با خدا در وجودتان ھست، اما تا شاید احساس کرده

نید، کای دست و پنجھ نرم میاید. شاید ھم شناختی از خدا دارید، ولی با مسئلھبحال قدمی پیش نگذاشتھ
وانید از تکھ برای بیرون رفتن از آن یا باید جانب خدا را بگیرید، یا خالف آن. یادتان باشد، نمیای مسئلھ

 اید.انتخاب سرباز بزنید. اگر جانب خدا را نگیرید، جانب مقابل او را گرفتھ
 

د از یتوانتوانید خدا را انتخاب کنید، دستکم میکنید نمیشرایط ھرطور ھم کھ باشد، حتی اگر احساس می
 د.، بھ شما یاری دھاو بخواھید در انتخاب پیش رو

 
ا در ر الزم تمایل شور وتان منفی است، از خدا بخواھید آیا مایلید این تمایل در شما ایجاد شود؟ اگر جواب

 شما بوجود آورد.
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 بھ خدا عشق بورزیم و از او محبت ببینیمآفریده شدیم تا 
 13درس 2فصل 

 
 و از او محبت ببیند. ن آفریده شد تا بھ خدا عشق بورزدزیرا انسا

 2امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

بھ ھر شخص داریم، تأثیر غیرقابل اجتنابی بر واکنشمان نسبت بھ او دارد. مثأل نسبت کھ ما  فرضیپیش
از دستتان بسیار عصبانی است، حاال اگر  شنوید کھ رئیس بخش،تصور کنید از یکی از ھمکارانتان می

 شود، چھ احساسی خواھید داشت؟ناگھان ببینید کھ رئیس مربوطھ از در دفترتان وارد می
 

شان تان گوش بدھید و اتومبیل پلیس را ببینید کھ آژیرکیا اگر مشغول رانندگی باشید و بھ موسیقی مورد عالقھ
 رود تا ببینید مبادا سرعتتان بیشتر ازسنج نمینگاھتان بھ سمت سرعتشود، آیا ناگھان بھ شما نزدیک می

 کار را خواھید کرد.سرعت قانونی باشد؟ اگر مثل اکثر مردم باشید، درست ھمین
 

ل باال مان بھ اوست. نقل قوفرض ما نسبت بھ خدا، تعیین کنندۀ اصلی واکنش فوریپیش بھ ھمین ترتیب،
از درسھای قبل دیدیم، اما بر آن تأمل نکردیم. از آنجایی کھ این عبارت ساده از ویدئوی امید را در یکی 

اش تعمق بیشتری کنیم. اگر این بسیار اھمیت دارد، بیایید دوباره نگاھی بھ آن بیندازیم و دربارۀ معنی
ا بر نتواند تبدیل بھ پایھ و اساس تمامی حقایق دیگری شود کھ در داستان خدا، بعبارت درست باشد، می

دھیم. اگر اشتباه باشد، دیگر لزومی ندارد بھ خودتان روایت [ویدئوی] امید، مورد مطالعھ و بررسی قرار می
 زحمت دھید کھ این دروس را دنبال کنید.
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تواند حق مطلب را دربارۀ عبارت منتخب در باال، ادا کند. بھ ھمین مقدس نمیاستناد بھ چند آیھ از کتاب

 مانطورھتمام داستان خدا را  حقیقتأ وقتیامید، و این راھنمای مطالعھ تدوین شدند. فقط  دلیل است کھ دروس
ی ارای ما بھ ثبت رسیده، مورد بررسی قرار دھیم، خواھیم توانست تا حدودی حقیقت آیھمقدس بکھ در کتاب

 گوید: "خدا محبت است."را درک کنیم کھ بھ سادگی می 8: 4یوحنا 1مثل 
 

ند کنماید، بلکھ: خدا محبت است. خدا محبت میگوید کھ خدا محبت میدربارۀ آیۀ باال بیندیشید. نمیای لحظھ
دھد، چون محبت کردن در شخصیت چون محبت است. خدا ھیچ کاری را خارج از محبت خود انجام نمی

 او نھفتھ است.
 

درک نظری محبت او رشد کنیم، اما  تواند بھ ما کمک کند تا درھرچند مطالعھ عمیق داستان خدا میالبتھ 
مان است کھ در عمق وجودمان حقیقت تجربۀ محبت خدا در پستی و بلندیھا، و پیچ و تابھای زندگیبا فقط 

فھمیم. نیاز ھمۀ ما این است کھ این حقیقت در وجودمان طوری َحک شود کھ ھرگونھ تصویر آن را می
پاک کند و بجای آن تصویر واقعی و درستی برجا بگذارد.  خدا داشتھ باشیم،از مخدوشی را کھ ممکن است 

 توانیم آنطور کھ باید و شاید بھ او واکنش نشان بدھیم.پیش از اینکھ خدا را آنچنان کھ ھست بشناسیم، نمی
 

 پرسش و تأمل
 

آن رئیس خشمگین یا پلیس فرضی کھ امروز نسبت بھ خدا دارید چیست؟ آیا او را ھمچون پیش •
بینید؟ آیا در نظرتان، خدا پدریا دوستی مھربان است؟ در این لحظھ ابتدای این درس میراھنمایی 

 خواھید بدھید، فکر کنید.ای دربارۀ جوابی کھ میفرضی دربارۀ او دارید؟ لحظھچھ پیش
 

آید؟ این تصویر چھ تأثیری بر واکنشی دارد کھ امروز نسبت تصویری کھ از خدا دارید، از کجا می •
 دھید؟نشان میبھ خدا 

 
بت کنید؟ دلیل جواب مثتوانید بگویید کھ در ھمین لحظھ محبت خدا را در زندگیتان تجربھ میآیا می •

 اید کھ در تجربۀ حال حاضرتان تأثیرگذار است؟ای داشتھتان چیست؟ در گذشتھ چھ تجربھیا منفی
 

 گیری و عملتصمیم
 

شان بپردازید. شاید الزم باشد وقت قابل را بھ تأمل دربارهسئواالت باال ارزشش را دارد کھ دقایق بیشتری 
تان زم شد، این تفکراتتوانید اگر التوجھی را بھ تأمل دربارۀ این سئواالت و جواب بھ آنھا صرف کنید. می

 بھ طور روزانھ ثبت کنید. ایرا در دفترچھ
 

دار شده است. از او بخواھید خدشھاز خدا بخواھید تا بھ شما نشان دھد چگونھ تصویر او در ذھنتان 
تصویری درست از خودش برایتان نقاشی کند. بھ یاد داشتھ باشید کھ طراحی چنین شاھکاری ممکن است 

 یک عمر طول بکشد، اما ارزشش را دارد!
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 دشمن ناراضی ما
 14درس    2فصل 

__________________________________________________ 
 

پیش از اولین نَفَس آدم، خدا تعداد زیادی موجودات روحانی بھ نام فرشتگان آفریده بود. بھ این موجودات 
 قوت و ھوشمندی زیادی برای خدمت بھ خدا بر زمین و در مکانی آسمانی بھ نام بھشت داده شده بود.

 .ت بیشتری از سایرین سپرده شدبھ یکی از فرشتگان قدر
شناسیم از انجام ھدفی کھ برای آن آفریده شده بود، رضایت او را بھ نام شیطان میاین فرشتھ کھ امروز 

 نداشت.
 خواست جای خدا بنشیند.او می

 پس شیطان دشمن خدا شد، و تعداد زیادی از فرشتگان را در سرپیچی از خدا رھبری کرد.
 بیرون افکنده شد.بھ این ترتیب شیطان از موقعیت خاصی کھ نزد خدا داشت، 

 2امید، فصل -         
 

 مشاھده و بررسی
 

گویند کھ ما یک مدعی، یک خصم، یک دشمن در این زندگی داریم. مقدس و سری درسھای امید میکتاب
مقدس دربارۀ داستان آفرینش و سقوط شیطان خوانند. روایتھای زیادی در کتابامروز او را شیطان می

خواھد دربارۀ این فرشتۀ سقوط کرده برای نشان دادن آنچھ خدا میھای موجود، وجود ندارد. اما تعداد متن
 . کندھ خدا را بھ چالش کشید،  کفایت میبدانیم، ک
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-12: 28و حزقیال  14-12: 14مقدس در اشاره بھ سقوط شیطان بھ اشعیا پژوھان کتاببسیاری از دانش
ند. با وجود اینکھ این دو متن بھ طور عام اشاره بھ پادشاھان بابل و صور دارند، اما نمایاشاره می 18

ای کھ از معنای دومی ھم در آنھا ھست کھ اشاره بھ شیطان دارد، یعنی قدرت روحانیبسیاری معتقدند کھ 
  1کند.آن پادشاھان حمایت می

 
رد، اما شیطان راضی بھ انجام ھدفی نبود کھ دھند کھ خدا چیزی را از شیطان دریغ نکاین متون نشان می

اش، دست بھ شورش زد و با این کار، ھرچھ داشت از دست برایش آفریده شد. او برای ابراز نارضایتی
داد. در واقع شیطان تبدیل بھ منفورترین موجود در تمامی آفرینش گردید، و پایان کار او آنطور کھ بھ 

 ا برگزید!اھد بود. او مخالفت با خدا رزودی خواھیم دید، حتمی و فجیع خو
 

 پرسش و تأمل
 

دھید؟ بسیاری دانید، آیا با خشنودی آن را انجام میاید؟ اگر میدانید برای چھ ھدفی آفریده شدهآیا شما می
 از مردم چنین نیستند. بھ آیات زیر درمورد آفرینش ھدفمندتان توجھ کنید:

 
گویم، زیرا عجیب و مھیب در رحم مادرم در ھم تنیدی. تو را سپاس می"زیرا باطن مرا تو آفریدی؛ تو مرا 

ن ام از تو پنھان نبود، چوداند. استخوانبندیانگیزند، جان من این را نیک میام؛ اعمال تو شگفتساختھ شده
ید. دشدم، دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا میشدم. آنگاه کھ در ژرفای زمین تنیده میدر نھان ساختھ می

ھمۀ روزھایی کھ برایم رقم زده شد در کتاب تو ثبت گردید، پیش از آنکھ ھیچ یک ھنوز پدید آمده باشد. 
 ھای تو برایم چھ ارجمند است! جملۀ آنھا چھ عظیم است! خدایا، اندیشھ

 )17-13: 139ر (مزمو
 

ام دھیم، کارھایی کھ خدا ایم تا کارھای نیک انج"زیرا ساختۀ دست خداییم، و در مسیح عیسی آفریده شده
 از پیش مھیا کرد تا در آنھا گام برداریم."

 )10: 2(افسسیان 
 

 و بھ ھدفی آفرید. -بینیم کھ خدا ما را آفریدمقدس میدر این قسمتھای کتاب
 

 اید، در تصور خود دارید؟شده تر از آنچھ برایش ساختھبخشآیا ھدفی رضایت •
 

آموزیم؟ خدا او را نیز برای انجام ھدفی آفرید، اما او از آن سرپیچی از نمونۀ شیطان چھ چیزی می •
 کرد و بھ دنبال نقشۀ خود رفت.

 
 ای؟"خواھم کسی باشم کھ مرا ساختھچرا ممکن است یکنفر بھ خدا بگوید: "من نمی •

 

 گیری و عملتصمیم
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باشد درد دلی صمیمانھ با ای ھستید کھ خدا برای زندگیتان دارد، شاید الزم اگر در کشمکش با نقشھ
تان بکنید. نقشۀ او برای شما ھمواره بھتر از ھرچیزی است کھ تصورش را دارید، ھمانطور کھ آفریننده

 یابیم:در آیھ زیر این دلگرمی را می
 

د بختی، تا بھ شما امیدانم، کھ فکرھای سعادتمندی است و نھ تیره"زیرا فکرھایی را کھ برای شما دارم می
 ).11: 29" (ارمیا ای عطا کنمو آیندهبخشم 

 
شناسم؟" دانید، از خودتان بپرسید: "من چقدر خدا را میاگر ھنوز چیزی از ھدف خدا از زندگیتان نمی

رگز ھشود کھ این ھدف را برایتان تعیین کرده است. اگر با شناختن کسی آغاز میچون درک ھدف زندگی، 
 مطالبی کنید کھ مروراید، ھمین حاال کمی وقت صرف خواندن یا قدمی برای شناختن واقعی او برنداشتھ

 ایم.برایتان در انتھای این راھنمای مطالعھ در بخش شناخت خدا نگاشتھ
 

کنید راضی بھ انجام آن نیستید. تا حدود زیادی از ھدف خدا برای زندگیتان آگاھید، اما احساس میشاید 
کنید. دوست عزیز، مرتکب ھمان اشتباھی کھ شیطان غرورتان فرار میشاید ھم از آن ھدف بخاطر ترس یا 

کرد، نشو. خدا درسی برای تو دارد. در رشد ارتباطی کھ با خدا داری، کوشا باش و بدان وقتی با خوشی 
پذیرای او شوی: "او مراد دلت را بھ تو خواھد داد. راه خود را بھ خداوند بسپار، و بر او توکل کن، کھ او 

 ).5-4: 37خواھد کرد" (مزمور  عمل
 
 

 جنگ بزرگ مطمئنپایان 
 15درس  2فصل 

__________________________________________________ 
 

مقدس گردد تا قدرت خدا را برباید و اھداف خدا را در زندگی ما مخدوش کند. اما کتابدشمن ما شیطان، می
خدا و فقط خدا حرف آخر را خواھد زد. بنابر آنچھ  ویدئوی گوید کھ او پیروز نخواھد شد. بھ روشنی می

 گوید:امید می
 

 است. مطلقتواند خدا را مغلوب کند، چون خدا قادرشیطان نمی
و روزی خواھد رسید کھ شیطان و ھمۀ دیوھا در مکان عذاب ابدی کھ خدا برایشان تدارک دیده، انداختھ 

 شوند، مکانی بھ نام دریاچۀ آتش.
 از آن، شیطان در تالش برای از بین بردن آنچھ خدا دوست دارد،اما پیش 

 کند، تا بھ خدا آسیب برساند.ھرچھ در توان دارد می 
 2امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 
 1ود.شای از آتش افکنده میگوید کھ شیطان تا ابد بھ دریاچھمقدس از روزی سخن میآخرین کتاِب کتاب  

خوانیم پس از مغلوب شدن شیطان، خدا "ھر اشکی را از چشمان آنھا پاک در ھمان کتاب است کھ می

49 
 



خواھد کرد. دیگر از مرگ و غم و گریھ و درد و رنج خبری نخواھد بود، زیرا چیزھای کھنھ درگذشتھ 
 ).4: 21است" (مکاشفھ 

 
ھانی بدون رنج یا مرگ در آینده را عجب روزی خواھد بود! آیا مشتاق آمدن چنین روزی ھستید؟ آیا ج

گوید آمدن آن روز نھ فقط ممکن، بلکھ حتمی است. با نگاھی کھ توانید تصور کنید؟ طبق آنچھ خدا میمی
ما بھ این جھان داریم، تصور روزی بدون مرگ، غم، گریھ و درد مشکل است. اما دیدگاه قابل مالحظۀ 

 دیگری نیز وجود دارد.
 

ی ھای دقیقای از جنس بوم نقاشی، بوسیلۀ ِگِرهدوزی است کھ بر روی پارچھنوعی ھنر قالب ،سوزن دوزی
کند. وقتی بھ نمای سوزن دوزی نگاه ھای زیبایی را ترسیم میشود، و اغلب تصاویر و صحنھانجام می

 ر کامأل در ھم و برھا بھ نظکنیم، گِرهپارچھ را پشت و رو می بینیم، اما وقتیکنیم، طرحی زیبا را میمی
 رسند.ھم و زشت بھ نظر می

 
است. اغلب بھ نظر بسیار پرھرج  دوزیکنیم نیز گاھی مانند پشت پارچۀ سوزنجھانی کھ در آن زندگی می

صویر تشود. اما اگر بتوانید و مرج، و مواقعی کھ گرفتار درد و رنج ھستیم، حتی زشت و تاریک دیده می
ت. ای دارد و نتیجۀ آن نقشھ زیباسشوید کھ آفرینندۀ ما نقشھآن ببینید، متوجھ می تمام شدۀ طرح الھی را روی

ین داشتھ توانیم یقمقدس در اختیار ما گذاشتھ است. میاش را در کتابنقشۀ خدا ناپیدا و پنھان نیست. او نقشھ
 نقص است.باشیم کھ نقشۀ او نیکو و بی

 
 پرسش و تأمل

شود کھ نھ فقط برای کل جھان، بلکھ برای ھر یک از افراد بھ ما یادآور میدر سرتاسر کتاب مقدس، خدا 
ز دوزی بوده است؟ صرفنظر اای دارد. آیا تا بحال شرایط زندگیتان مثل پشت پارچۀ سوزنبشر نیز نقشھ

نچھ ای برای زندگی شما دارد و آن نقشھ از دیدگاه او کامأل با آظاھر امر در "پشت" این پارچھ، خدا نقشھ
 مقدس، دیدگاه خدا را بدانیم.توانیم با خواندن کتابرسد، متفاوت است. میبھ نظر می

 
، داندارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدهدھد کھ "در حق آنان کھ خدا را دوست میمقدس وعده میکتاب

و ھیچکس  2ای دارد،). خدا برای شما نقشھ28: 8ھمھ چیزھا با ھم برای خیریت در کار است" (رومیان 
رتی برای تغییر آن نقشھ ندارد. اطمینان داشتھ باشید کھ با مخالفتھایی روبرو خواھید حتی شیطان ھیچ قد

کنند: "آن کھ در شماست از آن کھ در دنیاست گوید برای کسانی کھ از خدا پیروی میمقدس میشد، اما کتاب
 ).4: 4یوحنا 1بزرگتر است" (

 
 گیری و عملتصمیم

 
مقدس، یعنی کالم خدا را خوب بخوانید و کنید؟ کتابدوزی" نگاه میآیا در زندگی بھ "پشت پارچۀ سوزن

 خواھد در زندگیتان بیافریند، کشف نمایید.تصویر زیبایی را کھ خدا می
 

، دنادارند و بر طبق اراده او فراخوانده شدهدیدیم کھ "در حق آنان کھ خدا را دوست می 28: 8در رومیان 
 ھمھ چیزھا با ھم برای خیریت در کار است".
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دارید، این آیھ برای شماست. از خدا بخواھید ارتباط عاشقانۀ شما با خدا چگونھ است؟ اگر او را دوست می
دھد، از او ھر مانعی را در ارتباطتان با او از میان بردارد. اگر او مانعی را در این میان بھ شما نشان می

 ا آن را کنار بزنید.کمک بخواھید ت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چھرۀ زیبای شریر
 16درس  3فصل 

_________________________________________________ 
  
 

و اما مار از ھمۀ وحوش صحرا کھ یھوه خدا ساختھ بود، زیرکتر بود. او بھ زن گفت: "آیا خدا براستی 
خوریم، اما زن بھ مار گفت: "از میوۀ درختان باغ می یک از درختان باغ نخورید؟"گفتھ است کھ از ھیچ

خدا گفتھ است، <از میوۀ درختی کھ در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید.> مار بھ 
داند روزی کھ از آن بخورید، چشمان شما باز خواھد شد و زن گفت: "بھ یقین نخواھید مرد. بلکھ خدا می

 نیک و بد خواھید بود."ھمچون خدا شناسندۀ 
 5-1: 3پیدایش -       
 

 زد، شیطان با او گفتگو کرد. و اما یک روز کھ حوا در باغ، کنار درخت شناخت قدم می
 حوا ترسی نداشت، چون ھنوز ترس وارد جھان نشده بود.

سئوال برد. حوا شیطان از او دربارۀ میوۀ ممنوعھ پرسید. او ھشدار خدا و نیت او نسبت بھ انسان را زیر 
 و از آن خورد. وارسی کردداد و کم کم بھ خدا مشکوک شد. او میوۀ آن درخت را گوش می

 آنگاه میوه را بھ آدم داد، و او نیز خورد.
 آنھا متوجھ شدند کھ عریانند و خجالت کشیدند.و ناگھان 
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 3امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

مقدس کتاب پرداختھ شده است. از متن منتخب 3 جزئیات بیشتری از پیدایشدر این بخش از دروس امید بھ 
در باال، بھ این نکتھ توجھ کنید کھ شیطان بھ صورت یک مار بر حوا ظاھر شد و با او صحبت کرد. اما 

 حوا، برخالف من و احتماأل شما، از این مار نترسید. بیایید دلیل این موضوع را بررسی کنیم.
 

یابیم. اولین موردی نقطھ از داستان خدا ھیچ اثری از وجود ترس در جھانی کھ خدا آفریده نمی تا ایناول، 
توانیم می 2: 9، پس از نااطاعتی آدم از خداست. و از پیدایش 10: 3کھ از ترس بھ ثبت رسیده در پیدایش 

ن رسی ناچیز از انساچنین برداشت کنیم کھ تا آن زمان، حیوانات ترسی از انسان نداشتند (یا دستکم ت
 یک لحظھ تصور کنید کھ حوا تا آن زمان، ھرگز با چیزی روبرو نشده بود کھ او را بترساند!داشتند). 

 
سازد، توجھ کنید. کلمۀ اصلی کھ در پیدایش، مار ترجمھ شده ظاھر میدوم، بھ روشی کھ شیطان خود را 

شیطان  18-12: 28آید. حزقیال "نورانی" میاللفظی بھ معنای تحت nachash(1( ناکاشاز کلمۀ عبری 
گوید: "شیطان خود را بھ شکل می 14: 11قرنتیان 2کند. را موجودی با زیبایی استثنایی توصیف می

 بار ندارد. ر ھمواره صورت ظاھری شرارتد." از این آیات پیداست کھ آن شروآورفرشتۀ نور درمی
 

کنیم. اما در واقع، شیطان اغلب با ظاھری تھدید کننده تصور می معموأل ما شیطان را موجودی فاسد، تیره و
شود. احتماأل شیطان بھ نظر حوا بسیار زیبا بوده است. و گوش سپردن بھ مشورت زیبا بھ ما نزدیک می

توانست داشتھ باشد؟ گذشتھ از ھرچیز، مگر بدست آوردن ھای زیبای خدا چھ اشکالی مییکی از آفریده
 خوبی نیست؟شناخت چیز 

 
توانیم راھی را برگزینیم کھ بھ نظرما و اطرافیانمان خوب و درست است. اما شاید راھی کھ بھ گاھی می

مقدس بارھا از کلمۀ شرارت وجھ طریق الھی نباشد. در کتابرسد، بھ ھیچنظر ما خوب و درست می
ھای است. شرارت یکی از تاکتیک، "انحراف از نیکویی" 2شرارتای کلمۀ استفاده شده است. معنای ریشھ

ای رودررو انجام دھد. گاھی اصلی شیطان است. لزومی ندارد کھ او برای دور نگھ داشتن ما از خدا حملھ
 کند.پیچاند یا عوض میفقط حقیقت را ماھرانھ می

 
 پرسش و تأمل

 
د، ولی داشتن یدیگر نمودتوانید افراد، موارد یا موقعیتھایی را در زندگیتان بھ یاد آورید کھ آیا می •

ا این رسیدند، تفاوت دارند؟ آیوقتی بیشتر با آنھا آشنا شدید، دیدید کھ کامأل با چیزی کھ بھ نظر می
 کند؟ای کھ امروز با آن مواجھ ھستید، کمکی مییادآوری بھ شما در درک مسئلھ

 
نسان راھی ھست کھ در گوید: "پیش روی امقدس نگاه کردیم کھ میای از کتاببھ آیھ 2در درس  •

 ).12: 14انجامد" (امثال نماید، اما در آخر بھ مرگ مینظرش درست می
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 گیری و عملتصمیم
 

 کھ شودمی آغاز کسی شناختن با زندگی، ھدف درک آورید: "این عبارت را بھ یاد می 14شاید از درس 
مانھ کھ بھ شناختی شخصی و صمی ،بشناسیمتوانیم راه خدا را ." وقتی میاست کرده تعیین برایتان را یھدف

 از خود او برسیم.
 

کند تا پولھای قالبی را شناسایی کنند، از آنھا داری آمریکا، کارمندانش را بھ صف میوقتی ادارۀ خزانھ
خواھد بھ مطالعھ و بررسی پول قالبی بپردازند. بلکھ کارمندان وقت بسیار زیادی را صرف آشنایی نمی

 گیرند و امتحانکنند، در دست میکنند. آنھا پول واقعی را با دقت زیادی نگاه میواقعی میکامل با پول 
  3نمایند تا وقتی با پولی تقلبی مواجھ شوند، در یک نظر آن را بشناسند.می

 
آیا . ستدر تاریخ ا خدا نامۀزندگیمقدس بھ یک معنا اید؟ کتابمقدس را خواندهتمام کتابآیا واقعأ تا بحال 

ا داری، مطالعھ کنیم؟ خود رنباید ما داستان خدا را با توجھی بیشتر از وارسی پول بوسیلۀ کارمندان خزانھ
 مقدس و شناخت خدا از طریق کالمش نمایید.متعھد بھ مطالعھ منظم کتاب

 
 برای مطالعھ بیشتر

 
، کاتالوگ شماره 4(پیام شماره  "فریب شریر" از سری درسھای شناخت انسانِری سی. ستِدَمن،  •

برداشت .  (http://www.ldolphin.org/RCSgenesis/0314.html) ). 1968ژانویھ  28، 314
 .2006اکتبر  4

 خط فکری مرگبار
 17درس  3فصل 

__________________________________________________ 
 
 

زیرکتر بود. او بھ زن گفت: "آیا خدا براستی و اما مار از ھمۀ وحوش صحرا کھ یھوه خدا ساختھ بود، 
خوریم، اما یک از درختان باغ نخورید؟" زن بھ مار گفت: "از میوۀ درختان باغ میگفتھ است کھ از ھیچ

خدا گفتھ است، <از میوۀ درختی کھ در وسط باغ است مخورید و بدان دست مزنید، مبادا بمیرید.> مار بھ 
داند روزی کھ از آن بخورید، چشمان شما باز خواھد شد و رد. بلکھ خدا میزن گفت: "بھ یقین نخواھید م

 ھمچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواھید بود."
 5-1: 3پیدایش -       
 

 زد، شیطان با او گفتگو کرد. و اما یک روز کھ حوا در باغ، کنار درخت شناخت قدم می
 د.حوا ترسی نداشت، چون ھنوز ترس وارد جھان نشده بو

شیطان از او دربارۀ میوۀ ممنوعھ پرسید. او ھشدار خدا و نیت او نسبت بھ انسان را زیر سئوال برد. حوا 
 داد و کم کم بھ خدا مشکوک شد. او میوۀ آن درخت را وارسی کرد و از آن خورد.گوش می

 آنگاه میوه را بھ آدم داد، و او نیز خورد.
 خجالت کشیدند. و ناگھان آنھا متوجھ شدند کھ عریانند و
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 3امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

این درس، ادامۀ مطالعۀ ما درمورد گفتگو و تعامل میان شیطان و حوا در کنار درخت شناخت است. بیایید 
 مقدس در باال آمده است، تأمل کنیم.کمی دربارۀ تاکتیک شیطان در مقابل حوا، آنطور کھ در متن کتاب

 
خدا دربارۀ درخت ممنوع گفتھ بود، اینطور برای شیطان تعریف کرد: "از آن نخورید و حوا آنچھ را کھ 

داند روزی کھ از بھ یقین نخواھید مرد! بلکھ خدا میبھ آن دست نزنید، مبادا بمیرید." شیطان جواب داد: "
  1آن بخورید، چشمان شما باز خواھد شد و ھمچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواھید بود."

 
رسد کھ شیطان فقط با خدا مخالف است، یا دستکم تفسیر دیگری از آنچھ خدا گفتھ دارد. بھ تدا بھ نظر میاب

آید کھ تالش او این است کھ حوا از خود بپرسد آیا درست شنیده یا نھ. مطمئنأ یکی از تاکتیکھای نظر می
 اولیۀ شیطان، کاشتن شک و اغتشاش فکری است.

 
واھید توان در پشت این گفتۀ او: "بھ یقین نخشوید. میمتوجھ حیلۀ دیگر شیطان نیز میاما با کندوکاو بیشتر 

تواند؟" شیطان حوا را بھ سمت تواند چنین کاری کند، مینا را بیابید: "ای بابا، واقعأ خدا نمیمرد!" این مع
روزی کھ از آن بخورید،  داندگوید: "بلکھ خدا میدھد. بعد در ادامھ میزیر سئوال بردن نیت خدا سوق می

چشمان شما باز خواھد شد و ھمچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواھید بود." گویی اشارۀ شیطان این است کھ 
اندازد کھ: "آیا واقعأ بھ مرتبۀ واالتری برسد، و ھمین امر حوا را بھ فکر میخواھد حوا شاید خدا واقعأ نمی
 خواھد؟"خدا خوبی مرا می

سئوال بسیار خطرناکی نھفتھ است: "آیا واقعأ خدا نیکوست؟" این سئوال در   ،ط فکریدر کانون این خ
ند، کاین سئوال از خود میطول زمان باعث لغزش بسیاری از مردم شده است. وقتی حوا شروع بھ پرسیدن 

فعت برای منندازد تا ابھ نیت خیر خدا، او را بھ فکر می شک کردنشود. ناگھان در دام پھن شده گرفتار می
 . خود کاری انجام دھد

 
 پرسش و تأمل

 
 اید؟ای از زندگیتان برای اعتماد و توکل بھ خدا دچار تردید شدهآیا شما در حوزه

 
توانید مطمئن باشید کھ او ھرچھ را کھ الزم است خواھد تا بھ او اعتماد کنید، میھرگاه خدا از شما می

ھرچھ را کھ خواستھ باشید بدانید، اما ھرچھ  نھار کرده است. شاید دربارۀ عملکرد او بدانید، برایتان آشک
 الزم بوده بدانید، آشکار کرده است. 

 
حوا پیش از این برخورد با شیطان، آنچھ را کھ خدا دربارۀ درخت شناخت گفت، پذیرفتھ بود. چھ دلیلی 

کرد کھ چون خدا، خداست، میبرای عدم پذیرش داشت؟ او مطابق این باور ساده و درعین حال عمیق عمل 
واقعی  خدا بودنگوید باید پذیرفت. توجھ داشتھ باشید کھ شیطان، حوا را بھ زیر سئوال بردن پس ھرچھ می

دارد نیکویی خدا را زیر سئوال ببرد. وقتی ما با توکل و اطاعت از کند، بلکھ او را وامیخدا ترغیب نمی
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دھیم، نیکویی او را درخواھیم یافت. اگر این شبھھ در ما سخ میشناسیم و پاخدا، خدا بودن او را بازمی
 ادامھ یابد کھ اطاعت الزمۀ ایمان و توکل نیست، ھرگز اطاعت نخواھیم کرد.

 
 گیری و عملتصمیم

 
 توانیم دو درس بسیار عملی در زندگی بگیریم:مقدس میاز این داستان کتاب

 
بُرد ھرگز با شما نخواھد بود. حوا درگیرو دار صحبت  2خود را سرگرم و درگیر با شریر نکنید. •

 با شیطان، در دام او گرفتار شد. مکر و حیلۀ شیطان بسیار بیشتر از حوا و ھمچنین ماست.
 

از خودتان بپرسید: "آیا انتظار من این است کھ پیش از اعتماد بھ خدا در زمینۀ مورد نظرم در  •
ناساند؟" اگر چنین است، شاید الزم باشد قدم ایمان را زندگی، اول او خودش را بیشتر بھ من بش

، شودبردارید. "بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا ھر کھ بھ او نزدیک می
 ).6: 11دھد" (عبرانیان باید ایمان داشتھ باشد کھ او ھست و جویندگان خود را پاداش می

 

 برای مطالعھ بیشتر
 

 ).2006مقدس، کامل خدا". (سازمان کتاب"نقش شیطان در نقشۀ باب ِدفینباو،  •
) http://www.bible.org/page.php?page_id=186( . مطالب بیشتری دربارۀ . 2006سپتامبر  27برداشت

 .دنسقوط، شخصیت و طرز رفتار او، دشمن حوا در باغ ع: شیطان
 

 ؟دقیقأ چھ معنایی دارد –گناه 
 18درس  3فصل 

 
سان گونھ کھ گناه بھ واسطۀ یک انسان وارد جھان شد، و بھ واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدینپس ھمان...  

 ...مرگ دامنگیر ھمۀ آدمیان گردید، از آنجا کھ ھمۀ گناه کردند
 12: 5رومیان -        
 

اتفاق ھولناکی . زده شدندو ناگاه دریافتند کھ عریانند و خجالت. داد، و او خوردآنگاه حوا از آن میوه بھ آدم 
 .چیزی عوض شده بود. افتاده بود

 
، نام آن بیماری. و بواسطۀ نااطاعتی آدم، این بیماری وارد جھان شد. شرارت شیطان مثل بیماری عفونی بود

ارتباط او را با خدا از بین ببرد، و نھایتأ موجب گناه با قدرت در درون ھر فرد در کار است تا . گناه است
 .کنندمی با آن بازیمرگ ھمۀ کسانی شود کھ 

 
آنھا عملی با خوردن آن میوه، . آھنگی کامل با خدا زندگی کنندآدم و حوا آفریده شده بودند کھ تا ابد در ھم

اظ اکنون آنھا ابتدا از لح. کھ شیطان کردخودمختار و ناوابستھ بھ خدا انجام دادند، و این دقیقأ ھمان کاری بود 
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و از طریق آدم، گناه دامنگیر نسلی پس از نسل . کردندروحی و سپس از لحاظ جسمی، مرگ را تجربھ می
 .دیگر شد و تمامی بشریت را تا ھمین امروز مبتال ساخت

 3امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

این کلمھ بیش از ھمھ در مورد عملی علیھ . بھ کار رفتھ است مقدسبار در کتاب 350کلمۀ گناه بیش از 
در ). نیز ترجمھ شده است" خطا"مقدس، اغلب مترادف آن در کتاب(مورد استفاده قرار گرفتھ است  ،خدا

توانیم با در نظر داشتن این موضوع بگوییم کھ می 1.ست"گیری خطانشانھ"، واقع، یکی از معانی اصلی گناه
 .کنیمرویم، در واقع گناه میخداست، و وقتی بھ خطا می راه" نشانھ"
 

دا کند تا علیھ اقتدار خ، تشریح قدرتی است کھ در انسان نفوذ میمقدسمورد استفادۀ دیگر گناه در کتاب
این فقط یک عمل یا عملی برعلیھ خدا نیست؛ بلکھ قدرتی باشخصیت است کھ در ما نفوذ . سرِکشی نماید

این قدرت ). 13-12: 6و رومیان  7: 4مراجعھ کنید بھ پیدایش (خدا دست بھ عمل بزنیم کند تا علیھ می
 .مرگبار از طریق آدم در میان تمامی نسل بشر منتشر شد

 
این بیماری را  2.کندبھ نوعی بیماری عفونی تشبیھ میشوید کھ چرا درسھای امید، گناه را حاال متوجھ می

تشخیص داد زیرا بیماری جسمی نیست، بلکھ یک بیماری روحی است و ھمواره توان با فناوری پزشکی نمی
 .تواند آن را درمان کندفقط خداست کھ می. آوردمرگ را با خود می

 
 پرسش و تأمل

 
کنند تنھا کاری کھ باید بکنیم تا خدا از ما راضی باشد، این است کھ خوب و تصور میبسیاری از مردم 

ھر کسی کھ در زندگی بیشتر خوبی کند تا بدی، بھ بھشت خواھد اصطالح رایج آن است کھ . مھربان باشیم
: 3کھ بر اساس رومیان (نقص داشتھ باشد مسئلھ این است کھ حتی اگر کسی یک زندگی کامل و بی. رفت
تباط نش از ارگناه است، کھ برای دور نگاه داشت آلوده بھ، باز ھم )توانیم داشتھ باشیمھیچ یک از ما نمی 23

ند؛ بلکھ کنما نیستند کھ شکافی میان ما و خدا ایجاد می" گناھان"ببینید، این . کنددرست با خدا کفایت می
شیطان را مورد مالحظھ قرار دادیم و دیدیم کھ بھ خودی خود  17ھمانطور کھ در درس . ماست" گناه"

در کار بودن قدرت خدا در وجودمان در برابر  توانیم بدونھماوردی در برابر او نیستیم، ھمانطور ھم نمی
 .گناه قد علم کنیم

 
 یا احتماأل اعتیادی دارید؟آیا مسائلی در زندگیتان ھست کھ در کشمکش با آنھا ھستید،  •

 
 توانید از آنھا خالص شوید؟کنید نمیھا و تمایالتی در زندگی دارید کھ ھرقدر ھم تالش میآیا کشش •

 
این پرسشھا، آیا برایتان سخت است باور کنید کھ قدرتی بھ نام گناه در  پس از جواب صادقانھ بھ •

 وجودتان درکار است؟
 

 گیری و عملتصمیم
56 

 



 
رسد کھ کامأل از حضور گناه سازد و روزی میاگر بھ خدا اجازه بدھید، او شما را از قدرت گناه آزاد می

مسئلۀ گناه بپذیرید، اعتراف کنید کھ با قدرت خودتان باید جواب خدا را بھ . اما انتخاب با شماست. آزادی یابید
او این شفا را بھ ھمگان ھدیھ . عالج دیگری بھ غیر از شفای خدا وجود ندارد. توانید بر آن غلبھ کنیدنمی
 اید؟آیا ھدیۀ خدا را دریافت کرده. کندمی

 
ھدیۀ خدا و نحوۀ . شودال شما نمیای را نگیرید، آن ھدیھ ملطفأ این موضوع را درک کنید کھ تا وقتی ھدیھ

 .تشریح شده استدریافت آن بھ طور مفصل در بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ 
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
  

 :برای مطالعۀ عمیقتر گناه بھ عنوان بیماری روحانی، بھ منابع زیر مراجعھ کنید
 .1988مجلۀ شاگردی در نوامبر ھام، "قدرت گناه" از مقالۀ دکتر بیل گیل •

)nature/-sin-the-read/not-http://www.lifetime.org/get/equipped/dj( . 2006اکتبر  6برداشت.  
 

 ژان کالوین، انستیتوی دین مسیحی. •
(http://research.yale.edu:8084/divdladhoc/text.jsp?objectid=3154&page=31)  . اکتبر  6برداشت

دھد کھ ما بھ بیماری گناه "پولس در حین اعالم مرگ ھمۀ ما در آدم، بھ سادگی شھادت می. 2006
 ایم."آلوده شده

 
 بھ نقل قول). 55-54، 1996، خدمات اعتماد بھ پرچم حقیقت، 1592( ویلیام پرکینز، ھنر نبوت •

یستر مینمند وتاریخی، دانشکدۀ الھیات وستاز آر.سکات کالرک (پروفسور وابستھ در الھیات نظام
 در مورد شریعت و انجیل.: 1بخش  –کالیفرنیا)، الھیات عھد کالسیک 

)http://public.csusm.edu/guests/rsclark/LawGospel.html( اکتبر  6. برداشت
دھد، و بھ عنوان یک اثر جانبی، آن را . "شریعت، بیماری گناه را در معرض دید قرار می2006

نماید. اما انجیل نھ تنھا بھ زند. اما ھیچگونھ درمانی برایش فراھم نمیکند و بھ ھم میتحریک می
 القدس نیز با آن پیوند دارد."دھد کھ چھ باید کرد؛ بلکھ قدرت روحمی ما تعلیم

(پیبادی، ماساچوست، چاپخانۀ ھندریکسون  5:449، جلد 14ھای جان وسلی در جان وسلی، نوشتھ •
  ازات وسلین در الھیات ارتش نجات.اِرل رابینسون، امتی ). براساس نقل قول1986

vw_sublinks/8E93913570http://www.salvationist.org/extranet_main.nsf/(
C2699B80256F16006D3C6F?openDocument).  

معرفی یک پزشک برای درمان بیماری . "موعظۀ انجیل از سوی دیگر، 2006اکتبر  5برداشت 
است... معرفی یک پزشک بھ کسانی کھ سالم ھستند یا دستکم چنین  بیھوده ‘گناه است. وسلی گفت: 

تصوری دربارۀ خود دارند. اول باید آنھا را متقاعد کنی کھ بیمارند؛ وگرنھ برای کاری کھ برایشان 
 ."’کننددھی تشکر ھم نمیانجام می

 
 
 
 
 

57 
 

http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/not-the-sin-nature/
http://public.csusm.edu/guests/rsclark/LawGospel.html
http://www.salvationist.org/extranet_main.nsf/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثمرۀ گناه –شرم و مالمت 
 19درس  3فصل 

 
 پیش از اینکھ آدم و حوا از آن میوه بخورند، "آدم و زنش ھر دو عریان بودند و شرم نداشتند."

 25: 2پیدایش -        
 

پس از خوردن میوه، "آنگاه چشمان ھر دوی آنھا باز شد و دریافتند کھ عریانند؛ پس برگھای انجیر بھ ھم 
ید، خرامدوختند و لُنگھا برای خویشتن ساختند. و صدای یھوه خدا را شنیدند کھ در خنکی روز در باغ می

و آدم و زنش خود را از حضور یھوه خدا در میان درختان باغ پنھان کردند. ولی یھوه خدا آدم را ندا در 
زیرا کھ عریانم، از این رو خود داده، گفت: <کجا ھستی؟> گفت: <صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم، 

را پنھان کردم.> خدا گفت: <کھ تو را گفت کھ عریانی؟ آیا از آن درخت کھ تو را امر فرمودم از آن 
نخوری، خوردی؟> آدم گفت: <این زن کھ بھ من بخشیدی تا با من باشد، او از آن درخت بھ من داد و من 

ار است کھ کردی؟> زن گفت: <مار فریبم داد و من خوردم.> آنگاه یھوه خدا بھ زن گفت: <این چھ ک
 خوردم.>

 13-7: 3پیدایش -        
 

اتفاق ھولناکی . زده شدندناگاه دریافتند کھ عریانند و خجالت .آنگاه حوا از آن میوه بھ آدم داد، و او خورد
 ....چیزی عوض شده بود. افتاده بود
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ن کنند، و با پوششی کھ از برگھا برای خود ساختند، از شرم و آدم و حوا سعی داشتند خود را از خدا پنھا...
شرم  .نتیجھ بود، چون مشکل آنھا نھ ظاھری، بلکھ درونی بوداما تالششان بی. خجالتی کھ داشتند، رھا شوند

 .نتیجھ گناه است، و گناه مثل َسم در وجودشان درکار بود
 3امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ای بھ این موضوع وجود ندارد کھ آدم و حوا پیش از خوردن میوۀ ممنوعھ، شناختی از شرم و ھیچ اشاره
بھ ). آنھا پس از نااطاعتی از خدا،  گویی برای اولین بار با توجھ 25: 2(پیدایش  1اندخجالت داشتھ

عی بپوشانند. بعدأ سپذیرند. پس تالش کردند بھ نوعی خود را پناه و آسیبشان، احساس کردند بیعریانی
ترسیدند، اما شاید ھم از واکنش خدا میترسیدند. داشتند خودشان را از خدا ھم پنھان کنند. چرا؟ چون می

حتاجش متوانست کمکشان کند، تنھا کسی کھ بیش از ھمھ واقعأ خودشان را از تنھا کسی پنھان نموند کھ می
 د.بودن

 
دانست آدم و حوا در توجھ است. خدا دانای مطلق است. او می سئوال خدا کھ: "کجا ھستی؟"، بسیار جالب

نشان دادن یک امر معلوم نبود. او آدم و حوا را در برابر نتیجۀ اند. ولی سئوال او فقط برای کجا پنھان شده
 شد، بلکھ معنای بزرگتری"کجا ھستی؟" فقط بھ محل فیزیکی آنھا مربوط نمیگناھشان قرار داد. سئوال 

ای در برابرشان گذاشتھ بود. الزم بود گی قرار داشتند، و گویی خدا آینھچارهنھا در جایگاه بیداشت. آ
 دریابند کھ در چھ وضعیت خطیری ھستند.

 
کند، و حوا، شیطان را. شرم و خجالت بھ اتفاق بعد از "پیدا شدن" آنھا توجھ کنید. آدم، حوا را مالمت می

 المت نتیجۀ مستقیم آن بود.ھای گناه، و میکی از اولین میوه
 

 پرسش و تأمل
 
رویارویی صادقانھ با یک مشکل و گرفتن کمکی توانند ما را از شرم و خجالت، درست مثل آدم و حوا، می 

گیری یا حتی پنھان شدن، کند، تواند انسان را وادار بھ گوشھشرم می کھ در حل آن الزم داریم، بازدارد.
م، اآید: "این وضعیتی کھ دچارش شدهنماید. و معموأل پس از آن مالمت میمی ترکھ مسائل را حتی پیچیده

ھ شود. خطر این نوع ذھنیت آن است کبینی میبھ این ترتیب شخص دچار خودقربانیتقصیر فالنی است." 
تراشد تا شخصأ مسئولیت وضعیتی کھ بھ آن دچار شده یا مسئولیت بیرون آمدن از آن وضعیت ای میبھانھ

 را نپذیرد. یک "قربانی" اغلب معتقد است کھ شرایطش قابل تغییر نیست.
 

تواند تبدیل بھ یک چرخۀ باطل شود. ممکن است جرقۀ اولیۀ چرخۀ مزبور شرم و مالمت کنترل نشده می
اھمیت در خانھ یا محل کار، و یا مسائل بزرگ زندگی مثل  طالق  یا اعتیاد، توسط اتفاقات کوچک و بی

یابد تا چیزی یا کسی ما را بھ بررسی واقعی اما ھمینکھ شروع شد، معموأل آنقدر ادامھ میزده شود. 
 نیابیم  دلیل ماندنمان در ایموضوع و رویارویی با سئوال "کجا ھستی؟" بکشاند. و آن موقع است کھ درمی

 انتخاب وضعیت موجود بوسیلۀ خودمان است. ،جایگاه، قربانی بودنمان نیست، بلکھ دلیل اصلی
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شاید بھتر باشد مدتی را صرف پرسیدن سئواالت زیر از خودتان کنید. یا بھ خدا اجازه دھید در رابطھ با 
 این سئواالت از شما بپرسد: "کجا ھستی؟" 

 
چیست؟ (اکثر مردم گاھی در زندگی شرم و خجالت را زده ھستم؟ دلیلش آیا شرمگین و خجالت •

اند. و اگر این شرم ھمچنان وجود دارد، مسئلۀ اصلی ھنوز حل نشده ھرچند کمرنگ، تجربھ کرده
 باعث شرم و خجالت شود.) دتوانآمیز میدروغی مصلحتکوچکی مثل بدقولی یا  موارداست. 

 
 کنم؟رویارویی با چیزی یا کسی اجتناب میام یا از گیر شدهآیا بخاطر احساس شرم گوشھ •

 
کنم؟ گاھی مردم ام بجای قبول مسئولیت اعمال خودم، کسی را مالمت میآیا در زندگی شخصی •

کنند (مثأل: "قسمت من ھم در زندگی ھمین بوده.")، خدا را برای شرایط سختی کھ دارند، مالمت می
 ه بھتری ھدایت کند.خواھد آنھا را بھ جایگادر حالیکھ واقعأ خدا می

 

 گیری و عملتصمیم
 

مواجھھ با موضوع مورد بحث امروز کار دشواری است. اما لطفأ این را بدانید کھ نویسندگان این دروس 
ھرگز بدون اطمینان عمیق از اینکھ خدا جواب کامل و مطلق برای مشکل شرم و خجالت دارد، بھ آن 

و حوا صحت داشت، امروز برای ما ھم صادق است. خدا تنھا  پرداختند. در واقع، آنچھ در مورد آدمنمی
 تواند مسئلۀ شرم را حل و فصل کند.کسی است کھ می

 
اگر بھ بخشھای پایانی این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید، خواھید دید کھ خدا در صلیب عیسی، کامأل دلیل 

ن اند، ھم ممکپیروی از خدا را برگزیدهشرم و خجالت را کھ ھمانا گناه است، مرتفع کرده است. کسانی کھ 
شناسند، دچار مسئلۀ شرم و خجالت شوند. وضعیت شما ھرطور کھ است مثل کسانی کھ ھنوز او را نمی

باشد، در ھنگام مواجھھ با شرم، روبرو شدن با خدا را ھرگز از نظر دور ندارید. بھ بخشھای پایانی این 
 .با شما مالقات نمایداجازه دھید تا راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید و بھ خدا 

 
 برای مطالعھ بیشتر

 
 ).2006(مشارکت مسیحی اینتروارسیتی/آمریکا،  مقدسشرم از دیدگاه کتاب •

)http://www.intervarsity.org/ism/article/503(.  2006اکتبر  5برداشت. 
 

مقدس بھ اختصار: "کتاب Amazon.com مقدس الیف ریکاوری، ترجمۀ تفسیری. بر اساسکتاب  •
خودآمدن ھستند و غیرمسیحیانی الیف ریکاوری، برای مسیحیانی کھ در جستجوی دید خدا دربارۀ بھ

جویند، راھنمایی بھ منبع راستین خدای شفابخش است. کھ خدا و جوابھای مربوط بھ خودیابی را می
مقدس پرفروش، توسط دو تن از متخصصان ریکاوری، دکتر دیوید ستووپ شخصیتھای این کتاب

 )Recovery-. amazon.ca/Lifehttp://www-اند."تعلیم و تربیت) گرد آمدهو ستیِفن آرتِربِرن (فوق لیسانس 

Bible-Nlt-David- Stoop/dp/084233341X). . 2006 براکت 5برداشت. 
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جھت مطالعۀ بیشتر و شرم و آبرو: تغییر جھت یک نمونھ.  ھایبروس توماس، انجیل برای فرھنگ •
نامۀ خدمات بشارتی فصل 1994عمیقتر دربارۀ موضوع شرم و انجیل، این مقالھ در نسخۀ ژوئیھ 

 . 2006اکتبر  5برداشت .  )http://guide.gospelcom.net/resources/shame.php(بھ چاپ رسید.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدا جواب ھر مشکلی را پیش از وقوع آن، در آستین دارد
 20درس  3فصل 

 
پس یھوه خدا بھ مار گفت: "چون چنین کردی، از ھمۀ چارپایان و ھمۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر شکمت 

ات خاک خواھی خورد. میان تو و زن، و میان نسل تو و نسل زن، ھمۀ روزھای زندگی خواھی خزید و
 گذارم؛ او سر تو را خواھد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواھی زد."دشمنی می

 15-14: 3پیدایش -        
 یھوه خدا پیراھنھایی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ایشان را پوشانید.

 21: 3پیدایش -        
 

پس یھوه خدا آدم را از باغ عدن بیرون راند تا بر زمین کھ از آن گرفتھ شده بود زراعت کند. پس آدم را 
شت، گبیرون راند، و در جانب شرقی باغ عدن کروبیان را قرار داد و شمشیری آتشبار را کھ بھ ھر سو می

 تا راه درخت حیات را نگاھبانی کند.
 24-23: 3پیدایش -        
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ناه ، چون گقطعی نبودای بود. اما چاره برای آنان ساخت. این پوششی مناسبپس خدا پیراھنھایی از پوست 
 برد...را از بین نمی

 
تواند در آن زمان بفھمند، اما این تصویری از بھای نھایی بود کھ خدا برای آزادی ....و ھرچند آنھا نمی

 نسل بشر از گناه پرداخت.
 

از باغ بیرون کرد، مبادا از میوۀ درخت حیات بخورند، تا ھمواره بر روی زمین راه خدا آدم و حوا را 
 پیمایی کنند و ھرگز آنطور کھ باید و شاید زندگی را نشناسند.

 
یابیم کھ او  روزی بواسطۀ را میو اما خدا برای شیطان ُحکمی صادر کرد. و در این حکم، اولین وعده خدا 

 فرستد.ای را برای شکست دادن نھایی شیطان میکسی از نسل حوا، رھاننده
         

 3امید، فصل -
 مشاھده و بررسی

 
 3اغلب در زندگی باید اخبار بد را بشنویم تا اخبار خوب برایمان معنی پیدا کند. در چھار درس اول فصل 

گردانیم. را برمی، ورق 3بھ موضوعات کریھ مربوط بھ شیطان و گناه پرداختیم. اما در این درس آخر فصل 
 د.مانای زیبا دارد کھ عقیم نمیدھد کھ خدا نقشھسراسر این راھنمای مطالعھ) نشان می این بخش (و ھمچنین

 
پیش از ھر چیز، حتمأ آیات و خطوط منتخب از ویدئوی امید را در باال بخوانید. حاال بیایید بھ چند نکتۀ 

 کلیدی در ھر یک از این آیات بپردازیم.
 

خوانیم. در بخش در این قسمت دربارۀ حکمی کھ خدا دربارۀ شیطان صادر کرد، می – 15-14: 3یش پیدا
، اما معنی آن با جلوتر رفتن در داستان زمان کامأل نامفھوم بود در آنگوید کھ آخر این حکم، خدا چیزی می

شیطان او را زن است.  کند کھ از نسلشود. خدا دربارۀ کسی صحبت میای روشن میخدا بھ طور فزاینده
کند زخمی زخمی خواھد کرد، اما زخمش مرگبار نخواھد بود. اما زخمی کھ آن موعود بر شیطان وارد می

شدیدتر و بر سر او خواھد بود. بعدأ در داستان خدا خواھیم دید کھ آن موعود کھ سری درسھای امید او را 
و مرگ آزاد خواھد کرد. کتاب مقدس او را مسیح خواند، روزی جھان رااز شر شیطان، گناه رھاننده می

(و در سایر آیات) دربارۀ پیروزی وی بر شیطان چنین  20: 16خواند. در رومیان و ماشیح نیز می
 خوانیم: "خدای صلح و سالمت بزودی شیطان را زیر پاھای شما ِلھ خواھد کرد..."می

 
دھد، اما آدم و حوا ناچار بودند با شرمشان کنار ھرچند خدا وعدۀ پیروزی نھایی را می – 21: 3پیدایش 

بیایند. پوششی کھ آنھا درست کرده بودند مناسب نبود، پس خدا برایشان پوشش دیگری ساخت کھ آنھا 
ای از پوشش کامل و کرد. ھمچنین سایھمشکل فوری شرم و خجالتشان را رفع میپوشیدند. این پوشش 

 کرد...پوششی کھ مستلزم یکنھایتأ بواسطۀ رھانندۀ موعود فراھم مینھایی برای گناه بشریت بود کھ خدا 
 مرگ بود.

 
بینیم کھ خدا آدم و حوا را بھ بیرون از باغ، دور از درخت حیات سرانجام می – 24-23: 3پیدایش 

 فرستد و فرشتگانی را مأمور نگھبانی از راه ورودی بھ آنجا کرد تا دسترسی دوبارۀ آنھا را قطع کند.می
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کرد، و نقشۀ خدا را برای بشریت آنھا تمامی عمرشان را در اسارت گناھی گذراندند کھ مسمومشان می
 اش ھم رحیم است.ای نداد! خدا حتی در داوریگذاشت، اما خدا چنین اجازهعقیم می

 
و ایم، مروری بر نقشۀ خدا برای آزاد کردن بشریت از شر شیطان آنچھ در درس امروز بھ آن پرداختھ

ست. وقتی بھ آخرین صفحۀ داستان خدا برسیم، خواھیم دید کھ خدا این نقشھ را پیش  از لعنت ابدی گناه ا
 آفرینش کشیده بود. بھ گفتۀ دیگر، خدا راه حل مشکل را پیش از وقوع آن در آستین داشت.

 
 پرسش و تأمل

 
 آموزند؟دربارۀ خدا بھ ما می چیزیآیاتی کھ در این درس بررسی کردیم چھ  •

 
کنید؟ آیا بھ نظرتان خدا از این شرایط نومیدکننده آیا در زندگیتان با نومیدی دست و پنجھ نرم می •

 ای در آستین دارد؟غافلگیر شده است، یا اینکھ برای رھاندن شما از آن نقشھ
 

 گیری و عملتصمیم
 

شتری خواھد گرفت. بعضی از قسمت زیادی از آنچھ در این بخش دیدیم، در ادامۀ داستان خدا معنای بی
ید، اشوند. بر آنچھ تاکنون دربارۀ خدا آموختھمردم خیلی زود از خدا و نقشۀ او برای زندگیشان دلسرد می

نید، کتوانید کاری را کھ خدا در شرایط کنونی زندگیتان می، فقط بھ این دلیل کھ نمیتأمل کنید. دلسرد نشوید
 ای دارد!ببینید. مطمئن باشید کھ خدا نقشھ

 
 گسترش سریع گناه

 21درس  4فصل 
______________________________________________ 

 
 و چون در صحرا بودند، قائن بر برادرش ھابیل برخاست و او را کشت.

 8: 4پیدایش -        
 

 باری، زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود.
 11: 6پیدایش -        
 

 افزایش نوادگان آدم و حوا، گناه نیز گسترش یافت.با 
 امید -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ای سیارهدربارۀ یک گروه مسافر فضایی بود کھ بھ  Alien(1تخیلی بیگانھ (-داستان فیلم سینمایی علمی
 برخوردند کھ ساکنانش نوعی حیات بیگانھ و شریرانھ داشتند. پس از برخوردی ھولناک با شخصیت
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 اند و بھ سفرشان ادامھرسید کھ گروه مسافر با خوبی و خوشی از فاجعھ فرار کرده"بیگانھ"، بھ نظر می
رسید، ولی در واقع آن حیات بیگانھ بھ بدن یکی از افراد گروه دھند. ظاھرأ ھمھ چیز عادی بھ نظر میمی

بھ طور کامأل غیرمنتظره، حیات وارد شده بود. وقتی گروه مسافر در حال خوردن غذا با ھمدیگر بودند، 
 او را از داخل شکافت و بھ آنسوی صحنھ ھجوم برد. بیگانھ کھ در داخل عضو مبتال نھفتھ شده بود، سینھ

 
حوا  رسند. آدم وکنندۀ گناه نمیقدرت "بیگانھ" و آلودهھای فیلم ھرقدر ھم ھولناک باشند، بھ گرد پای صحنھ

کنند شدن، ب تالشی در جھت انجام دستور اولیۀ خدا برای "بارور و کثیر" از باغ بیرون آمدند تا بار دیگر
رسید، اما واقعیت مسموم کرده بود، و ھرچند ھمھ چیز بھ نظر "عادی" می ا). اما گناه آنھا ر28: 1(پیدایش 

ری گوارد صحنھ شد. اولین پسر آدم و حوا، یعنی قائن، با وحشیاین نبود. درست در نسل بعد، زشتی گناه 
 برادر کوچکترش ھابیل را بھ قتل رساند.

 
وار آمده)، زمین "در نظر خدا فاسد و آکنده از فھرست 5نسل بعدی (آنطور کھ در پیدایش  11در طول 

 ).6: 6). و خدا "در دل خود غمگین گشت" (پیدایش 11: 6خشونت شده بود" (پیدایش 
 

یم، بیایید نگاھی بھ یک مثال ساده بیندازیم. اکثر حاال کھ مشغول بررسی گسترش سریع گناه در جھان ھست
گذاری روی یک طرف ھرکدام اعداد ھای مستطیل شکل و کاشی مانند دومینو کھ با نقطھمردم با مھره

اید کھ مردم آنھا را ھا آشنا ھستید، احتماأل دیدهمختلفی حکاکی شده است، آشنایی دارند. اگر با این مھره
ک زنند تا بیفتد، ھمان ی. وقتی بھ اولین مھره تلنگری میچینندپشت سر ھم می راست و بھ شکل ستون،

 شود.ھای بعد تا آخرین مھره میمھره بھ طور زنجیروار باعث افتادن مھره
 

میلیون و ھشتصدھزار مھره تشکیل شده بود، کھ با تلنگر بھ  3ترین چیدمانھای دومینو از یکی از عظیم
ساعت کار کردند تا این چیدمان را  8ماه روزانھ  3ف افتادند. یکصد نفر بھ مدت اولی، ھمھ آنھا بھ ردی

مربوط بھ ھم تشکیل شده بود کھ ھرکدام بسیار پیچیده و متفاوت، اما پروژه  51بسازند. چیدمان مزبور از 
ت. در یافبھ ھمھ طرف گسترش با ظرافت چیده شده بودند. با افتادن اولین مھرۀ دومینو، واکنش زنجیروار 

 عرض مدت بسیار کمی، تنھا چیزی کھ باقی ماند، یک محوطھ بزرگ درھم و برھم بود!
 

ت درسھای دومینو بود. اما تر و ظریفتر از چیدمان مھرهتر، مستقلاندازه پیچیدهجھانی کھ خدا آفرید بی
نش در سرتاسر آفریموجی شکلی را در پتانسیل ارسال عواقب  ،کوچکترین حرکت اشتباه مثال باال مانند

  2ھمۀ زمانھا دارد. کوچکترین گناه علیھ خدای الیتناھی، عواقبی الیتناھی دارد.
 

 پرسش و تأمل
 

ھرچند دو مثالی کھ در اینجا آوردیم در برابر واقعیت موجود ناگویا و ناچیزند، اما در فھمیدن چگونگی 
ھمھ چیز در صورت ظاھر عادی است، اگر کنند. باوجود اینکھ افزایش و گسترش گناه، بھ ما کمک می

تواند رشد کند و با سرعتی خطرناک گسترش یافتھ و رسیدگی الزم را انجام ندھیم، کوچکترین گناه می
مقدس کھ امروز بھ آنھا ھرچھ را کھ سر راھش قرار گیرد، از بین ببرد. این موضوع را در آیات کتاب

 ف مثالھای ما، چیزی کم از واقعیت ندارند.بینیم، آیاتی کھ برخالاشاره کردیم نیز می
 

داشتھ است؟ اگر جواب مثبت بر دیدگاه شما درمورد جدی بودن گناه تأثیری آیا موضوع مطرح شدۀ امروز 
 ح دھید.آن را توضی، کمی دادید
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ولین احاال تصور کنید کھ شما مسئول تلنگر زدن بھ اولین مھرۀ دومینوھای چیده شده ھستید، و ھمینکھ بھ 

 مھره تلنگر زدید، ناگھان مسئول نمایش بھ شما بگوید: "ھنوز وقتش نیست، کمی صبر کن!"
 توانید بکنید؟ اگر راه حلی وجود داشتھ باشد، کاری کھ باید بکنید بھ ترتیب زیر است:چھ می
ا ) خرابی بوجود آمده ر2از گسترش سریع افتادن دومینوھا سبقت بگیرید و آن را متوقف کنید و  )1

 بھ حال اول برگردانید. البتھ چنین راه حلی از لحاظ انسانی ممکن است غیرممکن باشد.
 

تر از مثالی است کھ در باال آوردیم. ولی ما نیز محتاج تر و دلسرد کنندهمسئلۀ گناه در جھان حتی پیچیده
بختانھ شاول برگرداند. خو ھای آن را بھ حالراه حلی برای گناه ھستیم کھ بتواند از آن سبقت بگیرد و خرابی

 خدا چنین راه حلی را تأمین کرده است.
 

 گیری و عملتصمیم
 

 اید، حاالتان برای مقابلھ با آن تأمل نکردهاگر ھنوز کامأل دربارۀ مسئلۀ تمایل بھ گناه و عدم توانایی
رتون، از جی.کی.ِچستِ  یابد. یکباراش بیندیشید. گناه یک مسئلۀ "جھانی" است کھ در اشخاص نمود میدرباره

  3نویسندۀ بریتانیایی پرسیدند: "مشکل این دنیا چیست؟"، او در جواب گفت: "من."
 

را بخوانید و ببینید کھ او چگونھ ھمین موضوع را بیان  25-15: 7ھای پولس رسول در رومیان گفتھ
 کند، و چھ راه حلی برای گناه خود دارد.می

 
 
 

 شود متأسفخواست" خدا "می
 22درس 4صل ف

___________________________________________________ 
 

ھای دل او پیوستھ برای بدی است و خداوند دید کھ شرارت انسان بر زمین بسیار است، و ھر نیت اندیشھ
 و بس؛ و خداوند از این کھ انسان را بر زمین ساختھ بود، متأسف شد و در دل خود غمگین گشت.

 6-5: 6پیدایش-        
 

 زمین مملو از شرارت گشت. و خدا غمگین شد!
 4امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

در درس قبل بھ چگونگی گسترش سریع گناه بر زمین در نسلھای بعد از آدم و حوا پرداختیم. امروز در 
کنیم. اما پیش از اینکھ آمده، بررسی  6: 6نظر داریم پاسخ خدا بھ این موضوع براساس آنچھ در پیدایش 

 وید.گگوید، دریابیم، بیایید ابتدا معین کنیم کھ این آیھ چھ نمیبخواھیم آنچھ خدا از طریق این آیھ بھ ما می
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ھای مختلفی توان بھ شیوهعبارت: "خداوند از این کھ انسان را بر زمین ساختھ بود، متأسف شد"، را می
ام، متأسفم." و ید: "از اینکھ خودم را در این مخمصھ انداختھبرداشت کرد. مثأل، کسی ممکن است بگو

کردم کھ در این وضعیت گرفتار شوم،" یا اینکھ: "اگر منظور او این باشد کھ : "ای کاش کاری نمی
 دادم." آیا اگر با بکارگیری این خط فکریتوانستم دوباره این کار را بکنم، بھ روش متفاوتی انجامش میمی

توانیم چنین استدالل کنیم کھ خدا از کاری کھ کرده بود پشیمان شد، زیرا را بخوانیم، نمی 6: 6پیدایش 
 تصمیم اشتباھی گرفتھ بود؟

 
مقدس ھرگز در تضاد با خودش نیست. ھر آیھ را گیری اشتباه است. کتاباما بھ دالیل زیر، این نتیجھ

ا مقدس دربارۀ خدنگاھی بھ آنچھ در کل کتاب مقدس بررسی کرد، و باھمواره باید در پرتو تمامیت کتاب
 یابیم کھ:شود، درمیبیان می

 
توانست اشتباه باشد چون خدا ). آفرینش انسان نمی4: 32کارھای خداوند بھ کمال است (تثنیھ   •

 شود.اشتباھی مرتکب نمی
دانست می). حتی پیش از آفرینش آدم و حوا، خدا 16: 139داند (مزمور چیز را میخداوند ھمھ •

 شود.کھ از گناه بشریت، ناراحت و غمگین می
 

دھد کھ گوید؟ بیان این کھ خدا متأسف شد و در دل خود غمگین گشت، بھ ما نشان میپس این آیھ چھ می
. دھدمقدس بھ تکرار، داشتن احساسات را بھ خدا نسبت میخدا دارای شور و احساس است. در واقع، کتاب

خشنود )، 37: 1)، خشمگین (تثنیھ 40: 78شود کھ خدا غمگین (مزمور بیان میدر قسمتھای مختلف 
). اما چھ کسی 18: 2داد (داوران شد و شفقت نشان می) می17: 3) و شادمان (صفنیا 10: 3پادشاھان 1(

 تواند واقعأ احساسات خدای الیتناھی را درک کند؟می
 

اللفظی توان اینطور بھ صورت تحتت"، را میدر متن زبان اصلی، عبارت: "در دل خود غمگین گش
بھ گفتھ دیگر، خدا بھ شرارت جھان نگریست و "از تھ دل"  1ترجمھ کرد: "تا دل خود غمگین گشت."

 کند: "دلش پُر درد شد."این جملھ را چنین ترجمھ می NIVانگلیسی  غمگین شد. برگردان
 

ست دانخدای کامل و دانای مطلق، ترکیب کنید. خدا میاکنون این دیدگاه خدای دارای شور و احساسات را با 
شود، با اینحال او را آفرید. و نھ تنھا این، بلکھ او دقیقأ طبق کھ تا این اندازه از آفرینش انسان غمگین می

 نیت خود این کار را انجام داد. اما دلیل کار خدا چھ بود؟
 

خدا ھیچ کاری را بدون مداخلۀ محبت خود انجام  بھ محبت خدا پرداختیم و نتیجھ گرفتیم کھ 13در درس 
ای کھ در نھایت بھ جھانی بدون شرارت ای کامل دارد؛ نقشھدیدیم کھ خدا نقشھ 15دھد. و در درس نمی
خواست چنین دردی را متحمل انجامد. شاید نتوانیم کامأل جواب این سئوال را بدھیم کھ چرا خدا میمی

نقشۀ کاملش در ارتباط  و کران اوبدانیم کھ این موضوع بھ نوعی با محبت بیتوانیم این را شود، اما می
 است.

 
  پرسش و تأمل
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أسف گناه ما باعث تخدا بھ قدری عظیم و فراتر از توان درک ماست کھ مشکل بتوانیم تصور کنیم چگونھ 
را  21از درس شود بھ طوری کھ وقتی بھ شرارت جھان نگریست غمگین شد. اما عبارتی عمیق او می

یم این توانشویم کھ حتی "کوچکترین گناه نسبت بھ خدای الیتناھی، عواقب الیتناھی دارد." مییادآور می
ش را توانیم تصورسازد کھ نمینتیجھ را ھم بگیریم کھ حتی کوچکترین گناه، خدا را بھ نوعی غمگین می

 بکنیم.
 

است، تغییری در دیدگاه شما نسبت بھ خدا آیا درک این موضوع کھ خدا دارای شور و احساسات  •
 کند؟ اگر جواب مثبت است، آن را شرح دھید.ایجاد می

 
دانست در نتیجۀ آن متأسف و غمگین بھ نظر شما تمایل خدا برای آفرینش انسان با وجود اینکھ می •

 شود، چھ معنایی دارد؟می
 

 گیری و عملتصمیم
 

گیرند. بعضی بھ سادگی سعی دارند طبق آنچھ را نادیده میبعضی از مردم در طول عمرشان کامأل خدا 
واھند خکنند خدا از آنھا انتظار دارد، زندگی کنند. اما بعضی از مردم خواستۀ بیشتری دارند. آنھا میفکر می

حالی قلبی توانید باعث خوشقلب خدا را بشناسند و او را تکریم کنند. ھرقدر کسی را بھتر بشناسید، بھتر می
شناسید کھ بدانید چھ چیزی باعث خشنودی شناسید؟ آیا آنقدر خدا را میقلب خدا را تا چھ حد میبشوید.  او

شود؟ اگر جوابتان منفی است، اشتیاقتان را برای بھتر شناختن خدا و خشنود کردن او، با او در میان او می
 بگذارید.

 
 برای مطالعھ بیشتر

 
از والتر  1996مقدسی بشارتی بِیِکر، (فرھنگ الھیات کتاب گساری.ویلیام اِی. سیمونز، غم، غم •

.  .(http://bible.crosswalk.com/Dictionaries/BakersEvangelicalDictionary/bed.cgi?number=T313)آ.اِلِول)
 .2006اکتبر  6برداشت 
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 داوریگذر از ایمن، حتی در 
 23درس   4فصل 

 
 

 کرد.اما مردی بھ نام نوح، از خدا پیروی می
 بسازد.و خدا دستورالعملی را با جزئیاتش بھ نوح داد تا کشتی عظیمی 

 سپس خدا یک زوج نر و ماده  از ھر یک از انواع جانداران فرستاد تا داخل کشتی شوند.
 اش بھ کشتی، خدا درب آن را بست.پس از داخل شدن  نوح و افراد خانواده

آنگاه خدا بھ مدت چھل شبانھ روز باران بر زمین بارانید، بھ طوری کھ سیالب تمامی زمین را فروگرفت 
 و ھمۀ جانداران روی زمین از بین رفتند.

 مدت یکصد و پنجاه روز آب زمین را پوشانید.
 اش، ھمراه با حیوانات درون کشتی، در امان بودند.اما نوح و خانواده

 ھمۀ حیوانات از کشتی بیرون رفتند.کش کرد، کشتی بر روی کوھی قرار گرفت و وقتی سرانجام آب فرو
بھ اش از داوری خدا بر شرارت موجود در جھان جان سالم بھ در بردند؛ نھ بھ این ترتیب نوح و خانواده

 گناه بودند، بلکھ بھ خاطر آنکھ بھ خدا ایمان داشتند.این دلیل کھ بی
 4امید، فصل -         
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 مشاھده و بررسی

 
دانند. اما در تمدنھای کھن ھمۀ ای ساختگی میانگیز است. منتقدان آن را افسانھوح واقعأ شگفتداستان ن

مناطق جھان، داستانھای زیادی دربارۀ یک طوفان جھانی وجود دارد. ِاچ.اِس. بِالمی در کتاب ماھھا، 
  1افسانھ دربارۀ طوفان جھان وجود دارد. 005کند کھ بیش از ھا و انسانھا، چنین برآورد میاسطوره

 
یافت. کتابھای زیادی دربارۀ این بابھا  9-6مقدس، بابھای توان در کتاب پیدایش کتاباین داستان را می 

 نوشتھ شده است، اما در درس امروز فقط بھ سھ موضوع خواھیم پرداخت.
 

 نتیجۀ شخصیت قدوس او –داوری خدا  .1
 

 7: 6دیدیم کھ خدا از گناه افراد بشر عمیقأ غمگین شده بود. در پیدایش  6: 6پیدایش در درس گذشتھ، از 
خوانیم. ابتدا، شاید فکر کنیم کھ انگیزۀ خدا دربارۀ قصد خدا برای "محو ساختن" انسان از روی زمین می

ید شده بود کھ بوده است. گویی خدا چنان از انسان نوم 6، غم او در آیھ 7برای محو کردن انسان در آیھ 
 آیا واقعأ چنین بوده است؟صبرش را از دست داد. اما 

 
شویم. اما خدایی کھ محدود ما انسانھا معموأل وقتی اوضاع بر وقف انتظاراتمان نیست، دلسرد و نومید می

افتد، بر طبق مراجعھ کنید). ھرچھ اتفاق می 6بھ زمان و مکان نیست، از آینده خبر دارد (بھ آیات درس 
 نتظارات اوست. پس چگونھ ممکن است کھ خدا نومید شده باشد؟ا
 

ور آکنیم، با بردباری شگفتمقدس را مطالعھ میدر مورد لبریز شدن کاسۀ صبر خدا چطور؟ وقتی کتاب
در وقتی درست ). داوری 9: 3پطرس 2شویم (اندازد روبرو میخدا کھ در واقع داوری را بھ تعویق می

). داوری خدا براساس 31: 17(اعمال تر، فرا خواھد رسید جلوتر یا عقب ایدون ثانیھکھ خدا مقرر کرده، ب
ا ای از شخصیت خدا کھ داوری رشود. تنھا و تنھا جنبھغم، دلسردی یا لبریز شدن کاسۀ صبرش تعیین نمی

 کند، قدوسیت اوست.ایجاب می
 

ھمسازی داشتھ باشد. اگر با گناه تواند مرتکب گناه شود و نھ خدا قدوس، عادل و دادگر است. او نھ می
بود. خدا یا باید بر گناه داوری کند یا شخصیت خود را زیرپا داد، دیگر قدوس نمیمجوزی بھ گناه می

 بگذارد.
 

 تنھا چیزی کھ او را ممتاز کرد –ایمان نوح  .2
 

، اندھمۀ افرادی کھ تا بحال بر زمین زیستھدیدیم کھ گناه بھ وسیلۀ آدم وارد جھان شد و بھ  18در درس 
شان شود. پس اگر بر مردمان روزگار نوح، بخاطر گناھسرایت کرد. این امر شامل حال نوح نیز می

 داوری شد، چگونھ است کھ نوح (کھ بوسیلۀ گناه فاسد شده بود) جان سالم بھ در بُرد؟
 

کھ انسان را از اسارت شیطان، گناه و مرگ آزاد ای ،  وعدۀ خدا را برای فرستادن رھاننده20در درس 
دانست، یک چیز در دانست، چھ نمیخواھد کرد، مورد بررسی قرار دادیم. چھ نوح معنی این وعده را می

شویم کھ بھ خدا بھ گذاشت. از عملکرد نوح متوجھ میبھ خداوندی خدا احترام میمورد او صادق است: او 
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شد. ایمان نوح بھ خدا چیزی بود کھ در داشت. اعتماد او از اطاعتش معلوم میاش اعتماد عنوان رھاننده
 ).7: 11ساخت (عبرانیان آن روزگار او را از سایرین ممتاز می

 
 تنھا راه نجات یافتن -نعمت خدا .3

 
 واو برای نوح نیز با ھدایت ابھ یاد آورید کھ وقتی آدم و حوا گناه کردند، خدا برای آنھا پوششی ساخت. 

اش را از ھالکت بوسیلۀ طوفان رھانید، ھمان کار را ای کھ مانند یک پوشش تمام خانوادهدر ساختن کشتی
کرد. ھیچ شخص دیگری در جھان از آن طوفان جان بھ در نبُرد. فقط نعمت خدا بود کھ توانست نوح و 

 اش را نجات دھد. راه دیگری برای نجات وجود نداشت.خانواده
 

کار بودن جھان امروز، و جھان روزگار نوح انجام ای میان گناهمقدس، مقایسھکتاب پطرس2در کتاب 
کند کھ خداوند "با شما دلیل تأخیر داوری خدا بر جھان ما را اینطور بیان می 9: 3پطرس 2گرفتھ است. 

ل " در اصخواھد ھمگان بھ توبھ گرایند." کلمۀ "توبھکسی ھالک شود بلکھ میخواھد بردبار است، چھ نمی
خواھد بھ مردم خدا ھنوز بر جھان ما داوری نکرده چون می 2بھ معنی تجدید نظر، یا تغییرطرز فکر است.

 اند و اعتماد بھ خودش را بدھد.فرصت تجدید نظر در راھھایی کھ پیش گرفتھ
 

بھ زودی زود  مغتنم بشماریم. داوری گناه بوسیلۀ خدا ممکن است خدا بردبار است، ولی ما باید صبر او را
کند. "فریب نخورید: انجام شود یا نشود، اما وقوع آن حتمی است. شخصیت قدوس خدا این را ایجاب می

 ).7: 6خدا را استھزا نتوان کرد. انسان ھرچھ بکارد، ھمان را خواھد دروید" (غالطیان 
 

 پرسش و تأمل
 

دستکم  بگیریم کھ نوح توانیم نتیجھیم، مینامۀ نوح بپردازمقدس بھ مطالعۀ جزئیات نسباگر در آیات کتاب
ای بھ ریزش مقدس ھیچ اشارهحاال در نظر داشتھ باشید کھ کتاب 3ساختن آن کشتی کار کرد! سال برای 70

مد" آبوسیلۀ نوعی ِمھ کھ "از زمین برمیکند. براساس این روایت، گیاھان زمین باران پیش از آن طوفان نمی
سال بھ انتظار یک طوفان  70). بھ این موضوع فکر کنید! نوح دستکم مدت 6: 2شدند (پیدایش آبیاری می

 روی کشتی کار کرد، چیزی کھ ھیچ انسانی تا آن زمان ندیده بود.
 

 ند؟اندیشیدمیسال چھ  70بھ نظر شما مردم زمان نوح دربارۀ "پروژه کشتی" او در طول آن  •
 

اید بھ ھدفتان برسید، در برابر مخالفتھا دلسرد آیا ھرگز وقتی در زمان مورد نظرتان نتوانستھ •
 اید؟شده

 
 کردید؟کنید اگر بھ جای نوح بودید، چھ میفکر می •

 
 چیست؟ 9: 3پطرس 2پاسخ شما بھ  •

 

 گیری و عملتصمیم
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اگر خدا از شما بخواھد کاری بکنید، نوح را الگو قرار دھید. اعتماد و اطاعت کنید! اگر او از شما بخواھد 

 بعضی از قسمتھای زندگیتان "تجدید نظر" کنید، آن را پشت گوش نیندازید.تا در 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بارور و کثیر شوید... یا نھ
 24درس  4فصل 

___________________________________________________ 
 

 زمین را پُر سازید."آنگاه خدا نوح و پسرانش را برکت داد و بھ ایشان فرمود: "بارور و کثیر شوید و 
 1: 9پیدایش -        
 

کردند، در سرزمین و اما تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود. و چون مردم از مشرق کوچ می
شنعار دشتی ھموار یافتند و در آنجا ساکن شدند... آنگاه گفتند: "بیایید شھری برای خود بسازیم و برجی کھ 

 مامی زمین پراکنده شویم."ی خود پیدا کنیم، مبادا بر روی تسر بر آسمان ساید، و نامی برا
 4، 2، 1: 11پیدایش -        
 

 وقتی سرانجام آب فروکش کرد، کشتی بر روی کوھی قرار گرفت و ھمۀ حیوانات از کشتی بیرون رفتند.
ردند؛ نھ بھ اش از داوری خدا بر شرارت موجود در جھان جان سالم بھ در ببھ این ترتیب نوح و خانواده

 بھ خدا ایمان داشتند. چونگناه بودند، بلکھ این دلیل کھ بی
 و خدا نوح و پسرانش را برکت داد و بھ آنھا گفت بارور و کثیر شوند و زمین را پُر سازند.
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 تعداد نوادگان نوح بسیار افزوده شد، ولی آنھا کنار ھم باقی ماندند.
 کھ سر ود، پُر نکردند. در عوض شھری ساختند، و سپس برجیچنانکھ خدا فرموده ب آنھا تمامی زمین را

 خدا خشنود نبود.کشید. بھ آسمانھا می
 4امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ر اش تجربۀ منحصاید دوباره از اول شروع کنید؟ پس از طوفان، نوح و خانوادهآیا تا بحال از تھ دل خواستھ
توانستند کامأل داستان جدیدی از ھمھ چیز در تاریخ بشر داشتند. آنھا میبھ فردی از دوباره شروع کردن 

). 7، 1: 9خدا آنھا را با برکت فراوانی نیز برکت داد (پیدایش زندگی برای خود رقم بزنند. از این گذشتھ، 
کمان ینتین رنگآنگاه خدا وعده داد کھ دیگر ھرگز جھان را بوسیلۀ سیل از بین نَبََرد... و این وعده را با نخس

 ).15-13: 9ُمھر کرد (پیدایش 
 

 این فرصت را مغتنم نشمردند!آنھا چھ فرصت منحصر بھ فردی برای یک شروع دوباره! متأسفانھ 
 

اش گفت زمین را پُر سازند. اما در عوض، آنھا در یک جا جمع شدند و شھری خدا بھ نوح و خانواده
باشند. اما این خواستۀ خدا نبود. در درس بعد خواھیم دید کھ خواستند یک قوم و در یک جا ساختند. می

کنیم کھ آنھا چگونھ این فرصت پاسخ خدا بھ نااطاعتی آنھا چھ بود، اما امروز بر این موضوع تأمل می
 نظیر برای قدم برداشتن در راه برکت را از دست دادند!بی
 

اُم از 27ین ماه سال وارد کشتی شدند. آنھا روز اش روز دوم از دومبر اساس داستان خدا، نوح و خانواده
روزه،  365با در نظر داشتن سال شمسی ). 15-14: 8دومین ماه سال بعد از کشتی خارج شدند (پیدایش 

پیش از اینکھ جلوتر برویم، کمی بر این  1اش یک سال تمام را در آن کشتی سپری کردند!نوح و خانواده
 موضوع تأمل کنید.

 
بعد از اینکھ تمامی زمین یک سال جام آنھا از کشتی قدم بیرون گذاشتند، چھ احساسی داشتند؟ وقتی سران

ای روبرو شدند؟ شاید منظرۀ روبرویشان عجیب و غریب، ترسناک یا زیر آب مانده بود، آنھا با چھ صحنھ
 حتی غیرواقعی بود؟ 

 باید آمادۀ پیروی از خدا بوده باشند.دیدند، میاش حتمأ بدون درنظر گرفتن آنچھ مینوح و خانواده
 

 در تمامی جھان، آنھا تنھا کسانی بودند کھ خدا از میان سیل و طوفان حفظ کرده بود. •
 آوری انجام داد.آنھا شخصأ صدای خدا را شنیدند و دیدند کھ او چھ کارھای شگفت •
 خدا شخصأ آنھا را برکت داد تا زندگی پرثمری داشتھ باشند. •

 
 هو امانت او را در عمل تجربھ کرد کھ با جان و دل بھ خدا اعتماد نمودهخانوادۀ نوح پس از این با اینحال  

ند، نسبت بھ آنچھ خدا گفت انجام دھند، قصور ورزیدند. یا بھ دقت گوش ندادند یا اینکھ گوش دادند اما بود
. بیشتر باشد، امنیت بیشتر استاید کھ ھرچھ تعداد افراد المثل را شنیدهاطاعت نکردند. احتماأل این ضرب

ترسیدند. دلیلشان ھرچھ بود، نسبت بھ خدا نااطاعتی کردند. آنھا شاید آنھا کنار ھم باقی ماندند چون می
 تالشی برای پُر ساختن زمین نکردند.
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 بھ نکات زیر از درس امروز توجھ کنید:

). راه دریافت 1: 9د (پیدایش اش با کامیابی زمین را "پُر" سازنخواست نوح و خانوادهخدا می •
یدند ترسبرکت خداوند این بود. اما این راه برکت یافتن شاید از نظر آنھا پربرکت نبود. مردم می

). تفاوت میان "پر" ساختن زمین (طبق فرمان 14: 11در سراسر زمین "پراکنده" شوند (پیدایش 
دگاه متفاوت است: اولی مربوط بھ دیدو  در وحلۀ نخست،خدا) و "پراکنده شدن" در سراسر زمین 

 آید.انتخاب کردن است و دیگری بر اثر تحت فشار قرار گرفتن بوجود می
). این انگیزۀ مغرورانھ بیشتر بھ 4: 11خواستند نامی برای خودشان پیدا کنند (پیدایش آنھا می •

 ).14طرز فکری شبیھ است کھ موجب سقوط شیطان شد (درس 
ند خواست. میبیابندخواستند از خدا پیروی کنند، اما در نظر داشتند راھی بھ آسمان ھرچند آنھا نمی •

 ).4: 11این کار را بھ روش خود، با ساختن یک بُرج، انجام بدھند (پیدایش 
 

 پرسش و تأمل
 

ای آساش بعد از دیدن و تجربۀ آنھمھ کارھای معجزهکنید چھ دلیلی داشت کھ نوح و خانوادهفکر می  •
 قصور ورزیدند؟در انجام دستور خدا خدا، 

 
آورید کھ خدا از شما چیزی خواستھ کھ در نظر اول برکتی در آن نبوده، آیا وضعیتی را بھ یاد می •

 اما در نھایت تبدیل بھ برکت شده است؟
 

 ؟گوییدبھشت برود، اما نھ بھ روش خدا بلکھ بھ روش خودش، چھ میخواھد بھ بھ کسی کھ قلبأ می •
ا کنید زمانی بود کھ شم؟ آیا احساس میایدداشتھ"سیرقھقرایی" روحانی نوح را شما نیز تجربۀ آیا  •

با خلوص بیشتری از امروز بھ خدا اعتماد و توکل داشتید؟ چرا؟ اگر جوابتان مثبت است، چھ 
 اتفاقی افتاد؟

 
 گیری و عملتصمیم

 
کنید و از او مانند نوح در ھنگام ساختن کشتی، ای برای شما بود تا بھ خدا توکل درس گذشتھ دلگرمی

خوریم. از توکل و کنیم، بھ ھشدار روشنی برمیاطاعت نمایید. اما وقتی ادامۀ زندگی نوح را بررسی می
 اطاعت خدا دست برندارید. اگر دچار سستی روحانی شُدید، فورأ ُمشکل اصلی را حل و فصل نمایید.

 
ھای ادیان یا روش ،سمان برسند. بھ ھمین ترتیب، مردم در سرتاسر تاریخمردم بابل برجی ساختند کھ بھ آ

برای رسیدن بھ آسمان فقط یک روش وجود دارد...و آن  2اند.خود را برای رسیدن بھ آسمان ساختھخاص 
 روش خداست.

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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(خدمات مسیحی پروب،  رساند، ما را بھ بھشت نمییاخالق جیمی ویلیامز، "چرا زندگی •
1998((http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/moralife.html).  . 9برداشت 
 .2006اکتبر 

 ).2006-1995(خدمات مسیحی پروب،  جدول راھنمای مذاھب جھان دربارۀ مذاھب اصلی جھان •
(http://www.leaderu.com/wri-table2/table2. html) . این سایت . 2006اکتبر  9برداشت

خدا، انسان و جھان  مانند(ای از موضوعات کنکاشی جامعتر از اعتقادات ادیان بزرگ دنیا دربارۀ شبکھ
لینکھای اطالعات مربوط بھ مسیحیت . است) ھستی، نجات و زندگی پس از مرگ، اخالقیات، و پرستش

 .ن ابتداییادیامقدسی، بودائیسم، ھندوئیسم، اسالم، یھودیت، و کتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قومھا پیدایش
 25درس   4فصل 

 
آنگاه گفتند: "بیایید شھری برای خود بسازیم و برجی کھ سر بر آسمان ساید، و نامی برای خود پیدا کنیم، 

 مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم."
 4: 11پیدایش -        
 

ھمۀ جھانیان را مغشوش ساخت، از آنجا خداوند از این رو آنجا را بابِل نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان 
 ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد.

 9: 11پیدایش -        
 

 تعداد نوادگان نوح بسیار افزوده شد، ولی آنھا کنار ھم باقی ماندند.
 د. در عوض شھری ساختند.کردنآنھا تمامی زمین را چنانکھ خدا فرموده بود، پُر ن

 کشید. ختند کھ سر بھ آسمانھا میسپس برجی سا 
 خدا خشنود نبود.

 پس خدا زبان آنھا را مغشوش کرد.
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 فھمیدند.گروه شدند کھ زبان ھمدیگر را نمی 70درنگ آنھا دستکم بی
 آنگاه خدا این گروھھا را در تمامی زمین پراکنده ساخت.

 زبانھا و قومھای جھان ماست. پیدایش و این،
 4امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

اش کشتی را ترک کردند، خدا آنھا را برکت داد و بھ از درس گذشتھ بھ یاد دارید کھ وقتی نوح و خانواده
در عوض پر ساختن زمین، در یک جا  ). اما خانوادۀ نوح7و 1: 9پیدایش آنھا گفت زمین را پُر سازند (

). 4: 11جمع شدند و شھری ساختند. و سپس مشغول بنای برجی شدند کھ سر بھ آسمان بکشد (پیدایش 
 نیتشان این بود کھ نامی برای خود پیدا کنند و از پراکنده شدن بر روی زمین خود را حفظ نمایند.

 
بینیم. خدا زبان آنھا را مغشوش کرد تا زبان می جواب خدا را بھ نااطاعتی آنان 9-5: 11در پیدایش 

مقدس در مورد مدت زمان میان طوفان و ساختن برج بابل با ھم کتاب پژوھشگرانھمدیگر را نفھمند. 
برج  توانیم چنین برداشت کنیم کھ در زمان بنایآمده، می 10توافق ندارند. اما بر اساس آنچھ در پیدایش 

زنند کھ وقتی خدا زبان آنھا را مقدس تخمین میو پژوھشگران کتاب 1.تخاندان وجود داش 70بابل، 
بنای برج ناگاه  صحبت کردند. چھ ھرج و مرجی! کار زبان مختلف شروع بھ 70مغشوش کرد، آنھا بھ 

 ).9: 11متوقف شد و مردم در تمامی زمین پراکنده شدند (پیدایش 
 

) را در مقابلھ با 1: 9ا برای پرساختن زمین (پیدایش ھمچنین از درس گذشتھ بھ یاد دارید کھ فرمان خد
ترس مردمان از پراکنده شدن در زمین، بررسی کردیم. در نتیجۀ نااطاعتی از خدا، ھمان چیزی کھ آنان 

اتفاق  ،9: 11ه شدن)، برایشان در پیدایش دوری کنند (یعنی پراکند 4: 11کوشیدند از آن در پیدایش می
 شدند). افتاد (یعنی پراکنده 

 
ایم، او این ماجرا بھ نظر یک برھم ریختگی بزرگ بود، اما ھمانطور کھ قبأل بارھا در داستان خدا دیده

اگر آن را از زاویۀ دید خدا بنگریم، آید، در واقع گردی در آن نقشھ میای دارد! و آنچھ بھ نظر عقبنقشھ
 .قدمی بھ جلو استدر واقع، 

 
ان کردند و کالمشمتفاوت ایجاد کند، مردم تمامی زمین بھ یک زبان صحبت میپیش از اینکھ خدا زبانھای 

). ابتدای زبانھای مختلف و پراکنده شدن مردم، نشان ابتدای پیدایش قومھایی است 1: 11یکی بود (پیدایش 
مقدس، منظور از یک قوم، یک کشور جغرافیایی نیست، شناسیم. در ضمن، از دیدگاه کتابکھ امروز می

ی اھای مردمی، در زبان، فرھنگ، وابستگی طایفھلکھ گروھی از مردم است کھ تفاوتشان با سایر گروهب
مانی ای آسبینیم کھ اوج داستان خدا ما را بھ صحنھمقدس کنیم، میاگر جھشی بھ انتھای کتاب 2و غیره است.

ا را بپرستند و از حضور او شوند تا خد) کھ در آن مردمان از ھر قومی جمع می9: 7آورد (مکاشفھ می
 بھره ببرند!

 
رسد کھ مردم از ھر قومی بر ما روزی میا -پیش از داستان مورد مطالعۀ امروز ما، قومھا وجود نداشتند

 روی زمین با یگانگی جمع خواھند شد تا خدا را بپرستند!
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ای جزئی بھ آن است. شارهتنھا ا راسم المپیک با ھمۀ شکوھش،را دارد. م چیزی کھ دنیا آرزویشیگانگی! 
کوشد. اما جھان ھرگز "دین" جھانی معموأل مروج آن است. سازمان ملل متحد برای دستیابی بھ آن می

تواند در میان جھانی با اختالفات پیچیده و فاسد از گناه، یگانگی ایجاد نتوانستھ بھ آن دست یابد. فقط خدا می
 نمایانگر عظمت او خواھد بود!کند! در آن موقع، یگانگی بوجود آمده 

 
 پرسش و تأمل

 
ایست بخواستند بر روی زمین پراکنده شوند. ولی خدا برای انجام مقاصد خود، میوجھ نمیمردم بابل بھ ھیچ

داد. ھمانطور کھ دیدیم، ھدف نھایی خدا برکت تمامی کسانی است کھ از او زندگی آنھا را اساسأ تغییر می
 دانند.و احترام را منحصر بھ وی می کنند و جاللپیروی می

 
 خدا ممکن است کھ چیزی را در زندگی شما زیرورو کند؟ •

 
 کنید؟آیا با توکل و پیروی از خدا، با او ھمکاری می •

 
یا (مانند مردمی کھ برجی ساختند تا بھ آسمان برسند) تالشتان این است کھ بھ روش خودتان بھ  •

 برکت دست یابید؟
 

 گیری و عملتصمیم
 

د تا کنارادۀ شما را قربانی ارادۀ خود نمیشاید خدا ناگھان مسیر زندگی شما را تغییر دھد، اما نھایتأ ھرگز 
خواھد شما ُربات (آدمک مکانیکی) کوچکی باشید کھ بدون حتمأ ھمکاری با نقشۀ او را انتخاب کنید. او نمی

میم اَبَرانسانی کھ ھمیشھ تص تبدیل شما بھش بروید. تالش او تعقل و بطور مکانیکی در جھت نقشھ او پی
 گیرد، نیست.درستی مطابق با تصمیم او می

 
خواھد خودش را از طریق شما و نھ بدون درنظر داشتنتان، نشان زندگی با خدا مثل رقصیدن است. خدا می

ربھ ندگیتان تجرا در ز و زیبا از حرکات موزونتوانید نمایشی کنید، میبدھد. وقتی طبق ھدایت او عمل می
کند، شخصیت خدا را بھ چشم ببینند. امروز از خدا بخواھید بھ شما نشان دھد نمایید کھ بھ دیگران کمک می

در پیروی از ھدایت او چھ وضعیتی دارید. سپس از او بخواھید یاریتان دھد تا با ھر حرکت او ھماھنگی 
 ای پیدا کنید.صمیمانھ

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
 ).2006(انستیتوی پژوھش دربارۀ آفرینش، موریس، "در برج بابل چھ رخ داد؟"  جان •

.http://www.icr.org/article/519/2/)( . 2006اکتبر  9برداشت. 
 ).2004(خدمات مسیحی پروب،  ریک ِوید، "قدرت متعال خدا" •

)http://www.probe.org/content/view/875/77/( . این مقالھ کنکاشی دربارۀ . 2006اکتبر  10برداشت
 .راز قادر مطلق بودن خدا و ارادۀ انسان است
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 داشتمردی کھ با ایمان قدم برمی –ابراھیم 
 26درس   5فصل 

 
از سرزمین خویش و از نزد خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و بھ : "خداوند بھ ابرام گفتھ بود

از تو قومی بزرگ پدید خواھم آورد و تو را برکت خواھم داد؛ نام . سرزمینی کھ بھ تو نشان خواھم داد، برو
داد بھ کسانی کھ تو را برکت دھند، و  و برکت خواھم. تو را بزرگ خواھم ساخت و تو برکت خواھی بود

 ." لعنت خواھم کرد کسی را کھ تو را لعنت کند؛ و ھمۀ طوایف زمین بھ واسطۀ تو برکت خواھند یافت
 3-1: 12پیدایش -        
 

بھ ایمان بود کھ ابراھیم ھنگامی کھ فراخوانده شد، اطاعت کرد و حاضر شد بھ جایی رود کھ بعدھا بھ میراث 
 .رود، روانھ شددانست کجا مییافت؛ و ھرچند نمیمی

 8: 11عبرانیان -        
 

 .خوانیماز میان قومھای زمین، خدا مردی را فراخواند کھ او را ابراھیم می
 .دھداش را ترک کند و بھ سرزمینی برود کھ بھ او نشان میخدا بھ ابراھیم گفت خانھ

 .عضای خانواده و اموالش را با خود بُردابراھیم طبق گفتۀ خدا عمل کرد، و ھمۀ ا
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 .خدا وعده داد کھ ابراھیم صاحب این سرزمین، و پدر قومی بزرگ خواھد شد
این وعدۀ عجیبی بود، زیرا ابراھیم و ھمسرش سارا، . و بواسطۀ او تمامی قومھای زمین را برکت خواھد داد

 .فرزندی نداشتند
 .و قوم خود را بھ سرزمین کنعان بُرد اما ابراھیم بھ ھر صورت از خدا اطاعت کرد

 5امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

در درس گذشتھ دیدیم کھ چگونھ خدا قومھای جھان را بوجود آورد. ھمچنین آموختیم کھ نقشۀ خدا نھایتأ 
ای دھد. در این درس بھ واقعھآورد و خدا را جالل مییگانگی و برکت را برای قومھا بھ ارمغان می

 کند.گذاری میپردازیم کھ قدم بسیار مھمی در جھت بھ انجام رسیدن نقشۀ خدا را نشانھمی
 

از میان تمامی قومھا، خدا مردی بھ نام ابراھیم را فراخواند. تصورش را بکنید کھ وقتی ابراھیم بھ سارا 
 .دا شنیده، چھ وضعیتی پیش آمدگفت چھ چیز از خ

 
 یم.کنیم و از اینجا بر مان را جمعاثاثیھھمۀ اسباب و  قرارهابراھیم: 

 مگر چھ شده؟سارا: 
 .خدا این را از ما خواستھابراھیم: 

 د؟چرا باید خدا چنین چیزی بخواسارا: 
 .را پدر قوم بزرگی کنھ، و قراره ھمۀ قومھا را بواسطۀ من برکت بدهد مخواچون خدا میابراھیم: 

 ولی ما کھ فرزندی نداریم.سارا: 
 نم.دومی: ابراھیم
 جوان نیست. م از ما ھم دیگھو ھیچکدوسارا: 
 .دونممی: ابراھیم

 خوب، قراره کجا بریم؟: سارا
 .دونماین را نمی: ابراھیم

 
ا اما قدمی را کھ خد. ھیچ مبنایی بھ غیر از ایمان بھ خدا نداشت...کرد ھیچ مبناییابراھیم برای کاری کھ می

بھ عنوان پدر سھ دین اصلی جھان یعنی یھودیت، مسیحیت و اسالم، شناختھ و امروز، ابراھیم . گفت برداشت
بار  260نام او بیش از . ترین شخصیتھا در تمامی طول تاریخ استشک او یکی از پراھمیتبی 1.شودمی

 .ای از یک ایماندار بزرگ از او یاد شده استمقدس آمده، و اغلب بھ عنوان نمونھدر کتاب
 

 :بھ دو نکتھ دربارۀ ایمان ابراھیم توجھ کنید از این داستان،
 

خدا از ابراھیم خواست تا از وطنش مھاجرت کند و گفت او را . رفتن ایمان ابراھیم بودمبدأ پیشخدا  .1
این رویا را در سر خود نپروراند ابراھیم . پدر قومی بزرگ و برکتی برای ھمۀ قومھا خواھد ساخت

بھ ، )یا برای رسیدن بھ آن سخت کار کنم(اگر بھ اندازۀ کافی بھ آن ایمان داشتھ باشم : "و نگفت
. است" بینیمبرھان آنچھ ھنوز نمی: "گوید ایمان بھ ما می 1: 11عبرانیان ." واقعیت خواھد پیوست

. ستی امقدساین ایمانی کتاب. توانست ببیند، متقاعد ساختای کھ نمیخدا ابراھیم را درمورد آینده
 .ای از خدا دریافت کرد؛ آن را باور کرد و طبق آن عمل نموداو وعده
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با ایمان "گوید وقتی ما بھ خدا اعتماد داریم می 7: 5قرنتیان 2. دادابراھیم قدم بھ قدم بھ خدا پاسخ می .2

خدا  ھرچند ابراھیم بوسیلۀ. قدم زدن مستلزم قدم بھ قدم پیش رفتن است". کنیم نھ با دیدارزندگی می
 ، اما بھ فکرش)شودکھ برکتی برای ھمھ قومھا می(درمورد پایان سفر ایمانی خودش متقاعد شده بود 

دانست قدم بعدی کھ خدا او را برای برداشتنش فقط می. رسید این آینده چگونھ بدست خواھد آمدھم نمی
 .ام است، کدخواند، یعنی ترک وطن و سفر بھ سرزمینی دیگرمی

 

 پرسش و تأمل
 

 بینید؟و ایمان ابراھیم می) 23درس (چھ شباھتھایی میان ایمان نوح  •
 

 دادید؟ چرا؟اگر بھ جای ابراھیم بودید، بھ نظرتان چگونھ بھ ندای خدا واکنش نشان می •
 

 شود انسان مانند ابراھیم بھ خدا لبیک بگوید؟چھ چیزی باعث می •
 

 گیری و عملتصمیم
 

ایم تا کارھای نیکی را انجام دھیم کھ گوید کھ ما ساختھ دست خداییم، و آفریده شدهچنین می 10: 2افسسیان 
در این آیھ توجھ داشتھ باشید کھ خدا کسی است کھ کار نیک ". خدا از پیش مھیا کرد تا در آنھا گام برداریم"

ما نیز مانند ابراھیم خیال اھداف خودمان را در سر . شودکار نیک با خدا شروع می. کندرا از پیش مھیا می
تن نقش ما مثل ابراھیم، قدم بھ قدم پیش رف. پرورانیم، و مطمئنأ نقش ما این نیست کھ آن را تحقق ببخشیمنمی
 .است

 
توانید صدای خدا را، بدون شناختن او، و شما ھم نمی. سپردابراھیم برای شنیدن صدای خدا باید گوش می

 .برای بھتر شناختن خدا، بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید. بدھیدتشخیص 
 

 )مثأل آماده شدن برای شغلی، گشتن بدنبال شغلی جدید، و غیره(اگر باور دارید خدا شما را برای انجام کاری 
شما نشان دھد و سپس با ایمان قدم از خدا بخواھید اولین قدم را بھ . خوانده است، نگران ھدف نھایی نباشید

 .بردارید
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

مقدس ھمراه با نمودار و نقشھ، انتشارات توماس نِلسون، فرھنگ کتاب( ".ابراھیم"ایستون، . جی. ام •
1897.( 

.http://www.biblegateway.com/resources/dictionaries/dict_meaning.php?source=1&wid=T0000054)( .
 .2006نوامبر  10نِت، .کامبرداشت از گاسپل

از کتاب مرجع زندگی مسیحی . 2006تاچ، خدمات مسیحی این(" ایمان چیست؟"دکتر چارلز ستَنلی،  •
 ).2006نوشتۀ چارلز ستنلی، انتشارات توماس نلسون، نَشویل، تِنِسی، 
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(http://www.intouch.org/myintouch/exploring/bible_says/faith/faith_150026.html)  . اکتبر  10برداشت
2006. 

 ).1997گاد، خدمات مسیحی دیزایرینگ(". ایمان نوح، ابراھیم و سارا"ن پایپِر، جا •
of_Noah_Abrahhttp://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1997/1001_The_Faith_(

am_and_Sarah/)  
 .2006اکتبر  10برداشت 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شمارد؟خدا چھ کسی را پارسا می
 27درس   5فصل 

___________________________________________________ 
 

ری!" بشماو ابرام را بیرون برده، گفت: "بھ سوی آسمان بنگر و ستارگان را بشمار، اگر بتوانی آنھا را 
آنگاه بھ ابرام فرمود: "نسل تو نیز چنین خواھد بود." ابرام بھ خداوند ایمان آورد، و او این را برای وی 

 پارسایی بھ شمار آورد.
 6-5: 15پیدایش -         
 

 باری، ابراھیم و سارا مدتھا در کنعان زندگی کردند، اما ھنوز فرزندی نداشتند.
 گفت کھ نسل او مانند ستارگان آسمان خواھند بود...غیرقابل شمارش.بار دیگر خدا بھ ابراھیم 

 ھای خدا را باور کرد، و خدا ایمان او را برایش پارسایی بھ شمار آورد.ابراھیم گفتھ
 5امید، فصل -         
 

 مشاھده و بررسی
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گفت. خدا ابراھیم را خواند در درس گذشتھ دیدیم کھ چگونھ ابراھیم با ایمان بھ فراخوان و وعدۀ خدا لبیک 
تا وطنش را ترک کند و بھ سرزمینی ناشناختھ برود، و بھ ابراھیم وعده داد کھ او را پدر قومی بزرگ 
خواھد کرد. درس امروز ما نظری دارد بھ سالھا پس از قدم اولیھ ایمان ابراھیم، کھ او و ھمسرش سارا، 

 ، غیرقابل شمارشیم وعده داد کھ نسل او مثل ستارگانھنوز فرزندی نداشتند! یکبار دیگر خدا بھ ابراھ
). ابراھیم ھیچ مدرک قابل استنادی نداشت کھ بتواند حتی یک فرزند داشتھ 5: 15خواھند بود (پیدایش 

شمار. اما ابراھیم گفتۀ خدا را باور کرد، و خدا این (ایمان او) را برایش باشد، چھ برسد بھ نسلھای بی
مقدس است، ). این آیھ یکی از مھمترین آیات کتاب6: 15رد (محسوب کرد) (پیدایش پارسایی بھ شمار آو

 در برابر خدا و داشتن ارتباط با اوست. (درستکاری) راست ایستادن انسانزیرا مبنای 
 

-مقدسی، شخص پارسا، بیمربوط بھ قانون، اخالق و انصاف است. در اصطالح کتاب 1کلمۀ "پارسایی"
مقدس را ورق بزنید، در ایستد. اما، اگر کتابکامل یا "راست" در ارتباط با قانون میتقصیر است. او 

کس پارسا نیست." ابراھیم نیز مانند ھر شخص دیگری بعد از آدم خوانیم: "ھیچچنین می 10: 3رومیان 
ررسی کنیم، بھ ). اگر زندگی ابراھیم را بھ دقت بیشتری ب18بھ فساد گناه مبتال بود (مراجعھ کنید بھ درس 

 روشنی خواھیم دید کھ او با کامل بودن فاصلۀ زیادی داشت.
 

تواند گناه را تحمل فقط خدا کامل است! فقط او قدوس و عادل است! و بخاطر اینکھ قدوس و عادل است نمی
کند یا از آن چشم بپوشد. گناه ھتک حرمت بھ شخصیت خداست و او در نھایت باید آن را داوری کند. 

ای است کھ بین خدا (کھ بدون گناه است) و انسان (کھ گناھکار است)، شکاف تر بگوییم، گناه گُوههساد
 اندازد.می

 
توان ) را می"محسوب کردن" یا "بھ حساب آوردن" ھای دیگر: در ترجمھ(یا  2کلمۀ "بھ شمار آوردن"

س لیاقت ابراھیم، پارسایی او شد خدا بر اسااصطالح حسابداری یا ریاضی در نظر گرفت. اگر قرار می
متعلق بھ کھ شد. اما بھ خاطر اینکھ او بھ خدا ایمان داشت، خدا پارسایی را را وارسی کند، او مردود می

 او نبود، بھ حسابش گذاشت.
 

ای را کھ در دوران رکود بزرگ اقتصادی برای درک بھتر مفھوم "پارسا بھ شمار آوردن"، داستان قاضی
یک شب مردی را بھ دادگاه احضار کردند. مرد بیچاره را  3خدمت بود، در نظر بگیرید.آمریکا مشغول 

اش، دستگیر کرده بودند. وقتی آن مرد ماجرای خود را در حین دزدی نان برای تغذیھ خانوادۀ گرسنھ
ات زگذاشت. "باید تو را مجاتعریف کرد، دل قاضی بھ حالش سوخت، اما قانون راه فراری برای قاضی نمی

کنم." سپس، قاضی شود. ده دالر جریمھ یا ده روز زندان برایت تعیین میکنم. قانون استثناء قائل نمی
 سوختھ دست در جیب خودش کرد و ده دالر برای جریمۀ مرد پرداخت. دل
 

و ا مھربانی قاضی را نپذیرد و بھ زندان برود. اما این کار را نکرد.توانست مردی کھ نان دزدیده بود، می
توانست برای خودش انجام دھد، اتکا کرد. بھ این وسیلھ آن مرد در برابر بھ قاضی برای کاری کھ نمی

قانون "درستکار یا مبرا" شناختھ شد (بھ شمار آمد). ابراھیم نیز بھ ھمین شکل (مثل ھمۀ انسانھا) در برابر 
براھیم قبول کرد کھ خدا کاری برای او بکند خدا گناھکار (تقصیرکار) بود. اما ابراھیم بھ خدا ایمان آورد. ا

توانست برای خودش انجام دھد. و با این ایمان و اعتماد، در ارتباط با شریعت درستکار بھ شمار کھ او نمی
 آمد. 
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ای را خواھد فرستاد کھ در مورد آدم و حوا، بھ یاد دارید کھ خدا وعده داد یک روز رھاننده 20از درس 
نیازی نداشت بداند چگونھ سرانجام خدا او را از ، گناه و مرگ غلبھ خواھد کرد. ابراھیم تا ابد بر شیطان

 تواند از عواقب گناه نجاتش بدھد.خدا تنھا کسی است کھ میدانست دھد. اما میعواقب گناه نجات می
 

 پرسش و تأمل
 

ش توانست برای خودگذاشت قاضی کاری را برایش بکند کھ نمیمردی کھ نان دزدیده بود، اگر نمی •
شد. اما بسیاری از مردم تالش دارند کاری را برای خود بکنند کھ انجام دھد، احمق محسوب می

خواھند بخاطر لیاقتشان در برابر خدا درستکار بھ تواند برایشان انجام دھد، یعنی میفقط خدا می
 واند بخودی خود، بھ قدرتکند کھ میحساب آیند. چرا چنین است؟ چرا حتی بھ فکر کسی خطور می

 در برابر خدا بایستد؟ کفایت خوب باشد و راست
 

خواست ابراھیم را توان دید کھ خدا نھ فقط میاز متنی کھ امروز مورد بررسی قرار دادیم، می •
رفتن در این برکت بھ آن نیاز داشت، رچھ ابراھیم برای پیشبرکت بدھد، بلکھ در نظر داشت ھ

 سازد؟موضوع چھ چیزی را دربارۀ خدا برای ما روشن میفراھم کند. این 
 

 گیری و عملتصمیم
 

ید اگوید: "زیرا بھ فیض و از راه ایمان نجات یافتھای ھست کھ چنین میمقدس، آیھدر کتاب افسسیان کتاب
یان (افسسکس نتواند بھ خود ببالد" و نھ از اعمال، تا ھیچ –و این از خودتان نیست، بلکھ عطای خداست  -
کند، نجات از عاقبت گناه است. این نجات یک ھدیھ اش صحبت می). "نجاتی" کھ این آیھ درباره8-9: 2

است، نھ چیزی کھ ھرگز بتوانیم امید بھ کسب آن یا لیاقت دریافتش را داشتھ باشیم. ما نیز مثل ابراھیم 
 توانیم بدانیم کھ چگونھ خدا، اکنون ما میتوانیم بھ خدا برای عطای نجات اعتماد کنیم. برخالف ابراھیممی

اید، آن را بھ انجام رسانید. اگر ھنوز بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ نکرده
 تأخیر دیگر جایز نیست.

 
بھ طور مشخص مربوط بھ نجات از گناه است. اما در واقع، کارھای بسیار زیادی است  9-8: 2ان یافسس

 2-1: 127توانیم برای خودمان بکنیم. مزمور تواند برای ما انجام دھد، کارھایی کھ نمیخدا می کھ فقط
رای خودتان انجام دھید کھ در را بخوانید و از خدا بخواھید بھ شما نشان دھد چھ کارھایی را تالش دارید ب

برابر قاضی قرار گرفت، آنچھ خدا ند برایتان بکند. مثل ابراھیم یا آن مردی کھ در توافقط او می حقیقت
 خواھد بھ شما بدھد، دریافت کنید.می
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 مراقب باشید بدون ھمراھی خدا، بدنبال انجام خواست و ارادۀ او نروید
 28درس    5فصل 

__________________________________________________ 
 

برای وی نیاورده بود. او را کنیزی مصری بود، ھاجر نام. پس سارای بھ  اما سارای ھمسر ابرام فرزندی
ابرام گفت: "خداوند مرا از آوردن فرزندان بازداشتھ است. پس بھ کنیز من درآی؛ شاید بھ واسطۀ او صاحب 

 فرزندان گردم." ابرام بھ سخن سارای گوش گرفت.
 2-1: 16پیدایش -        
 

ید. رسابراھیم امکان پذیر خواھد شد؟ برای سارا، فرزند داشتن غیرممکن بھ نظر میاما چگونھ وعدۀ خدا بھ 
او بجای اینکھ منتظر خدا و وقت مورد نظر وی شود، کنیزش ھاجر را بھ ابراھیم داد و ھاجر پسری بھ 

ھا او را نام اسماعیل بدنیا آورد. سرانجام طبق وعدۀ خدا، سارا نیز فرزندی برای ابراھیم بدنیا آورد. آن
 اسحق نامیدند. و سارا با ھاجر و اسماعیل رفتاری تلخ داشت. ابراھیم مضطرب گردید.

 5امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی

83 
 



 
ایمان ابراھیم بھ خدا را دیدیم و ھمچنین وعدۀ خدا برای اینکھ او را پدر قومی بزرگ نماید در درس گذشتھ 

ت دھد. درس امروز نگاھی دارد بھ ده سال پس از اینکھ خدا این و اینکھ ھمۀ قومھا را بواسطۀ او برک
سالھ است، و ھنوز  75). سارا، ھمسر ابراھیم تقریبأ 3-1: 12وعده را اولین بار بھ ابراھیم داد (پیدایش 

ترین امتیاز زنی کھ تمامی توجھ و محبت فرزندی برای ابراھیم بھ دنیا نیاورده است! سارا از گرامی
دید، دست شست و کنیزش ھاجر را بھ شوھر خود داد تا شاید بھ واسطۀ او نسبت بھ خود میشوھرش را 

توانست جواب منفی بدھد، اما این صاحب فرزند شود و ارادۀ خدا را بھ انجام رساند. و البتھ ابراھیم می
 کار را نکرد.

 
بلکھ کشمکشھای حماسی و تراژدی کار احمقانۀ سارا نھ تنھا باعث ایجاد ناراحتی در ازدواج خودش شد، 

شود. اسماعیل پسر ھاجر پدر انسانی کھ از نادانی او سرچشمھ گرفتھ است ھمچنان تا امروز احساس می
وان تقومھای عرب جھان ما گردید و پسری کھ سارا بعدھا بھ دنیا آورد، پدر قوم اسرائیل شد. بھ سختی می

ای درمورد حق خشونت بار میان اسرائیل و اعراب، یا مباحثھ ای درباره وقایعروزی را بدون اخبار رسانھ
  1مالکیت سرزمینی کھ خدا بھ ابراھیم وعده داده بود، گذراند.

 
پیش از اینکھ بحثمان را ادامھ دھیم، بیاد دارید کھ در مطالعۀ داستان خدا یک موضوع تکرار شونده را 

آید، اغلب در نقشۀ واالی خدا برای بھ انجام بھ نظر میبار آنچھ از نظر ما یک واقعۀ مصیبت. بررسی کردیم
فرازی مردم در بنای بھ عنوان مثال، خدا در جواب بھ گردن. سیدن مقاصد جاودانی او، ضرورت داردر

در نتیجھ ھرج و مرج بوجود آمد و خدا مردم را در سراسر زمین . برج بابل، زبان آنھا را مغشوش کرد
 و سرانجام خدا. شناسیمعین حال ھمین ابتدای پیدایش قومھایی شد کھ امروز میاما در . پراکنده ساخت

آید، یعنی جمع کردن اقوام برای زندگی در یگانگی و آرامش با خدا و در بواسطۀ کاری کھ فقط از او برمی
 .دھدکنار یکدیگر، خود را جالل خواھد داد و بشریت را برکت می

 
ممکن  .ردازیم، تبدیل بھ یکی از بزرگترین کشمکشھای تاریخ بشر شده استپای کھ امروز بھ آن میواقعھ

 یا" مردم بد"و " مردم خوب"بھ راحتی این کشمکش را مجادلۀ میان  ای کھ دارید،بھ زمینھاست شما بستھ 
 .اما در واقع، موضوع عمیقتر از اینھاست. اند، برداشت کنیدکسانی کھ حق دارند و کسانی کھ بھ خطا رفتھ

چنانکھ در درس بعد خواھیم دید، خدا ھمچنان زمام امور را بھ دست دارد و از این وضعیت برای جالل خود 
خدا آسمان را ) 1: رویم این دو حقیقت بزرگ را بھ یاد داشتھ باشیددر حالیکھ جلوتر می! استفاده خواھد کرد

  3.مجادلھ و کشمکشی شیطان استدشمن اصلی در پشت ھر ) 2و  2محل سکونت ھمۀ قومھا خواھد کرد،
 
 

 پرسش و تأمل
 

وجھ اما سارا بھ ھیچ" چگونھ سارا توانست چنین کاری کند؟: "برای ما طرح این سئوال آسان است کھ
پیش از اینکھ در این مورد بھ سارا سخت . کند، چنین عواقب بلند مدتی خواھد داشتدانست کاری کھ مینمی

را بھ انجام این کار واداشت در نظر بگیریم، زیرا احتماأل ھمۀ ما گاھی چنین  بگیریم، باید طرزفکری کھ او
 .ایمافکاری را در ذھنمان پرورانده

 
األ احتم. تردید داشت کھ شاید بخشی از وعدۀ خدا بستگی بھ او دارددانست، اما احتماأل سارا وعدۀ خدا را می

ثل المشاید این ضرب." از تو حرکت، از خدا برکت: "گویدالمثل بھ گوشتان خورده است کھ میاین ضرب

84 
 



رش ای برای پروزمینھ ،در واقع، این نوع دیدگاهاما . شناسی و برخوردی مسئوالنھ باشدبھ نظر مروج وظیفھ
کنیم، توجیھ کردن و ھمینکھ راه عزم و ارادۀ شخصی را شروع می. ارادۀ شخصی برخالف ارادۀ خداست

 .کنیم، ُمشکل نخواھد بودبودن کارھایی کھ میاعمالمان و باور درست 
 

توان بھ راحتی تصور کرد کھ چگونھ بعضی از مردم عمل سارا را باشکوه و از خود گذشتگی کامل می
تا  .زمان ابراھیم و سارا، پیشنھاد او غیرمعمول نبوداز این گذشتھ، در فرھنگ چندھمسری . کنندتعبیر می

خدا بعد از این واقعھ ). 4: 15پیدایش (واٍرث موعود، پسر ابراھیم خواھد بود  آن زمان خدا فقط گفتھ بود کھ
آورد، تحقق خواھد یافت ای کھ بھ ابراھیم داده از طریق پسری کھ سارا برایش بدنیا میبود کھ گفت، وعده

 ).19-15: 17پیدایش (
 

کردند؟ دلیل جواب مثبت یا منفی آیا امکان دارد شما نیز ھمان کاری را بکنید کھ ابراھیم و سارا  •
 .خود را شرح دھید

 
 چیست؟ آیا با آن موافقید یا مخالف؟" از تو حرکت، از خدا برکت"المثل نظرتان دربارۀ ضرب •

 
دانستید کاری باید انجام شود، اما سرگردان مانده بودید کھ تفاوت آیا موقعیتی را بخاطر دارید کھ می •

 میان نقش شما و نقش خدا چیست؟
 

 گیری و عملتصمیم
 

ائز حتوجھ بھ این نکتھ کھ تا این نقطھ از داستان خدا، در واقع اسم سارا، سارای بود و اسم ابراھیم، اَبرام، 
-اما در روایت کتاب. پردازدمجموعھ درسھای امید بھ این نکتھ نمیبخاطر محدودیت زمانی، . اھمیت است

اللفظی معنی تحت). 15، 5: 17پیدایش (کند را عوض می مقدس، پس از تولد اسماعیل، خدا اسامی آنھا
اما در زمان معین، خدای اسامی آنھا . شودمعنی می" پدر واالمقام"اَبرام نیز . است" جوزن ستیزه"سارای، 

 .است" پدر جمعیت کثیر"یا " پرثمرپدر "و ابراھیم بھ معنی " شاھزاده خانم"سارا یعنی . را تغییر داد
 

شاھزاده "اما یک . کاری بزندفریبشاید برای انجام شدن کارھا، دست بھ مسامحھ و " گرهزن ستیز"یک 
رسد بھ نظر می. ، کارھا را برای او بھ انجام رسانداین حق امتیاز را دارد کھ بگذارد پدرش، پادشاه" خانم

 "پرثمر"تواند افراد را اما فقط خداست کھ می. دھندکھ بعضی از مردم با تالش خودشان کارھا را انجام می
 ).3-1: 127مزمور (نماید 

 
دانستند، اما راه و روش خدا را بدون کار ماوراء خواست و ارادۀ خدا را می) سارای(و سارا ) اَبرام(ابراھیم 

اگر شما بدنبال راه و روش خدا ھستید، از او بخواھید آن را بھ . توانستند بفھمندطبیعی او در وجودشان، نمی
مراقب باشید بدون ھمراھی خدا، دنبال . امور را بھ دست خود نگیرید. نشان دھد و سپس منتظر او بمانیدشما 

 .انجام خواست و ارادۀ او نروید
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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 ).2006تاچ، (خدمات این ".کشف ارادۀ خدا"دکتر چارلز ستَنلی،  •

(http://www.intouch.org/myintouch/exploring/bible_says/God_Will/index_129456.html)  . 10برداشت 
 .2006اکتبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کھ دور انداختھ نشدقومی 
 29درس   5فصل 

________________________________________________________ 
 
 
اینک او را برکت داده، بارور خواھم ساخت و او را بسیار : اجابت کردمو اما در خصوص اسماعیل، تو را "

اما . او پدر دوازده رھبر خواھد بود، و قومی بزرگ از وی پدید خواھم آورد. بسیار کثیر خواھم گردانید
 ."عھد خویش را با اسحاق استوار خواھم ساخت، کھ سارا او را سال دیگر در ھمین وقت برای تو خواھد زاد

 21-20: 17پیدایش -        
 

 .اما خدا بھ ابراھیم گفت نگران نباشد، زیرا اسماعیل پدر قومی بزرگ خواھد شد
 .و خدا بوسیلۀ اسحاق، وعدۀ خود برای برکت ھمۀ قومھا را بھ انجام خواھد رساند

 5امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
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وعدۀ خدا در مورد یک فرزند پسر را با دادن کنیز خود، در درس قبل دیدیم کھ چگونھ سارا تالش کرد تا 
و در کنار اینکھ اسماعیل و اسحق ھر کدام بھ ترتیب پدر تمامی اعراب و قوم . ھاجر، بھ ابراھیم عملی سازد

باری کھ از این عمل سارا ناشی شده، تا بھ تاسرائیل شدند، بھ این نکتھ نیز توجھ کردیم کھ عواقب مصیب
پیدا کرده، بھتر  درحالیکھ کھ معموأل این داستان در حد یک درس اخالقی ساده کاھش. دارد امروز ادامھ

، یا "دور انداختنی"است با نگرش یک بعدی خود و در نظر گرفتن ھاجر و اسماعیل بھ عنوان شخصیتھای 
رنھ نزنیم وگ از خدا جلوکسانی کھ وجودشان فقط بھ این دلیل الزم است کھ ما یک درس اخالقی بیاموزیم، 

 .شودویرانگر می نتایج آن
 

خدای ھمۀ رحمتھا ھمواره چیزی بسیار . اما ھمانطور کھ در درش پیش دیدیم، ماجرا بھ این سادگیھا ھم نبود
، ھنوز )8-4: 16پیدایش (مقدس براساس روایت کتاب. فراتر از آنچھ ما بتوانیم درک کنیم، در نظر دارد

ماعیل توسط ھاجر نگذشتھ بود کھ سارا شروع بھ ابراز انزجار و بدرفتاری با وقت زیادی از بدنیا آمدن اس
کھ بھ نظر برخی مظھری از خود خداوند " (فرشتۀ خداوند"ھاجر از نزد سارا بھ بیابان گریخت، و . او کرد

-ھاجر اولین شخصی است کھ کتاب. در آنجا از اودیدار کرد و با ذکر نامش بھ صحبت با او پرداخت )بود
را ثبت کرده، و این نخستین بار در روایت مزبور است کھ ھاجر را " فرشتۀ خداوند" مقدس برخوردش با
ای نشده کھ ابراھیم یا سارا، ھاجر را بھ اسم بخوانند یا با تا اینجا ھیچگونھ اشاره. زندکسی بھ نام صدا می

در نظر خدا، ھاجر شخصیتی با ارزش  1.استبوده " کنیز من"و " کنیز تو: "اشارۀ آنھا بھ او. او صحبت کنند
 !واقعی است کھ بھ صورت او آفریده شده است

 
گی اما وعدۀ بزر. گوید کھ بھ نزد سارا بازگردد و زیر دست او فروتن باشدفرشتۀ خداوند بھ ھاجر میسپس 

فرشتھ بھ ھاجر  2.دپدید خواھد آمشمار نسل اسماعیل قومی بزرگ و بیاز اینکھ . نیز بھ ھاجر و پسرش داد
 خدای. نگفت کھ زندگی راحتی در پیش خواھد داشت، اما گفت کھ خدا فریاد مظلومیت او را شنیده است

 یعنی" ِال رویی"آنگاه ھاجر خدا را . داندشناسد و وضعیتش را میتمامی جھان ھستی شخصیت او را بازمی
دھد و خدا را با مقدس نامی بھ خدا میھاجر اولین کسی است کھ در کتاب 3.خواندمی" بیندخدایی کھ می"

 .دارداطاعت خود مکرم می
 

و از پیدایش . آوردسالگی اسحاق را بدنیا می 90بینیم کھ سارا در رویم، میالبتھ در داستان کھ جلوتر می
پرشکوه خود را برای برکت کنیم کھ اسحاق در واقع ھمان کسی است کھ خدا وعدۀ ، مشاھده می19: 17

شویم کھ رھانندۀ موعود نیز از نسل اسحاق سرانجام، متوجھ می. تمامی قومھا، بوسیلۀ او تحقق خواھد بخشید
 .خواھد بود و وسیلۀ این برکت خواھد شد

 
آسای اسحاق و وعدۀ برکت بواسطۀ او، موضوعی است کھ اکثر اوقات بھ درستی بھ این داستان تولد معجزه

نقشۀ فرعی را از نظر دور بداریم چون این طرح بھ زندگی بسیاری از ما مربوط اما، نباید . شودداده می ربط
ھرچند سارا نھایتأ خواھان بیرون راندن ھاجر و اسماعیل ! از نظر خدا ھیچ شخصی دورانداختنی نیست. است

و ھمچنانکھ . برای خود خواھند داشت بینیم کھ ھاجریان جھان در وعدۀ خدا جاییشود، اما میاز کنار خود می
ی کسان...دیدگان رود، ھنگامی کھ رھانندۀ موعود خدا بھ جھان آمد، نزد مظلومان و ستمداستان خدا بھ پیش می

 .نزد ھاجریان این جھان آمدیعنی ...کھ ظاھرأ در نقشۀ فرعی گُم شده بودند
 

 پرسش و تأمل
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دارد؟ در این داستان، شما خود را با کدام شخصیت توجھ خدا بھ ھاجر از نظر شما چھ معنایی  •
 بینید؟ چرا؟نزدیکتر می

 
کنید نگاه مردم بھ ابراھیم، سارا، افتاد، فکر میبار در جامعۀ شما اتفاق میاگر این داستان مصیبت •

الیق احترام شد؟ کدامیک ھاجر، اسماعیل، و اسحاق چگونھ بود؟ کدامیک از آنھا قربانی قلمداد می
 گردید؟تر محسوب میبیش

 

 گیری و عملتصمیم
 

تر راه ساده 4شوید،ای مانند کشمکش میان اعراب و اسرائیل روبرو میوقتی با وضعیت بحرانی و قطبی شده
اما دربرابر این وسوسھ مقاومت . این است کھ ھر طرف را در یک قالب بریزید و طرفدار یکی از آنھا شوید

ایم کھ و تا بھ اینجا در مطالعاتمان آموختھ. دھدجداگانھ مورد نظر قرار میخدا ھر شخص را بھ طور . کنید
 .ھمۀ ما باید بر یک مبنا، یعنی با ایمان فروتنانھ بھ راھکار خدا برای گناه بھ حضور خدا برویم

 
. یایدبخصومت پیچیده و عمیقی کھ کشمکش میان اعراب و اسرائیل درجریان است، شاید بھ نظر نومید کننده 

براساس . ھمۀ مسائل را حل و فصل خواھد کرد ،ولی روزی خواھد رسید کھ خدا بوسیلۀ رھانندۀ موعود
 در آن زمان فر. داستان خدا، او صلحی پایدار بھ ارمغان خواھد آورد کھ برای انسان غیرقابل دستیابی است

 !و شکوه او تجلیل خواھد شد
 

اید، هاز نظر دیگران شد" دورانداختنی"تبدیل بھ یک شخص  کنیداگر در وضعیتی قرار دارید کھ احساس می
شاید درست مثل ھاجر، یکنفر با شما ھم رفتاری تند و خشن داشتھ است، ولی . بر این موضوع تأمل کنید

 !این ارتباط فقط و فقط بھ شما تعلق دارد. تواند شما را از ارتباط شخصی با خدا محروم کندھیچکس نمی
 

 العۀ بیشترمنابعی برای مط
 

-_http://www.preceptaustin.org/el_roi)  .وب سایت پریِسپت آستین. بیندخدایی کھ می –رویی اِل •
_god_who_sees.htm) 

 .توانید در این سایت مشاھده کنیدمطالعھ روی نامھا خدا را می. 2006اکتبر  10برداشت 
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 خدا فراھم خواھد کرد
 30درس   5فصل 

_____________________________________________________ 
 

و اما ایامی چند پس از این بدو فرمود: "ای ابراھیم!" پاسخ داد: "لبیک!" گفت: "پسرت را کھ یگانھ پسر 
 یداری، یعنی اسحاق را برگیر و بھ سرزمین موریا برو، و او را در آنجا بر یکتوست و او را دوست می

 سوز تقدیم کن."ھایی کھ بھ تو خواھم گفت، چون قربانی تماماز کوه
 2-1: 22پیدایش -       

 
آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند. اما فرشتۀ خداوند از آسمان وی را ندا در 

مکن و کاری با او نداشتھ داد: "ابراھیم! ابراھیم!" پاسخ داد: "لبیک!" فرشتھ گفت: "دست بر پسر دراز 
ترسی، زیرا پسرت، آری یگانھ پسرت را، از من دریغ نداشتی." ابراھیم دانم کھ از خدا میباش! اکنون می

ای گرفتار شده بود. ابراھیم رفتھ، قوچ را سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید کھ با شاخھایش در بوتھ
خداوند فراھم ‘سوز تقدیم کرد. پس ابراھیم آن مکان را مگرفت و آن را بھ جای پسرش، چون قربانی تما

 شود: "برکوه خداوند، فراھم خواھد شد."نامید.و تا امروز نیز گفتھ می ’خواھد کرد
 14-10: 22پیدایش -        
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 بھ مکان مقرر رفتند. در آنجا مذبح را آماده کردند و ھیزم را بر آن چیدند.و ھر دو با ھم 
 ی دیگری فراھم نکرده بود. پس ابراھیم پسرش را بست و بر مذبح گذاشت.خدا ھنوز قربان

 ھنوز قربانی دیگری در کار نبود. پس ابراھیم چاقویش را بلند کرد تا پسر را ذبح کند.
 آنگاه صدایی از آسمان دررسید کھ: "دست بر پسرت دراز مکن."

 و در آن بیشھ شاخھای قوچی گرفتار شده بود.
 خدا بھ جای پسر آبراھیم، یک قربانی فراھم کرد. و بھ این ترتیب

 کرد.این تصویری از آن قربانی است کھ خدا روزی برای گناه بشر فراھم می
 
 5امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

 ابراھیم خدا را دوست. مقدس استترین داستانھای کتابانگیزترین و عمیقاین درس دربارۀ یکی از ھیجان
با اینحال، خدایی کھ زندگی و مردم را دوست . و دھھا سال بود کھ با تسلیم و امانت، پیرو او بودداشت می
 .دارد، از این مرد خواست تا کار غیرقابل تصوری بکند، یعنی پسر محبوبش را بھ عنوان قربانی بگذراندمی

واسطۀ او ھمۀ مردمان را برکت از اینھا گذشتھ، اگر یادتان باشد، اسحاق ھمان کسی بود کھ خدا وعده داد ب
با این داستان چھ کنیم؟ . او نھ فقط امید ابراھیم، بلکھ امید تمامی جھان بر آن مذبح قرار گرفتھ بود! دھد

 توانیم آن را درک کنیم؟چطور می
 

 مقدس دربارۀ خدا بھ ما نشانرسد کھ کتابداستان امروز در ظاھر،  بسیار در تضاد با آن چیزی بھ نظر می
مقدس گاھی ما را و درکمان را بھ ایم، کتاباما ھمانطور کھ در درسھای گذشتھ ھم مشاھده کرده. داده است
یا ظاھرأ در تضاد با چیزھایی " رسدبھ نظر می"کھ براساس آنچھ  این نکتھ اھمیت داردکشد، اما چالش می

کھ خدا  دانیماز مطالعۀ داستان خدا، می تا اینجا. گیری نکنیمخوانیم، فوری نتیجھمقدس میاست کھ در کتاب
 .با این درک بنیادی، بیایید بھ بررسی داستان ابراھیم و اسحاق بپردازیم. در نیکویی و حکمت خود کامل است

 
اکثر . توانیم بھ دو صورت بھ ھر آزمون نگاه کنیممی". آزمود"گوید کھ خدا ابراھیم را می 1: 22پیدایش 

. اینگونھ آزمونھا برای تعیین درجۀ یادگیری موضوع درسی است. آشنایی داریم ما با آزمونھای مدرسھ
اما یک نوع دیگر آزمون وجود دارد کھ بجای . ھمچنین اکثرأ با دلشورۀ جواب این آزمونھا آشنا ھستیم

 کنند تا درجۀ خلوصشان رابھ طور مثال، معموأل فلزات را آزمایش می. سنجدعملکردمان، ھویت ما را می
لصی یا خالص است، یا ناخا. تواند بکندفلز مربوطھ ھیچ کاری برای قبولی در این آزمون نمی. تعیین نمایند

 .سنجدآزمایش شونده را می ماھیتاین نوع آزمون بھ سادگی . دارد
 

توجھ داشتھ باشید کھ در مورد ابراھیم، خدای آزمایشگر ھمان کسی است کھ او را برای آزمون آماده کرده 
برود،  ھایش از بینشود تا ھمۀ ناخالصیابراھیم نیز مانند فلز گرانبھایی کھ بوسیلۀ آتش تصفیھ می. است

خدا ھیچ شکی نداشت کھ مبادا . سالھا از آتش گام برداشتن در ایمان گذشتھ، و توسط خدا تصفیھ شده بود
یم دانست ابراھخدا دقیقأ می. نداشتدر این آزمایش خطری وجود . ابراھیم از این آزمون سربلند بیرون نیاید

خدا ھویت . داد، حتی نسبت بھ پسرشچھ شخصیتی یافتھ است، او ھمواره خدا را در اولویت اول قرار می
زندگی ابراھیم گواھی است از آنچھ خدا ! کندشناخت، این آزمون بھ سادگی آن را آشکار میابراھیم را می

ین ا. و در ھر کجا پیروی کندخواھد بھ ھرقیمتی از امیاز صمیم قلب  کھبھ انجام رساند تواند در فردی می
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و در نتیجھ خدا را جالل ...گذاردانگیزی ایمان ابراھیم را برای جھان بھ نمایش میداستان بھ طور ھیجان
 .دھدمی

 
. گرفت عملیتوان از این داستان نیز بینشی گرانبھا و درسھای مقدس، میالبتھ، مثل ھر داستان دیگر کتاب

مان از داستان خدا خواھیم دید، قوچی کھ خدا فراھم کرده بود تا جای اسحاق ھمانطور کھ در خاتمۀ مطالعھ
درست مانند پوششی  1.کندای نبوتی از رھانندۀ موعود خداست کھ جھان را از گناه آزاد میرا بگیرد، نشانھ

نوح آماده نمود، این تدارک الھی نیز یادآور دیگری  ای کھ برایکھ خدا برای آدم و حوا فراھم کرد، و کشتی
مزمور " (او یگانھ صخره و نجات من است. "توانیم خودمان را نجات بدھیماست از این موضوع کھ ما نمی

62 :2.( 
 

 پرسش و تأمل
 

مقدس خواندید، چھ احساسی بھ شما دست اولین بار کھ این داستان را در مجموعۀ امید یا در کتاب •
 داد؟

 
ا تان رآیا بھ نظرتان عجیب آمد کھ خدا چنین چیزی از ابراھیم بخواھد؟ دلیل جواب مثبت یا منفی •

 .شرح دھید
 

 کردید؟ چرا؟گرفتید، چھ میاگر در موقعیت ابراھیم قرار می •
 

-کند، آماده میھمواره برای آزمونھایی کھ در راه زندگیمان از ما می 2خدا ما را نیز مثل ابراھیم، •
توانید ببینید او چگونھ از قبل شما را آماده کرده است؟ خدا آیا با آزمونی روبرو ھستید؟ آیا می. سازد

 کند؟ای برای نشان دادن آنچھ در زندگی شما ساختھ، میاز این آزمون چھ استفاده
 

 گیری و عملتصمیم
 

واب ابراھیم ج" سوز کجاست؟برۀ قربانی تمام: "اسحق در حین رفتن بھ سوی محل قربانی از پدرش پرسید
. وقتی بھ مذبح رسیدند، ھنوز خبری از بره نبود 3."خدا برۀ قربانی را برای خود فراھم خواھد کرد: "داد

 حتی موقعی کھ ابراھیم چاقویش! ای در کار نبودباز بره...وقتی ابراھیم پسرش را بست و بر مذبح گذاشت 
اما درست پیش از اینکھ او پسرش را ! ای در آنجا نبودھنوز برهھم ...را بدست گرفت و دستش را باال برد

 .ذبح کند، خدا او را متوقف کرد و قوچی را کھ در بیشھ نھاده بود، بھ او نشان داد
 

؟ او در سالھایی "خدا بره را برای خود فراھم خواھد کرد: "توانست مطمئن باشد کھ بگویدابراھیم چطور می
خدا ھمواره ھرچھ الزم باشد برای : ھ بود، اصل بسیار مھمی را آموخت و آن اینکھکھ با ایمان قدم برداشت

او . حاال این کار ھرقدرھم بھ نظر سخت و دشوار برسدکند، خواند، فراھم میکاری کھ ما را برای آن می
یت خود ای کنیم و شخصخواھد در این میان مسامحھگذارد و از ما ھم نمیھرگز شخصیت خود را زیرپا نمی

 .را زیرپا بگذاریم
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خواھد کھ بھ نظر بسیار دشوار است؟ اگر چنین است، او ھرچھ را کھ الزم دارید آیا خدا از شما چیزی می
بھ خدا اجازه دھید شما را تبدیل بھ . بھ گام برداشتن در ایمان بھ خدا ادامھ دھید. برایتان راھم خواھد کرد

 .نمایدا ایمان و اطمینان از او اطاعت میشنود و بشخصی کند کھ صدای او را می
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

المللی مکاتبات انجیل، فراھم کنندۀ تفسیر آنالین ، خدمات بینBibleGateway.comسایت  •
مقدس. کتابھای تفسیر این سایت را درمورد آزمایش ابراھیم بھ شرح زیر بسیاری از آیات کتاب

 مطالعھ کنید: 
 - دھد اسحاق را قربانی کندابراھیم دستور میخدا بھ  .1

(http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/?action=getComment
aryText&cid=18&source=2&seq=i.1.22.1( 

 
 ایمان و اطاعت ابراھیم از فرمان الھی .2

 (http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/index.php?action=getCo 
mmentaryText&cid=18&source=2&seq =i.1.22.2). 

 قربانی دیگری کھ بجای اسحاق فراھم شده است .3
(http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/index.php?action=getComment
aryText&cid=18&source 
=2&seq=i.1.22.3). 

 
 

 پیش از شروع ،دانستن پایان –ابراھیم 
 

 31درس    6فصل 
________________________________________________________ 

 
یقین بدان کھ نسل تو در سرزمینی کھ از آن ایشان نیست، غریب خواھند بود و : "آنگاه خداوند بھ او فرمود
اما من بر آن قوم کھ . خواھند کرد و آنھا چھارصد سال بر ایشان ستم خواھند کرد در آنجا ایشان را بندگی

ایشان بندگی آنھا را خواھند کرد، مکافات خواھم رسانید، و ایشان پس از آن با اموال فراوان بیرون خواھند 
 ."ی شدولی تو بھ سالمت نزد پدران خویش خواھی رفت و در کھنسالگی نیکو بھ خاک سپرده خواھ. آمد

 15-13: 15پیدایش -        
 

 .خدا وعده داد تا ابراھیم را برکت دھد، و بواسطۀ او تمامی قومھای زمین را برکت بدھد
 .خدا ھمین وعده را بھ اسحاق، پسر ابراھیم، و یعقوب، پسر اسحق نیز داد

 
 6امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
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ھمانطور کھ بھ یاد . و بعضی از اتفاقات مربوط بھ زندگی او را مطالعھ کردیم مابراھی 30-26در درسھای 
ش پی. دارید، خدا ابراھیم را فراخواند و بھ او وعدۀ برکت داد و اینکھ او برای تمامی قومھا برکت خواھد بود

 : از اینکھ جلوتربرویم، بھ این موضوعات درمورد وعدۀ برکت خدا توجھ کنید
 

 .کندواسطۀ ابراھیم آمد، اما ھرکسی کھ با ایمان بخواھد آن را دریافت می ھرچند برکت بھ .1
برگشت ناپذیر بندد، یک وعدۀ عھدی کھ خدا می 1.خواندمقدس این وعدۀ برکت را یک عھد میکتاب .2

 .خدا ھرچھ الزم باشد برای انجام آن، بھ عمل خواھد آورد. کھ گفتھ است برای انجام چیزی
. لزومی ندارد برای چگونگی انجام آن، تالش کند 2دانای مطلق و قادر متعال، خدای ازلی و ابدی، .3

این موضوع در چند درس آینده بیش از پیش . ریزی کرده استاو تمامی جزئیات را از قبل برنامھ
 .آشکار خواھد شد

 
قوب پسر اسحاق وعده را با اسحاق پسر ابراھیم و یع" نوع"در ادامۀ دروس امید، خواھیم دید کھ خدا ھمین 

متفاوتی این وعده را  شیوۀبھ در دروس امید این است کھ ھرچند ممکن است خدا " نوع"منظور از . بنددمی
آنھا بھ نوعی وارد عھد خدا با . تکرار کرده باشد، اما در اصل ھمین وعده بھ نسل ابراھیم داده شده است

 .ابراھیم شدند
 

. ودریزی شده بتحقق این وعده از قبل با جزئیاتش بوسیلۀ خدا برنامھھمانطور کھ قبأل نیز اشاره کردیم، 
خوانیم کھ خدا پارسایی ابراھیم را در اینجا می. بازگردیم 15برای درک بھتر این موضوع بیایید بھ پیدایش 

ھ ببینیم کھ خدا پس از آنکھ ابراھیم بھ خوابی عمیق فرورفت، در ھمین باب، می). 27درس (کند اعالم می
افتد، یعنی نھ تنھا در طول عمر ابراھیم بلکھ چند صد او رویایی با شرح جزئیات ھرآنچھ بعدھا اتفاق می

بھ مشخصات جزئی آن توجھ . این رویا در آیاتی کھ در باال آمده، ثبت شده است! سال بعد از آن را، نشان داد
 .کنید

 
 .اھند بودنسل ابراھیم در سرزمینی کھ از آن ایشان نیست، غریب خو •
 .آنھا چھارصد سال بندگی خواھند کرد و تحت ظلم و ستم خواھند بود •
 .گیرد، داوری خواھد کردسرانجام خدا بر قومی کھ آنھا را بھ بندگی می •
 .پس از داوری خدا، نسلھای ابراھیم آن سرزمین با اموال فراوان ترک خواھند کرد •
 .پایان خواھد رسیدعمر ابراھیم در کھنسالگی نیکو و با آرامش بھ  •

 
بھ خاطر داشتھ باشید کھ این رویا پیش از تولد اسماعیل، پیش از تولد اسحاق و پیش از اینکھ خدا یک قربانی 

ن شاید خواندن ای. نقشۀ خدا بزرگتر از ھر فرد انسانی است. را بجای اسحاق فراھم کند، بھ ابراھیم داده شد
دا برۀ خ: "یم توانست اینقدر مطمئن باشد کھ بھ اسحاق بگویدمطلب بھ شما کمک کند بفھمید چگونھ ابراھ

 دانست کھ زنده نگاهاو می. ابراھیم پایان را پیش از شروع دیده بود." قربانی را برای خود فراھم خواھد کرد
ابراھیم بھ سادگی درک آن چیزی  بھ نوعی، ادامۀ زندگی. داشتن اسحاق برای تحقق وعدۀ خدا ضروری است

 .خدا قبأل بھ او نشان داده بود بود کھ
 

یده شاید این گفتھ را شن. در باقیماندۀ این فصل خواھیم دید کھ چگونھ خدا رویای ابراھیم را بھ انجام رسانید
نیم، کامیدواریم در انتھای این فصل، ھمانطور کھ بھ جزئیات نگاه می." خدا در جزئیات نھفتھ است: "باشید کھ

 .و قدرت خدا را مشاھده نماییم شواھد بزرگ حضور
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 پرسش و تأمل

 
ای با شرح جزئیات برای این دنیا و تمامی مردم آن دارد، حائز آیا دانستن این موضوع کھ خدا نقشھ •

 اھمیت است؟
 

بھ یاد داشتھ باشید کھ وقتی خدا بھ ابراھیم رویایی دربارۀ آینده داد، ابراھیم انتھای کار را از ھمان  •
مقدس، خدا بھ ھر فردکھ بھ او اعتماد دارد، انتھای داستان ھای کتاباز طریق وعده. کرد ابتدا مشاھده

دانیم عمری کھ با ایمان بھ خدا سپری شده است، در آسمان و ھمراه ما می. دھداش را نشان میزندگی
 دانستن این موضوع چھ تأثیری در زندگی ما دارد؟. رسداو بھ پایان می

 
 شوید؟ چرا؟ی خدا، آیا ھیچوقت نگران آینده میھابا وجود وعده •

 

 گیری و عملتصمیم
 

او افراد و حتی اگر الزم . دھد، ھرچھ برای انجام آن الزم باشد، بھ عمل خواھد آوردای میوقتی خدا وعده
دا خای را کھ در پرتو این حقیقت، با ھمت و تصمیم قلبی، صدھا وعده. آوردباشد قومھا را بھ حرکت در می

نید و اعتماد کھای او وعده ھ بردر کالم خود بھ کسانی کھ بر او اعتماد و توکل دارند، پیدا کنید و بیاموزید ک
 .آرامش بگیرید، و بدانید او ھمواره نسبت بھ کالم خود امین است

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
 .تاچ-خدمات این". ھای خداوعده"دکتر چارلز ستَنلی،  •

 (http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm)  
 .2006اکتبر  11برداشت  
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 تسلیم قصد و ھدف خدا بود –یوسف 
 32درس   6فصل 

___________________________________________________ 
 
داشتید، اما خدا قصد نیک از آن داشت تا کاری کند کھ مردمان بسیاری زنده بمانند، شما قصد بد برای من "

 .چنانکھ امروز شده است
 20: 50پیدایش -        
 

داشت. برادران یوسف یعقوب دوازده پسر داشت، اما یکی از آنھا را کھ نامش یوسف بود، بسیار دوست می
گرفتند و در چاھی انداختند. آنگاه او را بھ بازرگانانی کھ بھ کردند. پس یوسف را بھ او بسیار حسادت می

رفتند، فروختند. برادران یوسف، لباس او را با خون آغشتھ کردند، و بھ پدرشان گفتند سرزمین مصر می
 کھ حیوانی وحشی یوسف را خورده است.

 
اد قدرتمندی گماشت. پس یوسف بھ عنوان یک برده وارد مصر شد. اما در آنجا، خدا او را بھ خدمت افر

شد، احضار گردید. از یوسف خواستند از مدتی، یوسف بھ حضور فرمانروای مصر، کھ فرعون خوانده می
رویایی را تعبیر کند. خدا بھ او تعبیر درست را در مورد قحطی بزرگی داد کھ قرار بود زمین را دربرگیرد. 

 زیادی در سرزمین مصر بھ او داده شد.ت یوسف رضایت فرعون را جلب کرد، و بھ این ترتیب قدر
 

و اما وقتی قحطی بر زمین مستولی شد، خانوادۀ یوسف در سرزمین کنعان رنج زیادی کشیدند. اما یوسف 
ده بودند، اما باز ھم عمیقأ چند برادران یوسف بھ او خیانت ورزیانبارھای مصر را پُر کرده بود. ھر
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موقعیت واالیی کھ خدا بھ یوسف اعطا کرده بود، تمامی اعضای داشت. بخاطر اش را دوست میخانواده
یافتند کھ از گرسنگی بگریزند، بھ مصر بروند و در آنجا زندگی کنند. بھ این ترتیب  اش فرصتخانواده

قومی کھ خدا وعده داده بود بواسطۀ ایشان قومھای دیگر را برکت خواھد داد، بھ سرزمینی نقل مکان کردند 
 دشان نبود.کھ از آن خو

 6امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ای از رھانندۀ موعود خداست، کھ در مقدس معتقدند کھ زندگی یوسف سایھپژوھان کتاببسیاری از دانش
در واقع، شباھتھای میان یوسف و آن رھانندۀ موعود . فصلھای آیندۀ دروس امید بھ او خواھیم پرداخت

 .انگیز استشگفت
 

  1...داشتھ باشید کھ ھم یوسف و ھم رھانندۀ موعوددر نظر 
 

واستند خبرادران یوسف از او نفرت داشتند و می –فرستاده شدند  بوسیلۀ پدرشان ، نزد برادران خود •
 .دندرا رد کردند و در صدد کشتنش بو او را بکشند، و متعلقان رھاننده نیز او

 ).47: 20، لوقا 3: 7بھ بعد، یوحنا  13: 37مراجعھ کنید بھ پیدایش (
 .ردایی داشتند کھ از آنھا گرفتھ شد •

 ).24: 19، یوحنا 24-23: 37مراجعھ کنید بھ پیدایش (
 .مدتی را در مصر گذراندند •

 )15-14: 2، متی 28-25: 37پیدایش (
  .بھ قیمتی فروختھ شدند •

 ).15: 26، متی 28: 37پیدایش (
 ).2: 27، متی 20: 39، پیدایش 18: 105مراجعھ کنید بھ مزمور (بھ زنجیر کشیده شدند  •
 .وسوسھ شدند •

 ).11-1: 4، متی 10-7: 39پیدایش (
 .بھ دروغ مورد تھمت قرار گرفتند •

 ).59: 26، متی 17-16: 39پیدایش (
 .با دو زندانی دیگر در یک جا قرار گرفتند، کھ یکی نجات یافت و دیگری بھ ھالکت رفت •

 ).43-32: 23، لوقا 22-2: 40پیدایش (
 .خدماتشان را از سن سی سالگی شروع کردند •

 ).23: 3، لوقا 46: 41پیدایش (
 .پس از دوران رنج، خدا سرافرازشان کرد •

 ).11-9: 2، فیلیپیان 43-41: 41پیدایش (
 .زنندگان خود را بخشیدندصدمھ •

 ).34: 23، لوقا 15-1: 45پیدایش (
 .بوسیلۀ خدا فرستاده شدند تا بسیاری را نجات دھند •

 ).45: 10، مرقس 21: 1، متی 7: 45پیدایش (
 .کنددریافتند کھ خدا شرارت را تبدیل بھ نیکویی می •
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 ).28: 8، رومیان 20: 50پیدایش (
 
 

کنیم کھ بھ ھمۀ شباھتھای با مطالعۀ زندگی یوسف و رھانندۀ موعود بھ شباھت دیگری نیز برخورد می
ھم یوسف و ھم رھانندۀ موعود تسلیم بھ ھدفی بودند . دھند داد تا خود را نشانفھرست شده در باال اجازه می

آنھا دریافتند کھ زندگیشان بخشی از یک نقشۀ بزرگتر است، و با آن نقشھ ھمکاری . کھ از آن خودشان نبود
ام تا بھ زیرا از آسمان فرود نیامده: "سخنان رھانندۀ موعود اینطور ثبت شده است 38: 6در یوحنا . کردند

 ."ام تا خواست فرستندۀ خویش را بھ انجام رسانمخود عمل کنم، بلکھ آمدهخواست 
 

خوریم کھ ماجراھای زندگی او را ھدایت در زندگی یوسف بھ شواھدی در مورد قدرت ھدفمند الھی برمی
یوسف مانند برگی کھ در یک رود بزرگ افتاده باشد، بوسیلۀ قدرت حرکت یک جریان الھی در . کردمی

 ض مقاومت، در عو)حتی وقایع سخت و دشوار(افتاد ای کھ در زندگیش اتفاق میو با ھر واقعھ. حرکت بود
ھ از ای را کخدا از زندگی یوسف استفاده کرد تا نقشھ. کردخود را بھ آن تسلیم می کردن در برابر جریان،

 .خود را جالل دھدمند سازد و قبل کشیده بود، بھ دقت بھ انجام رسانده، یوسف و سایرین را بھره
 

 پرسش و تأمل
 

 آموزیم؟با او می نماچھ نکاتی را دربارۀ خدا و ارتباطاز زندگی یوسف  •
 

بھ نظرتان چرا خدا زندگی یوسف را چنان ترتیب داد کھ با زندگی رھانندۀ موعود خدا اینھمھ شباھت  •
 داشتھ باشد؟

 
توانیم مرور سرگذشت یوسف، می حین در). 10: 2افسسیان (آفریند خدا ھر شخص را با ھدفی می •

این ھدف را دریابیم، اما یوسف چھ؟ آیا معتقدید کھ یوسف نیز ھمواره نقشۀ مربوط بھ زندگیش یا 
 فھمید؟افتاد، میدلیل وقایعی را کھ برایش اتفاق می

 

 گیری و عملتصمیم
 

دگی شما توانید کسی را کھ بھ زناما میافتد، ندانید، شاید ھنوز ھدف زندگیتان یا دلیل اتفاقاتی کھ برایتان می
توانید مانند یوسف در ھمۀ شرایط خود را بھ حرکت جریان الھی، شما ھم می. بخشد، بشناسیدھدف می

 .بسپارید و تسلیم کنید
 

دارید؟ اگر جوابتان منفی است، حضور ھدایت کنندۀ او اطمینان بھ شناسید؟ آیا آیا مانند یوسف، خدا را می
 .بخش شناخت خدا در خاتمۀ این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید حتمأ بھ

 
ین بھ ا. آیا خدا شرایط دشواری را وارد زندگیتان کرده است؟ اگر چنین است، از یوسف سرمشق بگیرید

ند مشرایط مانند فرصتی نگاه کنید کھ خدا در شما و بھ واسطۀ شما درکار است تا شما و سایرین را بھره
دارند و بر طبق ارادۀ او فراخوانده در حق آنان کھ خدا را دوست می"زیرا . جالل دھد سازد و خود را

 ).28: 8رومیان " (اند، ھمۀ چیزھا با ھم برای خیریت در کار استشده
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 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
). FamilyLife.com Articles, 2006( .باربارا ِرینی، نھ داستانی مثل داستان سیندرال  •

)http://www.familylife.com/articles/article_detail.asp?id=1126( .من در 6200اکتبر  12 برداشت" .
ام... عواقب این دو بخش غیرمنتظرۀ نقشۀ خدا در بھ ارادۀ خدا در زندگی ھمان ابتدای تسلیم شدن

 ام را دریافتم...."زندگی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھرگز برای خدا دیر نیست –موسی 
 33درس    6فصل 

_________________________________________________ 
 

 ای در شعلۀ آتشفرشتۀ خداوند از درون بوتھ... کردموسی گلۀ پدر زنش یترون، کاھن مدیان را شبانی می
ای : "خدا از درون بوتھ ندا در داد...سوزدور است، ولی نمیبوتھ شعلھموسی دید کھ . بر او ظاھر شد

کفش از پا بھ در آر، زیرا جایی کھ بر ! نزدیکتر میا: "خدا گفت."لبیک: "موسی گفت!" ای موسی! موسی
من ھستم خدای پدرت، خدای ابراھیم، خدای اسحاق و خدای : "و افزود." ای زمین مقدس استآن ایستاده

ا روزی قوم خود رمن تیره: "خداوند گفت. موسی روی خود را پوشانید، زیرا ترسید بھ خدا بنگرد ."یعقوب
 . ام، و از رنجشان نیک آگاھمام و فریاد آنھا را از دست کارفرمایان ایشان شنیدهدر مصر دیده

خوب و پھناور  ام تا آنان را از چنگ مصریان برھانم و از آن سرزمین بھ سرزمینیپس اکنون نزول کرده
 ..."برآورم، بھ سرزمینی کھ شیر و شھد در آن جاری است

 8-1: 3خروج -         
 

 .کردبیابان گریخت، و چھل سال در آنجا بھ عنوان چوپان زندگی میموسی بھ 
 .سوزاندظاھر شد، آتشی کھ بوتھ را نمی بوتھ میان یک اه یک روز خدا بھ موسی در آتشیآنگ

 .میان آن بوتھ سخن گفت و خدا با موسی از
 .خدا بھ موسی گفت بھ نزد قوم خود بازگردد و آنھا را بھ بیرون از مصر ھدایت کند

 .خدا وعده داد کھ با او باشد
 6امید، فصل -         
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 مشاھده و بررسی

 
ابراھیم خدا بھ . ، درمورد رویای بسیار مشخصی کھ خدا بھ ابراھیم داد، آموختیم6در اولین درس از فصل 

 :گفت
 

 .نوادگانش در سرزمینی کھ از آن ایشان نیست، غریب خواھند بود •
 .آنھا مدت چھارصد سال گرفتار بردگی و ظلم خواھند شد •

 
ای کھ از قحطی) نوادگان ابراھیم(اش دیدیم کھ چگونھ خدا یوسف را برای نجات خانواده 32سپس در درس 

ن سرزمینی کھ آن ایشا(در سرزمینشان آمده بود، بھ کار برد، و آنھا را واگذاشت تا بھ مصر نقل مکان کنند 
افزایش یافت و آنھا نھایتأ بھ بردگی گرفتھ شدند و تحت ظلم و خاندان یوسف در مصر تعداد اعضای ). نبود

ون زمانی رسید کھ فرع. شدندانی شناختھ میدر طول این مدت، بھ نام قوم عبر. ستم حاکم مصر قرار گرفتند
اما یکی از این نوزادان، کھ مادرش او . مصر حکم کشتار نوزادان پسر ھر خانوادۀ عبرانی را صادر کرد

شاھزاده خانم پسرک . بھ در بردسالم را در سبدی در رودی کھ از کنار قصر شاھزادۀ مصر رھا کرد، جان 
او ھمانند یکی از شاھزادگان مصر  3.ذیرفت و اسمش را موسی گذاشترا پیدا کرد، او را بھ فرزندی پ

 .اما در اصل عبرانی بود، و ھرگز این موضوع را فراموش نکرد... بزرگ شد
 

زد، و او آن مرد یک روز، وقتی موسی حدودأ چھل سالھ بود، مردی مصری را دید کھ یک عبرانی را می
در آنجا با دختر یک چوپان ازدواج کرد و . بیابان گریختموسی از ترس جان خود بھ . مصری را کُشت

نوادگان . شوددر ھمین برھھ از زمان است کھ درس امروز ما شروع می 2.چھل سال نیز در آنجا ساکن شد
 80و موسای . اند، درست ھمانطوری کھ خدا گفتھ بودابراھیم در یک سرزمین غریب بھ بردگی گرفتھ شده

 . بست، برخورد کرد، اسحاق و یعقوب کھ عھد میسالھ با خدای ابراھیم
بھ این موضوع فکر کنید کھ موسی بھ عنوان یک شاھزادۀ مصری از ھرگونھ ثروت و قدرت ممکن بھره 

 توانست بوسیلۀ نفوذی کھ داشتاو می). 11: 2خروج (اما متوجھ گرفتاری قوم خودش بود . بُردمی
موسی یک مصری را کُشت، ھمۀ مردم و حتی قوم خودش در  اما وقتی. مانند یوسف، بھ آنھا کمک کند

ر آنجا بیابان پناه بُرد و ددید، بھ ھا و نفوذش را برباد رفتھ میموسی کھ تمام توانایی. مقابل او قرار گرفتند
 .مخفی شد

 
 موسی چھل سال از عمرش را بھ. دانندبسیاری از مردم زندگی موسی را تشبیھی از سفر روحانی خود می

اما وقتی سعی کرد بھ روش خود و جدا از خدا کاری . فراگیری برترین روشھای تحصیلی جھان خود گذراند
یا از (او بنا کرد  وجود در میان آنچھ خدا در مدت زندگی در بیابان در. انجام دھد، بھ سختی شکست خورد

طلبی ن، گویی ھیچگونھ جاهسال زندگی در بیابا 40پس از . رسد، چند نکتھ بدیھی بھ نظر می)او گرفت
در ) مثل رھاندن قومش از بردگی(خودخواھانھ برای یافتن ثروت، قدرت، شھرت یا انجام کاری پراھمیت 

نجام کارھای مھم جھانی کھ در آن رشد کرده بود، از خود ای بھ کسب اھمیت یا ااو عالقھ. شوداو دیده نمی
 .کردذشتگان خود امرار معاش میموسی در بیابان بھ روش جھان گ. دادنشان نمی

 
.. .ور، با این ذھنیت شروع کرد کھ تا آخر عمر بھ ھمان زندگی احتماأل آن روز را قبل از تجربھ بوتۀ شعلھ

شاید او پس از چھل سالی کھ در آنجا سپری کرده بود، این تفکر را داشت . گمنام، در بیابان ادامھ خواھد داد
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ع اش تازه شروکرد کھ بھترین روزھای زندگیتصورش را ھم نمی. تھ استاش بھ بیھودگی گذشکھ زندگی
ای برای موسی ترتیب داد کھ با بھترین مراسم التحصیلیور مراسم فارغخدا از میان بوتۀ شعلھ! شده اند

بھ نوعی خدا بیان داشت کھ باالخره موسی آمادگی انجام آنچھ را . مشابھ در مدارس مصر کامأل متفاوت بود
اکنون موسی آماده بود تا بھ روش خدا بجای روش انسان، دست بھ . کھ برایش آفریده شده، پیدا کرده است

ھای زیادی داشت، کھ بعضی طبیعی بودند و بعضی را در ھنگام پرورش در او ھمواره توانایی. کار شود
دا کند و دیگر از آنھا بطور ھای خود را تسلیم خاما حاال موسی آماده بود تا توانایی. مصر کسب کرده بود
 .مستقل استفاده ننماید

 
 40رود تا قوم عبرانی را از بردگی برھاند و آنھا را بھ مدت ھمانطور کھ بھ زودی خواھیم دید، موسی می

 .سال رھبری نماید، و در نھایت تبدیل بھ یکی از مھمترین شخصیتھا در تاریخ بشر گردد
 

 پرسش و تأمل
 

بھ  )یا لزومی نداشت(توانست بیش از یک موقعیت مکانی بود؛ در آنجا او نمی بیابان برای موسی، •
ای توانست چالشھاو در بیابان نمی. کردندچیزھایی وابستھ باشد کھ ھویت او را در مصر تعیین می

آنجا بھ طرزی غریب، ھمزمان مکانی نامساعد و مکانی بسیار . و شکست را نادیده بگیرد...حقیقی
آیا تا بحال در مکانی شبیھ . کرد، ممکن بود ھمانجا گیر کنداگر خدا مداخلھ نمی. عد بودراحت و مسا

 .اید؟ اگر جوابتان مثبت است، کمی توضیح دھیداین بوده
معموأل او را بھ این فکر اما قوت انسان . تواند اغلب موجب اتکا بھ خدا شودضعف شخصی می •

بھ  تان متکیزندگیکھ  ر چنین حالتی ممکن است قوتید. داندازد کھ نیازی بھ توکل بھ خدا ندارمی
توانید بھ قوتی در زندگیتان اشاره آیا می. ، بزرگترین زیان را بھ زندگی روحانیتان بزنداستآن 

 دھید؟کارھا را بدون اتکا بھ خدا انجام می ،کنید، کھ بھ آسانی بوسیلۀ آن
 

 شما دارد؟بھ نظرتان خدا چھ درسی از زندگی موسی، برای  •
 

    گیری و عملتصمیم
 

کنید موقعیتی کھ خدا در اختیارتان گذاشتھ توانید خودتان را در داستان موسی ببینید، یا احساس میاگر می
خداست . ای برای شماست، زندگی موسی دلگرمی"ایدعمرتان را ھدر داده"کنید اید، یا حس میخراب کرده

آمادگی انجام آنچھ او ما را برای آن فراخوانده، داریم، و اوست کھ ما را برای کند ما چھ وقت کھ تعیین می
 .سازداین کار، حتی گاھی با ھدایتمان بھ بیابان، آماده می

 
 .خواند، آماده باشیدرفتن فرامی برای زمانی کھ شما را بھ! کندخدا ھرگز در بھ کار گرفتن شما، دیر نمی

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
مجلۀ شاگردی، ( ."درسھایی پرمعنا از فصل رنج کشیدن: زنده ماندن در بیابان"َسندی ِشپارد،  •

 ). 1998اوت /ھدایتگران، چاپ نَوپِرس، ژوئیھ
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 ای از مقالۀ باال.مقدس برای بیابان، حاشیھآیاتی از کتاب •

)http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.106.10.1.html( . 13برداشت 
 .2006اکتبر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تصاویری از رھانندۀ موعود –عید پَِسح 
 34درس   6فصل 

____________________________________________________ 
 

اش برگزیند، بر ای برای اھل خانھ"بھ ھمۀ جماعت اسرائیل بگویید در روز دھم این ماه، ھر مرد باید بره
عیب باشد و نرینۀ یک سالھ، از گوسفندان یا بزھا آن را بگیرید. تا بیبرۀ شما باید  وار یک بره...ھر خانھ

ھای خود را ذبح روز چھاردھم این ماه از آن نگھداری کنید، و ھنگام عصر تمام جماعت اسرائیل بره
 کنند."

 6، 3،5: 12خروج -        
 

برید: خون را کھ ببینم از شما ھایی کھ در آن بھ سر میای خواھد بود برای شما بر خانھ"آن خون نشانھ
 خواھم گذشت، و آنگاه کھ مصر را بزنم، کوچکترین بالیی بر شما نخواھد آمد."

 13: 12خروج -        
 

 ! او ھمراه برادرش ھارون نزد فرعون رفت.موسی بھ مصر بازگشت
 گذاشت آنھا مصر را ترک کنند.اما قلب فرعون در برابر عبرانیان سخت بود و نمی

 
ای از بالھای ھولناک بھ مصر نازل کرد. اما ھیچکدام از این بالھا بر سر مردم عبرانی خدا دنبالھ پس

 زد.نازل نشد. پس از ھر بال، فرعون باز ھم از بیرون فرستان قوم سرباز می
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ھای محل ای ذبح کنند و خونش را بر سر در خانھآنگاه خدا بھ ھر خانوادۀ عبرانی دستور داد تا بره
زادگان آن سرزمین، بھ غیر از کسانی کھ بر سر در سکونتشان بمالند. و خدا مرگ را برای تمامی نخست

 منزلشان خون مالیده شده بود، فرستاد.
 

باز ھم این تصویر دیگری مانند آنچھ برای آدم و حوا در باغ، و برای ابراھیم و پسرش بر کوه رخ داد 
 جایگزین روزی بشریت را از شیطان، گناه و مرگ خواھد رھانید. دھد چگونھ یک قربانیاست کھ نشان می

 6امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

بینیم، موسی بھ مصر بازگشت تا مقدس در باال میھمانطور کھ در عبارتھای منتخب از امید و آیات کتاب
 اای از بالھز اینکھ خدا دنبالھخواست بگذارد آنھا بروند، حتی پس اقومش را برھاند. اما حاکم مصر نمی

بال کھ بیماری،  9ست کھ در پشت خواستۀ موسی قرار دارد. پس از نزول وارا نازل کرد تا او بداند این 
ھجوم حشرات، خزندان و سایر بالیای طبیعی را برای مصر بھ ھمراه آوردند (بدون آنکھ آسیبی بھ عبرانیان 

گذاری کند کھ تا بھ امروز جشن گرفتھ خدا بھ موسی فرمود تا عیدی را برای عبرانیان پایھ 1وارد کنند)،
ا بھ عیبی ربیھای عبرانی فرمان داد تا برۀ شود. نام این عید، پَِسح است. خدا بوسیلۀ موسی بھ خانوادهمی

شد! وی از خانواده میخانھ بیاورند و چھار روز آن را بپرورند. آن برۀ معصوم و شیرین باید مثل عض
کردند. خدا بھ آنھا دستورالعملھای خاصی پس از چھار روز باید بره را ذبح، و خوراکی از آن درست می

شماری درباره این موضوع نوشتھ شده برای درست کردن خوراک بره و طرز خوردن آن داد. کتابھای بی
 مراجعھ کنید). منابعی برای مطالعۀ بیشتراست (بھ قسمت: 

 
خدا ھمچنین بھ عبرانیان فرمود تا خون بره را دور چھارچوب درب منزلشان بمالند.او گفت مرگ را بھ 

زادگان آن سرزمین خواھد فرستاد، کھ از روی منازلی کھ خون بر درشان مالیده شده گذر دنبال ھمۀ نخست
 خواھد کرد. و ھمھ چیز درست طبق گفتۀ خدا انجام شد.

 
ان درسھای زیادی گرفت، اما درس اصلی مربوط بھ زنده گذاشتن و رھانیدن کسانی تواز این داستان می

توانستند خود را از بردگی یا از شود کھ بھ خدا اعتماد کردند و از او اطاعت نمودند. عبرانیان نمیمی
ای یتپوششی برای آدم و حوا، کشمحکومیتی کھ زندگیشان را فراگرفتھ بود، نجات دھند. ھمانطور کھ خدا 

برای نوح، و جایگزین قربانی بجای پسر ابراھیم فراھم کرد، ھمانطور ھم برۀ پسح را فراھم کرد تا 
 عبرانیان را نجات ببخشد.

 
ای در مورد رھانندۀ موعود است. برای کسانی یک از چیزھایی کھ خدا "فراھم کرد"، نشاندھندۀ نکتھھر

کند. او مانند پوششی است کھ آنھا را از عواقب گناه حفظ می کھ بھ خدا اعتماد دارند، رھانندۀ موعود مانند
ھا، رھاند. او درست ھمانطور کھ خدا آن قوچ را در میان بوتھیک کشتی ایمن، ایشان را از محکومیت می

 پوشانددھد. و مانند برۀ پَِسح، خون او ایشان را میبجای اسحاق فراھم کرده بود، خودش را برای ایشان می
 دھد.مرگ ابدی نجاتشان تا از 

 
 پرسش و تأمل
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با در نظر داشتن مواردی کھ خدا در فھرست باال "فراھم کرده است"، روشن است کھ او قدمھای  •
بزرگی برداشتھ تا بھ ما بفھماند رھانندۀ موعود کیست و برای کسانی کھ بھ خدا اعتماد و توکل 

ای است کھ خدا وعده چیزھایی درمورد رھانندهنمایند، چھ خواھد کرد. این مثالھا نمایانگر چھ می
 داده؟

 
خوانند. ھمانطور کھ در یکی از دروس آینده خواھیم دید، رھانندۀ موعود را بعضی، برۀ خدا می •

عیبی را بھ خانھ بیاورند، مدتی آن نظر شما دربارۀ دستورالعملی کھ خدا بھ عبرانیان داد تا برۀ بی
 آن را ذبح کنند تا از مرگ حفظشان کند، چیست؟ د شوند، و سپسرا نگھ دارند تا بھ آن عالقمن

 
شود کھ دیگران مایل بھ پرداخت برای آن باشند. جدی بودن ارزش ھر چیز با قیمتی سنجیده می •

شود کھ کسی حاضر باشد صرف کند تا راه حل آن یک مسئلھ نیز اغلب با طول مدتی سنجیده می
ذشت؟ گکرد، چھ میای کھ پدرشان برۀ پسح را ذبح میان خانوادهرا بیابد. تصور کنید در ذھن فرزند

 دانستند نسبتآمد. شاید ھم متوجھ جدیت آن بودند و میبھ نظر آنھا این عملی بسیار وحشتناک می
مستقیمی با احتیاج خانوادۀ آنھا دارد. ارتباط این موضوع با مأموریت رھانندۀ موعود برای غلبۀ 

 و مرگ چیست؟ ابدی بر شیطان، گناه
 

 گیری و عملتصمیم
 

رسید. ھمین موضوع ھنگامی کھ شاید در آن زمان، دستورات موسی بھ عبرانیان بھ نظر ایشان عجیب می
کشتی و آمادگی برای چیزی کھ نامش طوفان و سیل بود، صادق است. با توجھ خدا بھ نوح دستور ساختن 

 کردند، سادهبود، تصور مردمی کھ نوح را تمسخر می بھ این واقعیت کھ ھنوز بارانی بر زمین نباریده
است. اما با در نظر داشتن حکم مرگی کھ در انتظار آنھا بود، دستورات خدا بھ ھیچوجھ عجیب و غریب 

 نبود.
 

رسد؟ اگر خواھد کاری کنید کھ بر اساس معیارھای جھان اطرافتان، عجیب بھ نظر میآیا خدا از شما می
وح، موسی و عبرانیان عمل کنید. بھ خدا اعتماد کنید و از او اطاعت نمایید. او از شما چنین است، مانند ن

 دھد.کند و برکتتان میمحافظت می
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

اکتبر  13برداشت .  .(http://www.jewsforjesus.org/judaica/passover) )2006(جوز فور جیِزز  پسح. •
2006. 

). 1978مویِشھ روِسن و سیل روِسن. مسیح در پسح، (موسسھ کتاب مقدس مودی،  •
(http://www.amazon.com/Christ-Passover- Moishe-
Rosen/dp/0802413897/sr=832/qid=1158163699/ref=sr_1_32/10213164070306557?ie=UTF8&s=book) 

. "جوز فور جیِزز"ترین عنوان خدمات وش. شرح کتاب در سایت آمازون: پرفر2006اکتبر 17. برداشت 
مسیح در پسح با بازبینی جدید و ضمایم بھ روز شده. این کتاب برای یھودیان، ایمانداران منتظر ماشیح، و 
غیریھودیان کنجکاو در مورد ارتباط میان این عید باستانی عھد عتیق و عیسی مسیح ھست، و نیز برای 
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ق ای بھ چگونگی تحقدھند. کتاب، نگاه جامع و متقاعد کنندهبشارت میمیسیونرھایی است کھ بھ یھودیان 
 پسح توسط مسیح دارد.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شودھرچھ مانع بزرگتر باشد، شکوه و جالل خدا بیشتر نمایان می
 35درس  6فصل 

__________________________________________________ 
 

دریا دراز کرد، و خداوند تمام آن شب دریا را بھ واسطۀ باد شرقی آنگاه موسی دست خود را بر فراز 
نیرومندی بھ عقب راند، و دریا را خشک ساخت. آبھا شکافتھ شد و بنی اسرائیل بھ میان دریا بر زمین 

با ھمۀ  نخشک داخل شدند، در حالی کھ دیواری از آب در جاب راست و چپ آنھا برافراشتھ بود. مصریا
 ھا و سواران فرعون از پی ایشان تاختھ، بھ میان دریا درآمدند...اسبان و ارابھ

 
 23-21: 14خروج -        
 

 ھا و...آنگاه خداوند بھ موسی گفت: "دست خود را برفراز دریا دراز کن تا آبھا بر سر مصریان و ارابھ
طلوع روز، بھ وضع  سوارانشان برگردد." پس موسی دست خود را بر فراز دریا دراز کرد و دریا، ھنگام

 نخست خود برگشت. و چون مصریان بھ درون آن گریختند، خداوند ایشان را بھ دل دریا افکند...
 
 27-26: 14خروج -        
 

...اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و بھ او و بھ خدمتگزارش 
قوم بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند: "خداوند را خواھم موسی ایمان آوردند. آنگاه موسی و 
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سرایید، زیرا شکوھمندانھ پیروز شده است؛ اسب و سوارش را بھ دریا افکند. خداوند قوت و سرود من 
است؛ او نجات من گشتھ است؛ این است خدای من، او را خواھم ستود؛ اوست خدای پدر من، او را 

 داوند جنگاور است؛ نام او یھوه است..."افرازم. خبرمی
 
 3: 15 -31: 14خروج -        
 

 سرانجام فرعون، عبرانیان را آزاد کرد. و قوم از مصر بیرون رفتند.
 اما فرعون تغییر عقیده داد.

 او با سپاھش بھ دنبال عبرانیان تا لب دریا رفت.
 ن خشک عبور کنند.پس خدا آب دریا را برای عبرانیان دو نیم کرد تا بر زمی

 .دکردند، خدا دریا را بھ حال اول برگرداند، و تمامی آن سپاه غرق شدنوقتی مصریان ایشان را دنبال می
 
 6امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 
 
 
 
 

ھ نگریم. اول نگاھی نزدیک ببیایید بھ درس امروز از دو زاویھ نگاه کنیم، گویی از لنز دوربینی بھ آن می
 رویم تا با زاویۀ باز بھ آن بنگریم.اندازیم و سپس دورتر میمی آن
 

توان غبار نمک، دریای پیش رو، و ھمچنین سپاه مصر را کھ از پشت ھا میبا مشاھدۀ نزدیک این صحنھ
اید. ناگھان وقایعی بھ سرعت شوند، احساس کرد. تمام عمر در مصر بردگی کردهنزدیک و نزدیکتر می

دھد کھ شما مصر را ترک کنید، بلکھ با اموال پرارزشی د و فرعون مصر نھ تنھا اجازه میافتاتفاق می
 پیوندند. ترستان میاید و ھزاران ھزار نفر بھ خانوادهنماید. ھنوز کامأل از مصر بیرون نیامدهتان میروانھ

اید، موسی نومید شده شود. سپس، درست ھمان وقتی کھ از آزادی بھ دست آمدهھا دیده میدر ھمۀ چھره
بست، راھی شود! خدا از میان این بنکند و دریای پیش رویتان بھ عقب رانده میعصایش را دراز می

ی برای قوم شما، بلکھ راھی برای ھالک کردن سپاه قدرتمند مصر درست کرده است... نھ فقط راه فرار
 نماید.کھ تھدیدتان می

 
و با زاویھ بازتری نگاه کنیم. بھ یاد آورید کھ در نخستین درس این فصل، حال بیایید بھ ھمین واقعھ از دور 

 انگیزی کھ خدا بھ ابراھیم دربارۀ آینده داد، پرداختیم:بھ رویای شگفت
 

 نسل ابراھیم بھ سرزمین غریبی کھ از آن ایشان نیست، خواھند رفت. •
 قرار خواھند گرفت.شوند و مدت چھارصد سال تحت ظلم و ستم آنھا بھ بردگی گرفتھ می •
 گیرد، داوری خواھد کرد.سرانجام خدا قومی کھ آنھا را بھ بردگی می •
 با مال و ثروت، آن قوم را ترک خواھند کرد.پس از داوری خدا، نسل ابراھیم  •
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 عمر خود ابراھیم در سالخوردگی و صلح و سالمتی بھ انتھا خواھد رسید. •
 

تھ بود، بھ انجام رسید. کسانی کھ بھ داستان ابراھیم کھ سینھ بھ با داستان امروز، ھرچھ خدا بھ ابراھیم گف
شد، گوش داده (و آن را باور کرده) بودند، حتمأ مشتاقانھ بھ انتظار این سینھ از نسلی بھ نسل بعد بازگو می

نظره م اما شاید با دیدن اینزده شدند، روز بودند. با اینحال وقتی خدا دریا را بھ دو نیم کرد، بسیار شگفت
ھای قبلی او تا آن رھاند و ھمۀ وعدهدانستند خدا وعده داده کھ آنھا را میشان کمتر شد چون مینگرانی

 زمان بھ حقیقت پیوستھ بود.
 

 پرسش و تأمل
 

کنید چھ دلیلی داشت کھ خدا اجازه داد عبرانیان از مصر خالصی یابند و بعد سپاه مصر فکر می •
 را کھ در ابتدای این درس آمده دوباره بخوانید). 3: 15-31: 14خروج  -بھ دنبالشان برود؟ (تذکر

 
وقتی دیگر بھ نظر ھیچ راه فراری وجود نداشت، خدا راھی را برای عبرانیان فراھم کرد. آیا تا  •

رسیده، خدا برای شما راھی فراھم کرده است؟ اگر چنین بحال وقتی دیگر راھی بھ نظرتان نمی
: 14ھید. واکنش شما چھ بوده؟ آیا مشابھ واکنش قوم اسرائیل در خروج بوده است، کمی شرح بد

 بوده است؟ 3: 15 -31
 

اند کھ وعدۀ مشخص خدا بھ ابراھیم را مد نظر داشتند، اگر واقعأ در میان عبرانیان کسانی بوده •
کنید؟  توانید اطمینان آنھا را بھ اینکھ خدا ایشان را از چنگ مصریان نجات خواھد داد، احساسمی

تواند شما را نسبت بھ او مقدس میھای خدا بھ شما در کتابآیا متوجھ ھستید کھ مطالعۀ وعده
 تر سازد؟مطمئن

 

 گیری و عملتصمیم
 

) سرشار از درسھایی برای 15و  14دھد (خروج مقدس کھ این داستان را با جزئیاتش شرح میمتن کتاب
 خوانید، بکنید.تأمل بر آنچھ میماست. کمی وقت صرف خواندن این بابھا و 

 
خوانیم: "خداوند برای شما خواھد جنگید؛ شما فقط آرام باشید." مطمئنأ وقت اینطور می 14: 14در خروج 

برای جنگیدن و واکنش نشان دادن ھست، اما در این ماجرا، برای عبرانیان چنین وقتی نبود. خدا وضعیت 
 توانستند برای نجات جانشان کاریی را ثابت کند. اگر عبرانیان میریزی کرده بود تا ادعارا طوری برنامھ

د. اما خدا انگفتند، آنھا قوم قابل توجھی بودهتوانستند)، آنگاه در طول اعصار مردم میبکنند (کھ البتھ نمی
ریزی کرده بود تا فقط خودش بتواند آن را حل و فصل کند و جایی برای این وضعیت دشوار را برنامھ

 ستایش دیگری باقی نماند.
 

خواھید خدا در زندگیتان جالل بیابد، آمادۀ آزمایشھا باشید. شاید او اجازه دھد مانعی در زندگی شما اگر می
ایجاد شود کھ فقط خودش توانایی رفع آن را داشتھ باشد. در واقع، ھرقدر مانع بزرگتر باشد، شکوه و جالل 

خواھد سکوت کنید، بگذارید او برایتان شود. اگر خدا از شما میمی خدا در ھنگام رفع آن، بیشتر نمایان
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)، و وقتی ھیچ 3: 15بجنگد. شما نیز مثل عبرانیان درخواھید یافت کھ "خداوند جنگاور است" (خروج 
 تواند راھی برایتان ایجاد کند!شود، میراھی  دیده نمی

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
 ).2006خدا. (خدمات الو وورث فایندینگ،  ھایآدریَن راِجرز، وعده •

(http://www.lwf.org/site/PageServer?pagename=dis_PromisesOfGod)  . 2006اکتبر  17برداشت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خاص، فراخوانی مقدس ایودیعھ –شریعت 
 36درس   7فصل 

 
فرمود: "این را بھ خاندان یعقوب بگو و آنگاه موسی نزد خدا باال رفت. خداوند از کوه موسی را ندا داد و 

اسرائیل اعالم کن: شما خود دیدید کھ بر مصریان چھ کردم و چگونھ شما را بر بالھای عقابھا حمل بھ بنی
کرده، نزد خود آوردم. حال اگر واقعأ صدای مرا بشنوید و عھد مرا نگاه دارید، از میان جمیع قومھا، ملک 

امی زمین از آن من است. شما برای من مملکتی از کاھنان، و امتی مقدس خاص من خواھید بود، زیرا تم
 خواھید بود. این است آنچھ باید بھ بنی اسرائیل بگویی."

 
پس موسی آمده، مشایخ قوم را فراخواند، و ھمۀ این سخنان را کھ خداوند بھ او فرموده بود، با ایشان در 

آنچھ خداوند فرموده است، خواھیم کرد."پس موسی پاسخ ھمۀ قوم یکصدا پاسخ دادند: "ھرمیان گذاشت. 
 قوم را بھ خداوند بازگفت. 

 8-3: 19خروج -        
 

 بیرون از مصر، خدا عبرانیان را بھ کوھی در صحرای سینا، ھدایت کرد.
در اینجا بود کھ خدا گفت اگر عبرانیان از او اطاعت کنند، بھ عنوان ملک ارزشمند خدا برکت خواھند 

 فت، و نمایندگان وی در میان تمامی قومھای زمین خواھند گردید.یا
 

 ھمۀ قوم گفتند ھرآنچھ خداوند فرموده، انجام خواھند داد. 
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 بھ این ترتیب، خدا با آذرخش و تندر و دود و آتش بر آن کوه نزول فرمود.
 و موسی از کوه برای دیدار با خدا، باال رفت.

 
 باید براساس آنھا زیست و برکت یافت.کھ  نگاشت راھای سنگی، قوانینی خدا بر لوح

 او آنھا را بھ موسی سپرد تا بھ عبرانیان بدھد. 
 ای خاص و فراخوانی مقدس بود. این ودیعھ

 زیرا این قوانین راھھا و روشھای خدا بودند.
 7امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

تمامی قومھای زمین، بھ واسطۀ آزمایشھا و پیروزیھای عبرانیان از میان چھ افتخاری! چھ مسئولیتی! 
آسا جدا شدند تا عھدی با خدا ببندند. ھستۀ مرکزی این عھد، شریعتی بود کھ خدا بوسیلۀ موسی در معجزه

 21-6: 5و تثنیھ  17-1: 20کوه سینا بھ ایشان داد. این شریعت کھ بھ ده فرمان مشھور است، در خروج 
او اطاعت کنند، قوم  برای ما بھ ثبت رسیده است. خدا در این عھد، وعده داد کھ اگر عبرانیان از شریعت

او خواھند بود و ایشان را برکت خواھد داد. اما در صورت نااطاعتی ایشان از شریعت، او آنھا را مجازات 
 آمده است.  28خواھد نمود. برکتھا و لعنتھای مربوط بھ این عھد بھ تفصیل در تثنیھ 

 
این  اشاط آنھا با خدا بود، اھمیت نھاییھرچند این عھد در وحلۀ اول با عبرانیان بستھ شد و مربوط بھ ارتب

دھد کھ اگر در باال، خدا وعده می 19یافت. در متن منتخب از خروج بود کھ بھ تمامی جھان بسط می
عبرانیان از او اطاعت کنند، برای او "مملکتی از کاھنان" خواھند بود. یک کاھن در اصل، میانجی میان 

 کند و نمایندۀ خدا برای مردم است.ھدایت می خدا و انسان است. کاھن، قوم خدا را
 

دھنده راھھا و خواست خدا برای انسان بود. عبرانیان با اطاعت از شریعت، نمایندۀ خواست شریعت نشان
-شدند. اگر آنھا با اطاعت از شریعت، نمایندگان امین خدا میو راھھای خدا برای جھان اطرافشان می

یم، تر بگویآنھا را برکت دھد تا جھان خدا را آنچنان کھ ھست، بشناسد! ساده گردیدند، وعدۀ خدا این بود کھ
شود، بلکھ مربوط بھ مشاھدۀ خدا توسط ایمان قوم او، عھد خدا فقط مربوط بھ برکت یافتن عبرانیان نمی

 گردد.بوسیلۀ جھان اطراف می
 

با خود بگویید چطور مطالعۀ امروز ما ، عھد خدا با ابراھیم را بھ یاد داشتھ باشید، شاید 31اگر از درس 
آن درس گفتیم کھ یک عھد، وعدۀ نامشروط و غیرقابل برگشت خداست. تواند یک عھد باشد. در واقعأ می

اطاعت کنند. برکت آنھا  اگر"شود "پردازیم، بھ عبرانیان وعدۀ برکت داده میدر عھدی کھ امروز بھ آن می
صرف نظر از دفعاتی ان است. با این وجود یک عھد است، زیرا نامشروط نیست. بلکھ منوط بھ اطاعتش

کھ عبرانیان از انجام شریعت خدا قاصر و مردود شوند، ھمواره ھنگامی کھ بھ سوی خدا و اطاعت از او 
ن توانیم بگوییم کھ ایبازگردند، برکت خواھند یافت. خدا ھرگز نام آنھا را "خط" نخواھد زد. بھ این معنا می

وعدۀ نامشروط و غیرقابل برگشت خدا برای برکت عبرانیان است اگر از او اطاعت کنند و مجازات عھد، 
 تابد!کند و از آنھا روی برنمیاما خدا ھرگز آنھا را طرد نمی -ایشان است اگر نااطاعتی کنند

 
 پرسش و تأمل
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روج دریافت شریعت (خ مقدس را بھ دقت بخوانید، خواھید دید کھ عبرانیان پیش ازاگر روایت کتاب •

). 8: 19) موافقت خود را با بستن عھد با خدا اعالم کردند (خروج 21-6: 5و تثنیھ  1-17: 20
بھ گفتۀ دیگر، آنھا پیش از اینکھ واقعأ بدانند خواستۀ خدا چیست، خود را متعھد بھ انجام آن کردند. 

 بھ نظر شما چھ دلیلی برای این کار آنھا وجود داشت؟
 

خواھید، خود را متعھد بھ انجام آن کنید؟ ھم حاضرید پیش از اینکھ بدانید خدا از شما چھ می آیا شما •
 تان دارید؟چھ دلیلی برای جواب مثبت یا منفی

 
دھد کھ ھرکسی بھ خدای کتاب مقدس اعتماد کند و از او پیروی نماید، کاھن عھد جدید تعلیم می •

ست. این فراخوان نیز مانند شریعتی کھ بھ عبرانیان ) خدا20: 6(افسسیان ) و سفیر 9: 2پطرس 1(
 ای خاص است. آیا برای قبول آن آمادگی دارید؟ کمی توضیح دھید.داده شد، ودیعھ

 

 گیری و عملتصمیم
 

عبرانیان در پذیرش پیشنھاد خدا برای بستن عھد با او، عجلھ داشتند، اما آنھا تصویری کامأل روشن از خدا 
خدا نھ تنھا آنھا را از مصر رھانده بود، بلکھ در روزھای بعد از آن معجزه، معجزات در ذھنشان بود. 

 دیگری نیز طی سفرشان در آن سرزمین ناشناس دیده بودند، از جملھ:
 

 کرد.خدا آنھا را با ستونی از آتش در شب و ابری در روز، ھدایت می – 21: 13خروج  •
خواندند، و نیز مانند نان کھ آن را منٌا میخدا ھر روز صبح خوراکی  – 15-13: 16خروج  •

 کرد.میبلدرچین در ھنگام شب، مھیا 
 خدا برایشان از صخره آب فراھم کرد. – 6: 17خروج  •
 لطف خدا برای غلبھ بر ارتش دشمن شامل حالشان شد. – 13-9: 17خروج  •

 
خداست، و ثابت کرد کھ خدا بارھا و بارھا ھمراھی خود را بھ عبرانیان ثابت کرد. او ثابت کرد کھ 

 خواھد، بھ وی جواب مثبت بدھند.نیکوست! در نتیجھ، آنھا حاضر بودند بدون اینکھ بدانند او چھ می
 

ھای تحقق یافتۀ او آشنا شویم. و وعدهمقدس، با معجزات خدا توانیم با مطالعۀ کالم خدا، یعنی کتابما ھم می
. و عبرانیان.. کنیم! در این کتاب تمامی تجربیات مشاھدهخواھد مقدس تصویری از خداست کھ او میکتاب

خواھید خدا را در حین عمل ببینید، شاگرد کالم او بسیاری چیزھای دیگر بھ ثبت رسیده است. اگر می
 شوید.

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
). 2006مقدس. (پریِسپت آستین، عھد در کتاب •

.http://www.preceptaustin.org/covenant_in_the_bible.htm)( . سایت . این وب2006اکتبر  18برداشت
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مقدسی مختلف را در اختیار شما مقدس از عھدھای کتابجدولی از خالصۀ حقایق اساسی کتاب
 دھد.قرار می

 

  .)2006، دیزایرینگ گاد( .1981نوامبر  15جان پایپر، چرا شریعت داده شد، موعظۀ  •
http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByTopic/11/320_Why_the_Law_Was_Given/( .

 .2006اکتبر  18برداشت 
 

و  خواندنیھا 366اندازی از کالم خدا در مقدس: چشمفیلیپ یانسی و بِرندا کوین، دیداری با کتاب •
  ).2000تأمل روزانھ (زونِدروان، 

 17. برداشت )http://www.biblegateway.com( پژوھش آنالین.مقدس قابل بمقدس، کتادروازۀ کتاب •
بھ زبان یا  ---ای است برای مطالعھ و پژوھش آنالین کالم خداسایت وسیلھاین وب. 2006اکتبر 

ر اساس مقدس بمتون مشخص کتابترجمۀ منتخب شما! با توانایی پیشرفتھ برای یافتن و مقایسۀ 
 مقدسی.ھا، عبارات، و مرجع کتابواژهکلید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پوششی برای گناه
 37درس   7فصل 

___________________________________________________ 
 

 این مسکن و تمام اسباب آن را درست مطابق طرحی کھ بھ تو نشان خواھم داد، بسازید.
 
 9: 25خروج -        
 

ای را بھ رسم قربانی گناه تقدیم کن، با کفاره کردن برای مذبح آن را طاھر ھر روز جھت کفاره، گوسالھ
 ساز؛ آن را مسح کن تا تخصیص گردد.

 
 36: 29خروج -        
 

در آنجا با بنی اسرائیل مالقات خواھم کرد و آن مکان بھ واسطۀ جالل من تقدیس خواھد گشت. بدین سان 
کنم تا برای من کنم و نیز ھارون و پسرانش را تخصیص میمن خیمۀ مالقات و مذبح را تخصیص می

 کھانت کنند. آنگاه در میان بنی اسرائیل ساکن خواھم شد و خدای ایشان خواھم بود.
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 45-43: 29خروج -        
 

 د.داشتن این فرمانھا نخواھند بو دانست قوم بخاطر گناھی کھ بشریت را فاسد گردانیده، قادر بھ نگاهخدا می
حضور او در میان ایشان ساکن  ،در آنجا تا برای موسی شرح دادساختن مکانی مقدس را  وشرَ پس خدا 

 بیاورند. بھ آن مکان برای قربانی گناه شود، و قوم بتوانند حیواناتی
 نگرد.گذاشت خدا بر گناه آنان بخون این حیوانات مانند یک پوشش، نمی

 ردند. بن نمیپوشاندند، ولی آن را از بیھا گناه را میاین قربانی ھرچند
 
 7امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

دانست قوم بخاطر گناھی کھ بشریت را فاسد گردانیده (درس وقتی خدا شریعت را بھ عبرانیان داد، می
بھ نظر بیاید کھ خدا از سر بیرحمی، بھ )، قادر بھ نگاه داشتن این فرمانھا نخواھند بود. شاید اینطور 18

ن موضوع تر بھ ایتوانند طبق آن زندگی کنند. اما بیایید کمی عمیقدانست نمیعبرانیان معیاری را داد کھ می
نگاه کنیم. بزرگترین نیاز انسان داشتن ارتباط سالم با خداست. از آنجایی کھ شریعت بیانگر شخصیت 

ھد کھ دی با خدا داشتھ باشد. شریعت نشان میا کنار بگذارد و رابطۀ مستقیمتواند آن رخداست، انسان نمی
). اگر انسان بخواھد 16: 7خدا کیست. شریعت نیز بھ اندازۀ خدا، قدوس، عادل و نیکوست... (رومیان 

 ارتباط مستقیمی با خدا پیدا کند، باید ارتباط مستقیمی با شریعت داشتھ باشد. 
 

کند تا ارتباط مستقیم خودشان ت و حکمت، راھی را برای قوم اسرائیل فراھم میخدای پُر از فیض، رحم
گذاشتند. ھمانطور کھ در ویدئوی ناپذیری شریعت را زیرپا میرا با او حفظ کنند، ھرچند بھ طور اجتناب

امید گفتھ شد، خدا روش ساختن مکانی مقدس را برای موسی شرح داد تا در آنجا، حضور او در میان 
یک  خون حیوانات مانند یشان ساکن شود، و قوم بتوانند حیواناتی برای قربانی گناه بھ آن مکان بیاورند.ا

گذاشت خدا بر گناه آنان بنگرد. دستورالعملھای خدا در مورد این مکان مقدس، کھ مسکن پوشش، نمی
ھایی کھ در مورد قربانیآمده است. دستورات خدا در  27-25شد، بھ تفصیل در خروج بابھای خوانده می

 نوشتھ شده است. 30-29شد نیز مفصأل در خروج بابھای آنجا تقدیم می
 

بری کلمۀ "کفاره" از واژۀ ع 1شد.خوانیم کھ این قربانی بھ عنوان "کفاره" تقدیم می، می36: 29در خروج 
وقتی خدا بھ نوح  کلمھ"پوشاندن" است. (ھمین برگردانده شده است کھ معنی لفظی آن  kaphar"2فار، "کَ 

ھ نوعی شد قربانی، کفارۀ گناه است، بوقتی گفتھ میگفت کشتی را با قیر "بپوشاند"، بھ کار رفتھ است.) 
یند بداد کھ "پوششی" برای گناه است. احمقانھ است اگر فکر کنیم خدایی کھ ھمھ چیز را میاین معنی را می

دا بھ تر این است کھ بگوییم ختوانایی دیدن از میان قربانی را ندارد. دقیقبیند، گویی داند، گناه را نمیو می
رد کای از زمان، بھ گناه انجام شده نگاه نمیگذاشت کھ دستکم در دورهگذراندن قربانی اینطور احترام می

 نمود.و آن را داوری نمی
 

ھا گناه را کھ ھرچند این قربانی)، خواھیم دید 4: 10اگر جھشی بھ جلو بھ عھد جدید کنیم (عبرانیان 
بینیم زمانی خواھد رسید کھ ھرچھ پنھان بوده، بردند. بھ عالوه میپوشاندند"، اما آن را از بین نمی"می

ھا برداشتھ خواھد شد و اعمال خوب پوشش). بھ گفتۀ دیگر، 13: 3و  5: 4قرنتیان 1آشکار خواھد شد (
 ). 12: 20، مکاشفھ 10: 5ن قرنتیا2گردد (یا بد ھر شخص، آشکار می
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یرد، گھای عبرانیان برای کفارۀ گناه مانند یک تعھدنامھ بود. وقتی کسی پول زیادی را قرض میقربانی

را امضا کند کھ تا زمان معینی قرض را  3ای)ممکن است قرض دھنده از او بخواھد قراردادی (تعھدنامھ
دھد تا زمان بازپرداخت برد، بلکھ بھ آن فرد اجازه میمیپس خواھد داد. این تعھدنامھ بدھی را از بین ن

یم دادند تا رابطۀ مستقھا بھ عبرانیان اجازه میبدھی، بھ زندگی معمول خود بپردازد. بھ ھمین شکل، قربانی
ی نبردند، بلکھ راه حلی موقتی برای مسئلۀ گناه بودند تا زماخود را با خدا حفظ کنند. آنھا گناه را از بین نمی

ھا اشاره بھ زمانی داشتند کھ ). این قربانی29: 1کھ رھانندۀ موعود گناه را تا ابد از جھان برگیرد (یوحنا 
 بازپرداخت نھایی را انجام دھد و بدھی گناه را کامأل صاف کند!عیب، یک قربانی کامل و بی

 
 پرسش و تأمل

 
). آیا فکر کردن بھ 8: 1تیموتائوس 1، 12: 7گوید شریعت خدا نیکوست (رومیان مقدس میکتاب •

انگیزد یا احساس بد؟ شریعت خدا (یا بھ طور کلی قوانین و مقررات) احساس خوبی در شما برمی
 چرا؟

برای اکثر مردم، تصور قربانی حیوانات، ناراحت کننده است. اما این نکتھ را در نظر داشتھ باشید  •
است. بھ عنوان مثال، شخصی کھ مبتال بھ سرطان متناسب با بیماری مورد نظر  پزشکی معالجۀکھ 

گیرد. بر روی کسی کھ نارسایی قلبی دارد، ممکن است درمانی قرار میاست احتماأل تحت شیمی
ش اگیرد، مگر اینکھ بیماریجراحی قلب باز انجام شود. ھیچکسی تحت چنین معالجاتی قرار نمی

 آن را ایجاب کند.
 

اشتباه نیست، بلکھ تخلف از شریعت خداست، و بنابراین تخلف نسبت بھ خود آلود فقط یک یک عمل گناه
خداست. قدرت گناه ساکن در ھر فرد، فقط دیدگاه بد و نادرست او نیست؛ بلکھ قدرت تاریکی است کھ اگر 

روی و افراط باشد، آورد. شاید کشتن حیوانات بھ نظر بعضی، زیادهبا آن مواجھ نشود، مرگ را ببار می
ا مسئلۀ گناه بسیاربزرگتر از آن است. احساس شما نسبت بھ دستورالعملھای خدا بھ عبرانیان برای ام

 گذرانیدن قربانی حیوانات بھ عنوان کفارۀ گناه چیست؟ توضیح دھید.
 

 گیری و عملتصمیم
 

ربانی ق باید پیوستھ برای کفارۀ گناھانشانرا بخوانید. در نظر داشتھ باشید کھ عبرانیان  30-29خروج 
ورند، آگذراندند تا ارتباط مستقیم خود را با خدا حفظ کنند. اما برای کسانی کھ بھ کار رھاننده ایمان میمی

 اید، فورأ بھ بخشمسئلۀ گناه یکبار و برای ھمیشھ حل شده است. اگر ھرگز بھ این رھاننده ایمان نیاورده
ید، اد. اگر بھ رھاننده برای مواجھھ با گناه ایمان آوردهشناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنی

را مطالعھ کنید، و در حین دعا، خدا را برای وجود رھاننده و کاری کھ برایتان انجام داده،  30-29خروج 
 شکر کنید!

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
 .//:bible.org, 2006 .()www.bible.org/page.php?page_id=658(http ©ِلمان شتراوس، کفارۀ مسیح، ( •

 .2006اکتبر  18برداشت 
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 آیینۀ خدا –شریعت 
 38درس   7فصل 

__________________________________________________ 
 

شود، بلکھ شریعت تنھا گناه شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمیجا آوردن اعمال زیرا ھیچ بشری با بھ
 شناساند.را بھ ما می

 20: 3رومیان -        
 

 مشاھده و بررسی
 

در دو درس گذشتھ بھ شریعتی پرداختیم کھ خدا بھ عبرانیان بخشید. خدا وعده داد کھ اگر عبرانیان از 
شان بھ مجازات خواھد انجامید. ھمچنین دیدیم کھ نااطاعتیشریعت اطاعت کنند، برکت خواھند یافت، اما 

دانست عبرانیان قادر بھ انجام کامل و مستمر شریعت نیستند، راھی برای پوشاندن گناھشان خدا کھ می
 ھا فراھم کرد.بوسیلۀ گذراندن قربانی

 
ری از مردم تصور اما یک جنبۀ مھم دیگر از شریعت وجود دارد کھ باید مورد توجھ قرار دھیم. بسیا

این  مقدس درکنند کھ شریعت داده شد تا بھ واسطۀ آن انسان با خدا رابطۀ درستی داشتھ باشد. اما کتابمی
تواند با نگاه داشتن شریعت، در حضور خدا ) کھ ھیچ کسی نمی20: 3گوید (رومیان مورد بھ روشنی می

توانستیم کامأل بھ شریعت عمل کنیم (کھ ا میراست بایستد (پارسا شمرده شود). کمی تأمل کنید. اگر م
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ھمۀ بشر انتقال یافتھ است (مراجعھ کنید بھ کھ از طریق آدم بھ بودیم توانیم)، باز ھم آلوده بھ گناھی نمی
کند. حتی اگر شما ھرگز گناه نکرده باشید، گناھی کھ در شماست، ). گناه انسان را از خدا جدا می18درس 

 کند.از خدا جدایتان می
 

یابیم کھ شریعت ھم برای خدا و ھم برای انسان مثل یک آیینھ است. ما در در میمقدس، با مطالعۀ کتاب
دھد. اما بینیم. این انعکاس، قدوسیت و عدل خدا را نشان میشریعت انعکاس واقعی شخصیت خدا را می

ا برای نگاه داشتن شریعت، آشکار توانیم در شریعت، چھرۀ واقعی خودمان را ھم ببینیم. عدم توانایی ممی
گذارد بھ این سازد کھ ما بھ اندازۀ معیار خدا، مقدس و پارسا نیستیم. چیزی در ما وجود دارد کھ نمیمی

 گناه است. ،20: 3آن چیز بر اساس رومیان معیار برسیم، و 
 

ا د برای شستن صورت شمتوانتواند بھ شما نشان دھد کھ باید صورتتان را بشویید. اما نمییک آیینھ می
مالد تا آن را پاک کند. باید از یک مادۀ مورد استفاده قرار گیرد. ھیچ انسان عاقلی آیینھ را بھ صورتش نمی

ند ما را تواپاک کننده مثل صابون استفاده کرد. این موضوع دربارۀ شریعت نیز صادق است. شریعت نمی
تواند احساس نیاز بھ رھانندۀ ھد کھ نیاز بھ پاک شدن داریم. میتواند بھ ما نشان داز گناه پاک کند، ولی می

 موعود، یعنی تنھا کسی کھ قادر بھ از میان برداشتن گناه است، در ما برانگیزد!
 

 پرسش و تأمل
 

اید؟ این اصطالح مربوط بھ کسانی را شنیده 1پرستی"گرایی/قانونآیا تا بحال اصطالح "شریعت •
ود. ش(راست بودن در برابر خدا) فقط بواسطۀ نگاه داشتن شریعت کسب میاست کھ معتقدند نجات 

گرایی بھ عنوان راھی برای اما اگر شریعت مانند آیینھ باشد، و نھ مادۀ پاک کننده، آیا شریعت
 وند؟شمعنا نیست؟ بھ نظر شما چھ دلیلی دارد کھ مردم بھ این اعتقاد پایبند میپارساشمرده شدن، بی

 
گرایی است کھ در باال تعریفش کردیم. فراطی دربرابر شریعت وجود دارد. یکی شریعتدو موضع ا •

ای است کھ شریعت دارد کھ فیض خدا بھ اندازهخوانیم، بیان میمی 2گرایی"زجاکھ آن را "مُ دیگری 
عمأل در برابر آن حرفی برای گفتن ندارد. این دو دیدگاه، دو قطب افراطی متقابل ھستند و معموأل 

ر دانید، نزدیکتنظر اکثر مردم چیزی میان این دو است. شما خودتان را در کدام قسمت این طیف می
 گرایی یا مجازگرایی؟ چرا؟بھ شریعت

 

 گیری و عملتصمیم
 

اید کند. شجازگرایی، پیدا میگرایی و مُ آل تعادلی میان دو افراط و تفریط شریعتھر شخص بھ طور ایده
کسی کھ در برابر خدا واقعأ آزادی دارد، کسی است کھ آزادانھ  3را بتوان آزادی نامید.نقطۀ میانی این طیف 

از بند ) و در عین حال 12: 7گذارد (رومیان بھ شریعت بعنوان معیار قدوسیت و عدالت خدا احترام می
 ای برای راست شدن دربرابر  خدا، آزادند.شریعت بعنوان وسیلھ

 
یروانش است. اگر شما متمایل بھ مجازگرایی ھستید، زمانی را برای مطالعۀ آزادی، ھدف خدا برای ھمۀ پ

) اختصاص دھید. اگر تمایل 21-6: 5و تثنیھ  17-1: 20شریعت خدا، مخصوصأ ده فرمان (خروج 
، یا کتاب غالطیان کنید. از  8و  7، 6گرایی دارید، وقتی را صرف مطالعۀ رومیان بیشتری بھ شریعت
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از این مطالعھ استفاده نماید و شما را برای ایجاد رابطۀ درستی با شریعت و با خودش، آزاد خدا بخواھید تا 
 سازد!

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
خوانیم. معنی آن چیست مقدس دربارۀ "شریعت" میسئواالت معمول دربارۀ کتاب مقدس: در کتاب •

 . )2006المللی، ب مقدس بینانجمن کتاو آیا باید امروز نیز "شریعت" را نگاه داریم؟ (
)http://www.ibs.org/bibles/about/17.php( . 2006اکتبر  18برداشت. 
، منابع CrossMap.comرساند؟  (آیا ما را بھ پارسایی حقیقی میگرایی: ریچارد ال. ِمیھیو، شریعت •

 .2006اکتبر  18برداشت  . )2005اوت  20شبانی، 
 

).  BibleBulletinBoard.com ،2006آزادی مسیحی چیست؟ ( –جان مک آرتور، آزادی در مسیح  •
)http://www.biblebb.com/files/MAC/sg1667.htm( . 2006اکتبر  18برداشت. 
ی دیسکاِوری، خدمات مسیحی کلیسای مؤمن انتشاراتشرکت برای چیست؟ ( ِری سی. ستِدَمن. بدن •

 18برداشت  .)http://www(raystedman.org/1corinthians/3585.html . .)1995مقدس پِنینسوال، بھ کتاب
 .2006اکتبر 

 
این مقالھ را  2004کانادا،  مشارکت بشارتیجان نایلز، شریعت گرایی، مجازگرایی، یا آزادی؟ ( •

. )چاپ شده بود، ارسال کردند 1998کھ ابتدا در مجلۀ مشارکت ژوئن 
(http://www.christianity.ca/faith/biblestudies/ 2003/06.004.html).  2006اکتبر  18برداشت. 

 
 از برکت تا اسارت

 39درس   7فصل 
___________________________________________________ 

 
 

 عبرانیان کمی بیش از ھزار سال، در تالش بودند تا براساس فرمانھای خدا زندگی کنند.
 رفتند. اما بارھا بھ بیراھھ، و حتی گاھی بدنبال خدایان دروغین

شان حملھ کرد، کھ بھ سرزمیندیگر تنبیھ میگشتند، اغلب آنھا را با فرستادن قومی وقتی بھ سوی خدا بازنمی
 نمود.و آن را تسخیر می

 خواستند آنھا را برھاند.بردند و از خدا میوفایی خود پی میسپس عبرانیان بھ بی
انگیخت تا قوم را از ستمگران آزاد کند. و قوم تعھدی دوباره برای زندگی طبق آنگاه خدا رھبری را برمی

 دادند.میراھھا و روشھای خدا 
شد. عبرانیان خوانده شده بودند از برکت بھ اسارت بھ برکت بھ اسارت، این چرخھ بارھا و بارھا تکرار می

تا شخصیت خدا را بھ دنیا نشان دھند. اما بخاطر گناھی کھ دنیا را بھ خود آلوده بود، افتان و خیزان در راه 
 داشتند.خدا قدم برمی

 7امید، فصل -        
 

 ه و بررسیمشاھد
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امکان ندارد مقدس است. در آغاز این درس، در نظر داشتھ باشید کھ دروس امید، مروری مختصر از کتاب

مقدس را پوشش بدھیم. قطعۀ منتخب از امید کھ در باال آمده، نشان ای، تمام کتابدقیقھ 80یک ویدئوی در 
در این مدت، پادشاھان و پیامبران زیادی در دھد در دورۀ زمانی بیش از ھزار سال چھ اتفاقاتی افتاد. می

بت رسیده مقدس بھ ثتاریخ عبرانیان نشانی از خود باقی گذاشتند. داستانھای آنان در بسیاری از کتب کتاب
است. اما اگر بخواھید این دوره از زمان را در یک پاراگراف توضیح دھید، قطعۀ منتخب در باال شرح 

 دقیقی از آن است.
 

ی، اکند. نویسندهشد، توصیف میای را کھ اغلب در تاریخ قوم عبرانی تکرار میمنتخب چرخھاین قطعۀ 
 دھد:ھمین چرخھ را اینگونھ شرح می

 
 از ایمان بھ اطاعت
 از اطاعت بھ برکت
 از برکت بھ فراوانی

 فراوانی بھ خودخواھیاز 
 ی بھ داوریخواھاز خود

 از داوری بھ اسارت
 از اسارت بھ شکستگی

  1شکستگی بھ ایمان....از 
 

عبرانیان پس از دیدن معجزات خدا در خروج از مصر، ایمان کافی برای اطاعت از خدا را داشتند. آنان 
ھای خدا کردند. خدا بھ ایشان وعده داد تا بھ شرط اطاعت، برکتشان خود را وقف انجام خواستھبا چابکی 

فراوانی برکت داد. بھ این ترتیب چرخۀ مزبور شروع  بدھد، و ھمین کار را ھم کرد. در واقع آنھا را بھ
 شد، و صدھا سال تکرار گردید.

 
نھ تنھا برای عبرانیان، بلکھ در مورد ارتباط ھر قوم یا فرد دیگری با خدا، صدق  ،این روند علت و معلولی

 کند.می
 

توجھ داشتھ باشید کھ تفاوتی میان برکت و فراوانی وجود دارد. فراوانی معموأل بھ معنی داشتن بیش از حد 
مسئولیت استفاده از مازادمان برای برکت برای ما نیاز است. از دیدگاه خدا، داشتن بیش از حد نیاز، 

ی محسوب ین، خودخواھاز ا انجام ھر کاری کمترسایرین، بھ منظور تجلیل از خدا را بھ ھمراه دارد. 
)، 6: 12مقدس (عبرانیان ای در کتابآیھشد. در مورد عبرانیان، خودخواھی منجر بھ داوری میشود. می

کند. انگیزۀ داوری عبرانیان توسط خدا، دارد، تنبیھ میدھد کھ خدا کسانی را کھ دوست میبھ ما نشان می
ا شد، کھ آنھا رمنجر بھ اسیر شدن بھ دست قومی دیگر می محبت او نسبت بھ ایشان بود. اغلب داوری او،

 رساند!بھ نقطۀ شکستن و ھشیاری نسبت بھ نیازشان بھ خدا می
 

 پرسش و تأمل
آورید کھ چرخۀ باال آیا وضعیت خاصی را درمورد قوم، گروھی از مردم و یا افراد، بھ خاطر می •

 برایشان اتفاق افتاده است؟ توضیح دھید.
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وضعیت چشمگیری کھ در این چرخھ وجود دارد، در بخش از فراوانی بھ خودخواھی است. تغییر  •
؟ توان از آن اجتناب کردآیا چنین تغییری در زندگی شما اتفاق افتاده است؟ بھ نظرتان چگونھ می

 توضیح دھید.
 

 بینید؟ توضیح دھید.خودتان را در کجای این چرخھ می •
 

 گیری و عملتصمیم
 

توانیم از خدا ایمان ). می8: 2ت در چرخۀ مورد بحث فکر کنید. ایمان، ھدیۀ خداست (افسسیان بھ قدم اطاع
دا از کفایتی ما جای از بیکنندهموجب ھشیاری ناراحتتوانیم آن را ایجاد کنیم. شکستگی بخواھیم، اما نمی

دمان، توانیم خومقاومت کنیم، اما نمیتوانیم در برابر کار خدا در زندگیمان برای شکستن ما شود. میخدا می
دھد. خودمان را بشکنیم. بھ غیر از اطاعت، ھمۀ قدمھای این چرخھ، کاری است کھ خدا برای ما انجام می

 اما اطاعت، مسئولیت بشر است.
 

خوانیم: "اطاعت از قربانیھا نیکوتر اینطور می 22: 15سموئیل 1بھ معنی واقعی اطاعت توجھ کنید. در 
واند تتواند عملی بر اساس اطاعت باشد، اما می" تفاوتی میان قربانی و اطاعت وجود دارد. قربانی میاست.

ی کانم را بدست گیرد و قربانی را در وقت ودالیل دیگری نیز داشتھ باشد. ممکن است شخص ابتکار عمل 
 واستھ است.ای بگذراند کھ خدا ھرگز نخبھ دلخواه خود بگذراند. امکان دارد کسی قربانی

 
اطاعت کردن، متفاوت است. اطاعت ھمواره واکنش مناسب انسان نسبت بھ خداست. اطاعت واقعی از قلب 

تواند مانع از بوجود آورد. فقط و فقط اطاعت است کھ میگیرد. اطاعت، برکت را بھ دنبال میسرچشمھ می
 بوسیلۀ فراوانی شود.آمدن خودخواھی 

 
رخھ کھ سالھای سال زندگی عبرانیان را بھ خود گرفتھ بود، در نظر بگیرید. جایگاه خودتان را در این چ

 ھرجایی کھ ھستید، ھم اکنون با اطاعت قلبی بھ خدا پاسخ بدھید.
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
. )1987مارس  29. موعظھ دیزایرینگ گادجان پایپِر، رضایت خدا از اطاعت. (  •

(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1987/588_The_Pleasure_of_God_in_O
bedience/).  2006اکتبر  19برداشت. 
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 سرچشمۀ استوار امید
 40درس   7فصل 

___________________________________________________ 
 
 
 فرستد.ای میخدا وعده داد کھ رھانندهدر باغ عدن،  

 خدا از طریق پیامبران عبرانی، صدھا وعده دربارۀ این رھاننده داد،
 کسی کھ قرار بود روزی بر شیطان، گناه و مرگ تا ابد چیره شود.

 خاست،ھا برمیدر معبد، دودی کھ ھر روز، ھر سال، نسل بھ نسل، از قربانی
 یاز بشریت بھ آن رھاننده بود.برای عبرانیان یادآور دائمی ن

 آمد؟اما او ِکی می
 آمد؟چطور می

 گفتند آیا اصأل او خواھد آمد؟کم، بعضی با خود میدیگر کم
 7امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
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یم. امقدس پرداختھدرس امروز، نقطۀ میانی در داستان امید است. تابحال بھ حقایق و وقایع زیادی در کتاب
خواست خدا، صحنھ برای واقعۀ بعدی کامأل آماده شده است. بھ عقب برگردیم و آنچھ گذشت را مرور  بنابھ
 کنیم:

 
 )4و  3توان مکاشفۀ حقیقی خدا بر انسان محسوب کرد (درس مقدس را میچرا کتاب •
 )6گوید (درس ماھیت و صفات (ذات و شخصیت) او چھ می –کتاب مقدس دربارۀ خدا  •
کھ بھ صورت خدا آفریده شد اما بواسطۀ گناه از خدا جدا گردید (درس  –کتاب مقدس دربارۀ انسان  •

 گویدچھ می )10و  9
 )13عشق بھ خدا و محبت دیدن از خدا (درس  –ھدف خدا از آفرینش انسان  •
 )19و  18ماھیت گناه و تأثیر آن بر انسان و ارتباط او با خدا (درس  •
 )14گوید (درس شیطان و جنگی کھ او با خدا و انسان دارد، چھ میکتاب مقدس دربارۀ  •
 )20بر شیطان، گناه و مرگ تا ابد غلبھ خواھد کرد (درس ای کھ وعده خدا برای فرستادن رھاننده •
 )25چگونھ قومھای جھان ما بوجود آمدند (درس  •
ھمۀ قومھا را برکت دھد چگونھ خدا مردی بھ نام ابراھیم را فراخواند و وعده داد تا بوسیلۀ او  •

 )26(درس 
 )31چگونھ وعدۀ خدا در میان نوادگان ابراھیم ھمچنان زنده و پابرجا ماند (درس  •
را بواسطۀ آنھا  رھانندۀ موعود چگونھ خدا از نسل ابراھیم، قوم عبرانی را شکل داد، کھ قرار بود •

 )32(درس  او در مورد برکت ھمۀ قومھا عمل کندوعدۀ بھ بفرستد تا 
 

اند. این پنج کتاب (کھ عبرانیان آن را مقدس بھ ثبت رسیدهھمۀ این وقایع و حقایق در پنج کتاب اول کتاب
یم پردازخوانند) بھ دقت گردآوری شده و با وسواس تمام پیش از دورانی کھ در این درس بھ آن میتورات می

ھای روشھای حفظ دقت رونویسیکردند. برای مرور م.)، از آن محافظت می1ق.م. تا  400(حدود 
 مراجعھ کنید. 3مقدس بھ درس کتاب

 
در سرتاسر کتب تورات موضوع تکرار شوندۀ مرکزی دربارۀ مأموریت و خدمات رھانندۀ موعود خدا بھ 

ای از این موضوع مرکزی در صدھا شناختند. سایھخورد، کھ قوم عبرانی او را بھ نام ماشیَح میچشم می
مان توجھ موارد در ادامۀ مطالعھ شود. بھ برخی از اینمقدس دیده میای چندی از کتابنبوت و داستانھ

 کنید:
 

 )20پوست حیواناتی کھ خدا بھ عنوان پوشش برای آدم و حوا فراھم کرد (درس  •
 )23کشتی حامل نوح، ایشان را از میان داوری بر جھان با امنیت عبور داد (درس  •
 )30عنوان قربانی جایگزین پسرش فراھم کرده بود (درس  قوچی کھ خدا برای ابراھیم بھ •
 )34ھای عبرانی، مرگ را از سرشان گذرانید (درس خون برۀ پَسح کھ بر درب منازل خانواده •
 )37دستوراتی کھ خدا بھ عبرانیان برای گذراندن قربانی جھت کفاره (پوشاندن) گناه داد (درس  •

 
از آن کھ روزی خدا کاری برای انسان خواھد کرد کھ انسان است ھرکدام از این داستانھا، نمایش پرمعنایی 

اید شقادر بھ انجامش نیست، یعنی: آزادی از گناه و قدم برداشتن ابدی در ارتباطی راست و مستقیم باخدا. 
با پشتکار تمام منتظر ظھور رھانندۀ با خود بگویید، با ھمۀ مکاشفات موجود برای قوم عبرانی، حتمأ آنان 

 نبود. ودند. اما چنینموعود ب
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، شد، آداب و رسوم دینی بیش از ھمیشھ رعایت میحاضر بنا بر گفتۀ مورخین، در زمان مربوط بھ درس

ھرچند بعضی واقعأ انتظار آن موعود  1مورد توجھ بود.و در عوض، روحانیت کمتر از ھروقت دیگر 
کشیدند، اکثرأ بھ انتظار رھانندۀ سیاسی بودند کھ ایشان را از حکومت خارجیان آزاد کند و کالم خدا را می

در  ای کھوضعیت زندگیشان را بھبود ببخشد. چطور ممکن است تمرکز آنان از انتظار امیدبخش رھاننده
 اش پیشگویی شده بود، بھ جای دیگر معطوف شود؟متون مقدس درباره

 
ھند دمقدس این تغییر جھت را بھ نفوذ رھبران دینی عبرانی نسبت میژوھان کتابپاکثر مورخین و دانش

، خدا فرمود: "ھرآنچھ را کھ من 32: 12کھ صدھا قانون بھ "شریعتی" کھ خدا داد، افزوده بودند. در تثنیھ 
ھ توانیم بمیدھم، بھ دقت بجای آورید. چیزی بر آن میفزایید و چیزی از آن کم مکنید." بھ شما فرمان می

راحتی ببینیم کھ چگونھ این نفوذ در طول زمان توانست باعث تغییر تمرکز عبرانیان و از دست دادن بینش 
 مثال بگیریم.از این   ایشان شود. ھمۀ ما باید درسی

 
 پرسش و تأمل

 
ر داید، از خود بپرسید چھ تغییری با نگاھی بھ آنچھ در اولین نیمھ از مطالعۀ این دروس آموختھ •

 دیدگاه شما نسبت بھ خدا و ارتباطتان با او بوجود آمده است.
 

این ایده را کھ داستان بزرگی  ،امروز 2مدرن"-مالحظھ کردیم، جھان "پسا 5ھمانطور کھ در درس  •
زند. دیدگاه پسامدرن، ما را بھ سوی در پس این جھان و ھدف از آفرینش ما وجود دارد، واپس می

گوید ھریک از ما داستانی شخصی داریم کھ جھان و ھدف کند کھ میمیھدایت  3گراتفکر نسبیت
کند، و ھرکدام از این داستانھا بھ طور یکسان معتبر و درست قرارگرفتن ما در آن را تشریح می

گوید داستان بزرگی برای تشریح جھان ما و ھدف از وجود ھستند. جواب شما بھ پسامدرنیسم کھ می
 ندارد، چیست؟ن، وجود ما در آ

 

 گیری و عملتصمیم
 

درسی کھ باید از قوم عبرانی در این دوره از تاریخ ایشان بیاموزیم بسیار ساده و سرراست است. کالم خدا 
، بھ زیبایی بیان شده است: 4: 15را نادیده نگیرید و چیزی بھ آن اضافھ نکنید! این موضوع در رومیان 

، برای تعلیم ما بوده تا بھ پایداری و آن دلگرمی کھ کتب مقدس "زیرا آنچھ در گذشتھ نوشتھ شده است
الم گرا داشتھ باشید، شاگرد کتخواھید امیدی پایدار در این جھان نسبیبخشد، امید داشتھ باشیم." اگر میمی

 خدا شوید. بگذارید کالم خدا دیدگاه شما را در مورد جھان اطرافتان و ھدفی کھ در آن دارید، شکل دھد.
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 خدای غیرمنتظره
 41درس  8فصل 

__________________________________________________ 
 

اما فرشتھ وی را گفت: "ای مریم، مترس! لطف خدا شامل حال تو شده است. اینک آبستن شده، پسری 
 خواھی زایید و نامش را عیسی خواھی نھاد."

 31-30: 1لوقا -        
 

و نخستین فرزندش را کھ پسر بود بھ دنیا آورد. او را در قنداقی پیچید و در آخوری خوابانید، زیرا در 
 مھمانسرا جایی برایشان نبود.

 7: 2لوقا -        
 

پس از ھزاران سال امید و انتظار، باالخره اتفاق افتاد. شبی در شھر ناصره، زن جوانی بھ نام مریم، 
 داشت.مالقاتی غیرمنتظره 

ش اآورد، و نام او را عیسی خواھد گذاشت کھ معنیای از جانب خدا بھ او گفت کھ پسری بدنیا میفرشتھ
 رھاند."این است: "خداوند ما را می

 

121 
 



تیب، ای پناه بردند. بھ این تربھ طویلھلحم بسیار شلوغ بود و جایی برای مریم وجود نداشت. پس آنھا اما بیت
 خدا، بھ عنوان نوزادی در حقیرترین محیطھا، بھ جھان آمد.رھانندۀ موعود، پسر 

 8امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

دھیم، تفاوت دارد. در واقع، اغلب کارھای او کارھای خدا اغلب بسیار با روشی کھ ما آنھا را انجام می
است: "افکار من افکار شما  بھ نقل از خداوند چنین نوشتھ شده 8: 55برای ما غیرمنتظره است. در اشعیا 

نیست، و نھ راھھای من، راھھای شما." حقیقت موجود در این آینھ بھ بھترین شکل در آمدن رھانندۀ موعود 
 شود. بھ دو موضوع دربارۀ آمدن او توجھ کنید.خدا بھ تصویر کشیده می

 
رد، خودش بھ میان آدمیان آمد! خدا بھ جای اینکھ انتظار داشتھ باشد انسان راھی بھ سوی او بوجود آواول، 

مقدس را از ھر نظام دینی دیگری در جھان متمایز این حقیقت ساده و در عین حال عمیق، پیام حیاتی کتاب
 دھند. اما چنینکند. سایر ادیان دربارۀ آنچھ انسان باید انجام دھد تا راھی بھ سوی خدا بسازد، تعلیم میمی
ظیمی کھ گناه در میان خدا و انسان بوجود آورده، قاصر ھستند، ب) لیمی: الف) از دریافت شکاف عاتع
کنند، و ج) قدوسیت خدا را با انتقال این اش برای بستن این شکاف میجھت انسان را مغرور از تواناییبی

د اکھ کاری از دست انسان برای ایج مقدس این استکتابتعلیم دھند. مفھوم کھ غیرممکن است، تقلیل می
 نمود کھ خود بھ نزد آدمیان آمد!، اما خدا اینقدر انسان را محبت میآیده بھ سوی خدا، برنمییک را

 
دوم، روش آمدن خدا بھ نزد آدمیان را در نظر بگیرید. او بھ طوری تقریبأ غیرقابل تصور، با صمیمیت و 

محیط، یعنی یک اصطبل ترین خاکیای در دختر باکره بھ این جھان آمد. بھ عنوان نوزادفروتنی کامل 
 تواند چنین داستانی را از خود بسازد. این روش خداست.(طویلھ) آمد. ذھن انسان نمی

 
از دیدگاه بسیاری از ادیان، جھان فیزیکی طبیعتأ شریر است. برای این ادیان، اعتقاد بھ اینکھ خدای آفرینندۀ 

 1و سرشار از گناه قرار دھد، کفر است.قدوس، جسم انسانی بگیرد و خود را در معرض جھان سقوط کرده 
 (در درس آینده بھ این موضوع خواھیم پرداخت.)

 
انگیز آمدن خدا را بپذیرند، باز ھم شیوۀ آمدن او بسیار دور از توانند روش شگفتحتی برای کسانی کھ می

ت در یم بھ شرکسروصدا، و در گمنامی پابھ جھان گذاشت. وقتی یک کاندید سیاسی تصمآید. او بیذھن می
کند تا "نمایندگی" او را برعھده گیرد. گیرد، اغلب بک شرکت روابط عمومی را استخدام میانتخابات می

 آھنگی برای دیده شدن و جلب توجھ عمومی بھ ھواداران وی است.ھدف از این کار، ایجاد ضرب
 

می شود، یا فیلکاری آماده می ھای تفریحی کھ برای رفتن بھ یک سفرھمین موضوع در مورد مجری برنامھ
ای موجب تشدید ھیجان کند. خبرھای رسانھکھ قرار است بھ زودی بر پردۀ نمایش قرار گیرد، صدق می

 شود.عمومی می
 

رھانندۀ موعود خدا بدون ھیچگونھ جاروجنجال و تبلیغاتی بھ میان آدمیان آمد. بھ یک معنا، تماشاگران این 
ای است کھ براساس آن تاریخ تمدن غرب سنجیده وانات اھلی بودند. این واقعھواقعھ فقط چند چوپان و حی

با این وجود از چشم بسیاری از مردم آن زمان و مکان پوشیده  2شود (قبل از میالد و بعد از میالد)،می
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با ورود خدای سرمدی بھ ماند. اما در قلمرو روح، گروه عظیمی از تماشاگران آسمانی یعنی فرشتگان، 
 ).13: 2زمان و مکان بھ جشن و سرور پرداختند! (لوقا 

 
 پرسش و تأمل

 
اید؟ اگر جوابتان مثبت است، آیا تا بھ حال در ترتیب مراسم ورود یک شخصیت مھم شرکت داشتھ •

ریزی خدا برای ورود ای کھ شما برای ورود آن شخص کردید چھ تفاوتی با برنامھریزیبرنامھ
 پسرش داشت؟

 
چھ دلیلی داشت کھ خدا رھانندۀ موعود را طوری بھ جھان نفرستاد کھ ھمۀ دنیا از آن بھ نظر شما  •

 باخبر شوند؟
 

 گیری و عملتصمیم
 

چگونھ خود را در  است انجام دھد یا اینکھ فرضھای خودتان در مورد کاری کھ خدا قرارنسبت بھ پیش
 زندگیتان نشان دھد، ھشیار باشید. یادتان باشد کھ راھھای خدا، راھھای ما نیست.

 
حم بسیار لیوسف و مریم نتوانستند جایی در یک مھمانسرا پیدا کنند، چون برایشان جایی نبود. آن شب بیت

ع در میان ایشان است، از دید شلوغ و پر رفت و آمد بود. این واقعیت کھ یک اتفاق مھم ابدی در حال وقو
را از دست دادند، نھ بھ این خاطر کھ سرگرم کارھای بدی بسیاری از مردم پوشیده ماند. آنھا این اتفاق 

 توجھ بھ حضور خدا در میانشان، بودند.دلیل اینکھ سرگرم کار خودشان، و بی بودند، بلکھ بھ
 

مھمی در زندگی شما انجام دھد، اما بھ روشی کھ برایتان  شاید خدا بخواھد مانند آمدن رھاننده بھ جھان، کار
کامأل غیرمنتظره است. اگر ھشیار نباشید، ممکن است آن را نبینید. آمادۀ انجام کار غیرمنتظرۀ خدا در 

 زندگیتان باشید!
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

 ).2006، دیزایرینگ گاد، 1989دسامبر  24موعظۀ جان پایپر، کالم، مجسم شد. ( •
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/703_The_Word_Became_Flesh/)

 .2006اکتبر  25برداشت  .
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 چگونھ عیسی بدون گناه متولد شد؟
 42درس   8فصل 

________________________________________________ 
 

گونھ کھ گناه بھ واسطۀ یک انسان وارد جھان شد، و بھ واسطۀ گناه، مرگ آمد، و بدین سان مرگ ... ھمان
 دامنگیر ھمۀ آدمیان گردید، از آنجا کھ ھمھ گناه کردند...

 
 12: 5رومیان -        
 

 اگذارم؛ او سر تو را خواھد کوبید و تو پاشنۀ وی رمیان تو و زن، و میان نسل تو نسل زن، دشمنی می
 خواھی زد.

 15: 3پیدایش -        
 

 کرد کھ بھ این شکل بوقوع بپیوندد؟نقشۀ خدا در حال آشکار شدن بود. اما چھ کسی حتی تصورش را می
شد کھ آن رھاننده برای غلبھ بر گناه، درست مانند خدا ھای باستانی خدا، شاید این برداشت میاز وعده

 گناه خواھد بود.بی
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داد، خود خدا در شکل ای کھ خدا در طول اعصار وعدۀ آمدنش را میر داشت کھ رھانندهاما چھ کسی انتظا
 انسان است؟

 8امید، فصل -        
 

 و گناه بواسطۀ آدم از نسلی بھ نسل بعد منتقل شد و تمامی بشریت را تا بھ امروز آلوده کرد.
 
 3امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

پوشد، برخواھیم گشت. چطور ممکن است کھ بھ مسئلۀ خدای قدوسی کھ جسم میدر درس گذشتھ، گفتیم 
گناه باقی بماند؟ اول، گناه، بھ عنوان یک انسان وارد این جھان آلوده بھ گناه شود، و ھمچنان بیخدای بی

 بیایید بھ اھمیت این موضوع، و سپس بھ چگونگی امکان آن بپردازیم.
 

کنیم، الزمۀ اینکھ رھاننده بشریت را از گناه امید مشاھده می 8ال از فصل ھمانطور کھ در قطعۀ منتخب با
موجود در یک آموزۀ کلیدی الھیاتی گناه باشد. این عبارت امید، خالصۀ حقیقت برھاند این بود کھ خود بی

 او برایدھندۀ میان خدا و انسان شود. رساند تا میانجی و آشتیاست. رھاننده باید شریعت را بھ انجام می
 بود.گناه میبھ انجام رساندن شریعت، باید بی

 
؛ 21: 5قرنتیان 2؛ 15: 4گناه بود (عبرانیان کنند کھ رھاننده بیمقدس بیان میبسیاری از آیات کتاب

 پذیر است؟). اما این موضوع چگونھ امکان5: 3یوحنا 1؛ 22: 2پطرس 1
 

ید ایم (مراجعھ کنشدن تمامی بشریت توسط آن صحبت کردهما در دروس امید بھ تکرار دربارۀ گناه و آلوده 
 انسان یک واسطۀ بھ گناه کھ گونھھمان... گوید: "در باال می 12: 5). و رومیان 18، درس 3بھ فصل 

 ھمھ کھ آنجا از گردید، آدمیان ھمۀ دامنگیر مرگ سان بدین و آمد، مرگ گناه، واسطۀ بھ و شد، جھان وارد
چطور ممکن است کھ رھاننده از یک انسان متولد شود و آلوده بھ گناه نباشد؟ بیایید بھ دو ." پس کردند گناه

 امکان بپردازیم.
 

تواند ھرچھ بخواھد انجام دھد، مطمئنأ این توانایی را داشت کھ عیسی را بھ باید دریابیم خدایی کھ میاول، 
  1مریم بود، حفظ کند.ای کھ در شکم آسا از آلودگی بھ گناه در دورهطور معجزه

 
گوید: "گناه بھ واسطۀ را در نظر داشتھ باشیم. توجھ کنید کھ این آیھ می 12: 5دوم، باید بھ دقت رومیان 

گوید گناه بھ واسطۀ "یک یک انسان وارد جھان شد" و مرگ دامنگیر "ھمۀ آدمیان" گردید. آیۀ مزبور نمی
دم وارد جھان شد، نھ بھ واسطۀ حوا. آدم بود کھ جھان را مرد و یک زن" وارد جھان شد. گناه بھ واسطۀ آ

دھد کسی کھ ، خدا وعده می15: 3شاید بھ ھمین دلیل است کھ در پیدایش   2بھ نسلش منتقل کرد، نھ حوا.
 کند، از نسل زن خواھد بود، نھ از نسل مرد.سر شیطان را مضروب (یا "کوبیده") می

 
ود شھا و بیماریھا فقط بوسیلۀ پدر منتقل میھا، ناھنجاریخصوصیتدر واقع ثابت شده است کھ برخی از 

ھ گناه کردن) نیز بوسیلۀ گناه است نبھ ھمین شکل، امکان دارد کھ گناه (منظور قدرت  3نھ بوسیلۀ مادر.
 آسای او بھپدر بھ نسلھای بعدی منتقل شود، نھ مادر. در مورد عیسی، خدا بھ واسطۀ قرار گرفتن معجزه
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گناه بود. صرفنظر از برخی تعالیم، شد، و عیسی بیدر رحم مریم، پدر او محسوب می القدسروحقدرت 
اشد. گناه بدھد کھ لزومی نداشت مریم برای بدنیا آوردن عیسای بدون گناه، خودش بیاین موضوع نشان می

تا  گناه در ھمۀ کسانی کھگوید کھ مقدس میشد. کتاباش منتقل نمیگناه او بھ عنوان یک زن، بھ نسل بعدی
: 5قرنتیان 2)... بھ غیر از عیسی! (10: 3، رومیان 23: 3اند، وجود داشتھ است (رومیان بھ حال زیستھ

 ).15: 4؛ عبرانیان 5: 3یوحنا 1؛ 21
 

 پرسش و تأمل
 

) 5: 12عیب بودن برۀ پسح (خروج گناه بودن رھاننده، ضرورت داشت؟ در واقع بیچرا بی .1
 ).19: 1پطرس 1گناه بودن رھاننده بود (عیب و بیبیای از سایھ

 
-د، میاناید کھ چطور عیسی برخالف سایر کسانی کھ بر زمین زندگی کردهآیا تابحال فکر کرده .2

توانید درک کنید کھ بھ چھ علت پذیرفتن این موضوع برای توانستھ بدون گناه بھ دنیا بیاید؟ آیا می
 بعضی، مشکل است؟

 

 عمل گیری وتصمیم
 

تھ کاری را انجام دھد، موضوع را با نادیده توانند بفھمند چگونھ خدا توانسنمیاغلب اوقات، وقتی مردم 
وانستھ تکنند کھ خدا نمیاند. بعضی از عقاید دینی بیان میگرفتن حقیقت در ذھنشان، رفع و رجوع کرده

ا کفر است، و عیسی را در حد یک پیامبر بدون آلوده شدن بھ گناه، انسان شود. در نظر آنھا انسان شدن خد
مانطور کھ بود. اما ھگناه میگناه باشد، باید مریم بیگویند برای اینکھ عیسی بیکشند. دیگران میپایین می

گناه نبود ) مریم بی2)، و 9: 2) خدا در عیسی جسم انسانی پوشید (کولسیان 1بینیم: در کتاب مقدس می
توان مقدس، میتر کتابور کھ در این درس مشاھده کردیم، با وارسی دقیق). و ھمانط23: 3(رومیان 

 گناھی عیسی را بدون نادیده گرفتن حقیقت، تشریح کرد.بی
 

درس امروز ساده است. ھرگز حقیقت کالم خدا را پشت گوش نیندازید تا آنچھ را کھ بھ نظرتان در این 
بلکھ، کالم خدا را عمیقتر بکاوید و از خدا بخواھید بھ شما رسد، رفع و رجوع کنید. کالم ضد و نقیض می
 درک و فھم عطا کند.
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 انسان کامل و خدای کامل –عیسی در کودکی 
 43درس    8فصل 

___________________________________________________ 
 

 پر از حکمت بود و فیض خدا بر او قرار داشت. شد. اوکرد و قوی میباری، آن کودک رشد می
 
 40: 2لوقا -        
 

 شد.داد، در شگفت میشنید، از فھم او و پاسخھایی کھ میھرکھ سخنان او را می
 
 47: 2لوقا -        
 

آید. آمد، در دم دید کھ آسمان گشوده شده و روح ھمچون کبوتری بر او فرود میچون عیسی از آب برمی
 ایی از آسمان در رسید کھ: "تو پسر محبوب من ھستی و من از تو خشنودم."و ند

 
 11-10: 1مرقس -        
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کرد. حتی معلمان یھود از درکی کھ او از امور الھی داشت، عیسی، در کودکی در حکمت و قوت رشد می

  خواند!کرد، او را پدر خود میشدند. وقتی عیسی دربارۀ خدا صحبت میشگفتزده می
 شناختند.فیض خدا بر عیسی قرار داشت، و مورد لطف ھمۀ کسانی بود کھ او را می

 
 8امید، فصل -        
 

آمد، روح خدا بر او فرود آمد. و ندایی از آسمان رسید کھ: "این پسر محبوب من وقتی عیسی از آب برمی
 است کھ از او خشنودم."

 8امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

اش، دانیم. از زمان بدنیا آمدن او تا شروع خدمات عمومیدربارۀ کودکی یا جوانی عیسی چیز زیادی نمی
دھد. او بھ عنوان پسر خدا، مقدس دربارۀ این سالھا اطالعات کمی بھ ما میسی سال سپری شد، و کتاب

دن بھ اند نداشت. بزرگ شزیستھحال کسانی کھ تا  گر نبود. بھ عنوان پسر مریم، شباھتی بھشبیھ مردم دی
 ماند.جواب میعنوان خدا در جسم انسانی چگونھ بود؟ سئواالت زیادی کھ در ذھن داریم، بی

 
شود آفرینندۀ تمام جھان باشی، و درعین حال مثل ھر نوزاد و کودک دیگری، وابستھ بھ آفرینش چگونھ می

خر ھا برای بازی، آاو نیز در ھنگام یارکشی بچھشوی؟ اولین کلماتی کھ عیسی گفت چھ بودند؟ آیا ھرگز 
گذشت، چھ احساسی داشت؟ آیا ھرگز از ھمھ باقی ماند؟ وقتی از سنین پرتنش بلوغ و جوشھای چرکی می

 توجھ دختری را بھ خود جلب کرده بود؟ واکنش او چھ بود؟
 

نھا را ، ولی عیسی آاز قلم بیندازیم آنھا راو بھ نوعی، برای ما آسانتر است کھ این سالھا را نادیده بگیریم، 
نادیده نگرفت. او آن سالھا را بھ طور کامل تجربھ کرد. از آیات باال، چند مورد خاص وجود دارد کھ 

 توانیم دربارۀ نشو و نمای پسر خدا برداشت کنیم.می
 

در معبد اتفاق  47: 2دانیم کھ عیسی حتی در ھنگام کودکی، تشنۀ امور پدر آسمانی خود بود. متن لوقا می
یسی ع ای از قربانیو مریم، عیسی را برای عید پسح بھ اورشلیم برده بودند، این عید سایھافتاد. یوسف 

بود کھ نھایتأ برای غلبھ بر گناه و مرگ انجام گرفت. عیسی بھ نوعی از والدینش جدا شده بود. والدین او 
 مقدسباحثھ با رھبران دینی آن روزگار یافتند. کتابپس از سھ روز، باالخره او را در معبد و در حال م

داد، در شگفت بودند". و ھنگامی کھ مادرش او را سرزنش ھایی کھ او میگوید کھ مردم از "فھم و پاسخمی
ستید دانجستید؟ مگر نمیکرد کھ چرا باعث نگرانی والدینش شده است، عیسی در جواب گفت: "چرا مرا می

 ).49: 2پدرم باشم؟" (لوقا  باید در خانۀکھ می
 

سال در گمنامی سپری شد. در  18، 10: 1از این واقعھ در معبد، تا ھنگام تعمید عیسی بھ روایت مرقس 
درس بعد کمی بیشتر بر تعمید عیسی تأمل خواھیم کرد، ولی حاال بھ طور مخصوص توجھ شما را بھ 

کنیم: "تو پسر محبوب من ھستی، از تو لب میسخنان پدر آسمانی عیسی، ھنگامی کھ او از آب برآمد، ج
 خشنودم."
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نباید این نکتھ را از نظر دور بداریم کھ خدا این سخنان را پیش از شروع خدمات عمومی سھ سالۀ عیسی، 
د، و ای کنای یا معجزهکھ تا ابد تاریخ بشر را تغییر داد، اعالم کرد. این سخنان پیش از اینکھ او موعظھ

مھمترین کار خود را برای غلبھ بر گناه و مرگ و آشتی دادن انسان با خدا، بھ انجام رساند،  پیش از اینکھ
 توانست بگوید کھ از او خشنود است!گفتھ شد. با اینحال، پدر آسمانی عیسی می

 
خدای پدر خشنود بود، نھ بخاطر کارھایی کھ عیسی بھ انجام رسانید، بلکھ بخاطر وجود او... یا احتماأل 

کنند خدا براساس بھ او داشت! برای افرادی کھ احساس میعیسی کھ  تعلقییقتر بگوییم، بخاطر دق
 پذیرد، این موضوع سخن زیادی برای گفتن دارد.دارد یا میعملکردشان آنھا را دوست می

 
 پرسش و تأمل

 
ی است، حتآیا از فکر کردن بھ عیسی بھ عنوان یک نوجوانی کھ صدایش دورگھ شده یا جوش زده  •

تان چیست؟ احساس خودتان کنید؟ دلیل جواب مثبت یا منفیکمی ھم کھ باشد، احساس ناراحتی می
 را دربارۀ این موضوع شرح دھید.

 
-آیا این موضوع برای شما تازگی دارد کھ خدای پدر، پیش از اینکھ عیسی ھیچ کار مھم یا شگفت •

شنودی خود را از او اعالم داشت؟ آیا فکر مقدس بھ ثبت رسیده، خآوری کرده باشد کھ در کتاب
 ؟تان چیستکنید رضایت خدا از شما وابستھ بھ عملکردتان است؟ دلیل جواب مثبت یا منفیمی

 

 گیری و عملتصمیم
 
داستانی را از یک خادم وفادار نقل کرد کھ اربابش مدتی بھ سفر رفت  عدھا عیسی در طول زندگی خودب

گذاری و چند برابر نمود. وقتی ارباب بازگشت بھ آن و مبلغی را بھ او سپرد. او پول اربابش را سرمایھ
گفت: "آفرین ای خادم نیکو و امین. در چیزھای کم امین بودی، پس تو را بر چیزھای بسیار خواھم خادم 
  1ت."گماش

 
در این داستان، عملکرد خادم اھمیت داشت. عملکرد او اساس مقبولیتش نزد ارباب بازگشتھ از سفر بود. 
خدا نیز مانند ارباب در این مثل، براساس عملکرد ما بھ ما "آفرین" خواھد گفت... یا اگر دقیقتر بگوییم، 

 سطۀ ما انجام دھد، بھ ما "آفرین" خواھد گفت.ایم او بوامان، اجازه دادهبر اساس آنچھ با اطاعت وفادارانھ
 

م دھیبا این وجود، ھمانطور کھ در درس امروز دیدیم، محبت خدا نسبت بھ ما بر پایۀ آنچھ برایش انجام می
ما متعلق اگر ش نیست، بلکھ بخاطر وجود خودمان...یا دقیقتر بگوییم، بخاطر آنکھ بھ او تعلق داریم، است.

کند و از شما خشنود است، چون شما از ن حقیقت آرام گیرید کھ خدا شما را محبت میبھ او ھستید، در ای
آن اویید. اگر از این موضوع مطمئن نیستید، فورأ بھ بخش شناخت خدا در پایان این راھنمای مطالعھ 

 مراجعھ کنید و این مسئلھ را...تا ابد حل کنید!
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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). 1998(مطالعۀ آیھ بھ آیھ انجیل،  52-21: 2، لوقا عیسی بھ عنوان یک پسر بچھامپال، دیوید ھ •
(http://www.elite.net/~ebedyah/PastorsSite/gospels/luke2-21-52.htm) . 2006اکتبر،  27برداشت. 

 
 شود:منابع زیر مربوط بھ موضوع تأیید الھی و پذیرش بر اساس عملکرد، می

 
). 1979تایم گارانتی، خدمات الیفھای کالم خدا. (ھام، قطبدکتر بیل گیل •

(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/polar-positions/) . 2006اکتبر  27برداشت. 
 

 ).1980تایم گارانتی، خدمات الیفھام، الفبا، یا قبول/رد؟ (دکتر بیل گیل •
)read/passfail/-www.lifetime.org/get/equipped/dj(http:// .2006اکتبر  27شت ابرد. 

 
ھام، سلایر ویدئویی زندگی. چگونھ بگذاریم مسیح در ما و بواسطۀ ما زندگی دکتر بیل و آنابِل گیل •

). 1996تایم گارانتی، و خدمات الیفتولیدات مارس ھیل . (کند
(http://www.marshill.org/media/christian_growth/christian_set.htm) . 2006اکتبر  27برداشت. 

 
مھ/ژوئن نشریھ ، مجلھ اصالحات مدرن، 2003دکتر ِجری بریدِجز، تقدیس شدن با انگیزۀ انجیل. ( •

اکتبر  27برداشت . (http://www.modernreformation.org/jb03gospel.htm)). 12.3، جلد.2003
2006. 

 
 
 
 

 تعمید عیسی
 44درس   8فصل 

__________________________________________________ 
 

آنگاه عیسی از جلیل بھ رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی کوشید او را بازدارد و بھ او گفت: 
آیی؟" عیسی در پاسخ گفت: "بگذار اکنون چنین شود، نزد من می"منم کھ باید از تو تعمید بگیرم، و حال تو 

حیی رضایت داد. چون عیسی تعمید زیرا شایستھ است کھ ما پارسایی را بھ کمال تحقق بخشیم." پس ی
نگ از آب برآمد. ھمان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید کھ ھمچون کبوتری فرود درگرفت، بی

 آمد و بر وی قرار گرفت. سپس ندایی از آسمان در رسید کھ "این است پسر محبوبم کھ از او خشنودم."
 17 -13: 3متی -        
 

 خواند.بودن پادشاھی آسمان، مردم را بھ زندگی مطابق راھھای خدا فرامییحیی با اعالم نزدیک 
پذیرفتند، در مراسمی بھ نام تعمید شرکت وقتی مردم چالش یحیی برای زندگی مطابق خواست خدا را می

 رفتند.کردند کھ طی آن درون آب فرو میمی
 ا بود.زندگی مطابق فرمانھای خد عمل نشانگر طھارت و سرسپردگی بھاین 

 باری، یک روز عیسی نزد یحیی آمد.
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 دانست عیسی کیست، از او خواست تا تعمیدش دھد.یحیی کھ می
 اما زمان تعمید بھ نام عیسی ھنوز فرانرسیده بود، و عیسی بوسیلۀ یحیی تعمید یافت.

 وقتی عیسی از آب برآمد، روح خدا بر او فرود آمد.
 پسر محبوبم کھ از او خشنودم."ی از آسمان رسید کھ: "این است یو ندا

 8امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

در شستشویی است کھ خدا بھ عبرانیان دستور داد بھ  1کنیم کھ ریشۀ عمل تعمیددر این درس مشاھده می
). اما عیسی نیازی بھ طاھر شدن نداشت. شاید 6: 22؛ 28، 26: 16منظور طھارت انجام دھند (الویان 

تن گرفشناخت، سعی داشت عیسی را از تعمید بھ ھمین دلیل است کھ یحیی کھ عیسی را از کودکی می
 ).14: 3آیی؟" (متی ید از تو تعمید بگیرم، و حال تو نزد من میکھ با بازدارد و بھ او گفت: "منم

 
ق دارند توافپس اگر نیازی بھ پاکی و طھارت نبود، ھدف از تعمید در زندگی عیسی چھ بود؟ اکثر الھیدانان 

تقدند مع یدر مورد ھویت، بسیار 2کھ بواسطۀ این واقعھ دستکم سھ منظور عملی شد: ھویت، مسح و تأیید.
)، با 17: 5شریعت را نسخ کند، بلکھ تا آن را تحقق بخشد (متی  سی، بھ عنوان کسی نیامد کھکھ عی

فراخوان یحیی جھت پارسایی، یعنی زندگی مطابق با راھھا و روشھای خدا،  خود را مرتبط ساخت. اما 
 کنند.در این واقعھ یک تشخیص ھویت دیگر را نیز مشاھده میبرخی 

 
یم بدھی تواننوایی ھستیم کھ نمیمقدس: "ما مثل بدھکاران بیساید، معلم کتاباِی. آیرونبھ گفتۀ دکتر اِچ. 

ود، شھا، گناھان ماست. شکایات بسیار زیادی علیھ ما مطرح میاین بدھیمان را بازپرداخت کنیم. جمع شده
ھ ھایی کھا و تعھدنامھسفتھو امکان ندارد بتوانیم با آنھا مواجھھ کنیم. اما وقتی عیسی آمد، تمام قرضھا و 

توانستیم بازپرداخت کنیم، گرفت و بھ نام خود آنھا را امضا کرد و گفت شخصأ آنھا را پرداخت خواھد نمی
...شایستھ است کھ ما پارسایی ‘نمود. معنی تعمید او ھمین بود، و بھ ھمین دلیل بھ یحیای تعمید دھنده گفت: 

). او نیت خود را برای تحقق دستورات خدا جھت پارسایی، با تقبل 15: 3(متی  ’را بھ کمال تحقق بخشیم
  3بازپرداخت بدھی انسانھا، اعالم کرد."

 
عیسی در ھنگام تعمید، نھ تنھا خود را از نظر عدالت ھم ھویت با خدا معرفی کرد، بلکھ با من و شما نیز 

ا بھ جای ما تقدیم کند تا آنچھ خدا در نیازمان برای پارسایی، خود را یکی دانست. عیسی آمد تا خودش ر
 داند، تحقق بخشد. این جایگزینی با تعمید او آغاز شد و در صلیب بھ کمال رسید.برای پارسایی الزم می

 
). 16: 3القدس مانند کبوتری بر عیسی فرود آمد (متی مسح شدن در این واقعھ، ھنگامی رخ داد کھ روح

جانب خدا برا انجام مأموریتی خاص است. عیسی در ابتدای قدم مسح شدن عبارت از قدرت یافتن از 
نظیر او برای غلبھ بر شیطان، گذاشتن بھ سھ سال خدمات عمومی است کھ اوج آن در رنج و قربانی بی

 گناه و مرگ رخ داد. عیسی برای ھمین ھدف خاص، مسح شد.
 

است پسر محبوبم کھ از او خشنودم" (متی  پدر از آسمان بازنمود یافت کھ گفت: "این  عیسی در ندایتأیید 
آسایی نبود کھ عیسی انجام داده ). ھمانطور کھ در درس پیش دیدیم، این تأیید نتیجھ کارھای معجزه17: 3

بود، زیرا او ھنوز کاری نکرده بود. این تأیید بخاطر وجود او (یا کسی کھ بھ او تعلق داشت)، و اشتیاقش 
 رتباط و تعلق بود.برای قدم برداشتن در این ا
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 پرسش و تأمل

 
 آیا با تعمید، آشنایی دارید؟ اگر جوابتان مثبت است، چگونھ؟ اگر نھ، دربارۀ آن چھ نظری دارید؟ •

 
 اید؟ در آن زمان برایتان چھ معنایی داشت؟تا بھ حال تعمید گرفتھ آیا •

 
 چیست؟ این کار او شخصأنظرتان دربارۀ اینکھ عیسی در طول تعمید، خود را با شما یکی دانست،  •

 چھ معنایی برای شما دارد؟
 

 گیری و عملتصمیم
 

انید؟ ددر این درس دیدید کھ عیسی در تعمیدش، خود را با شما یکی دانست. آیا شما خودتان را با او یکی می
ن شما تلزومی ندارد برداشتی کھ از این سئوال دربارۀ تعمید دارید، محدود نمایید. تعمید، ابراز یکی دانس

در دید عموم است و اھمیت دارد. اما آیا شخصأ ھویت خود را در عیسی از نظر ھدفی کھ او با عیسی 
 ای برای شروع است.اید؟ اگر نھ، اینجا نقطھبرای زندگی شما و جھان اطرافتان دارد، پیدا کرده

 
بھ  یابید، آنگاه پدر آسمانیوقتی، با سرسپردگی و سپردن زندگیتان بدست عیسی، ھویت خود را در او می

بخشد تا دقیقأ ھمانی شوید کھ شما را برای آن آفریده و فراخوانده تا انجامش دھید. وقتی بھ شما قدرت می
کند کھ از قدم برداشتنتان در ارتباطی راست با او خشنود است. تأیید او شاید بخشد، تأیید میشما قدرت می

 صدای آرامی در قلبتان باشد، اما آن را خواھید شنید.بجای ندایی شنیدنی از آسمان، فقط 
 

ایز جشود. آیا ھویت شما در عیسی است؟ اگر نھ، تأخیر یادتان باشد، پیروی عیسی با ھمین ھویت آغاز می
. فورأ بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید، و بھ دقت دعوت بزرگ نیست

 ھ دختر یا پسر او شوید، مورد توجھ قرار دھید.خدای پدر را برای اینک
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 وسوسۀ عیسی
 45درس   8فصل 

__________________________________________________ 
 

 اش کند.آنگاه روح، عیسی را بھ بیابان ھدایت کرد تا ابلیس وسوسھ
 
 1: 4متی -        
 

 ھا را بھ پایان رسانید، او را تا فرصتی دیگر ترک گفت.ھسوسو چون ابلیس ھمۀ این
 
 13: 4لوقا -        
 

 .در بوتۀ آزمایش قرار گیردسپس عیسی بھ بیابان رفت تا بوسیلۀ شیطان 
 گریخت.کرد و شیطان اما عیسی مقاومت 

 بود. آنھا در بیابان، یک آزمایشبرخورد 
تا درجۀ خلوصشان معین شود، این آزمون نیز محکی بود تا  زننددرست ھمانطور کھ فلزات را محک می

 نشان دھد عیسی بھ واقع پسر خداست کھ بر زمین آمد تا ارادۀ پدرش را بھ انجام رساند.
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 عیسی پس از مقاومت در برابر شیطان، بھ نیروی روح از بیابان بیرون آمد.
 
 8امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

. شرح این آزمایش را در وسوسھ شودعیسی پس از تعمیدش، بھ ھدایت روح (روح خدا) بھ بیابان رفت تا 
گوید می 1: 4خوانیم. توجھ داشتھ باشید کھ متی می 12-1: 4، و لوقا 13-12: 1، مرقس 11-1: 4متی 

 سھ کرد. این تفاوتگوید روح عیسی را وسوروح عیسی را بھ بیابان ھدایت کرد تا وسوسھ شود، اما نمی
شود، و کسی را "خدا با ھیچ بدی وسوسھ نمیخوانیم کھ: می 13: 1کند چون در یعقوب مھمی را ایجاد می

) کسی است گر خوانده شده، وسوسھ5: 3تسالونیکیان 1و  3: 4کند." شیطان (کھ در متی نیز وسوسھ نمی
 کند.کھ وسوسھ می

 
ا "خدا ثمر بود، زیرنیز توجھ کنید کھ وسوسۀ عیسی توسط شیطان بی، بھ این نکتھ 13: 1براساس یعقوب 

شود." در پایان، وسوسۀ عیسی، بیش از پیش اراده و قصد خدا را بھ پیش بُرد. این ھم بخشی وسوسھ نمی
 از نقشۀ الھی بود. با پرداختن بھ کلمۀ "وسوسھ"، این موضوع برای ما آشکارتر خواھد شد.

 
آید کھ در واقع اصطالح قضایی می" peirazoوسھ شدن) از کلمۀ یونانی "پِییرازو "وسوسھ کردن" (یا وس

توانیم بگوییم کھ شیطان عیسی را در پرتوی معنی ریشۀ این کلمھ، می 1اثبات آوردن" است.بھ معنی "
ثل آدم م اند ندارد؛ اینکھ او نیز درستوسوسھ کرد تا ثابت کند او فرقی با سایر کسانی کھ تا بھ حال زیستھ

کوشد از شھادت خواست مانند دادستانی کھ میاست و تحت فشار خم خواھد شد. در نھایت شیطان نیز می
ای کھ قرار بود بشریت را از شیطان، گناه و مرگ از عیسی بھ عنوان رھاننده م سلب صالحیت کند،متھ

 آزاد نماید، سلب صالحیت کند.
 

مقدس، "آزمایش کردن" در قسمتھای دیگر کتاب" peirazoیونانی "بسیار جالب توجھ است کھ ھمین کلمۀ 
کند، اما افراد را مورد آزمایش قرار ھرچند خدا کسی را وسوسھ نمی 2یا "آزمایش شدن" ترجمھ شده است.

خوانیم "بھ ایمان بود کھ ابراھیم ھنگامی کھ آزموده شد، اسحاق را بھ می 17: 11دھد. در عبرانیان می
مان مورد بررسی قرار دادیم، انی تقدیم کرد." با درنظر داشتن این داستان کھ قبأل در مطالعھعنوان قرب

دانست. این آزمایش برای دانیم کھ ابراھیم از این آزمایش سربلند بیرون آمد و خدا از قبل این را میمی
 11ھمانطور کھ در ھمان باب  تعیین قبول یا رد شدن ابراھیم نبود. بلکھ برای اثبات جوھرۀ ابراھیم بود. یا

 ای بود تا "دربارۀ پیشینیان بھ نیکویی شھادت داده شود."خوانیم، این آزمایش وسیلھمی 2عبرانیان آیھ 
 

خدا ما  کند، وکند" تا ثابت کند ما کسی نیستیم کھ خدا ادعا میساده تر بگوییم، شیطان ما را "وسوسھ می
کند. تفاوت اصلی میان "آزمایش" و قیقأ ھمانی ھستیم کھ او ادعا میآزماید" تا ثابت نماید ما درا "می

 دھد."وسوسھ"، کسی است کھ آن را انجام می
 

 پرسش و تأمل
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شاید موضوع درس امروز برای شما تازگی داشتھ است. آیا با این موضوع موافق ھستید یا نھ؟  •
 دلیلتان را توضیح دھید.

 
و آزمایشھا چگونھ است؟ وقتی در زندگی در بوتۀ آزمایش قرار بھ طور کلی، نگاه شما بھ آزمونھا  •

کنید؟ یا آن را فرصتی برای ثابت گیرید، آیا با نگرانی یا ترس از مردود شدن بھ آن نگاه میمی
 شمارید؟ توضیح دھید.تان میکردن شخصیت و توانایی

 

 گیری و عملتصمیم
 

ھای فوق لیسانس و دکترا بسیار دشوار است. از دورهدر دنیای تحصیالت عالی، شرایط قبولی در بعضی 
شود، سرتاسر دوره طوری در ھم تنیده شده است کھ دانشجو بتواند با موفقیت آن اما ھمینکھ کسی قبول می

 را بھ اتمام برساند.
 

سخت و دشوار است، اما ھای تحصیالت عالی بسیار در حالیکھ ویژگیھای الزم برای قبولی در این دوره
یب و عیژگی الزم برای یافتن ارتباط با خدا در مقایسھ با آن بسیار دشوارتر است. شخص باید کامأل بیو

نقص باشد، کھ البتھ این موضوع از نظر انسانی ناممکن است! بھ ھمین دلیل است کھ عیسی آمد تا برای 
ا تدارکی را کھ خدا برایتان ما کاری کند کھ ھرگز خودمان قادر بھ انجامش نبودیم. با اینحال، ھمینکھ شم

ردن تبدیل کدیده بپذیرید و وارد ارتباطی صمیمی و جاودانی با او شوید، آنگاه خدا ھرچھ الزم باشد برای 
مالحظھ  6: 1توان در فیلیپیان دھد. این حقیقت را میشما بھ شخصی کھ مطابق ارادۀ اوست، انجام می

 غاز کرد، آن را تا روز عیسی مسیح بھ کمال خواھد رسانید."کرد: "یقین دارم آن کھ کاری نیکو در شما آ
اگر بھ حقیقت این مطلب اطمینان ندارید، در نظر داشتھ باشید کھ شاید یکی از دو مورد زیر در زندگی 

) امکان 2امکان دارد شما ھرگز واقعأ بھ رھانندۀ موعود خدا ایمان نیاورده باشید، یا  )1شما وجود دارد: 
 اید، درک درستی نداشتھ باشید.اید، اما ھنوز از ارتباط محکمی کھ با خدا یافتھآورده دارد ایمان

 
 بھ بخش شناخت خدا در انتھای این درنگبیکنید کھ مورد اول توصیفی از زندگیتان است، اگر احساس می

د کنیراھنمای مطالعھ مراجعھ کنید و دوباره دربارۀ آنچھ خدا بجای شما انجام داده، بخوانید. اگر احساس می
کھ مورد دوم در زندگی شما مصداق دارد، با دعا و تأمل کافی بھ این آیات مراجعھ کنید و از خدا بخواھید 

، یوحنا 40: 6، یوحنا 47: 6کھ با او دارید چقدر محکم و پایدار است! یوحنا کھ بھ شما نشان دھد ارتباطی 
 .14: 3یوحنا 1، 8: 1قرنتیان 1، 39: 8، رومیان 29: 8، رومیان 1: 8، رومیان 28-29: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوانده بھ پیروی از عیسیفرا
 46درس   9فصل 

____________________________________________________ 
 

رفت، دو برادر را دید بھ نامھای شمعون، ملقب بھ پطرس، و چون عیسی در کنار دریاچۀ جلیل راه می
د کھ شما آییافکندند، زیرا ماھیگیر بودند. بھ ایشان گفت: "از پی من برادرش اندریاس، کھ تور بھ دریا می

درنگ تورھای خود را وانھادند و از پی او شتافتند. چون بھ راه مردمان خواھم ساخت." آنان بیرا صیاد 
خود ادامھ داد، دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادرش یوحنا را دید کھ با پدرشان زبدی در قایق 

گ قایق و پدر خود را ترک درنکردند. آنان را نیز فراخواند؛ ایشان بیبودند و تورھای خود را آماده می
 گفتند و از پی او روانھ شدند.

 
 22-18: 4متی -        
 

آنگاه عیسی دوازده شاگردش را نزد خود فراخواند و آنان را اقتدار بخشید تا ارواح پلید را بیرون کنند و 
س و ھر درد و بیماری را شفا دھند. این است نامھای دوازده رسول: نخست، شمعون معروف بھ پطر

برادرش اندریاس؛ یعقوب پسر ِزِبدی و برادرش یوحنا؛ فیلیپس و بَرتولما؛ توما و متای َخراجگیر؛ یعقوب 
 پسر َحلفای و تَدای؛ شمعون غیور و یھودای اسخریوطی کھ عیسی را تسلیم دشمن کرد.

 
 4-1: 10متی -        
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 روح از بیابان بیرون آمد. مقاومت در برابر شیطان، بھ نیروی عیسی پس از

 بھ زودی، مردم از پِی او روان شدند.
 افرادی عادی و معمولی بودند. ،اکثر این پیروان

 دیدند.العاده در عیسی میاما آنھا چیزی بسیار غیرعادی و خارق
 بعضی امنیت روزمره زندگیشان را ترک کردند تا با عیسی باشند.

عیسی بھ ایشان گفت: "از پی من آیید کھ شما را صیاد مردمان خواھم  گیرانی بودند کھبعضی از آنھا ماھی
 ساخت."

 عیسی از میان پیروانش، یک گروه دوازه نفری را برگزید.
کردند و از او شناختند، و حدود سھ سال، این شاگردان با او سفر میآنھا را بھ نام شاگردان عیسی می

 نگریستند.دنیا میکم آنھا نیز از چشم او بھ آموختند. کممی
 این مردان مانند ھر پیرو عیسی، آمادۀ چیزی بسیار فراتر از قدرت تصورشان بودند.

 
 9امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

عیسی پس از مقاومت در برابر وسوسۀ شیطان، بھ نیروی روح از بیابان بیرون آمد. او اکنون آماده خدمت 
مردم از پی او روان شدند. عیسی از میان این پیروان، باالخره گروه زمینی خود بود. طولی نکشید کھ 

کردند. او ھر روز آنھا با ھم زندگی می 1شدند.کوچکتری را برگزید کھ بھ عنوان شاگردان او شناختھ می
داد. زندگی خود را سرمایۀ زندگی آنھا کرد. وجود بوسیلۀ نمونۀ شخصی و بطور شفاھی بھ ایشان تعلیم می

داد. و خدا بواسطۀ این شاگردان، کار و جنبشی (یعنی کلیسایی) را آغاز کرد کھ بھ تمام آنھا را شکل می
 نظیر بود.معنا در سرتاسر تاریخ بی

 
اگر قرار بود ما گروھی را جمع کنیم تا با تشکیل یک جنبش دنیا را تغییر دھند، احتماأل دنبال کسانی با 

بینیم کھ اغلب کارھای خدا کامأل با عملکرد گشتیم. اما بار دیگر، میالعاده میھا و استعدادھای خارقتوانایی
ما متفاوت است. کسانی کھ عیسی در حقلۀ داخلی شاگردانش قرار داد، مردانی با تحصیالت عالی یا پرنفوذ 

 گیر، و یکینفر از آنھا ماھیگیربودند، یکی خراجنبودند. آنھا کامأل افرادی عادی و معمولی بودند. چند 
دید، و سرانجام خدا با استفاده از آنان چیزی بسیار انقالبی بود. اما عیسی توانایی ھریک از آنھا را می

 چشمگیر را بوجود آورد، چیزی کھ ھم امروز و ھم تا ابد زنده و پابرجا خواھد ماند.
 

 پرسش و تأمل
 

 بزرگ؟ توضیح دھید.بھ نظر شما شاگردان عیسی، مردانی معمولی بودند یا افرادی  •
 

فکر  2اند.ھا بھ تصویر کشیدهانسانسیک، رسوالن مسیح را مانند اَبَرھای کالبسیاری از نقاشی •
 کنید این کار چھ دلیلی داشتھ است؟می
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العاده را بھ انجام رساند. آیا کند تا کارھایی فوقخدا از افراد عادی، مانند شاگردان، استفاده می •
ان تالعاده استفاده نماید؟ جواب مثبت یا منفیتواند از شما برای کارھای فوقکنید خدا میفکر می

 را توضیح دھید؟
 

 گیری و عملتصمیم
 

ھرچند شاگردان افرادی استثنایی از نظر انسانی (تحصیالت، ثروت، قدرت و غیره) نبودند، اما چیزی آنھا 
 . تصمیم گرفتند کھقرار دادندعیسی  در دسترسکرد. آنھا مشتاقانھ خود را کامأل را از سایرین ممتاز می

 زندگیشان را با عیسی سپری کنند.
 

خواھید مورد استفادۀ خدا قرار گیرید، این درس را از شاگردان بیاموزید و خودتان را در اگر شما ھم می
ر دھد. اگبھ در دسترس بودنتان اھمیت می بیش از توانمندی شمااو بگذارید. خدا  دسترس و تحت اختیار

 خود را در دسترس او قرار دھید، او شما را بھ کار خواھد برد. بھ ھمین سادگی.
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

گروه انتشارات دبلیو، قسمتی از شرکت توماس نِلسون، جان َمک آرتور، دوازده مرد معمولی. ( •
ای با شاگردان نقل قولی از پشت جلد کتاب: "این کتاب...شما را بھ گونھ .)2002نَشویل، تنسی، 

دارید. با شکھا و گذارید و قدم برمیاید. پا در کفش آنان میسازد کھ تا بھ حال ندیدهروبرو می
واند تشنوید. اگر عیسی میقدرت کالم عیسی را بھ روشی کامأل تازه میشوید. وامیدھایشان آشنا می

ی شما چھ اھدافی در مقاصد خود برسد، تصورش را بکنید کھ برا این چنین افرادی بھ بوسیلۀ
     آستین دارد!"

 (http://www.amazon.com/Twelve-Ordinary-Men-JohnMacArthur/dp/0849917735) . 
 .2006اکتبر  9برداشت 

 
در پیروی از مسیح، تأثیر گذاشت.  فراخوان. چگونھ خدا بواسطۀ یک دختر کوچک بر یک نسل •

). این فیلم ویدئویی از داستان ِشری ھاوارد تھیھ شده است کھ در سال 1995تولیدات مارس ھیل، (
آموزی بود کھ در دبیرستانش واقع در ویچیتای کانزاس، نخستین جلسۀ مطالعھ اولین دانش 1985

ھای سال تحصیلی، در سراسر مدارس آموزان را تأسیس کرد. در انتمقدس بھ رھبری دانشکتاب
 مقدس بھ رھبری دانش آموزان وجود داشت!ویچیتا، یک جلسۀ مطالعۀ کتاب

 
 .)BibleNet. Net ،1996-2001 ©)بودند؟ ( دوازده برگزیده کھآن  •

(http://www.biblenet.net/library/study/12disciples.html)  
 دوازده شاگرد عیسی.. مروری کوتاه بر 2006نوامبر  1برداشت 

 
. 

 
 
 
 

138 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خدمت عیسی
 47درس   9فصل 

___________________________________________________ 
 

یز کنم حتی تمامی جھان نشد، گمان نمیعیسی کارھای بسیار دیگر نیز کرد کھ اگر یک بھ یک نوشتھ می
 داشت.ھا را میگنجایش آن نوشتھ

 25: 21یوحنا -        
 

 دھند کھ مرا پدر فرستاده است.کنم، خود بر من شھادت میھمین کارھا کھ می
 
 36: 5یوحنا -        
 

شدند. او استاد ارتباط جمعی بود. با داستانھا مردم در طی سفرھای عیسی و شاگردانش، دور او جمع می
آموخت و آنھا را بھ زندگی مطابق این راھھا آوری، راھھا و روشھای خدا را بھ مرد میو تشبیھات شگفت

تند، کرد. کسانی را کھ دلی پرغرور داششدگان و دلشکستگان رفتار میخواند. عیسی با شفقت با راندهفرامی
 گفت، ولی فقط مرد کالم نبود.ساخت. با اقتدار فرستادۀ الھی سخن میملزم می

 
بنابر گزارش اناجیل، او طوفانھا را کرد. ھ ثابت میاش را با معجزات قدرتمندانعیسی شفقت و دلسوزی

زد. در دو مورد، فقط چند قرص نان و تعداد کمی ماھی را چنان تکثیر کرد نمود و بر دریا قدم میآرام می
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نمود، و مردم را از امراض کرد، لنگان را خرامان میکھ ھزاران نفر از آنھا خوردند. کوران را بینا می
کرد. عیسی سی سال را راند، و حتی مردگان را زنده میبخشید. دیوھا را از مردم بیرون میشدید شفا می

رت خود را بر جھان فیزیکی و جھان روحانی، بر حیات و مرگ گمنامی سپری کرد. ولی اکنون، قد در
 ساخت.آشکار می

 9امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

و مرگ و قیامش، در سرتاسر سرزمین عبرانیان سفر کرد و بھ  عیسی در طول سھ سال میان تعمید خود
 مردم خدمت نمود. خدمات عمومی او دو جنبۀ اصلی داشت. اولین جنبھ، تعالیم وی بود.

 
)، و حکمت (متی 32: 4، لوقا 22: 1، مرقس 29: 7مقدس، اقتدار (متی مشخصۀ تعالیم عیسی در کتاب

کنندۀ واکنش شنوندگان بھ تعالیم عیسی است، بیش از ھمۀ توصیفکلماتی کھ ) بود. 2: 6، مرقس 54: 13
، 33: 22، 54: 13زدگی (متی ) و شگفت32: 4، لوقا 22: 1، مرقس 28: 7عبارتند از: تحیٌر (متی 

. حتی کسانی کھ نسبت بھ رھانندۀ موعود بودن عیسی تردید دارند، تعالیم او را )18: 11، 2: 6مرقس 
ھای ادبی جھان ترین گفتھحکیمانھ زمرۀمتعددش در  1ھای"موعظۀ سر کوه" او و مثلدانند. قابل توجھ می

 جای دارند.
 

قسمت بیشتر درس امروز شود بھ معجزاتی کھ او بھ ظھور آورد. دومین جنبۀ خدمات عیسی مربوط می
لمۀ کنیم. کدربارۀ معجزات عیسی است. اما پیش از اینکھ جلوتر برویم، بگذارید چند اصطالح را معنی 

" یا "چیزی یک اعجازبھ معنی ")، miraculumامروزی "معجزه" برگردانی از کلمۀ التین میراکولوم (
خورند کھ برگردانشان مقدس، چھار کلمھ (دو عبری و دو یونانی) بھ چشم میدر کتاب است. 2اعجاب انگیز"

خدا بوسیلۀ کنارگذاشتن، معلق  کلمۀ "معجزه" است. در ھر مورد، کلمات بھ کار رفتھ نشان از دخالت
بسیار مقدسی "معجزه"، معنی اصطالح کتاب 3کردن، یا تعدیل نمودن سیر معمول و طبیعی وقایع، دارد.

 .فراتر از ریشۀ التینی آن است
 

ند. کمقدسی این کلمۀ فقط بھ درگیر شدن خدا در امور انسان اشاره نمیتوجھ داشتھ باشید کھ کاربرد کتاب
خدا  4ۀ آن بھ گفتۀ سی.اس.لوئیس " مداخلۀ الھی در طبیعت، بوسیلۀ قدرتی مافوق طبیعی" است.بلکھ اشار

گذارد. دھد، اما ضرورتأ قوانین طبیعی را زیر پا نمیشماری انجام میدر زندگی روزمرۀ ما کارھای بی
تضاد دید شد، اما اگر شما یک روز دچار سرطان مرگباری بودید، و روز بعد از آن سرطان بھ کلی ناپ

 شود.کاملی در قوانین طبیعی در وجودتان نمایان می
 

معجزۀ عیسی را در طی سھ سال خدمات عمومی او بھ ثبت رسانده است. این معجزات  35مقدس کتاب
معجزه را در  35توانید فھرستی از این ای از راه رفتن بر روی آب تا زنده کردن مردگان دارد. میگستره

راھنمای مطالعھ مالحظھ کنید. اما در نظر داشتھ باشید کھ اینھا تنھا معجزاتی بودند کھ بھ ثبت انتھای این 
 یک بھ یک اگر کھ کرد نیز دیگر بسیار کارھایدارد کھ عیسی مقدس ھمچنین بیان میاند. کتابرسیده
 ).25: 21! (یوحنا داشتمین را ھانوشتھ آن گنجایش نیز جھان تمامی شد،می نوشتھ
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ھ مقدس این بود کیکی از اولین دالیل (اگر نگوییم اولین دلیل واقعی) ظھور معجزات ثبت شده در کتاب 
ھای مؤید حضور یا مکاشفۀ خدا بودند. این موضوع ھم در مورد معجزات خدا در عھد عتیق و آنھا نشانھ

ی از جانب خدا مؤید آن بودند کھ موس 11-7ھم در مورد معجزات عیسی صادق است. معجزات خروج 
کنند او کیست و خدای پدر او را فرستاده گوید. در عھد جدید نیز عیسی گفت معجزاتش ثابت میسخن می

). عیسی معجزاتی را بھ ظھور آورد تا مردم ایمان آورند او ھمان کسی است کھ ادعا 36: 5است (یوحنا 
 آورید؟کند. آیا شما نیز با مالحظۀ معجزات عیسی، ایمان میمی

 

 پرسش و تأمل

ان تمقدسی کھ در باال از معجزه ارائھ شد، موافق ھستید؟ دلیل جواب مثبت یا منفیآیا با تعریف کتاب •
 را توضیح دھید.

 

کھ نسبت بھ او دارید، تفاوتی  آسای عمیق عیسی، در تفکریآیا شناخت تعالیم و کارھای معجزه •
 توضیح دھید.تان را کند؟ دلیل جواب مثبت یا منفیایجاد می

 

 گیری و عملتصمیم
 

ای انجام عیسی معجزاتی را بھ ظھور آورد تا مردم بھ او ایمان آورند. اما در بعضی از شرایط، او معجزه
در دانست بھ ایمان کسی منجر نخواھد شد. قلب آن افراد حتی پذیرای معجزه ھم نبود. "داد چون مینمی

 ).58: 13زیادی نکرد" (متی ایمانی ایشان، معجزات آنجا بھ علت بی
 

آورند. اما خدا کاری آورند کھ اگر خدا کاری در زندگیشان انجام دھد، بھ او ایمان میگاھی مردم دلیل می
را قبأل انجام داده است. او پسر خود را فرستاد کھ با انجام معجزات بھ جھان آمد تا ما ایمان آوریم. در 

ھ ایمان دارد ھمھ چیز ممکن است." شاید بخواھیم خدا خود را ، عیسی گفت: "برای کسی ک23: 9مرقس 
 بھ ما ثابت کند، اما بر اساس این سخنان، اول باید قلبی با ایمان داشت.

 
ار ووقتی را صرف خواندن معجزات بھ ثبت رسیدۀ عیسی کنید کھ در انتھای این راھنمای مطالعھ فھرست

 نھا خود را بھ شما نمایان کند.آمده است. از خدا بخواھید در حین خواندن آ
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

. )2006-1998زندگی مسیح، کن پالمر، ِکن پالِمر، موعظۀ باالی کوه ( •
(http://www.lifeofchrist.com/teachings/sermons/ mount/default.asp). نوامبر  1اشت برد

ن تواحالھا، و قانون طالیی را میموعظۀ عیسی است. دعای خداوند، خوشابھ . "این بلندترین2006
  در این موعظھ یافت."
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. 2مقدس از او درست است، بخش العاده گرانبھاست چون تصویر کتابجان پایپر، عیسی فوق •
. )2006جان پایپر، دیزایرینگ گاد، (

http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1982/333_Jesus_Is_Prec(
)ait_Is_True_Part_2/ious_Because_His_Biblical_Portr 
 .1982فوریھ  14. موعظۀ جان پایپر در روز 2006نوامبر  1برداشت  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در طلب برکت، نھ برکت دھنده
 48درس   9فصل 

___________________________________________________ 
 
 خواھد گشت.آنگاه چشمان نابینایان گشوده خواھد شد، و گوشھای ناشنوایان باز  

 آنگاه لنگان چون غزال جست و خیز خواھند کرد، و زبان گنگ شادمانھ خواھد سرایید.
 
 6-5: 35اشعیا -       
 

سپس عیسی با شاگردان خود بھ سوی دریا کناره جست. انبوھی از جلیلیان نیز در پی او روانھ شدند. نیز، 
احی آن سوی رود اردن و حوالی صور و صیدون، گروھی بسیار از مردم یھودیھ و اورشلیم و ادومیھ و نو

چون خبر ھمۀ کارھای او را شنیدند، نزد وی آمدند. بھ سبب کثرت جمعیت، عیسی بھ شاگردان خود فرمود 
 قایقی برایش آماده کنند، تا مردم بر او ازدحام نکنند.

 ا لمسش کنند.آوردند تزیرا از آنجا کھ بسیاری را شفا داده بود، دردمندان بر او ھجوم می

 10-7: 3مرقس -       
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 شد. می ھ سرعت در سرتاسر آن سرزمین پخشاخبار مربوط بھ عیسی ب
صدھا سال پیش از آن، یک پیامبر عبرانی نوشتھ بود کھ با آمدن رھانندۀ موعود خدا، کوران خواھند دید، 

گُنگان با شادی فریاد خواھد کرد و ناشنوایان خواھند شنید، لنگان مثل غزالھا جست و خیز خواھند کرد، 
 خبر خوش اعالم خواھد شد!

 
 پرسیدند: "آیا عیسی ھمان رھاننده است؟کسانی کھ بھ رھانندۀ موعود خدا امید بستھ بودند، می

 کرد.شان را جلب میبسیاری بیش از تأمل بر اینکھ او کیست، کارھایش توجھ
 
 9امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

عیسی با سفر بھ اطراف و اکناف آن سرزمین، مشغول تعلیم و انجام معجزات بود، اخبار مربوط بھ  وقتی
شویم کھ انبوه زیادی از مناطق مختلف کھ دربارۀ متوجھ می 10-7: 3شد. از مرقس او بھ سرعت پخش می

 بھ نیت آنھا توجھ کنید.با کمی تأمل بر این آیھ، کارھای عیسی چیزھایی شنیده بودند، نزد او آمدند. اما 
 

خواست بھ آنھا دربارۀ خودش تعلیم خواستند. آمده بودند تا شفا یابند، اما عیسی میآنھا چیزی از او می
خوانیم، او بسیاری را شفا بخشید، اما اشتیاق اصلی او شفای امراض بدھد. ھمانطور کھ در این آیھ می

الم خدا خواست کمقدس: "او مأموریت بزرگتری داشت، میکتابطبق گفتۀ ِری ستِدمن، معلم فیزیکی نبود. 
جمعیت بزرگ مردم  1شان را شفا ببخشد."را بھ آنھا تعلیم دھد و موعظھ کند تا جراحتھای قلبی و روحی

فتد، اکردند، زیرا تمرکز اصلی آنھا شفای جسمی بود. امروز نیز ھمین اتفاق میاین کار را بسیار مشکل می
این  بینیزرگ مردم بھ جای شخص عیسی، مصرانھ خواستار قدرت او ھستند. عیسی با پیشجمعیتھای ب

ھجوم آوردند تا او را موضوع، بھ شاگردان فرمود راھی برای فرار از این موضوع پیدا کنند. وقتی مردم 
: 4، مرقس 5-1 :13شد. در متی گذاشتند بھ تعلیم ادامھ دھد، او با قایقی از آنجا دور میلمس کنند، و نمی

 داد.عیسی از درون قایق تعلیم می بینیم کھ، می3: 5و لوقا  1
 

ان شخواستند و آن شفای جسمیبھ آنچھ واقعأ در این داستان اتفاق افتاد، توجھ کنید. مردم چیزی از عیسی می
تحت  رسیدن بھ آن بود. این خواستۀ آنھا اشتباه نبود، اما آنقدر برایش اولویت قایل بودند و عیسی را برای

 ودند.شان برسند. آنھا بیش از برکت دھنده بھ دنبال برکت بتوانستند بھ خواستھگذاشتند کھ نھایتأ نمیفشار می
 

 پرسش و تأمل
 

کنید با کسانی کھ با ھدف شفا یافتن بھ دنبال عیسی بودند، تفاوت دارید؟ دلیل جواب آیا فکر می •
 تان را توضیح دھید.مثبت یا منفی

 
بینید؟ آیا میان این داستان و روش مردم در نزدیک شدن بھ عیسی در زمان حاضر، تشابھی می •

 توضیح دھید.
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آیات زیر را بخوانید و بر آنھا تأمل کنید. این آیات درمورد کسانی کھ در طلب خدا و ھدایای او  •
 گویند؟ھستند چھ می

 
 گیری و عملتصمیم

 
خوانیم: اینطور می 11-9: 7از خدا کار اشتباھی نیست. در متی بھ دنبال کمک، شفا یا برکت بودن 

دھد؟ یا اگر ماھی بخواھد، ماری بھ او یک از شما اگر پسرش از او نان بخواھد، سنگی بھ او می"کدام
دانید کھ باید بھ فرزندان خود ھدایای نیکو بدھید، چقدر تان، میبخشد؟ حال اگر شما با ھمۀ بدسیرتیمی

 ر شما کھ در آسمان است بھ آنان کھ از او بخواھند، ھدایای نیکو خواھد بخشید."بیشتر پد
 

کند کھ از خدا، بھ عنوان پدر آسمانی ما، برکت دادن را دوست دارد. در واقع، وقتی برای ما کاری می
ید یابد. اما سئوال اصلی کھ بعد از مطالعۀ درس امروز باآید، اوست کھ جالل میدست خودمان برنمی

بپرسیم این نیست کھ آیا طالب برکت خدا بودن، خوب است یا نھ. مسئلۀ اصلی این است کھ کدام برای ما 
 ارجحیت دارد، برکت یا برکت دھنده؟

 
 "بلکھ نخست در پی پادشاھی خدا و عدالت او باشید، آنگاه ھمۀ اینھا نیز بھ شما عطا خواھد شد."

 33: 6متی  -
 

 مراد دلت را بھ تو خواھد داد.""از خداوند لذت ببر، و او 
 4: 37مزمور  -

 
 

 بزرگترین معجزه
 49درس   9فصل 

_______________________________________________ 
 

چون عیسی ایمان آنھا را دید، مفلوج را گفت: "ای فرزند، گناھانت آمرزیده شد." برخی از علمای دین کھ 
ی رانَد؟ این کفر است! چھ کسا این مرد چنین سخنی بر زبان میآنجا نشستھ بودند، با خود اندیشیدند: "چر

اندیشند و بھ تواند گناھان را بیامرزد؟" عیسی در دم در روح خود دریافت کھ با خود چھ میجز خدا می
اندیشید؟ گفتن کدام یک بھ این مفلوج آسانتر است، اینکھ "گناھانت آمرزیده ایشان گفت: "چرا در دل چنین می

شد" یا اینکھ "برخیز و تشک خود را بردار و راه برو"؟ حال تا بدانید کھ پسر انسان بر زمین اقتدار آمرزش 
 گویم، برخیز، تشک خود برگیر و بھ خانھ برو!" بھ مفلوج گفت: "بھ تو می –دارد" گناھان را 

 11-5: 2مرقس -        
 

گفت آورد، ھنگامی بود کھ او بھ مردم میچیزی کھ بیش از ھمۀ کارھای عیسی، علمای دین را بھ خشم می
 گناھانشان بخشیده شده است. زیرا فقط خداست کھ قدرت آمرزش گناه را دارد.
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کرد، کاری کھ ودن میعیسی با ادعای کاری کھ فقط خدا قادر بھ انجام آن بود، در واقع ادعای خدا ب
 مجازاتش بر اساس شریعت عبرانیان، مرگ بود.

 9امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

توان در یک کالس جداگانھ پردازیم، مدارک مربوط بھ معجزات عیسی را میوقتی بھ موضوع معجزات می
ند). ااند (یا ادعای آن را داشتھبررسی کرد. اما در طول تاریخ کسان دیگری نیز معجزاتی را بھ ظھور آورده

-رمیگذاران ادیان دیگر را نیز در بد بلکھ بنیاننشومقدس نمیاین افراد فقط شامل شخصیتھای دیگر کتاب
 د.نگیر

 
گذاران ادیان اصلی جھان، ھیچکدام مقدس یا بنیاناما یک معجزه وجود دارد کھ سایر شخصیتھای کتاب

شان گفت کھ گناھانداشتھ باشند و آن آمرزش گناه است. عیسی عمأل بھ افراد می توانند ادعای انجام آن رانمی
عرضھ ). اساس آمرزشی کھ عیسی 47: 7، 20: 5، لوقا 5: 2، مرقس 2: 9آمرزیده شده است (متی 

 آسای او بھ انجام رسید.کرد، نھایتأ در مرگ و قیام معجزهمی
 

قط آمدند چون فاندازه بھ خشم می"گناھانت آمرزیده شد"، بی گفت:اکثر علمای دین یھود از اینکھ عیسی می
 شد کھتواند گناه را بیامرزد. عیسی با ادعای اینکھ قدرت بخشش گناه را دارد، در واقع مدعی میخدا می

خدا بودن  ،خداست. ھم او و ھم علمای دین بھ این موضوع آگاه بودند. و از این جھت کھ رھبران دینی
قط ادعای کند، یا فگوید، یعنی برضد خدا صحبت میکردند کھ او کفر مینداشتند، تصور می عیسی را باور

 ).16: 24مجازات کفر گویی نیز مرگ بود (الویان  1خدا بودن دارد.
 

: 2دیدیم، عیسی معجزاتی را بھ ظھور آورد تا ثابت کند الوھیت دارد (مرقس  47ھمانطور کھ در درس 
آمرزید چون خدا بود. در نظر داشتھ باشید کھ این معجزۀ بزرگ تا چھ اندازه با می ). اما او گناھان را10

 ای است کھ:سایر معجزات متفاوت است. آمرزش گناھان معجزه
 

چون گناه و جدایی از خدا، بزرگترین مشکل انسان  –کند بزرگترین نیاز انسان را برطرف می •
 آشتی دوباره با خداست.است، پس بزرگترین نیاز وی، تجدید ارتباط و 

ود. ششفای جسم موقتی است. آمرزش گناھان منجر بھ حیات جاویدان می –بیشترین تأثیر را دارد  •
 ماند!تا ابد باقی می پس این معجزه

عیسی گفت کھ آمده است تا گمشدگان را بجوید و نجات ببخشد  –بخشد بزرگترین ھدف را تحقق می •
رساند و بیش از ھر چیز واالترین نیکویی خدا را بھ انجام می ھدف،). تحقق این 10: 19(لوقا 

 کند.جالل او را آشکار می
 زیرا الزمۀ آن، مرگ پسر خدا بود. –بیشترین قیمت را داشت  •
"ھر کھ نام خداوند را بخواند، نجات خواھد یافت"  –در دسترس بیشترین جمعیت مردم قرار گرفت  •

 ).13: 10(رومیان 
 

 پرسش و تأمل
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بھ نظر شما چرا رھبران دینی زمان عیسی، چنین مشکلی با او داشتند؟ آیا فقط بھ این دلیل کھ در  •
 گوید، یا دلیل دیگری نیز داشتند؟شان باور داشتند کھ او کفر میذھن

 
کنید مردم در روزگار عیسی، بیشتر از معجزۀ آمرزش گناھان، تحت تأثیر معجزات آیا فکر می •

 گرفتند؟ امروز چطور؟ دلیل آن چیست؟قابل مشاھده قرار می
 

 گیری و عملتصمیم
 

ای است کھ ھر انسانی چھ با قبول آن و چھ اینکھ خدا گناه را بھ واسطۀ پسرش عیسی بیامرزد، معجزه
اگر  اید،تواند در آن سھیم شود. اگر تا بحال آمرزش گناھانتان را نگرفتھبوسیلۀ اعالم آن بھ دیگران، می

کھ گناھانتان آمرزیده شده است، فورأ بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ  مطمئن نیستید
خواھد کھ بشناسیمش! اگر توان شناخت، زیرا او میمراجعھ کنید و صادقانھ آن را بخوانید. خدا را می

ھ کھ آزادی واقعی چدانید اید، میھیچگونھ تردیدی ندارید کھ بخشش گناھانتان را از سوی خدا دریافت کرده
ند. احسی دارد. ھرگز فراموش نکنید کھ مردمانی در اطراف شما ھستند کھ ھرگز این آزادی را تجربھ نکرده

 ھر فردی در این جھان نیازمند آمرزش الھی است...چھ این موضوع را بداند و چھ نداند.
اگر شما این آمرزش را از خدا ، محتاج نان آمرزش ھستیم. ل بیچارگان گرسنھبھ یک معنا، ھمۀ ما مث

ا کجا بگویید کھ آن رنیز اید. آیا نباید بھ دیگران اید و مزۀ آن را چشیدهاید، این نان را یافتھدریافت کرده
بیابند؟ عیسی بھ ایشان گفت: "نان حیات من ھستم. ھر کھ نزد من آید، ھرگز گرسنھ نشود، و ھر کھ بھ من 

 ).35: 6(یوحنا ایمان آورد ھرگز تشنھ نگردد" 
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
. )2006سی، .بی.، خدمات آرMy Utmost for His Highest ©نان روزانۀ اُسوالد َچمبِرز، آمرزش الھی. ( •

)http://www.rbc.org/utmost/index.php?day=20&month=11(.  2006نوامبر  1برداشت.  
وی بوز، قسمتی از انتشارات آرتور، کراسجان اف. مکجان اف. مک آرتور، آزادی و قدرت بخشایش. (

: "پس، اینھا حقایق اساسی آموزۀ مسیحی 18) از قطعۀ منتخب صفحۀ 1998خبرخوش، ویتون، ایلینوی، 
رساند؛ بدست آوردن آن برای شخص گناھکار بخشش ھستند: خداست کھ آمرزش از گناھان را بھ انجام می

ھای چارلز اچ. سپِرجان، الکساندر مک الِرن.ناممکن است..." ھمچنین دربردارندۀ گفتھ  
(http://www.amazon.com/Freedom-Power-Forgiveness-John-MacArthur/dp/0891079793/ 

sr=1-33/qid=1162420339/ref=sr_1_33/102-6866998-7379368?ie=UTF8&s=books). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

146 
 

http://www.rbc.org/utmost/index.php?day=20&month=11


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 –، دروغگو، یا خداوند مجنون
 گویید من کیستم؟""شما می

 50درس   9فصل 
___________________________________________________ 

 
چون عیسی بھ نواحی قیصریۀ فیلیپی رسید، از شاگردان خود پرسید: بھ گفتۀ مردم، پسر انسان کیست؟" 

گویند ز میای نیگویند ایلیا، و عدهگویند یحیای تعمیددھنده است، بعضی دیگر میآنان پاسخ دادند: "برخی می
گویید؟ بھ نظر شما من کیستم؟" شمعون پطرس ارمیا یا یکی از پیامبران است." عیسی پرسید: "شما چھ می

تو، ای شمعون، پسر یونا! زیرا این حال پاسخ داد: "تویی مسیح، پسر خدای زنده!" عیسی گفت: "خوشابھ
 حقیقت را جسم و خون بر تو آشکار نکرد، بلکھ پدر من کھ در آسمان است."

 
 17-13: 16متی -        
 

 مشاھده و بررسی
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مردم روزگار عیسی، عقاید مختلفی دربارۀ او داشتند. امروز نیز این موضوع تغییر چندانی نکرده است. 
کوچھ و بازار بپرسید عیسی کیست، احتماأل جوابھای متفاوتی خواھید گرفت. شاید اگر از گروھی از مردم 

بعضی مانند پطرس در آیات باال، بگویند عیسی، مسیح، پسر خدای زنده است. اما احتماأل دیگران وی را 
ور ھشناسند، یا ممکن است بگویند او مردی بود کھ معجزاتی را بھ ظبھ عنوان معلم یا پیامبری بزرگ می

 آورد.
 

سئوالی کھ عیسی از پطرس پرسید: "بھ نظر تو من کیستم؟"، مھمترین سئوالی است کھ ھر فرد باید بھ آن 
با در نظر داشتن خدمات و ادعاھای عیسی در چند درس گذشتھ، زمان آن فرا رسیده کھ بھ جواب بدھد. 

 این سئوال بپردازیم.
 

علم کند کھ بگوییم، او فقط میسی ما را با این گزینھ رھا نمیبحث دیگری را مطرح کنند، اما ع شاید افرادی
 1دلیل موجود نبودن این گزینھ، در بحثی کھ ابتدا سی.اس.لوئیس. گر استیک معجزهیا پیامبری بزرگ و یا 

نماید کھ فقط سھ جواب ممکن شود. استدالل آنھا تأکید میانجام دادند، خالصھ می 2داِولو سپس جاش مک
 سئوال "عیسی کھ بود؟" وجود دارد.برای 

پذیرند کھ اساسأ او چنین ادعایی کرده باشد، اما دلیل رھبران دینی عیسی ادعا کرد کھ خداست. بعضی نمی
برای کشتھ شدن وی، در واقع ھمین موضوع بود. عیسی بھ روشنی این ادعا را داشت، و فقط سھ امکان 

 برای جواب بھ آن وجود دارد:
 

او چنان بھ این موضوع  این فریبی بیش نبود، وھ باور داشت کھ پسر خداست، اما عیسی صادقان .1
لوح یا توان او را در زمرۀ افراد سادهاعتقاد داشت کھ حاضر بود بخاطر آن بمیرد. در نتیجھ می

 دیوانھ قرار داد.مجنون و 
 
 گفت. بھ این ترتیب او نھ تنھادانست کھ پسر خدا نیست، اما با نیت قلبی دروغ میعیسی خود می .2

 حاضر بودند بخاطر ایمان بھکھ یک دروغگو، بلکھ شخصی بسیار پلید بود زیرا عمدأ کسانی را 
 کشاند.او رنج بکشند و بمیرند، بھ بیراھھ می

 
 کرد.عیسی ھمان پسر خدای زنده بود کھ ادعا می .3

 

و را مرد خوبی قلمداد کنیم، چون چنین فردی توانیم فقط اعیسی گزینۀ دیگری برای ما باقی نگذاشت. نمی
توانیم بگوییم او فقط یک معلم بزرگ نمیکشاند. مردم را با گفتن چیزی کھ صحت ندارد، بھ بیراھھ نمی

ھ داد، چکند. و اگر عیسی مردم را فریب میبود، چون ھیچ معلم واقعی، خود را وقف تعلیم یک دروغ نمی
گیری کنیم کھ قدرت ظھور توانیم نتیجھل کھ خود فریب خورده بود، نمیاز روی عمد، و چھ بھ این دلی

 .م قدرت او از جانب شیطان بودکھ بپذیری استتر این نتیجۀ عاقالنھمعجزات او از جانب خدا بوده است. 
 

مرد م. ای ترسناک مواجھ ھستیدھد: "بھ این ترتیب با گزینھبھ بحث و استدالل خود پایان می لوئیس اینگونھ
یا فردی شیاد بوده است. بھ  و یا یک دیوانھ گفت بود (و ھست) ،مورد بحث ما یا درست ھمانطور کھ می

نظر من کامأل بدیھی است کھ او نھ دیوانھ بوده و نھ شیاد؛ و در نتیجھ، ھرقدر ھم عجیب و ھولناک و بعید 
شغال دشمن، بھ شکل یک انسان، وارد ان تحت ابھ نظر آید، باید بپذیرم کھ او خدا بود و ھست. خدا بھ جھ

 3شد."
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لوح، دروغگو یا خداوند؟ این مھمترین سئوالی است کھ باید بھ ای سادهگویید عیسی کیست؟ دیوانھشما می

 آن جواب دھید.
 

 پرسش و تأمل
 

کند، چھ نظری دارید؟ آیا با استدالل او موافقید یا مخالف؟ دربارۀ بحثی کھ سی.اس.لوئیس مطرح می •
 دلیل خود را توضیح دھید.

 
 دانند و بس؟کنید چرا بعضی بھ سادگی عیسی را یک مرد بزرگ میفکر می •

 

 گیری و عملتصمیم
 

اید، تا دیر نشده این کار را بکنید. اگر ھنوز بھ این سئوال: "بھ نظر شما من کیستم؟" عیسی جوابی نداده
دھد. تصمیمتان را بگیرید. یکبار برای چندانی نمی ھایھمانطور کھ در این درس دیدیم، عیسی بھ ما گزینھ

ھمیشھ بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید. در نھایت باید ادعای او را مبنی 
بر اینکھ پسر خداست، باور کنیم یا آن را رد نماییم. اگر باور کنیم، باید سرخم نموده، او را بپرستیم. راھی 

 اید، با مراجعھ بھ بخش رشد در خدا، عمیقتر کنید.پیش گرفتھرا کھ در 
 
 
 

 خدا؟ امر خیر یا امور
 51درس   10فصل 

___________________________________________________ 
 

گفت کھ: "پسر انسان بھ دست مردم تسلیم داد و در این باره بدیشان سخن میزیرا شاگردان خود را تعلیم می
و او را خواھند کشت. اما سھ روز پس از کشتھ شدن، برخواھد خاست." ولی منظور او را خواھد شد 

 ترسیدند از او سئوال کنند.درنیافتند و می
 32-31: 9مرقس -        
 

از آن پس عیسی بھ آگاه ساختن شاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد کھ الزم است بھ اورشلیم برود و در 
سران کاھنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشتھ شود و در روز سوم برخیزد. اما  آنجا از مشایخ و 

پطرس او را بھ کناری برد و سرزنش کنان گفت: "دور از تو، سرورم! مباد کھ چنین چیزی ھرگز بر تو 
کار ا افواقع شود." عیسی روی برگردانیده، بھ او گفت: "دور شو از من، ای شیطان! تو مانع راه منی، زیر

 تو انسانی است نھ الھی."
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سپس رو بھ شاگردان کرد و فرمود: "اگر کسی بخواھد مرا پیروی کند، باید خود را انکار کرده، صلیب 
زیرا ھر کھ بخواھد جان خود را نجات دھد، آن را از دست خواھد داد؛  خویش برگیرد و از پی من بیاید.

 بدھد، آن را باز خواھد یافت."اما ھر کھ بھ خاطر من جان خود را از دست 
      
 25-21: 16متی -        
 

او شروع بھ تشریح ماھیت حقیقی مأموریتش برای شاگردان کرد. بھ ایشان گفت کھ بھ زودی بدست سران 
ا ھدینی گرفتار، و کشتھ خواھد شد. اما سھ روز بعد، از مردگان زنده خواھد شد. شاگردانش کھ این گفتھ

 توانستند معنی کامل سخنان او را بپذیرند.را شنیدند، ن
 
 10امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

عیسی با بھ پایان رسیدن مدت خدمتش بر زمین، شروع بھ آگاه ساختن شاگردانش دربارۀ این موضوع کرد 
منتخب مرقس خیزد. از قطعۀ بیند و کشتھ خواھد شد، و در روز سوم از مردگان برمیکھ بھ زودی رنج می

ترسیدند از او سئوال کنند،" روشن است کھ آنچھ عیسی در باال: "(آنھا) منظور او را در نیافتند و می 9
رسیدند تنمود کھ میگنجید. از این گذشتھ، سخنان او چنان برایشان سخت میگفت در ذھن شاگردانش نمیمی

 توضیح بیشتری از او بخواھند.
 

منتخب از متی در باال، نشان داد، بیش از پیش بر ھیجان موضوع افزود. واکنشی کھ پطرس در قطعۀ 
کرد، بلکھ جسورانھ گفتۀ عیسی را رد کرد. "دور از تو سرورم! مباد پطرس نھ فقط موضوع را درک نمی

گوید: "خدا کھ چنین چیزی ھرگز بر تو واقع شود." در اینجا پطرس خطاب بھ عیسایی کھ خداست می
دارد. "دورشو از من ای ای شدید است کھ انسان را بھ تعجب وامییسی بھ پطرس بھ اندازهنکند"! جواب ع

گوید کھ این شیطان است کھ بوسیلۀ پطرس افکار تو انسانی است، نھ الھی." در واقع عیسی میشیطان...
ای برای گوید کھ نھ تنھا برای پطرس، برورزد. آنگاه عیسی سخنی میبا انجام ارادۀ خدا مخالفت می

خواھد پیرو او باشد، کاربرد دارد: "اگر کسی بخواھد مرا پیروی کند، باید خود را انکار ھرکسی کھ می
کرده، صلیب خویش برگیرد و از پی من بیاید. زیرا ھر کھ بخواھد جان خود را نجات دھد، آن را از دست 

باز خواھد یافت." این گفتھ چقدر با  خواھد داد؛ اما ھر کھ بھ خاطر من جان خود را از دست بدھد، آن را
خواھید جانتان را نجات دھید، باید آن را بخاطر او از دست طرز فکر طبیعی ما متضاد است! اگر می

این عبارت، شنونده را بھ چالشی بسیار فراتر از بازشناختن عیسی بھ عنوان مسیح (رھانندۀ موعود) بدھید. 
کند! چالش موجود در اینجا، ترک ھمھ چیز و تسلیم کامل می) دعوت 16: 16و پسر خدای زنده (متی 

 شدن بھ ارادۀ اوست.
 

ای کھ یک روز بشریت را از شیطان، گناه و مرگ خدا در سرتاسر تاریخ عبرانیان، وعدۀ فرستادن رھاننده
ن کند، یعنی ھمان کسی کھ یک روز وعدۀ برکت ھمۀ قومھا را تأمیآزاد خواھد ساخت، مکررأ تصریح می

گفت کھ راه رسیدن بھ آن برکت، با گذشتن از میان رنج و تلفاتی غیرقابل خواھد کرد. اکنون عیسی می
مشتاقانھ حاضریم بھ او اعتمادکنیم تا ما خواھیم. اما چند نفرمان شود. البتھ ما برکت میتصور، میسر می

 افت برکت شویم؟خواھیم از آن بگذریم تا موفق بھ دریرا بھ جایی ببرد کھ طبیعتأ نمی
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 پرسش و تأمل
 

 شود و در روز سوم ازبیند، کشتھ میکھ بھ زودی آزار می بھ نظر شما چرا پذیرفتن سخنان عیسی •
؟ اگر شما یک از آن شاگردان بودید، برای شاگردان اینقدر مشکل بود مردگان برخواھد خواست،

 دادید؟چھ واکنشی نشان می
 

شوید، اولین واکنشتان چیست؟ آیا جوابی مثل پطرس بھ عیسی وقتی با آزمایشی سخت مواجھ می •
 دھید ("خدا نکند")، یا جوابتان متفاوت خواھد بود؟می

 

 گیری و عملتصمیم
 

گیرد، طوری نگاه کنیم کھ گویی اشتباھی پیش آمده نباید بھ ھر مشکلی کھ در زندگی سر راھمان قرار می
خواھد از میانشان بگذریم. عیسی بھ راھمان باشد، کھ خدا نمی، امکان دارد آزمایشھایی سر البتھاست. 

). 23: 11، مرقس 21: 21، 20: 17توانند با ایمان، کوھھا را جابجا کنند (متی پیروانش گفت کھ می
خواھد ایمانمان را بھ کار گیریم، بھ او اعتماد کنیم تا آزمایش پیش رویمان از آید کھ خدا میزمانی پیش می

اشتھ شود یا رفع گردد. تحمل آزمایشی کھ فقط برای از میان برداشتھ شدنش الزم باشد بھ خدا میان برد
 ای است.اطمینان کنیم، کار ابلھانھ

 
خواھد برطرفشان دھد کھ در زندگی دچار برخی آزمایشھایی شویم کھ او نمیاز سوی دیگر، خدا اجازه می

توانست از رویارویی عیسی با ن عظیمی ھم نمی)، ھیچ ایما25-21: 16پطرس (متی کند. در مورد 
 شدند، جلوگیری کند. اینھاھایی کھ شاگردان در نتیجۀ آن دچارش میآزمایشی کھ پیش رو داشت، یا سختی

توانست آن را ببیند. پطرس چیزی را ھمگی در نقشھ و ھدف خدا بود، ھرچند پطرس در آن زمان نمی
کرد. اگر پطرس ھدف خدا" را دنبال می امورو نیکو بود؛ اما عیسی  " خیر خواست کھ بھ عقیدۀ اومی

 پذیرفت،کرد، آن را میدانست و درک میای را کھ قرار بود برای عیسی انجام شود، میشکوھمند و جاودانھ
 و حتی امکان داشت از آن استقبال ھم بکند.

 
شوید، رو میاه با آزمایشھای گوناگون روبھخوانیم: "ای برادران من، ھر گاینطور می 4-2: 1در یعقوب 

د. اما آوردانید گذشتن ایمان شما از بوتۀ آزمایشھا، پایداری بھ بار میآن را کمال شادی بینگارید! زیرا می
 یداری کار خود را بھ کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشتھ باشید."ابگذارید پ

 
توانیم مطمئن باشیم کھ ک آزمایش، از قصد و ھدف آن آگاه نیستیم. اما میاغلب در شروع رویارویی با ی

حتمأ مقصودی از آن دارد. از آنجایی کھ خدا بر ھمھ چیز اگر خدا اجازه داده تا سر راه ما قرار گیرد، 
ا انجامد!  اگر خدا بھ شممسلط است، در نھایت، رسیدن بھ ھدف برای ما خیر خواھد بود و بھ جالل او می

این ایمان را بخشیده کھ بھ او اعتماد نمایید تا آن آزمایش را رفع کند و از میان بردارد، حتمأ این کار را 
 بکنید. فقط مطمئن شوید کھ با ایجاد ایمانی کھ از جانب خدا نیست، خودتان را بھ بازی نگیرید.

 
د، مطمئن باشید کھ فیض تحمل آن را خواند تا از میان یک آزمایش بھ دنبال او برویاگر خدا شما را فرامی

 ھم بھ شما خواھد داد و در نھایت، رسیدن بھ ھدف برای شما خیر خواھد بود و بھ جالل خدا خواھد انجامید!
 

151 
 



 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

-2004کروِسیدفورکرایست، شرکت، کمپِسبرداری از آزمایشھای زندگی. (ریک جیمز، نقاب •
2005  .()http://grow.campuscrusadeforchrist.com/library/journey/trials.html( . 2برداشت 
 .2006نوامبر 

). The Reformed Reader  ،1999-2006©. (بردار والتر چانتری، صلیب خود را •
(http://www.reformedreader.org/rbb/chantry/takeyourcrossenglish.htm) . نوامبر  2برداشت

2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیردبرۀ خدا، پسح را جشن می
 52درس   10فصل 

__________________________________________________ 
 

ار داشتم ایشان گفت: "اشتیاق بسیساعت مقرر فرا رسید و عیسی با رسوالن خود بر سفره بنشست. آنگاه بھ 
گویم کھ دیگر از آن نخواھم خورد تا آن پیش از رنج کشیدنم، این پَِسح را با شما بخورم. زیرا بھ شما می

ھنگام کھ در پادشاھی خدا تحقق یابد." پس جامی بر گرفت و شکر کرد و گفت: "این را بگیرید و میان 
کھ تا آمدن پادشاھی خدا دیگر از محصول مو نخواھم نوشید." ھمچنین گویم خود تقسیم کنید. زیرا بھ شما می

ود؛ شنان را برگرفتھ، شکر کرد و پاره نمود و بھ آنھا داد و گفت: "این بدن من است کھ برای شما داده می
ھمین سان پس از شام جام را برگرفت و گفت: "این جام، عھد جدید است  این را بھ یاد من بھ جا آرید." بھ

 شود."در خون من، کھ بھ خاطر شما ریختھ می
 
 20-14: 22لوقا -        
 

چون ھنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و بھ شاگردان 
داد و فرمود: "بگیرید، بخورید؛ این است بدن من." سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را بھ 
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و گفت: "ھمۀ شما از این بنوشید. این است خون من برای عھد [جدید] کھ بھ خاطر بسیاری  شاگردان داد
 شود."بھ جھت آمرزش گناھان ریختھ می

 
 28-26: 26متی -        
 

 باری، ھمان عیسی کھ یحیی برۀ خدا خواند، بھ اورشلیم رفت تا پسح را برگزار کند...
 

او نان پسح را گرفت، پاره کرد و گفت: "این ...عیسی شاگردانش را جمع کرد تا پسح را جشن بگیرند. 
شود." آنگاه شراب نمایشگر خون برۀ پسح را کھ بر سردر منازل بدن من است، کھ برای شما داده می

آمرزش گناھان  عبرانیان مالیده شده بود، گرفت. گفت: "این خون من است کھ بھ خاطر بسیاری بھ جھت
 شود."ریختھ می

 
 10امید، فصل -        
 
 

 مشاھده و بررسی
 

ری اگذای را بھ نام پسح پایھکنیم کھ خدا بھ قوم عبرانی فرمود تا جشن سالیانھیادآوری می 34از درس 
ذارد گتا بھ یاد آورند چگونھ او آنھا را از بندگی مصر رھایی بخشید. وقتی فرعون مصر قبول نکرد ب کنند

زادگان ذکور آن سرزمین فرستاد، اما از منازلی کھ خون قوم از آنجا بروند، خدا مرگ را برای ھمۀ نخست
ای بر سردرشان مالیده شده بود، "گذر کرد". آنھا "بھ وسیلۀ خون پوشانده شده بودند". بسیاری از بره

ردند. کشھر مرکزی سرزمینشان، سفر میعبرانیان برای نگاه داشتن پسح از فواصل بسیار دور بھ اورشلیم، 
 عیسی نیز در اواخر خدماتش بر زمین، شاگردان خود را بھ اورشلیم بُرد تا پسح را برگزار کنند.

 
)، شام پسح شامل سھ مادۀ غذایی اصلی 12-11: 9، اعداد 8-5: 12مقدس (خروج بنابر روایت کتاب

دا کاری را کھ خبزیجات تلخ بود. ھر یک از این مواد خمیرمایھ (فطیر) و سیعنی: برۀ کباب شده، نان بی
  1کرد.در رھایی پدران قوم از اسارت مصر انجام داده بود، بھ نسلھای آینده ایشان یادآوری می

 
ھا مالیده شد تا مرگ از افراد داخل آن خانھ عیب قربانی بود کھ خونش بر سردر خانھبره، یادآور برۀ بی

خ یادآورد بندگی مصریان بود. نان فطیر دو معنی داشت. اول، بخاطر اینکھ الزم "گذر کند". سبزیجات تل
آورد (تثنیھ نبود زمانی برای ورآمدنش صرف شود، بیرون آمدن شتابان آنھا از مصر را بھ یادشان می

ھ بای را این نان زندگیمقدسی از گناه و فساد است، ). دوم، از آنجایی کھ خمیرمایھ سمبلی کتاب3: 16
کرد کھ تحت حاکمیت گناه نیست. دربرابر این پیش زمینۀ غنی تاریخی و استعاری، عیسی آنھا یادآوری می

 شاگردانش را برای شام پسح جمع کرد و معنی روحانی جدید و بنیادی را بھ آن مراسم مقدس بخشید.
 

کسی کھ یحیای  تعمید عیب پسح قربانی شد تا قوم عبرانی را رھایی بخشد، ھمان ھمانطور کھ برۀ بی
طلب، مگناه خود را تقدیم کرد تا بشریت را رھایی دھد... و عیسی با گفتن این دھنده، برۀ خدا خواند، بدن بی

ھای عبرانی را پوشاند، خون عیسی نیز تمام کسانی نان را بھ ایشان داد. ھمانطور کھ خون برۀ پسح خانواده
پوشانَد...و با گفتن این مطلب، عیسی شراب را بھ ایشان داد. آورند، میکھ از مجازات گناه بھ او پناه می

ھمانطور کھ خدا در عھد عتیق بھ عبرانیان گفت ھمواره رسم پسح را نگاه دارند، عیسی نیز بھ شاگردانش 
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، دکرد، امروزه عشاء ربانی، شام خداون گذاریگفت: "این را بیاد من بجا آرید." آنچھ عیسی در آن شب پایھ
خواست پیروانش کنیم کھ عیسی میمشاھده می، 26-23: 11قرنتیان 1شود. در یا سفرۀ خداوند خوانده می

 این رسم را بھ طور منظم تا بازگشت او نگاه دارند.
 

مقدس بینیم کھ کتابنمادگرایی و نمایشی کھ در این درس بھ آن پرداختیم باورنکردنی است. بار دیگر می
رین تمقدس قابل توجھھای حکیمانھ و حقایق روحانی نیست. کتابانگیزی از گفتھفقط مجموعۀ شگفت

شت، نوکسی کھ این داستان را  –داستانی است کھ تا بحال نوشتھ شده است. کمی دربارۀ آن فکر کنید 
ای کھ برایش چیدند، تا پای خودش را بھ عنوان شخصیت مرکزی وارد کرد و سپس خود را بھ توطئھ

لیم کرد! ھرچند پایان این داستان بھ رشتھ تحریر درآمده است، اما توطئۀ مزبور، امروز نیز مرگ، تس
ای کھ شما مشغول خواندن این کلمات ھستید، خدا کند. حتی در ھمین لحظھھمچنان خود را نمایان می

 کند تا نقشی در این داستان بزرگ جاودانی داشتھ باشید.دعوتتان می
 

 پرسش و تأمل
 

کنید در آن موقع کھ عیسی نان را بھ عنوان بدن خو و شراب را بھ عنوان خونش بھ شاگردان  سعی •
کردند و چھ احساسی داشتند؟ داد، خودتان را جای آنھا بگذارید. در آن لحظھ آنھا چھ فکر میمی

 رسد؟آیا تصویری کھ او برایشان ترسیم کرد، برای شما ھم عجیب بھ نظر می
 

کنید، این مراسم چھ معنایی ء ربانی، شام خداوند یا سفرۀ خداوند شرکت میاگر در مراسم عشا •
آید؟ توضیح برای شما دارد؟ آیا برایتان زمانی مقدس است یا بھ نظرتان یک مراسم معمولی می

 دھید.
 

 تا امروز ھمچناناگر کتاب مقدس بزرگترین داستانی باشد کھ تا بحال نوشتھ شده است، و اگر  •
توانید خودتان را بھ عنوان یکی از شخصیتھای آن ببینید؟ دلیل جواب مثبت شود، آیا میآشکار می

 تان را توضیح دھید. یا منفی
 

 گیری و عملتصمیم
 

مقدس برای جشن کریسمس، حتی یک دستورالعمل ھم داده نشده، اما کریسمس یکی از بزرگترین در کتاب
نند. کاکثر مردم با انتظارات بزرگی بھ کریسمس نگاه میشود. اعیادی است کھ در جھان جشن گرفتھ می

جشنی کھ امروز مورد مطالعھ قرار دادیم در سھ انجیل (متی، مرقس و لوقا) از مجموع اناجیل و نیز در 
ای غنی و بھ عنوان نمایھسایر آیات عھد جدید، شرح داده شده است. این مراسم مقدس بوسیلۀ خود عیسی 

فقط پیروان عیسی افتخار شرکت در آن را دارند. بگذارید اھمیت، نمادگرایی این سنٌت، ابدی برقرار شد کھ 
 احترام، ارزش و انتظار شما را در ھنگام انجام دادنش، برانگیزد.

 
   منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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.  )2005، 4:1جلد. -1991مجلۀ انجمن بشارتی گِریس، بھار آرتور ال. فارستاد، شام خداوند. ( •
)http://www.faithalone.org/journal/1991i/Farstad.html(.  2006نوامبر 2برداشت. 

 
. در 2006اوت  13موعظۀ جان پایپر، گیریم. (جان پایپِر، چرا و چگونھ شام خداوند را جشن می •

. )2006دیزایرینگ گاد، 
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/2006/1774_Why_and_Ho

w_We_Celebrate_the_Lords_Supper/)  . 2006نوامبر  9برداشت .  
 

). 2006-1997تایم گارانتی، خدمات الیفپِرستون گیلھام، جشنی غیر از جشنھای دیگر. ( •
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 حقیقت چیست؟
 53درس   10فصل 

___________________________________________________ 
 

پیالتس بھ کاخ بازگشت و عیسی را فراخوانده، بھ او گفت: "آیا تو پادشاه یھود ھستی؟"... عیسی پاسخ پس 
جنگیدند تا بھ دست داد: "پادشاھی من از این جھان نیست. اگر پادشاھی من از این جھان بود، خادمانم می

 او پرسید:"پس تو پادشاھی؟" عیسییھودیان گرفتار نیایم. اما پادشاھی من از این جھان نیست." پیالتُس از 
گویی کھ من پادشاھم. من از این رو زاده شدم و از این رو بھ جھان آمدم تا بر پاسخ داد: "تو خود می

دھد." پیالتُس پرسید: حقیقت شھادت دھم. پس ھر کس کھ بھ حقیقت تعلق دارد، بھ ندای من گوش فرامی
 "حقیقت چیست؟"

 
ھودیان بیرون رفت و بھ آنھا گفت: "من ھیچ سببی برای محکوم کردن او نیافتم. چون این را گفت، باز نزد ی

خواھید پادشاه یھود را آزاد اما شما را رسمی ھست کھ در عید پسح یک زندانی را برایتان آزاد کنم؛ آیا می
ھزن بود. آنگاه کنم؟" آنھا در پاسخ فریاد سردادند: "او را نھ، بلکھ باراباس را آزاد کن!" اما باراباس را

 اش زنند.پیالتُس عیسی را گرفتھ، دستور داد تازیانھ
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 1: 19-33: 18یوحنا -        
 

 کرد. پس فرماندار از او پرسید: "آیا تو پادشاھی؟"عیسی اغلب دربارۀ پادشاھی خدا صحبت می
 عیسی گفت کھ پادشاھی او "از این جھان نیست."

 مرد کاری نکرده کھ مستحق مرگ باشد." بھ رھبران دینی گفت: "اینفرماندار 
اما رھبران دینی بر درخواست مرگ عیسی پافشاری کردند، آنھا مدعی شدند کھ او تھدیدی برای قوم و 

 زده شد.برای فرماندار است. عیسی از خود دفاع نکرد. فرماندار شگفت
 
 10امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

اند. از آنجایی کھ سری آخر خدمات زمینی عیسی روی داد، کتابھا نوشتھ شدهدربارۀ وقایعی کھ در ھفتۀ 
مقدس است، پرداختن بھ ھمۀ وقایع آن در این دروس و البتھ شرح درسھای امید، مروری مختصر بر کتاب

 جزئیات یکی از این وقایع خواھیم پرداخت.  شود. در این درس فقط بھجزئیات آنھا ناممکن می
 

عیسی و شاگردانش، پس از شام عید پسح بھ باغی رفتند. در آنجا عیسی دستگیر شد و بھ حضور رھبران 
بخاطر ادعای پسر خدا بودن، گناھکار دینی عبرانیان برده شد. آنھا از عیسی بازجویی کردند و او را 

زمینشان بود. رھبران شناختند. آنگاه او را نزد فرماندار خارجی (پیالتُس) فرستادند کھ حاکم رومی سر
دینی عبرانی در برابر پیالتُس اینطور استدالل کردند کھ اگر عیسی در برابر وی بھ ادعایش مبنی بر پادشاه 

مجازات و حتی مرگ قرار گیرد. درس حاضر از  (یا ھر نوع حاکمیت) اصرار ورزد، باید تحت اشدّ 
 شود. ھمینجا شروع می

 
گوید پادشاھی او از این جھان نیست. او پادشاه است. عیسی در جواب میپرسد کھ آیا پیالتس از عیسی می

: "از این رو بھ جھان آمدم تا بر حقیقت شھادت دھم. پس ھر کس کھ بھ حقیقت  گوید کھسپس عیسی می
توانیم حدس بزنیم کھ در فکر فرماندار چھ در این نقطھ فقط میدھد." تعلق دارد، بھ ندای من گوش فرا می

گویند کھ فرماندار از عیسی "در شگفت شد". بھ ما می 5: 15و ھم مرقس  14: 27ھم متی ذشت.گمی
ارد. داند کھ شخصیتی بسیار استثنایی دھرچند ممکن است پیالتس دقیقأ نفھمیده باشد عیسی کیست، اما می

 چیست؟" پرسد: "حقیقتسپس فرماندار از عیسی می
 

دس بزنیم، توانیم حبرای تأکید بر یک حقیقت مسلم پرسیده شد؟ ما فقط میآیا این سئوالی صمیمانھ بود یا 
اما با درنظر گرفتن اینکھ فرماندار بدون معطلی برای گرفتن پاسخ از نزد عیسی رفت، شاید بتوانیم اینطور 

مطرح شد. شاید ھم عیسی بھ قلب فرماندار برداشت کنیم کھ سئوال او فقط برای پرت کردن حواس عیسی 
سوخ کرده بود. و پیالتس کھ مأموری با تدبیر بود، تصمیم گرفت بدون اینکھ عیسی را واقعأ درگیر جواب ر

 جواب بود.دادن کند، سئوالی مطرح نماید کھ از نظر خودش بی
 

کنند عیسی کنند! ھرچند احساس میافراد زیادی در رویارویی با ادعاھای عیسی دقیقأ ھمین کار را می
نند. کیی است، اما واقعأ خودشان را درگیر با ھویت او و پذیرش مسئولیت شناختنش نمیشخصیتی استثنا

دھند: "خوب اگر خدا نیکوست پس چرا...؟" یا "منظورت در عوض با سئواالتی مثل این واکنش نشان می
م کھ م بفھمیرود...؟" و غیره و ذالک. شاید نتوانیاین است کھ ھر کسی کھ اینطور ایمان نیاورد بھ جھنم می
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خواھد حواس ما را پرت کند. اما اغلب اوقات میآیا سئوال شخص مقابل واقعأ صمیمانھ است، یا فقط 
 سئوال اصلی ھمان است کھ فرماندار با آن درگیر بود: با عیسی و ادعاھایش چھ باید کرد؟

 
گرای امروز، بعضی کنیم حقیقت، چیزی واقعی و دقیق است. در جھان نسبیتبھ طور معمول ما فکر می

). 40گویند کھ حقیقت ھمان چیزی است کھ برای ھر شخص حقیقت داشتھ باشد (مراجعھ کنید بھ درس می
کس جز بھ واسطۀ من، نزد پدر عیسی گفت: "من راه و راستی و حیات ھستم؛ ھیچ 6: 14در یوحنا 

ھ یک واقعیت نھفتھ نشده است؛ بلکیده یا ر یک اصل، یک اگوید کھ حقیقت دآید." عیسی در این آیھ مینمی
پرسد: "حقیقت چیست؟" طنز جالبی! فرماندار میدر یک شخص جسم گرفتھ و او ھمان شخص است. چھ 

 در حالیکھ حقیقت در برابرش راست ایستاده است.
 

شود تا سرنوشت عیسی را رقم زند، یا دستکم اینطور می س تسلیم خواستۀ رھبران دین یھودسرانجام پیالت
). 18-17: 10کند. در واقع سرنوشت عیسی در دستھای خودش بود. (مراجعھ کنید بھ یوحنا صور میت

 کندی برشوید تا خود را سپارد تا کشتھ شود، بھ طور نمادین دستھایش را میعیسی را می وقتی فرماندار
 ؟بری دانستا توان دستھا را شست و خود ر). اما در برخورد با عیسی، آیا واقعأ می24: 27(متی 

 
 پرسش و تأمل

 
اید کھ شخصی برای اجتناب از یک سئوال، حواستان را با بحثی دیگر آیا در موقعیتی قرار گرفتھ .1

پرت کرده باشد؟ آیا بھ نظر شما سئوال فرماندار ("حقیقت چیست؟") صمیمانھ بود؟ دلیل جواب 
 مثبت یا منفی شما چیست؟

 
حقیقت نھ در یک طرز فکر یا واقعیت، بلکھ در شخص نکتۀ مورد نظر این درس آن است کھ  .2

یابد. آیا این موضوع تأثیری بر دید شما نسبت بھ عیسی دارد؟ اگر جوابتان مثبت عیسی تجسم می
 است، کمی توضیح دھید.

 

 گیری و عملتصمیم
 

اید اگرجواب داده). 12: 4کنید؟" (اعمال در پایان، فقط باید بھ یک سئوال جواب داد: "شما با عیسی چھ می
کنید، مراقب سئوالھایی کھ برای حواس پرتی اید، وقتی با دیگران دربارۀ او صحبت میو بھ او ایمان آورده

-کند، جواب آن سئواالت "حواسشوند، باشید. اگر عیسی واقعأ ھمان کسی است کھ ادعا میشما مطرح می
 ند.کواکنش افراد نسبت بھ عیسی ایجاد نمی پرت کن"، ھرقدر ھم کھ سئواالت مھمی باشند، تغییری در

 
توانید تا ابد مانند آن فرماندار خود را کنار اید، بدانید کھ نمیاگر تابحال تصمیمی درمورد عیسی نگرفتھ

توانید ھمین حاال بھ بخش شناخت خدا فردی باید بھ این سئوال پاسخ دھد. اگر آمادگی دارید، میبکشید. ھر 
 ھنمای مطالعھ مراجعھ کنید.در انتھای این را

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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). 2003خدمات پژوھش و دفاعیات مسیحی، تیو ِجی. سلیک، حقیقت چیست؟ (مَ  •
)http://www.carm.org/cults/truth.htm( . 2006نوامبر  2برداشت. 

 
). 2003خدمات اَبسُلوت تروت، محکی برای حقیقت مطلق. (دانیل دَبِلیو. جارویس،  •

(http://www.absolutetruth.net/truth/) . 2006نوامبر  2برداشت. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدالت محبت خدا و تقاطع
 54درس   10فصل 

 
ذاشتند کھ گآنھا پس از میخکوب کردن عیسی بر صلیب، او را برافراشتند تا بمیرد. برباالی سرش، نشانی 

داد پادشاه عبرانیان بر آن صلیب آویختھ شده است. رھبران دینی با آن تقصیرنامھ مخالفت کردند، نشان می
تند... گفولی سربازان مطیع دستور فرماندار بودند. آن نشان ھمانجا باقی ماند. بعضی بھ عیسی ناسزا می

م ناگواری بر زبان نیاورد. او در عوض، خطاب کردند. اما در آن میان عیسی ھیچ کالسایرین عزاداری می
بھ مدت سھ ساعت، تاریکی تمامی کنند." دانند چھ میبھ پدر آسمانی خود گفت: "آنھا را بیامرز، زیرا نمی

 رسید. اما در عین حال کامأل با معنا بود.معنی میآن سرزمین را فراگرفت. ھمھ چیز بھ نظر بی
 

توانست شرارتی کھ بواسطۀ شیطان وارد جھان شد، بپذیرد. شرارتی او نمیخدا عادل و دادگر و پاک است. 
را کھ بواسطۀ آدم وارد بشریت شده بود، نیز برایش پذیرفتنی نبود، زیرا در اینصورت شخصیت او زیر 

 شد.دار میرفت و ذاتش خدشھسئوال می
 

ذیرای عشق آنان باشد. برای خدا داوری اما خدا محبت نیز ھست. او مردم را آفرید تا بھ آنھا محبت کند و پ
 داشت.شد کھ دوستشان میانسانھایی کھ شرارت وارد وجودشان شده بود، منجر بھ نابودی کسانی می
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، پیش از آفرینش جھان برای این لحظھ بنابر داستان خداالھی بود. اما  صفاتیک مسئلۀ غامض از این 
 بود.بینی الزم انجام گرفتھ ریزی و پیشبرنامھ

 
عیسی بر روی صلیب، گناه ما را بر خود گرفت. او جریمۀ گناه ما را پرداخت کرد. جایگزین ما شد. 

 عدالت الھی بر روی صلیب رضایت داد و محبت او بھ انجام رسید.
 
 10امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

کنند. اما در واقع، صلیب استفاده میوسیلۀ زینتی   میلیونھا نفر در سراسر جھان، از صلیب بھ عنوان یک
عیسی پس از "محاکمھ شدن" توسط رھبران دینی  1ای برای مرگ است، نھ یک وسیلۀ زینتی.وسیلھ

عبرانیان، فرماندار، و ھیرودیس، پادشاه عبرانیان...پس از شالق خوردن تا پای مرگ...پس از محکوم 
 جلجتا (جایگاه جمجمھ) فرستاده شد تا بر صلیب بمیرد. شدن بوسیلۀ جمعیت آشفتۀ مردم... بھ مکانی بھ نام

 
ھرچند وقایع صلیب عیسی در بابھای آخر اناجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا توصیف شده است، اما ھیچ 
بیانی توانایی کامل توصیف یا شرح معنی صلیب و آنچھ عیسی بر آن بھ انجام رساند، ندارد. آنچھ او کرد 

زیبا، وقیح و در عین حال مقدس، معمولی و در عین حال پرشکوه، ساده و در  وحشتناک و درعین حال
 عین حال درخشان بود.

 
 صفاتاید، بھ دقت آن را مطالعھ کنید. عبارت: "مسئلۀ غامض اگر قطعۀ منتخب امید در باال را نخوانده

مربوط بھ وضعیتی دشوار برای انتخاب از الھی" را در نظر بگیرید. در فرھنگ لغات، مسئلۀ غامض 
ای است کھ گویی جواب میان چند گزینھ است کھ ھرکدام بھ یک اندازه منحصربھ فرد ھستند، این مسئلھ

ند، کنکشد. اگر بتوانیم نقاب نیروھای قابل رویت را کھ گویی برجھان حکومت میبھ چالش می خود را 
بیعت را)، خواھیم توانست دو نیروی نادیدنی را در پشت آنھا کنار بزنیم (یعنی قدرت افراد و قدرت ط

دا نمایند. اولین نیرو، محبت خکنیم، تعیین میبیابیم، نیروھایی کھ مسیر تاریخ را آنچنان کھ مشاھده می
رسد کھ این دو نسبت بھ آدمیان، و دومین مسئولیت عادالنھ او برای داوری بر ایشان است. بھ نظر می

ناپذیرند. اما در صلیب عیسی این دو نیروی یعنی ھمان "مسئلۀ غامض صفات الھی"، آشتی - نیروی عظیم
 عظیم تا ابد با ھم آشتی کردند!

 
 پرسش و تأمل

  
توان کامأل معنی صلیب عیسی را بوسیلۀ کلمات توصیف کرد، اما توضیح دھید کھ ھرچند نمی •

افکارمان در درک موضوع بھ ما کمک  صلیب برای شما چھ معنایی دارد؟ گاھی بھ زبان آوردن
 کند.می

 
نویسد کھ صلیب عیسی تنھا مایۀ افتخار اوست. بھ نظر شما ، پولس رسول می14: 6در غالطیان  •

 کنید منظورش چھ بود؟چرا او این را نوشت؟ فکر می
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 گیری و عملتصمیم
 
سئلۀ غامض صفات الھی" مسئلۀ ابتدای آن، شاید بھ نظر آید: "م س از خواندن این درس و قطعۀ منتخبپ

شود. از نظر او مسئلۀ غامضی وجود خداست. اما خدا، بخاطر خدا بودنش ھرگز دچار تضاد با خود نمی
شود، کھ بھ این ترتیب فقط خدا قادر ندارد. این مسئلۀ غامض، مسئلۀ ماست و مربوط بھ صفات الھی می

 انجام داد. بھ حل آن است. و این ھمان کاری است کھ او بر صلیب
 

أ یک از ما شخص دو نیروی عظیم محبت و عدالت خدا بر صلیب عیسی تا بھ ابد با ھم آشتی کردند. اما ھر
نند، کمان داخل شود. کسانی کھ صلیب را رد میباید بواسطۀ ایمان، پای صلیب برویم تا این آشتی در زندگی

اید؟ اگر نھ، فورأ بھ بخش شناخت پای صلیب رفتھاین دو نیز ھمچنان تا ابد سرآشتی نخواھند داشت. آیا 
 خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید و بیشتر بخوانید.

 
 مراجعی برای مطالعۀ بیشتر

 
ژوئن  26موعظۀ جان پایپر در جان پایپر، مسیح برای گناھان ما ُمرد تا ما نسبت بھ گناه بمیریم. ( •

). 2006. دیزایرینگ گاد، 1994
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/878_Christ_Died_fo

r_Our_Sins_That_We_Might_Die_to_Sin/) . 2006نوامبر  9برداشت. 
مارس  31موعظۀ جان پایپر در جان پایپر، ساعت جالل یافتن پسر انسان فرا رسیده است. ( •

). 2006. دیزایرینگ گاد، 1985
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/484_The_Hour_Ha

s_Come_for_the_Son_of_Man_to_be_Glorified/) . 2006نوامبر  9برداشت. 
 

). 2006، دیزایرینگ گاد، 1985آوریل  5موعظۀ جان پایپر در ام. (جان پایپر، تشنھ •
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/485_I_Thirst/) .

 .2006نوامبر  9برداشت 
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 خشم و غضب خدا بخاطر شما بر عیسی فروریخت
 55درس   10فصل 

 
 

شود. او ای کھ توسط خون او و از راه ایمان حاصل میخدا او را چون کفارۀ گناھان عرضھ داشت، کفاره
این را برای نشان دادن عدالت خود انجام داد، زیرا در تحمل الھی خویش، از گناھانی کھ پیشتر صورت 

 گرفتھ بود، چشم پوشیده بود.
 
 25: 3رومیان -       
 

از ھمین رو، الزم بود از ھر حیث ھمانند برادران خود شود تا بتواند در مقام کاھن اعظمی رحیم و امین، 
 برای گناھان قوم کفاره کند.  در خدمت خدا باشد و

 
 17: 2عبرانیان -       
 

 ...او خود کفارۀ گناھان ما است، و نھ گناھان ما فقط، بلکھ گناھان تمامی جھان نیز.
 
 2: 2یوحنا 1-       
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محبت ھمین است، نھ آنکھ ما خدا را محبت کردیم، بلکھ او ما را محبت کرد و پسر خود را فرستاد تا کفارۀ 

 ان ما باشد.گناھ
 10: 4یوحنا 1-       
 

 عیسی بر صلیب، گناه ما را بر خود گرفت. جریمۀ گناه ما را پرداخت کرد.
 او جایگزین ما شد. عدالت خدا بر صلیب رضایت یافت، و محبت او بھ انجام رسید.

 آنگاه عیسی گفت: "بھ انجام رسید."
 سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود.

 
 10امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

در درس قبل دیدیم کھ کار عیسی بر صلیب مسئلۀ غامض صفات الھی را حل کرد، بدین معنی کھ محبت 
خدا را برای انسان بھ انجام رساند و دادگری عادالنۀ الھی را در مورد گناه راضی کرد. مورد دیگری کھ 

 گناه و تأثیر مخرب آن بر این جھان بود.بھ ، خشم و غضب خدا نسبت رفع شدبر صلیب عیسی 
 

ید؟ ابار کھ دلتان را بھ آشوب آورده باشد، مطلبی خوانده یا شنیدهای چنان شرارتآیا تا بحال دربارۀ واقعھ
ھد ددھند: "اگر خدا اینقدر نیکوست، پس چرا اجازه میبسیاری از مردم بھ اینطور داستانھا چنین جوابی می

دھند کھ حقایقی وجود دارد کھ آنھا چیزی از آن گویند، نشان میبیفتد؟" وقتی مردم این را میچنین اتفاقاتی 
 دانند.نمی

 
خدا در مورد گناه و تأثیر آن بر جھان، بیش از آنکھ بتوانیم تصورش را بکنیم، خشمگین است. اما دلیلی 

توانیم این دلیل کند. میجازات نمیریزد و جھان گناھکار را یکباره موجود دارد کھ او غضبش را فرونمی
ورزد، بلکھ اش تأخیر نمیبیابیم: "برخالف گمان برخی، خداوند در انجام وعده 10-9: 3پطرس 2را در 

خواھد ھمگان بھ توبھ گرایند. اما روز خداوند خواھد کسی ھالک شود بلکھ میبا شما بردبار است، چھ نمی
ا با غریوی مھیب از میان خواھد رفت و اجرام سماوی بھ وسیلۀ چون دزد خواھد آمد، کھ در آن آسمانھ

 آتش نابود شده، زمین و ھمۀ کارھایش عیان خواھد شد."
 

جھان بھ وسیلۀ آتش  –خواھد افتاد  کنیم کھ یک روز ناگھان چھ اتفاقاتی در جھاندر این آیھ مشاھده می
دھد و نگاه جھان آلوده بھ گناه را رھایی نمیرسد کھ خدا دیگر این نابود خواھد شد. سرانجام، روزی می

). اما باوجود برافروختھ شدن خشم خدا بر 1: 21ای خواھد آفرید (مکاشفھ نخواھد داشت؛ او جھان تازه
کند (کھ بازگردد و جھان را داوری اش تأخیر نمیگوید عیسی در انجام وعدهگناه این جھان، این آیھ بھ ما می

خواھد کسی ھالک شود. بھ گفتۀ دیگر، ھرقدر ھم کھ خشم خدا بر گناه است چون نمی کند). اما او بردبار
 شدید باشد، محبتش نسبت بھ مردم شدت بیشتری دارد.

 
داوری او  1.ب خواھد بوداش حتمی و غیرقابل اجتناکند، اما داوریھرچند فورأ بر جھان داوری نمی

 رسیم.امروز می ھولناک است. و بھ این ترتیب بھ نکتۀ اصلی درس
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اده یابید. سمقدس کھ در ابتدای این درس از آنھا نقل قول شده، کلمۀ "کفاره" را میدر ھرکدام از آیات کتاب

بگوییم، معنی این کلمھ آن است کھ تمامی خشم و غضب خدا بخاطر گناه این جھان بر عیسی فروریخت و 
گوید کھ کفاره "قلب انجیل "، و کلید الھیدان مسیحی می) J.I.Packerِجی. آی. پَِکر ( 2بر صلیب رفع شد.

 3مقدس بھ طور کلی است.درک کتاب

 
م العاده است. بدین معنی کھ ھرقدر روزی خشبرای کسانی کھ بھ عیسی توکل دارند، معنی کفاره بسیار فوق

ایمان  ھ بھ عیسیکنند، فروبریزد، اما او ھیچ خشمی نسبت بھ کسانی کخدا بر کسانی کھ عیسی را رد می
شاید او بخاطر محبتی کھ نسبت بھ شما دارد، تأدیب و اید، اند، ندارد. اگر شما بھ عیسی ایمان آوردهآورده
)، اما ھرگز نسبت بھ شما خشمگین نخواھد شد زیرا عیسی تمامی آن 10، 6: 12تان کند (عبرانیان تنبیھ

 خشم را بر صلیب برخود گرفت.
 

 پرسش و تأمل
 

ید: ااید؟ آیا ھرگز چنین چیزی را در ذھنتان یا بھ زبانتان گفتھتابحال نسبت بھ کسی خشمگین بودهآیا  •
توانم باور کنم او چنین کاری با من کرده باشد"؟ بھ نظرتان خدا (کھ ھمھ چیز را پیش از اینکھ "نمی

 داند) چنین فکری کرده است؟اتفاق بیفتد، می
 

اتفاق غیرمنتظره و نادرستی کھ نسبت بھ او انجام شده، برافروختھ خشم انسان معموأل بخاطر  •
آلود کھ ما تا بحال بیشتر از روی قصد و اراده است. او نھ تنھا ھر عمل گناهشود. خشم خدا می

با دانستن این  4داند.ایم، بلکھ ھمۀ گناھانی کھ در آینده خواھیم کرد، ھمگی را میمرتکب شده
 توانم باور کنم او چنین کاری کرده باشد"؟تقید خدا با خود گفتھ باشد: "نمیموضوع آیا باز ھم مع

 
بخاطر کار عیسی بر صلیب، خشم خدا نسبت بھ گناھان آیندۀ شما کفاره (رفع) شده است. آیا باور  •

 تان را توضیح دھید.این موضوع برایتان شمکل است؟ دلیل جواب مثبت یا منفی
 

 گیری و عملتصمیم
 

اندازه پرارزش است. اما ھمانطور کھ در درسھای ای بی) ھدیھ1: 5برخورداری از صلح با خدا (رومیان 
شود. این امکان کامأل وجود دارد گذشتھ مالحظھ کردیم، تا پیش از دریافت یک ھدیھ، آن ھدیھ از آن ما نمی

خواھید  گناھانتان، بھ بھشت ی برایتان بھ فدیۀ عیسکھ از یک سو باور داشتھ باشید کھ بخاطر ایمان حقیقی
اید، نسبت بھ شما خشمگین است. دریافت حس کنید کھ خدا بخاطر کاری کھ انجام دادهرفت، و در عین حال 

ا کند، بلکھ مبعضی از ھدایا سختتر است، نھ بھ این دلیل کھ بخشندۀ ھدیھ کار را برای ما دشوارتر می
کند. اما با گذشت زمان، بھ واسطۀ ما بھ آسانی و فوری تغییر نمی پذیریم. احساسخودمان سختتر آن را می

شود. اگر تجربۀ برخورداری از صلح با خدا برایتان دشوار است، اگر دانیم، احساسمان عوض میآنچھ می
این  مقدس را کھ در ابتدایشود، آیات کتابتوانید باور کنید کھ خدا ھرگز از شما خشمگین نمیبھ سختی می

آمده با تأمل بیشتر بخوانید و آنھا را بخاطر بسپارید. مفھوم این آیات را با مطالعۀ کل متنی کھ در آن  درس
قرار دارند، درک کنید. از خدا بخواھید تا این حقیقت را در وجودتان زنده کند. او این کار را خواھد کرد 

 زیرا نسبت بھ کالم خود امین است. 
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 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
؛ دیزایرینگ 1985فوریھ  10از موعظۀ جان پایپر، عیسی مسیح وکیل مدافع گناھکاران است. ( •

). 2006گاد، 
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/477_Jesus_Christ_i

s_an_Advocate_for_Sinners/) . 2006نوامبر  8برداشت. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یا خیال؟رستاخیز: واقعیت 
 56درس   11فصل 

 
ای رزهلدم نخستین روز ھفتھ، مریم مجدلیھ و آن مریم دیگر بھ دیدن مقبره رفتند. ناگاه زمین...در سپیده

شدید رخ داد، زیرا فرشتۀ خداوند از آسمان نازل شد و بھ سوی مقبره رفت و سنگ را از برابر آن بھ 
اش چون برف، درخشید و جامھھ ھمچون برق آسمان میکناری غلتانید و بر آن بنشست. چھرۀ آن فرشت

سفید بود. نگھبانان از ھراس دیدن او بھ لرزه افتاده، چون مردگان شدند! آنگاه فرشتھ بھ زنان گفت: 
موده گونھ کھ فردانم کھ در جستجوی عیسای مصلوب ھستید. او اینجا نیست، زیرا ھمان"ھراسان مباشید! می
 بود، برخاستھ است!"

 6-1: 28متی -       
 

 عیسی، گروھی از زنان بھ دیدن مقبره رفتند.  برصلیب شدن روز سوم پس از دمدر سپیده
ه ، فرشتۀ خدا از آسمان فرود آمده بود. سربازانی کھ از مقبرپیشتر آنھا اولین کسانی نبودند کھ بھ آنجا رفتند.

کھ ورودی مقبره را بستھ بود، بھ کناری  میخکوب شدند، و آن فرشتھ سنگی کردند، از ترسنگھبانی می
 غلتانید.

 مقبره خالی بود!
 عیسی درست ھمانطور کھ وعده داد، از مردگان برخاستھ بود!

 
 ... در طی چھل روز پس از آن، عیسی در جسم بھ بسیاری از مردم ظاھر شد.
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 او با بعضی راھپیمایی کرد و صحبت نمود. با سایرین غذا خورد. 
 از پانصد نفر ظاھر شد. یکبار بر بیش

 
 11امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

نویسد اگر عیسی از مردگان برنخاستھ، واقعیت تاریخی رستاخیز عیسی چھ اھمیتی دارد؟ پولس رسول می
پردازیم، درک در درسھای آینده کھ بھ اھمیت رستاخیر می). 17: 15قرنتیان 1ایمان ما باطل است! (

ھ نشان ای ککنندهبیایید کارمان را با شواھد گیجعمیقتری از این بیانیۀ قدرتمند پولس خواھیم یافت. اما 
مایند، ندھند عیسی واقعأ از مردگان برخاست شروع کنیم، و ببینیم این موضوع چنانکھ منتقدان ادعا میمی

 ساختگی نبوده و یک افسانۀ خیالی نیست.
 

یادی دربارۀ این موضوع نوشتھ شده، اما در راستای ھدف این دروس، بھ چھار نوع مدرک کتابھای ز
 پردازیم: موجود می

 
عیسی آشکار را گفتھ بود کھ از مردگان برخواھد خاست. رھبران دینی عبرانیان با  –قبر خالی  •

د. ا پخش کنترسیدند مبادا کسی جسد او را بدزدد و شایعۀ رستاخیزش ردانستن این موضوع، می
پس آنھا فرماندار را راضی کردند، سربازانی را مأمور نگھبانی از اطراف مقبره نماید و یک ُمھر 

). سربازان فرماندار انگیزۀ قوی برای محافظت 66-62: 27رسمی روی مقبره قرار دھد (متی 
ن گ بھ انتظارشااز اطاعت دستور خودداری کنند، مجازات مردانستند اگر از مقبره داشتند، زیرا می

 خواھد بود. شکستن ُمھر دولتی نیز مجازات مرگ را بھ دنبال داشت، و با اینحال مقبره خالی بود!
مقدس رویارویی بسیاری از مردم از اقشار مختلف را با عیسای رستاخیز کتاب –شاھدان عینی  •

بھ ثبت رسانیده است شناختند)، کرده  (از جملھ شاگردان و رسوالن کھ بھتر از ھر کسی او را می
-26، 18-14: 20؛ یوحنا 43-13: 24؛ لوقا 18-12: 16؛ مرقس 20-16، 10-9: 28(متی 

 ).6: 15قرنتیان 1نفره ظاھر شد ( 500). در یک مورد، عیسی بھ جمعیتی 23-15: 21؛ 29
ز کنند کھ رستاخیحتی با وجود قبر خالی و شاھدان عینی، بعضی استدالل می –واکنش شاگردان  •

ای کھ بدقت طراحی شده، نیست. اما این استدالل با در نظر گرفتن عیسی، بیش از دسیسھ
بازد. بھ غیر از یکی از دوازده سرسپردگی پرشور شاگردان پس از رستاخیز عیسی، رنگ می

اخیز آمیز بودن رستدر صورت نیرنگبخاطر ایمان پایدارشان بھ او شھید شدند. بقیھ شاگرد عیسی، 
شدند. اما آنھا را بخاطر ایمانشان در می موضوعافراد بیش از ھر کس دیگری متوجھ  اینعیسی، 

روغن داغ زنده زنده جوشاندند، با اره دو نیم کردند، سروتھ مصلوب نمودند، جلوی شیران انداختند 
با تیر و کمان اعدام کردند. بعضی از مردم حاضرند جانشان را بخاطر آنچھ ایمان بھ حقیقتش و 

غ دانند دروند، بدھند ولی فقط افراد دیوانھ یا ابلھ ممکن است حاضر شوند بخاطر چیزی کھ میدار
 است، بمیرند.

 کند تادر جریان محاکمات قضایی، معموأل  دادگاه از کارشناسانی دعوت می –شھادت کارشناسان  •
خیز عیسی را شماری شواھد رستاآموختگان بیدر طول زمان، دانششواھد را ارزیابی نمایند. 

اند کھ این موضوع یک واقعیت تاریخی است. اند و بھ این نتیجھ رسیدهسبک و سنگین کرده
ھمانطور کھ در باال گفتیم، کتابھای زیادی دربارۀ آن نوشتھ شده است. بھ عنوان مثال، بھ نقل قولی 
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خ روم کتاب: تاریاز توماس آرنولد، پروفسور سلطنتی تاریخ مدرن در دانشگاه آکسفور و نویسندۀ 
کنم، و شواھد ھای تاریخی درزمانھای دیگر را مطالعھ میتوجھ کنید: "سالھاست کھ نوشتھ

ام کھ دهای را ندیدر تاریخ بشر ھیچ واقعیت تاریخی اثبات شدهنمایم. نویسندگان آنھا را ارزیابی می
ر از ھو  ما بخشیده، موثقبھ اندازۀ نشانۀ بزرگی کھ خدا در مرگ و رستاخیز مسیح از مردگان بھ 

 را قانع کند."ھر جستجوگر منصفی  نظر کامل باشد و
 

 پرسش و تأمل
 

آیا شواھدی کھ در باال ارائھ شد، از نظر شما برای قبول رستاخیز بھ عنوان واقعیت تاریخی، کفایت  •
لیلی د تان چیست؟ اگر جوابتان منفی است، بھ عقیدۀ شما چھکنند؟ دلیل جواب مثبت یا منفیمی

 نماید؟واقعی بودن آن را ثابت می
 

توانست بکند تا مدرک کافی برای قبول واقعیت برخاستن عیسی از مردگان بھ ما خدا دیگر چھ می •
 بدھد؟

 
آیا امروز مواردی وجود دارد کھ ھرچند شواھد مربوط بھ آنھا کمتر از رستاخیز عیسی است، شما  •

 کنید کھ این موارد را باور نمایید؟ا قبول میپذیرید؟ چرآنھا را بھ عنوان واقعیت می
 

 گیری و عملتصمیم
 

توما، یکی از شاگردان عیسی، نسبت بھ برخاستن عیسی از مردگان تردید داشت. او بھ سایر شاگردان گفت 
پس عیسی بر توما ظاھر شد و بھ او تا زخمھای عیسی را لمس نکند، حرفشان را باور نخواھد کرد. 

 ھمین کار را انجام دھد. توما در پاسخ گفت: "خداوند من و خدای من!"فرصت داد تا 
 

مقدس معتقدند کھ توما بھ ایران و از آنجا بھ ھندوستان رفت تا دربارۀ عیسی، آموختگان کتاباکثر دانش
رھانندۀ موعود خدا موعظھ کند. بعضی باور دارند کھ او تا چین ھم سفر کرد. ھمچنین این باور وجود 

  1کھ توما پس از ھدایت بسیاری بھ ایمان بھ عیسی، در ھندوستان شھید شد. دارد
 

توما مردی بود کھ شک کرد. اما پس از اینکھ متقاعد شد، خود را کامأل وقف خدمت بھ عیسی کرد. آیا 
 اید؟اید؟ اگر اینطور است، چگونھ بھ او پاسخ دادهشما دربارۀ عیسی متقاعد شده

 
صادق ھستند و اند (یا ھنوز دارند). بعضی مانند توما دھایی دربارۀ عیسی داشتھبسیاری از مردم تردی

 ،وانندختوانند در قلب یا ذھنشان بپذیرند و ایمان بیاورند. اما دیگران فقط در پشت آنچھ شک و تردید مینمی
 یکی از این تعاریفدانند حقیقت دارد، اجتناب نمایند. اگر تا از آنچھ بھ خوبی می کنندخود را پنھان می

. برند، ھمینجاستخدا را زیر سئوال می کھ ھمۀ افرادی انید کھ نقطۀ شروع برایدربارۀ شما صادق است، بد
 با خدا صادق باشید! توما درمورد شک خود صادق بود و خدا ھرچھ نیاز داشت، برایش انجام داد.

 
 )13: 29امی دل خود بجویید." (ارمیا "...آنگاه کھ مرا بجویید، مرا خواھید یافت؛ اگر مرا بھ تم
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-onlineLeadership U، 1995 ©؛ 1992داول، خدمات جاش مکداِول، شواھد رستاخیز (جاش مک •
2006 .((http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/josh2.html) نوامبر  27. برداشت

2006. 

). 2003-1996(از متیو جی.سیلک، مستند رستاخیز.  تاریخمتیو جی. سلیک،  •
)http://www.carm.org/diff/table_resurrection.htm( . 2006نوامبر  30برداشت. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1بخش  –اھمیت رستاخیز 
 57درس  11فصل 

 
 مسیح برنخاستھ، ھم وعظ ما باطل است، ھم ایمان شما.) و اگر 14(آیۀ 
ایم کھ مسیح شویم، زیرا دربارۀ او شھادت دادهشاھدان دروغین محسوب می)  بعالوه، برای خدا 15(آیۀ 

 خیزند، پس خدا او را برنخیزانیده است.را از مردگان برخیزانید، حال آنکھ اگر مردگان برنمی
 خیزند، پس مسیح نیز برنخاستھ است.برنمی)  زیرا اگر مردگان 16(آیۀ 
 ) و اگر مسیح برنخاستھ، ایمان شما باطل است و شما ھمچنان در گناھان خود ھستید.17(آیۀ 
 اند.اند، از دست رفتھ) بلکھ آنان نیز کھ در مسیح خفتھ18(آیھ 
 انگیزتر است.تآدمیان رقّ ) اگر تنھا در این زندگی بھ مسیح امیدواریم، حال ما از ھمۀ دیگر 19(آیۀ 

 
 19-14: 15قرنتیان 1-        
 

 مشاھده و بررسی
 

پولس بھ  کند.مقدس، پولس رسول با بیانی بسیار قوی، بر اھمیت رستاخیز تأکید میدر متن باال از کتاب
گوید اگر عیسی از مردگان برنخاستھ باشد، دستکم شش موضوع نماید و میدقت موضوع را موشکافی می

 صحت خواھد داشت:
 

 )14پیام او باطل است (آیھ موعظۀ ما دربارۀ عیسی و  .1
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 )16، 14ارزش است (آیھ ایمان ما بھ عیسی و پیام او اساسی ندارد و بنابراین بی .2
کنند، دروغگو و شاھدان علیھ خدا، یعنی اساسأ کفرگو ھستند کسانی کھ پیام عیسی را اعالم می .3

 )15(آیھ 
 )16در بند قدرت گناه ھستیم (آیھ ما ھمچنان نومیدانھ  .4
 )18کند (آیھ ھمھ ما محکوم بھ مرگ ھستیم و مرگ تا ابد ما را از عزیزانمان جدا می .5
م (آیھ انگیزی بیش نیستیاگر بھ یک دروغ امید بستھ و زندگیمان را وقف آن کرده باشیم، افراد رقت .6

19( 
 

یب اند کھ آنچھ عیسی بر صلاین موضوع تأکید کردهمقدس از زمان پولس تا بھ حال بر آموختگان کتابدانش
یابد کھ با رستاخیزش ادامھ یابد! در این درس، و درس بعد با نگاھی بھ انجام رسانید فقط ھنگامی معنا می

 پردازیم.مبسوط بھ بحث و استدالل پولس، بھ اھمیت رستاخیز می
 

تمامأ بر  داخلی شاگردان عیسی) آشکار شد،موعظۀ پولس، ھمانطوری کھ بھ او و سایر رسوالن (حلقۀ 
، استوار بود. عیسی بارھا ادعا کرد کھ سھ روز پس از برصلیب شدن، از کرداساس آنچھ عیسی ادعا می
گفت مورد شک اگر سخن عیسی دربارۀ این موضوع ساختگی بود، ھرچھ می 1مردگان برخواھد خاست.

 گوید.ست خدا باشد، چون خدا دروغ نمیتوانگرفت و بدتر از آن نمیو تردید قرار می
 

ارزش بود، بلکھ آوردیم، نھ تنھا ایمانمان باطل و بیدر دنبالۀ این استدالل، اگر ما بھ یک دروغ ایمان می
ند، اھای زیادی کردهانگیز بودیم. در طول زمان، مردم از خودگذشتگیای، رقتمایھبرای انجام چنین کار بی

اگر عیسی  2اند.ای شدهرحمانھاند و بخاطر ایمانشان بھ عیسی متحمل مرگھای بینمودهھا پایداری در سختی
از مردگان برنخاستھ بود، آنگاه ھمۀ اینھا بخاطر ھیچ بود! بعالوه، ایمان بھ چنین دروغی نھ تنھا این 

 کرد.کار تبدیل میانگیز، بلکھ بھ افرادی تبھمردمان را بھ قربانیانی رقت
 

د. کنند، از دو جھت تقصیرکارنکند، آنگاه کسانی کھ بھ نام او موعظھ میکسی نیست کھ ادعا میاگر عیسی 
اند، و ھمچنین نسبت بھ خدا تقصیرکارند. آنھا مقصر بھ ھدایت دیگران بھ بیراھھھمانطور کھ در باال دیدیم، 

دھد، یعنی ی را انجام می، ھنگامی کھ او ادعا کرد کاریھود، بھ یاد آورید کھ رھبران دین 49از درس 
آمرزش گناه، کھ فقط خدا قادر بھ انجام آن است، عیسی را متھم بھ کفرگویی کردند. کفرگویی اساسأ بھ 
معنی سخن گفتن برعلیھ خدا، صحبتی شرارتبار دربارۀ خدا، و یا ادعای خدا بودن، است. اگر عیسی از 

 کردند، اساسأ در گناه کفرگویی شریک بودند.اعالم میاو را  برنخاستھ بود، آنگاه کسانی کھ بشارتمردگان 
 

ایم، اما عمیقأ حائز اھمیت است. اگر عیسی در ھمۀ اینھا مفھومی نھفتھ است کھ تا بحال بھ آن اشاره نکرده
ناپذیر خواھد آید و قدرتش ھمچنان شکستاعتبارش را از دست بدھد، آنگاه شیطان پیروزمند بیرون می

 ماند.
 

: 15قرنتیان 1آید، متوجھ باشید کھ پولس در نمایی میطرز تفکر بھ نظر شما بیش از اندازه سیاهاگر این 
خواھد بھ ھمین موضوع برسد. اگر عیسی بر مرگ چیره نشده باشد، پس دیگر امیدی دقیقأ می 14-19

ر تھ است! اگباقی نیست! اما ستایش بر خدای قادر متعال، فرمانروای آسمان و زمین، زیرا عیسی برخاس
آید، یکبار دیگر درس قبل را درمورد اثبات رستاخیز مرور کنید و بگذارید در وجودتان بھ نظرتان الزم می

 جا بیفتد.
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 پرسش و تأمل
 

آیا بھ نظرتان بیش از اندازه استدالل پولس را در مورد اھمیت رستاخیز عیسی بزرگنمایی کردیم؟  •
 تان چیست؟دلیل جواب مثبت یا منفی

 
 اند. بنا بر تجربھھای دیگر، از مردگان برنخاستھگذاران ایمانبھ غیر از عیسی، ھیچکدام از پایھ •

یرد؟ گکنند، آیا این حقیقت ھرگز مورد بحث قرار میشما، وقتی مردم دربارۀ ادیان جھان صحبت می
 دلیل جواب مثبت یا منفی شما چیست؟

 
 نسبت بھ رستاخیز داشتھ است؟ کمی توضیح دھید. آیا این درس بھ ھر صورت، تأثیری در دید شما •

 

 گیری و عملتصمیم
 
گوید کھ ما باید ھمواره آماده باشیم تا ھر کس دلیل امیدی را کھ در ماست بپرسد، او می 15: 3پطرس 1

 ررا پاسخ گوییم، اما بھ نرمی و با احترام. البتھ، امیدی کھ در ما وجود دارد، ھمانا عیسی است، اما ھمانطو
کھ مشاھده کردیم، این امید منوط بھ رستاخیز اوست. اگر بھ عیسی ایمان دارید، آمادۀ توضیح دادن دربارۀ 

 این موضوع باشید کھ بھ چھ دلیل ایمانتان بھ رستاخیز او بھ عنوان یک واقعیت، معقول است.
 

 خی از اطالعاتاگر ھمچنان نسبت بھ رستاخیز عیسی مشکوک ھستید، درس گذشتھ را مرور کنید و بر
 ارزشش را دارد.فھرست شده در زیر منابعی برای مطالعھ بیشتر را بررسی نمایید. 

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
. )bible.org ،2006 .()http://www.bible.org/page.php?page_id=547 ©)باب ِدفینباو، اھمیت رستاخیز. ( •

 .2006نوامبر  28برداشت 
 

). 2002-1997کانادا، ، Campus Crusade for Christ ©رستاخیز ( •
)http://www.face.org/jesus/muscle.html( . 2006نوامبر  28برداشت. 

 
-AllAboutJesusChrist.org ،2002 ©گوید؟ (رستاخیر عیسی مسیح چھ می پولس دربارۀ •

2006.(faq.htm-jesus-of-theresurrection-about-say-paul-does-http://www.allaboutjesuschrist.org/what( 
 .2006نوامبر  29برداشت 

 
 ).AllAboutJesusChrist.org ،2002-2006 ©رستاخیز عیسی . ( •

 (http://www.allaboutjesuschrist.org/jesus-resurrection.htm) . 2006نوامبر  29برداشت. 
  

). 2006-1997تایم گارانتی، خدمات الیفاندرو نایت، آمرزیده نشده: جھانی بدون عید رستاخیز. ( •
(http://www.lifetime.org/get/equipped/egrace-read/138/) . 2006دسامبر 1برداشت. 
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 2بخش  –اھمیت رستاخیز 
 58درس   11فصل 

 
 باطل است و شما ھمچنان در گناھان خود ھستید. و اگر مسیح برنخاستھ، ایمان شما

 
 17: 15قرنتیان 1-        
 

گونھ کھ مسیح بھ وسیلۀ جالل پدر، از مردگان ) پس با تعمید یافتن در مرگ، با او دفن شدیم تا ھمان4(آیھ 
با وی  ) پس اگر در مرگی ھمچون مرگ او،5برخیزانیده شد، ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. (آیھ 

دانیم ) زیرا می6ایم، بھ یقین در رستاخیزی ھمچون رستاخیز او نیز با او یگانھ خواھیم بود. (آیھ یگانھ شده
) چون آن کھ 7آن انسان قدیم ما، با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم. (آیھ 

 مرده است، از گناه آزاد شده است. 
 7-4: 6ان رومی-        
 

در تعمید، با او مدفون گشتید و با ایمان بھ قدرت خدا کھ مسیح را از مردگان برخیزانید، با او زنده ... 
 شدید.

 12: 2کولسیان -        
 

 پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقتی تازه است. چیزھای کھنھ درگذشت؛ ھان، ھمھ چیز تازه شده است!
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 17: 5قرنتیان 2-        
 

 ه و بررسیمشاھد
 

نوشتھ است،  19-14: 15قرنتیان 1در درس گذشتھ بھ آنچھ پولس رسول دربارۀ رستاخیز عیسی در 
دھیم، و کار را با یکی از آیات ھمان مان دربارۀ رستاخیز ادامھ میپرداختیم. در درس حاضر بھ مطالعھ

مسیح برنخاستھ، پس ما ھمچنان در گناھان خوانیم کھ اگر ، در باال، چنین می17کنیم. در آیھ متن آغاز می
 خود ھستیم. بیایید ھمین نکتۀ دقیق را بیشتر بکاویم.

 
بھ یاد دارید کھ گناه پس از آدم، ھمۀ افراد را آلوده کرده است. بعضی از مردم این طرز فکر  18از درس 

ز شر گناه خالص کنند. روز، خودشان را اتوانند با یک زندگی خوب و بھتر شدن روزبھرا دارند کھ می
گوید تنھا راه مقابلھ با گناه محکوم کردن آن و بھ مرگ سپردنش دھد، بلکھ میمقدس چنین تعلیمی نمیکتاب

 )، و این ھمان کاری است کھ عیسی با مرگش بر صلیب بھ انجام رسانید.13: 8است (رومیان 
 

ی مصلوب شد، شما (وجود قدیمی شما) نیز عیس در باال، مالحظھ کنید کھ وقتی 6-5: 6و اما از رومیان 
کنید، خوب است این را بھ ذھنتان بسپارید کھ تأمل میاین مفھوم  بھ نوعی با او مصلوب گشتید. وقتی بر

رساند، محدودیتھای معمول چون خدا محدود بھ زمان و مکان نیست، آنچھ او در زمان و مکان بھ انجام می
بھ نوعی، ھرچند اکنون نتوانید کامأل این معنا را درک کنید، باوجود اینکھ زمانی و مکانی را ندارد. لذا، 

 شما ھنوز متولد نشده بودید، اما عیسی شما را با خود بر صلیب بُرد.
 

اصطالح انسان قدیمی (انسانیت کھنھ)، اشاره  ازمقدس کتاب این نکتھ نیز اھمیت دارد کھ استفادۀ توجھ بھ
با خدا، شما چھ کسی  شما و آشتی دادنتان تماد بھ عیسی در پرداخت بھای گناهبھ این دارد کھ پیش از اع

"انسان قدیمی" اشاره بھ شخصیت شما تحت تاوان و قدرت گناه دارد. پس وقتی با بودید. بھ گفتۀ دیگر، 
ناه گ بینیم کھ انسانیت قدیمی شما ھمراه با مسیح مصلوب شد، تا "پیکرخوانیم، میرا می 7و  6دقت آیات 

درگذرد"، تا شما "دیگر گناه را بندگی نکنید". خدا با بردن شما (انسان قدیمی شما) بھ گور، با گناه مقابلھ 
: "چون آن کھ مرده است، از گناه آزاد شده است." آزادی از قدرت گناه 7کند. با ادامۀ مطلب در آیھ می

وبی ندارد. بھ ھمین دلیل رستاخیز حائز اھمیت ماندن در گور ھیچ جنبۀ خُمرده باقیبسیار عالی است، اما 
 فراوان است!

 
بھ این موضوع توجھ کنید کھ ما نھ فقط با عیسی مصلوب شدیم، بلکھ  12: 2و کولسیان  5: 6در رومیان 

: 5قرنتیان 2)! و از 4: 6با او رستاخیز ھم کردیم، برخاستیم تا در "زندگی نوینی" گام برداریم (رومیان 
بیم کھ اگر در مسیح باشیم (در او پناه گرفتھ باشیم)، خلقتی تازه ھستیم؛ چیزھای کھنھ درگذشت! یا، درمی17

تان (کسی کھ قبأل بودید) ھنوز در گور است، و شما اید، آنگاه انسان قدیمیاگر شما با عیسی برخاستھ
 شخصی جدید، با ھویتی جدید در مسیح ھستید!

 
چطور  پسکن ببینم، من کھ ھنوز با گناه در کشمکش ھستم.  صبرۀ شاید با خود بگویید: "اما یک دقیق

پردازد. او اساسأ عمیقأ بھ ھمین سئوال می 8-7پولس رسول در رومیان توانم نسبت بھ گناه مرده باشم؟" می
)، اما دیگر نومیدانھ تحت تسلط 23-18: 7دھد کھ گناه ھنوز در جسم شما وجود دارد (رومیان توضیح می

). اکنون آزادید تا بواسطۀ قدرت خدا کھ در وجودتان است، با پیروزی بر گناه 12: 8نیستید (رومیان آن 
 پذیر است!زندگی کنید. این موضوع بھ خاطر رستاخیز، امکان
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مطالعھ کردیم اساسأ، رستاخیز روحانی است؛ و براساس آن ما نسبت  6-4: 6رستاخیزی کھ در رومیان 

دھد کھ روزی مقدس تعلیم میھمچنین کتاب). 11: 6نسبت بھ خدا زنده گشتیم (رومیان  ایم، وبھ گناه مرده
سی ید درست مانند عیان واقعأ رستاخیز خواھد کرد و بدنی جداند، بدنشھمۀ کسانی کھ بھ عیسی اعتماد کرده

اخیز  کرده ) کھ بوسیلۀ گناه فاسد نشده است. این بدن رست53-50: 15قرنتیان 1نمود ( دریافت خواھند
کنیم، این ). یکبار دیگر تأکید می44-40: 15قرنتیان 1قادر است تا ابد در آسمان بھ زندگی ادامھ دھد (

 پذیر خواھد بود!امر بواسطۀ رستاخیز عیسی کھ پیشرو ماست، امکان
 

ا ام پس رستاخیز چھ اھمیتی دارد؟ بھ طور خالصھ، صلیب عیسی بود کھ ما را از جریمۀ گناه آزاد کرد.
رستاخیز روحانی ما با عیسی بود کھ ما را از قدرت گناه آزادی بخشید. و رستاخیز فیزیکی ما بخاطر 

 کند!از حضور گناه آزاد می ما را عیسی سرانجام
 

 پرسش و تأمل
 

کھ در ابتدای درس آمده، بھ شما  17: 15قرنتیان 1معنی آیا این درس کمکی برای بھتر فھمیدن  •
 ید؟اکدام قسمت را نفھمیدهکرده است؟ اگر چنین بوده، کمی توضیح دھید. وگرنھ، توضیح دھید کھ 

آیا دید شما نسبت بھ اھمیت رستاخیز، در طی این چند درس گذشتھ تغییری کرده است؟ توضیح  •
 دھید.

 
 گیری و عملتصمیم

 
اید، کمی بھ جویدن "گوشت" روحانی زیادی را در خود داشت. اگر ھنوز خوب آن را ھضم نکردهاین درس 

اختصاص  8و  7، 6، 5ادامھ دھید! یکبار دیگر با دعا آن را مرور کنید. وقتی را بھ خواندن رومیان بابھای 
قدرت آزاد کردنتان را دھید. مراجعی را کھ در زیر آورده شده مطالعھ کنید. حقیقتی کھ در برابر شماست، 

 کردید، دارد!بھ نوعی کھ ھرگز تصور نمی
 

 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

شنبھ روز عید قیام، یک جان پایپِر، اما مسیح برخاستھ است، شما دیگر در گناھانتان نیستید (موعظھ •
. )2006خدمات دیزایرینگ گاد، ). (1994آوریل  3

(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/870_But_Christ_Has_Been_Rais
ed_You_Are_Not_Still_In_Your_Sins/).  2006نوامبر  29برداشت. 

 

مقدس دیسکاِوری، خدمات کلیسای معتقد بھ کتاب ). (انتشارات1ِری سی. ستِدَمن، رومیان (سری  •
. 2006نوامبر  30برداشت . (http://www.pbc.org/library/series/4518)). 1963-1962پِنینسوال، 

این سری از موعظات ری سی ستدمن، برای مطالعۀ عمیقتر رومیان بسیار ارزشمند است، 
 کھ مربوط بھ ھمین درس است. 8-5مخصوصأ بررسی رومیان 

 
). 2006-1997تایم گارانتی، خدمات الیفایم. (کامأل آمرزیده شدهبیل گیلھام،  •

(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/totally-forgiven/) . 2006دسامبر  1برداشت. 

172 
 



 
-1997تایم گارانتی، خدمات الیفبیل گیلھام، رازی کھ دنیا آن را بخوبی حفظ کرده است. ( •

2006 .()secret/-kept-read/best-http://www.lifetime.org/get/equipped/dj( . 2006دسامبر  1برداشت. 
 

 1993العمر. انتشارات ھاروست ھاوس، بیل گیلھام، تضمین مادام •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رستاخیزالھام گرفتن از 
 59درس  11فصل 

 
اسطۀ رستاخیز عیسی مسیح وھرحمت عظیم خود ما را ب پدر خداوند ما عیسی مسیح کھ از خدا و سپاس بر

 زنده. یبرای امید تازه بخشید، یداز مردگان تول
 3: 1پطرس 1-        
 

 چیز ممکن است....برای خدا ھمھ
 26: 19متی -        
 

مرگ عیسی، اجازه دادند جسد او از صلیب پایین آورده شود. ھنگام غروب سربازان پس از اطمینان از 
ای نھادند کھ با سنگی بزرگ، درگاه آن ُمھر شد. بھ اصرار رھبران دینی، سربازانی بھ جسد را در مقبره

ان داشتند، با سردرگمی و فقدنگھبانی از مقبره گماشتھ شدند. آن زمان برای کسانی کھ عیسی را دوست می
 بزرگی ھمراه بود.

 
 دم روز سوم پس از برصلیب شدن عیسی، گروھی از زنان بھ دیدن مقبره رفتند. در سپیده 

آنھا اولین کسانی نبودند کھ بھ آنجا رفتند. پیشتر، فرشتۀ خدا از آسمان فرود آمده بود. سربازانی کھ از مقبره 
کھ ورودی مقبره را بستھ بود، بھ کناری کردند، از ترس میخکوب شدند، و آن فرشتھ سنگی نگھبانی می

 غلتانید.
 

 مقبره خالی بود! عیسی درست ھمانطور کھ وعده داد، از مردگان برخاستھ بود!
 
 11امید، فصل -        
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 مشاھده و بررسی

 
نچھ آچند درس گذشتھ بھ بعضی تعلیمات "گوشتی" دربارۀ رستاخیز عیسی اختصاص یافت. اکنون بیایید 

بھ آن پرداختیم، برای شخص خودمان بھ کار ببندیم. با خواندن روایت امید در باال، و مدٌ  در آن دروس
ی کھ . برای آنانبگذاریدعیسی خودتان را جای دوستداران  اید، سعی کنیدنظر داشتن آنچھ تا بھ حال آموختھ

 داشتند، آن زمان با سردرگمی و فقدان بزرگی ھمراه بود. می عزیزعیسی را 
 

او فقط یک رھبر دینی محبوب عوام کرده بود. ر از امید و آرزو (رویا) دل و ذھن پیروانش را پُ  عیسی
ای مدفون شده باشد، او کسی بود کھ بھ ھمۀ جوانب زندگی آنھا معنی و ھدف بخشید. وقتی نبود کھ در مقبره

در پس آن سنگ بزرگی کھ بر درگاه مقبره  ،از دنیا رفت، چیزی در درون آنھا ُمرد. دلیل آنھا برای زندگی
 قرار گرفتھ بود، مدفون گشت.

 
ی بھ شاید کس بخشید؟اید کھ الھام بخش زندگیتان بود و بھ آن معنی مییی بودهآرزوآیا تا بحال شاھد مرگ 

ای دنبال ی براید راھیتان ناممکن است، یا شرایط زندگیتان تغییر کرده و دیگر نتوانستھشما گفتھ انجام آرزو
 ت.یتان از بین برده اسامید شما را برای دستیابی بھ آرزوبیابید. آن تغییر ھر چھ بوده، ھمۀ  آرزوکردن آن 

 
دانیم کھ عیسی برخاست و با او امید عزیزانش نیز دوباره زنده شد! البتھ، در ادامۀ روایت رستاخیز، می

ارد. ای شخصی دخیز عیسی، این واقعھ عمیقأ جنبھاما فراتر از ھر الھیات یا اثبات واقعیت تاریخی رستا
د، گویندانیم برای خدا ھیچ غیرممکنی وجود ندارد! مھم نیست دیگران چھ میرستاخیز است کھ میبخاطر 

یتان مرده است... برای خدا ھیچ رسد آرزویا شرایط چقدر سخت و دشوار است، حتی اگر بھ نظر می
 بخشد!سی از مردگان بھ قلب نومید، امید میغیرممکنی وجود ندارد! رستاخیز عی

 
 پرسش و تأمل

 
برای شما چھ معنایی  اید؟ آن آرزوی گرانبھا را تجربھ کردهآرزورویا و تابحال مرگ یک آیا  •

ی از بین رفت چھ احساسی داشتید؟ امروز نسبت بھ این موضوع چھ داشت؟ چرا از بین رفت؟ وقت
 احساسی دارید؟

 
د اید؟ ھرچنچیزی کھ دیگر امیدتان را برای انجامش از دست داده –آیا کار ناتمامی در زندگی دارید  •

کنیم، یا امیدھایی کھ منتظر انجامشان ھستیم، از جانب خدا نیست، اما این ھمۀ آرزوھایی کھ می
. نیست بخشیامیدبرای آرزوھا و انتظاراتی کھ خدا در قلب ما گذاشتھ نیز مکان  بھ ھر جھتدنیا 

شود، بدانیم کھ دست خدا در کار بوده و او جالل گاھی باید آرزویی بمیرد، تا وقتی دوباره زنده می
 یابد. آیا موردی در زندگیتان وجود دارد کھ نیازمند رستاخیز است؟ آن مورد چیست؟

 

 گیری و عملتصمیم
 

اختصاص دھید و در آن از خدا بخواھید کھ پس از خواندن این درس، شاید الزم باشد وقتی را بھ سکوت 
اند کھ دیگر اصأل با قلبتان صحبت کند. شاید آرزوھایی کھ خدا در دلتان نھاده، آنقدر عمیق دفن شده
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ای چ مقبره: ھی، اما یادتان باشدایدتوانید آنھا را ببینید. شاید شما از آنھا دست کشیده یا فراموششان کردهنمی
ھ بتواند قدرت رستاخیز خدا را در خود نگاه دارد! بگذارید ھمین قدرت سنگ تردید آنقدر عظمت ندارد ک

ای بغلتاند، و آرزوھایی کھ خدا بھ شما بخشیده، دوباره زنده شوند. دعا کنید کھ و ترس شما را بھ گوشھ
 حقیقت خدا، حقیقت شما گردد.

 
 را یاری بدھد: شاید در نظر گرفتن دعای زیر بھ عنوان دعای قلبی خودتان، شما

 
 پدر قادر متعال، 

 ھا ھستی.ام. تو بھ راستی خدای غیرممکنقدرتی را کھ تو در رستاخیز پسرت عیسی نشان دادی، دیده
گویم، اگر دانۀ گندم در خاک شکند، اما عیسی گفت: "آمین، آمین، بھ شما میمرگ و خسارت دل را می

). چیزی کھ بھ نظر من 24: 12آورد" (یوحنا بمیرد باِر بسیار میماند؛ اما اگر نیفتد و نمیرد، تنھا می
ام، ولی چون کننده است شاید از دید تو اینچنین نباشد. من ................... را از دست داده و نومید نھایی

ل اام. بخاطر محبت عظیم توست کھ من اینجا در حتو خدای رستاخیز ھستی، امیدم را بھ تو از دست نداده
خواھم ). از تو می23-22: 3شود. (مراثی زوال است؛ آنھا ھر بامداد تازه میدعا ھستم. رحمتھای تو بی

دھد، دوباره زنده کنی! مقبرۀ خالی عیسی برای من امیدبخش آن چیزھایی کھ در زندگی من تو را جالل می
 باشم.دھد تا ھر روز در زندگیم بھ تو ایمان داشتھ و بھ من دلیلی میاست، 

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
وال، مقدس پِنینسدیسکاِوری، خدمات کلیسای معتقد بھ کتاب ِری سی. ستِدَمن، امید زنده. (انتشارات •

1995 .()http://www.raystedman.org/misc/3565.html( . 2006دسامبر 1برداشت. 
 

 .1999، 1993غلتاند. گروه انتشارات دبلیو، َمکس لوکادو، او ھنوز سنگھا را می •
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 کالم آخر
 60درس  11فصل 

 

گفتم؛ اینکھ تمام آنچھ در تورات ) آنگاه بھ ایشان گفت: "این ھمان است کھ وقتی با شما بودم، می44(آیھ 
) سپس، ذھن ایشان را 45دربارۀ من نوشتھ شده است، باید تحقق یابد." (آیھ موسی و کتب انبیا و زبور 

) و بھ ایشان گفت: "نوشتھ شده است کھ مسیح رنج 46روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را دریابند. (آیھ 
ۀ ) و بھ نام او توبھ و آمرزش گناھان بھ ھم47خواھد دید و در روز سوم از مردگان برخواھد خاست، (آیھ 

) شما شاھدان این امور ھستید. (آیھ 48قومھا موعظھ خواھد شد و شروع آن از اورشلیم خواھد بود. (آیھ 
) من موعود پدر خود را بر شما خواھم فرستاد؛ پس در این شھر بمانید تا آنگاه کھ از اعلی با قدرت 49

 آراستھ شوید."

 49-44: 24لوقا -       

آنچھ بھ واسطۀ انبیا در اعصار گذشتھ بیان شده ایعی کھ اتفاق افتاده، در نور وقاو ذھن ایشان را باز کرد تا 
بود، درک کنند. برایشان توضیح داد کھ برای آمرزش گناھان، الزم بود کھ او رنج مرگ را بکشد و سپس 
از مردگان برخیزد. دربارۀ پادشاھی خدا بھ ایشان گفت کھ تمامی قدرت در آسمان و بر زمین بھ او سپرده 

، دوستدارانشنزد پدر برود، و مکانی را در آسمان برای ھمۀ یده بود کھ عیسی شده است. اکنون زمان آن رس
بخشد تا آماده کند. عیسی بھ پیروانش وعده داد کھ بھ زودی روح خدا خواھد آمد و بھ ایشان قدرت می

راستی، محبت و آمرزش او را با تمامی جھان در میان بگذارند. پس از گفتن این مطالب، عیسی از آنان 
 دا گشتھ، بھ آسمان بھ میان ابرھا صعود کرد.ج

 11امید، فصل -       

 

176 
 



 مشاھده و بررسی
 

کنیم. بھ ھمین دلیل، کالم آخر معموأل کنیم زمان کوتاه است، کلماتمان را بھ دقت انتخاب میوقتی حس می
ش خیزش و پیدھد. عیسی پس از رستاھا را تغییر میاھمیت بیشتری دارد، و حتی کالمی است کھ زندگی

 از صعود بھ آسمان، وقت باارزشی را با پیروانش صرف کرد. در طول این مدت، برایشان توضیح داد:
 

ی اعیسی توضیح داد کھ مرگ و رستاخیز او ھمگی، قسمتی از نقشھ –چھ اتفاقی برایش افتاده است  •
 بمیرد.گویی شده است. الزم بود کھ برای آمرزش گناه بود کھ در کالم خدا پیش

 
در شب پیش از برصلیب شدن، عیسی بھ شاگردانش  –بعد از آن برای ایشان چھ اتفاقی خواھد افتاد  •

). اما این 3-2: 14رود تا مکانی برای ایشان در آسمان آماده کند (یوحنا گفت کھ بھ نزد پدر می
). 20-16: 14یوحنا وعده را نیز داد کھ مددکار (مدافعی) دیگر را از نزد پدر نزد ایشان بفرستد (

ای را کھ بھ شاگردانش داده بود تصریح نمود و گفت با نزدیکتر شدن زمان جدایی عیسی، او وعده
خواند، خواھد فرستاد القدس میمقدس او را روحآن شخص را کھ در واقع روح خداست و کتاب

 ).32: 5؛ 31: 4؛ 33، 17: 2(اعمال 
 

روانش عیسی بھ پی –ه بھ او در چھ چیز استقامت نشان دھند پیروانش باید تا پیش از پیوستن دوبار •
اند با ھمۀ دنیا، با مردم ھمۀ حقیقتی را کھ شاھد آن بودهگفت کھ تا پیش از بازگشتش، آنھا باید 

 قومھا در میان بگذارند.
 

و س، القددر فصل بعد کھ آخرین فصل مطالعۀ ماست، نگاھی دقیقتر بھ وعدۀ عیسی برای فرستادن روح
نیز بھ دستورالعملھای او برای اعالم حقیقت او بھ تمامی جھان، خواھیم انداخت. اما در درس حاضر، بھتر 

مان دربارۀ مرگ و رستاخیز عیسی را با بررسی این موضوع در زمینۀ نقشۀ بزرگ خدا، است کھ مطالعھ
 بھ پایان برسانیم. 

 
داد، گفت و انجام میھ کنید کھ ھرآنچھ عیسی می، بھ این نکتھ توج24از لوقا  45و  44در آیات اول، 

اما برخی ھای انبیا و مزامیر آمده بود. تحقق ھمۀ آن چیزھایی بود کھ دربارۀ او در شریعت موسی، نوشتھ
تنظیم  اش را طوریھای قدما باخبر بود، بھ سادگی زندگیاند کھ چون عیسی از نوشتھاز منتقدان چنین گفتھ

تواند یک یا دو اتفاق را تنظیم کند یا حتی مرگ خود را بھ نوعی تحقق بخشد. شخص می کرد تا آنھا رامی
را مرور کنید).  4ھماھنگ سازد، اما بھ یاد داشتھ باشید کھ عیسی صدھا نبوت را بھ انجام رسانید (درس 

ن ایشان سی "ذھتواند رستاخیز خود را نیز از قبل ترتیب بدھد؟! وقتی عیبعالوه، یک انسان فانی چطور می
ده ماند کھ او شخصیت مرکزی بورا روشن ساخت تا بتوانند کتب مقدس را دریابند"، دیگر شکی باقی نمی

 است!
 

گ اند. مرھمچنین در نظر داشتھ باشید کھ ھیچکدام از این وقایع بھ طور "اتفاقی" برای عیسی روی نداده
توان رھبران دینی عبرانیان یا عمھ نبود. نمیاو ھرقدر ھم کھ کریھ بوده باشد، اما عیسی ھرگز یک ط

تواند زندگی فرماندار خارجی را برای مرگ عیسی مقصر دانست. عیسی شخصأ ادعا کرد کھ کسی نمی
دھم. اختیار دارم آن را بدھم و اختیار دارم آن را بازستانم" او را بگیرد، و گفت: "من بھ میل خود آن را می
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کسی را برای مرگ عیسی مقصر قلمداد کرد، آن شخص من و شما، و ھر  اگر بتوان). 18: 10(یوحنا 
 دھنده دارد!کسی است کھ تا بھ حال با گناه متولد شده و نیاز بھ نجات

 
 پرسش و تأمل

 
ی یافتھ امقدس و داستان عیسی روشنی تازهآیا در نتیجھ مطالعۀ دروس امید، دید شما نسبت بھ کتاب •

 بدھید کھ این دروس چھ تأثیری در دیدگاه شما داشتھ است؟ است؟ اگر چنین است، توضیح
 

در نظر داشتھ باشید کھ اگر شما تنھا شخص گناھکار در جھان بودید، گناه شما برای فرستادن  •
داد. آیا خودتان را بھ عنوان کرد، و او با اشتیاق این کار را انجام میعیسی بر صلیب کفایت می

 تان چیست؟بینید؟ دلیل جواب مثبت یا منفیخدا می یکی از شخصیتھای داستان بزرگ
 

 گیری و عملتصمیم
 

 شویم. امان دارد این موضوعات را (دستکم با زمینۀ این دروس) دوبارهمان نزدیک میبھ انتھای مطالعھ
خواھید دوباره بخوانید و بررسی کنید، ھرچھ زودتر این وقت را مرور نکنید. اگر مطلبی ھست کھ می

شت پاید، کار ناتمامی با خدا دارید، آن را اختصاص بدھید. اگر در نتیجھ آنچھ در حین این مطالعھ فھمیده
 گوش نیندازید. بلکھ حسابتان را با خدا تصفیھ کنید و ھرگونھ راھنمایی کھ در این زمینھ نیاز دارید، بگیرید.

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
). 1989مارس  26از موعظۀ —2006دیزایرینگ گاد،  خدماتجان پایپِر، شادی قطعی. ( •

)http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/671_Irrevocable_Joy/( . برداشت
 .2006دسامبر  2
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 آمدن روح
 61درس  12فصل 

 
و من از پدر خواھم خواست و او مدافعی دیگر بھ شما خواھد داد کھ ھمیشھ با شما باشد، یعنی روح راستی 

شناسید، چرا کھ شناسد؛ اما شما او را میبیند و نھ میتواند او را بپذیرد، زیرا نھ او را میکھ جھان نمی
آیم. پس از اندک میگذارم، نزد شما نمی َکسگزیند و در شما خواھد بود. شما را بیمسکن مینزد شما 

خواھید زیست. در آن  ، شما نیزامو چون من زنده ،خواھید دید ، اما شماجھان دیگر مرا نخواھد دید زمانی
 روز خواھید دانست کھ من در پدر ھستم و شما در من و من در شما.

 
 20-16: 14نا یوح-        
 

ی ھمچون صدای وزش صدای جا جمع بودند کھ ناگاه در یک فرارسید، ھمھ یکدلروز پنتیکاست  چون
 ھایی دیدند ھمچونای را کھ در آن نشستھ بودند، بھ تمامی پُر کرد. آنگاه زبانھتندبادی از آسمان آمد و خانھ

ونھ گالقدس پُر گشتند و آنگرفت. سپس ھمھ از روحھای آتش کھ تقسیم شد و بر ھر یک از ایشان قرار زبانھ
گفتن آغاز کردند. و در آن روزھا، یھودیان بخشید، بھ زبانھای دیگر سخنکھ روح بدیشان قدرت تکلم می

بردند. چون این صدا برخاست، جماعتی گرد سر میخداترس، از ھمۀ ممالک زیر آسمان، در اورشلیم بھ
 گویند.شنیدند کھ آنان بھ زبان خودش سخن میا ھر یک از ایشان میآمده، غرق شگفتی شدند، زیر

 6-1: 2اعمال -        
 

 گویند.شنویم کھ اینان بھ زبان ما مدح اعمال عظیم خدا را می... ھمھ می
 
 11: 2اعمال -        
 

ھنوز بیش از چند روز از صعود عیسی بھ آسمان نگذشتھ بود، و پیروانش در یکجا جمع بودند. ناگھان 
ھای آتش دیدند کھ بر ھایی مثل زبانھصدایی مانند تُندباد از آسمان آمد و آن خانھ را پُر ساخت. آنھا زبانھ
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ع بھ سخن گفتن بھ زبانھای قدوس خدا گشتند و شرو ھر یک از ایشان قرار گرفت.  ھمگی پُر از روح
کس نماندند، دیگری غیر از زبان خودشان کردند. ھمانطور کھ عیسی وعده داده بود، پیروانش تنھا و بی

 ساخت، در ایشان نمایان بود.زیرا حضور او بوسیلۀ روح خدا کھ ایشان را پُر می
 
 12امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

او بھ  گذارد.کس نمیشدنش بھ شاگردان خود وعده داد کھ آنھا را یتیم و بی عیسی در شب قبل از برصلیب
)، تا ھمیشھ با 16: 14القدس را کھ مدافع و مددکار است خواھد فرستاد (یوحنا ایشان گفت کھ پدر روح

و مد القدس آایشان بماند. پنجاه روز پس از رستاخیز (روز پنتیکاست)، وعدۀ عیسی بھ انجام رسید. روح
 پیروان عیسی را پُر ساخت.

 
کند. "انسان را بھ صورت خود شبیھ خود خدا دربارۀ خود با ضمیر جمع صحبت می 26: 1در پیدایش 

عیسی گفت: "پس بروید و ھمۀ قومھا را شاگرد سازید و ایشان را بھ نام پدر و  19: 28بسازیم." در متی 
قدس مگویند کھ کتابآیات دیگر) از حقیقتی سخن می القدس تعمید دھید." این آیات (و بسیاریپسر و روح

)، و سھ در 4: 6کند. خدا یکتاست (تثنیھ اش ارائھ نمیدھد، ھرچند لزومأ توضیحی دربارهآشکارا تعلیم می
یک است. او یک خدا با سھ بخش مختلف نیست. او سھ خدای مجزا در یک جمع نیست. خدا سھ در یک 

نماید، اما شود، و ھرچند کالم خدا از آن حمایت میموزۀ تثلیث شناختھ میاین حقیقت بھ عنوان آاست. 
 ھمچنان در ذھن بشر یک معما و راز پوشیده است.

 
القدس نیز ھمان گوید، برای روحمقدس دربارۀ پدر و پسر بھ عنوان خدا سخن میھمانطور کھ کتاب

 صفات الھی را بھ شرح زیر قائل است: 
 

 )14: 9بدون ابتدا و انتھا (عبرانیان  –جاودانی (ازلی و ابدی)  •
 )5: 13دارای قدرت مطلق (لوقا  – مطلققادر  •
 )7: 139جا حاضر است (مزمور در یک زمان در ھمھ –جا حاضر ھمھ •
 )11و10: 2قرنتیان 1چیز (دانا بر ھمھ –دانای مطلق  •

 
گویند کند. اکثر الھیدانان میدارد، اما جلب توجھ نمیالقدس ھرچند خداست، تمامی صفات الھی را روح

) شخصیت و حضور عیسی مسیح در خدای سازیگری و بازنمود (آشکار القدس بیشتر میانجیخدمت روح
القدس عیسی را ، عیسی گفت: "کسی کھ مرا دیده، پدر را دیده است." روح9: 14پدر است. در یوحنا 

 سازد.عیسی پدر را آشکار می ) و26: 15کند (یوحنا آشکار می
 

کند کھ خدا محبت است. در نظر داشتھ باشید کھ برای ابراز محبت، باید بیان می 16: 4یوحنا 1مسیح در 
رای ب یآورند کھ خدا انسان را آفرید تا طرف مقابلطرف مقابلی نیز وجود داشتھ باشد. برخی استدالل می

یرا از ازل، خدای تثلیث طرفی برای ابراز محبت در میان ابراز محبت او باشد. اما ضرورتی نداشت ز
کی نھایت محبت و حیات از یبنابر توصیف یکی از الھیدانان، تثلیث انفجار بیخود داشتھ است! در واقع، 

 دربارۀ انفجار جاودانی کمی فکر کنید. 2بھ دیگری است!
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نمود تا وارد این شراکت صمیمانھ و ابدی  القدس کھ آمد تا پیروان عیسی را پر سازد، ایشان را مجھزروح

القدس بود، بشوند، و در آن سھیم گردند. این ھمان موضوعی است کھ عیسی در کھ میان پدر، پسر و روح
گوید: "در آن روز خواھید دانست کھ من در کند و میدر باال توصیف می 14آخرین آیھ منتخب از یوحنا 

 ."پدر ھستم و شما در من و من در شما
 

ای خدا ھالقدس، با قدرت بیرون رفتند و بھ زبانی آسمانی از شگفتیپیروان عیسی پس از پر شدن از روح
ھ دیگران بالقدس بود کھ عیسی را گویند. این روحشنید کھ آنھا بھ زبان خودش سخن میگفتند، و ھرکسی می

 ن است!القدس ھماکار روح شناساند، و اکنون نیزمی
 

 پرسش و تأمل
 

سال پیش، یک پروفسور الھیات،  20ھای زیادی برای تشریح آموزۀ تثلیث ارائھ شده است. حدود تحلیل
تحلیلی را با دانشجویان در میان گذاشت، و تثلیث را با ابعاد طول، عرض و ضخامت یک کتاب مقایسھ 

ا بھ طور مجز توانکرد. طول کتاب، عرض آن نیست؛ عرض آن نیز، ضخامتش نیست. این سھ بعد، را می
توصیف کرد، با اینحال بھ ھمدیگر مرتبط ھستند. اگر یکی از این ابعاد را برداریم، دیگر یک کتاب را 

بھ ھمین ترتیب، خدای تثلیث سھ عضو مجزا دارد کھ بھ ھمدیگر مرتبط ھستند، و اگر  3کنیم.توصیف نمی
 بخواھیم یکی از آن را برداریم دیگر خدایی نداریم.

 
تواند ما را قادر سازد تا راز غیرقابل درک تثلیث را کامأل درک چ تحلیلی بھ خودی خود نمیمطمئنأ ھی

دھند. آیا تشبیھ باال برای درک تثلیث کمکی بھ شما کرد؟ دلیل جواب ھا ما را یاری میکنیم. اما این تحلیل
 کمک کنید؟توانید بھ شخص دیگری برای درک راز تثلیث تان چیست؟ چطور میمثبت یا منفی

 
 گیری و عملتصمیم

 
نویسد: "اینک ) می13: 15ھمانطور کھ پولس رسول در انتھای بحث خود در کتاب رومیان (رومیان 

القدس، سرشار از خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان داشتن آکنده سازد تا با قدرت روح
ای بسازیم کھ او را تکریم نماید. او قوت خودمان، زندگی بدیھی است خدا انتظار ندارد ما بھ امید باشید."

القدس تکیھ کنیم. وضعیت قدم برداشتن شما با خدا چگونھ است؟ آیا خستھ و مانده خواھد تا بر روحاز ما می
اید؟ عیسی گفت: "بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، کھ من بھ شما استراحت خواھم شده

). لحظھ بھ لحظھ، با ایمان، بھ خدای پدر توکل کنید تا حضور عیسی را در شما و 28: 11ی بخشید" (مت
 القدس اجازه دھید کھ دائمأ شما را پُر کند.القدس آشکار سازد. بھ روحبوسیلۀ شما، بواسطۀ قدرت روح

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
). 2نمایش: اعمال  – 96القدس (اوربانا ھ آتیِنچیا، شھادت تجربۀ حضور و قدرت خدای روحیورگِ  •

. )http://www.urbana.org/_articles.cfm?RecordId=681(). مشارکت مسیحی اینتروارسیتی/ آمریکا(
 .2006دسامبر  8برداشت 
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). 2006بیایید دلیل بیاوریم، خدمات ھایِمر، تثلیث چیست؟ (مایک اُپِن •
)http://www.letusreason.org/Trin7.htm( . 2006دسامبر  8برداشت. 

 
). کلیسای جھانی خدا 2004القدس حضور شخصی خود خداست (پال کرول، روح •

)http://www.wcg.org/lit/God/presence.htm#_ftn2( . 2006دسامبر 11برداشت. 
 

). المللیکروِسیدفورکرایست، بینسایتی بھ ھمت کمپس، EveryStudent.com ©القدس کیست؟ (روح •
)http://www.everystudent.com/forum/hspirit.html( . 2006دسامبر  8برداشت. 

 
). 2006خدمات دیزایرینگ گاد، توانیم بھ قدرت ملبس شویم؟ (جان پایپِر. چگونھ می •

(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/TopicIndex/4/654_How_Can_We_be_Clothed_with_Pow
er/)  . 2006دسامبر 11برداشت. 

 
 راز کلیسا

 62درس   12فصل 
 
 

پس پیام او را پذیرفتند و تعمید گرفتند. در ھمان روز حدود سھ ھزار تن بدیشان پیوستند. آنان خود را وقف 
تعلیم یافتن از رسوالن و مصاحبت و پاره کردن نان و دعا کردند. اما بھت و حیرت بر ھمھ مستولی شده 

بردند و در سر میرسید. مؤمنان ھمھ با ھم بھبسیار بھ دست رسوالن بھ ظھور میبود، و عجایب و آیات 
فروختند و بھای آن را برحسب نیاز ھرکس بین ھمھ ھمھ چیز شریک بودند. امالک و اموال خود را می

 کردندھای خود نیز نان را پاره میآمدند و در خانھکردند. ایشان ھر روز، یکدل در معبد گرد میتقسیم می
گفتند. تمامی خلق ایشان را عزیز خوردند و خدا را حمد میو با خوشی و صفای دل با ھم خوراک می

 افزود.یافتگان را بھ جمعشان میداشتند؛ و خداوند ھر روزه نجاتمی
 
 47-41: 2اعمال -       
 

دیگران اعالم کردند. و از آن روز، پیروان عیسی بھ جھان رفتند و حقیقت، محبت و آمرزش خدا را بھ 
داد، مثل شفای القدس کارھایی را انجام دادند کھ وقتی عیسی در میانشان بود انجام میآنھا بواسطۀ روح

 یافت.بیماران، بیرون راندن ارواح خبیث، و آشتی دادن مردم با خدا. و شمار آنان ھر روز افزایش می
 
 12امید، فصل -       
 

 مشاھده و بررسی
 

العاده متولد شد. آن را کھ اکثر مردم بھ نام القدس پیروان عیسی را پُر ساخت، چیزی خارقروحروزی کھ 
نویسد: "رازی ، پولس دربارۀ آن می10-9: 3خواند. در افسسیان مقدس یک راز میشناسند، کتابکلیسا می

شده بود؛ تا اکنون از را... کھ طی اعصار گذشتھ نزد خدایی کھ ھمھ چیز را آفرید، پوشیده نگاه داشتھ 
 طریق کلیسا حکمت گوناگون خدا بر ریاستھا و قدرتھای جایھای آسمانی آشکار شود."
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ی از این دھد. بعضمقدس استعارات مختلفی را برای توصیف ارتباط میان عیسی و کلیسایش ارائھ میکتاب
 استعارات عبارتند از:

 
 ).8-4: 2پطرس 1اصلی آن است ( زیربنایی کلیسا معبد زنده و عیسی سنگ •
 ).21-19: 10، عبرانیان 9: 2پطرس 1ملتی از کاھنان سلطنتی و عیسی کاھن اعظم است (کلیسا  •
 ).20: 13، عبرانیان 11: 10کلیسا رمۀ خدا و عیسی شبان است (یوحنا  •
 ).5: 15ھای مربوط بھ عیسایی ھستند کھ تاک است (یوحنا اعضای کلیسا شاخھ •
 ).7: 19، مکاشفھ 32-31: 5عیسی داماد است (افسسیان  کلیسا عروس و •

 
دھند، اما شاید ھیچکدام نتوانند این ارتباط را بھتر از ھرکدام از این استعارات تصویری غنی بدست می

د، کھ او کنکلیسا را بھ عنوان بدن مسیح عیسی توصیف می ،بازگو کنند. این قسمت از کالم 12قرنتیان 1
دانیم کھ عیسی در خوانیم). در زمان حاضر، میمی 23: 5ھمانطور کھ در افسسیان سر این بدن است (

) و برای آنان 2: 14کند (یوحنا کنار پدر در آسمان است. او مکانی را برای ایمانداران بھ خود آماده می
ا لیسالقدس از طریق بدنش، یعنی کبواسطۀ روح). اکنون، حضور او بر زمین 34: 8در دعاست (رومیان 

کلیسا بازوان، دستھا، پاھا، چشمان و دھان او در این جھان ھستند.  شود. در این توصیف، اعضاینمایان می
 کند. القدس ھدایت میعیسی بھ عنوان َسِر این بدن، فعالیت کلیسا را بر زمین بواسطۀ روح

 
 مدٌ نظر قرار دھید:در تشبیھ بدن فیزیکی بھ ارتباط میان عیسی و کلیسایش، این دو حقیقت را 

 
ھمۀ قسمتھای بدن برای تشکیل یک واحد کارآمد و کامل، ضروری ھستند. اگر یکی از اعضای  .1

 کشد.بدن ضعیف یا ناقص باشد، تمامی بدن رنج می
 
کند. ھمانطور کھ انگشت فقط در زمینۀ یک بدن فعال است کھ ھر عضو ھویت خود را کشف می .2

 تواند جداانجام دھد، بھ ھمان شکل نیز یک پیرو عیسی ھرگز نمیتواند کارش را جدا از دست نمی
 از ارتباطی درست با بدن عیسی، ھویت خودش را دریابد.

 

 پرسش و تأمل
 

کدامیک از پنج تشبیھ مربوط بھ ارتباط میان عیسی و کلیسا برای شما بیشترین معنا را داشت؟  •
 چرا؟

 
وضیح تان را تعیسی ھستید؟ دلیل جواب مثبت یا منفیای از بدن کنید قسمت حیاتیآیا احساس می •

 دھید.
 

 توانید بکنید؟تر با بدن عیسی چھ میبرای برقرار کردن ارتباط حیاتی •
 

 گیری و عملتصمیم
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کلیسای جھانی نمودی از کلیساھای محلی در اجتماعات اطراف دنیاست. ھدف از این مطالعھ ھدایت شما 
مقدسی برای پیروان عیسی است کھ لکھ تأکید بر ضرورت کتاببھ سمت یک فرقۀ مشخص نیست، ب

 ).25: 10کنند (عبرانیان یک کلیسای محلی  گیر فعالیتھایدرخود را وفادارانھ 
 

 مسئولیت ھر پیرو عیسی این است کھ:
 

) ایمان بھ مسیح عیسی بھ عنوان راه 1کلیسایی بیابد کھ بھ روشنی دربارۀ موارد زیر تعلیم دھد:  •
 مقدس بھ عنوان کالم خداکتابکل ) تأیید 2مندی از حیات جاویدان، و خدا و بھرهشناخت 

 در خدمت بدن باشید تا خدا شما را بھ کار گیرد و رشد کنید. یدتوانببینید کھ در چھ قسمتی می •
 بھ یک کلیسای محلی وفادار بمانید. با سرسپردگی •

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
دیسکاِوری، خدمات کلیسای معتقد بھ  سیان: فراخواندن مقدسین. (انتشاراتِری سی. ستِدَمن، افس •

دسامبر  11برداشت . )http://www.pbc.org/library/files/html/0250.html(). 1967مقدس پِنینسوال، کتاب
2006. 

 .2006دسامبر  11. برداشت (http://en.wikipedia.org/wiki/Church)). 2006پیدیا، کلیسا (ویکی •
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 کاری در حال توسعھ –کلیسا 
 63درس  12فصل 

 
گونھ کھ مسیح نیز کلیسا را محبت کرد و جان خویش را فدای ای شوھران، زنان خود را محبت کنید، آن

گونھ کلیسا را طاھر ساختھ، تقدیس نماید، و کلیسایی درخشان را را بھ آب کالم بشوید و اینآن نمود، تا آن 
 عیب باشد.نزد خود حاضر سازد کھ ھیچ لک و چین و نقصی دیگر نداشتھ، بلکھ مقدس و بی

 
 27-25: 5افسسیان -        
 

 مشاھده و بررسی
 

کردن عیسی این بوده کھ: "کلیسا پُر از افراد ریاکار است"؟ اید کھ دلیلش برای رد آیا تا بحال کسی را دیده
ر جریان دگیر است. وقتی بعضی از فعالیتھا یا صحبتھای غریبی کھ در کلیسای امروز این احساسی ھمھ

گیریم، درک ھای خوبی برای پیروان عیسی نیستند، در نظر میاست و یا رھبران کلیسا را کھ نمونھ
 شود. اما آیا این دلیل خوبی برای رد کردن عیسی است؟آسانتر مییسا رویگردانی مردم از کل

 
سازان کالسیک مانند موتزارت، باخ، و بتھوون بھ عنوان استادان فن شناختھ در جھان موسیقی، آھنگ

شوند. تجربۀ گوش دادن بھ اجرای یکی از کارھای آنان بوسیلۀ ارکستر سمفونی بزرگ جھانی، انسان می
د، کننای کالس پنجم دبستان سعی در اجرای ھمان اثر میھسازد. اما وقتی یک گروه از بچھیرا شیفتھ م

ثر او را ھا ااندازه متفاوت است. ھیچکس نبوغ باخ را ھنگامی کھ دستھ ارکستر کالس پنجمینتیجۀ کار بی
ا عیب است. اما وقتی کلیسگری آنھا کامأل قابل انتظار برد. ناشیکنند، زیر سئوال نمیبا ناشیگری اجرا می

 برند. و نقص دارد، بسیاری از مردم ارزش پیروی از عیسی را زیر سئوال می
 

کند، باید از دو نکتھ آگاه باشد. اول، عیسی، صرفنظر فردی کھ عیسی را بخاطر کمبودھای کلیسا رد می
 و دوم، فقط این دلیل کھ عیسی عیب است.ای برای او باشد، خود کامل و بیاز اینکھ کلیسا چگونھ نماینده

نجام کند کھ او قادر بھ ادھند "کامل نکرده است"، ثابت نمیھنوز کلیسا، یا افرادی کھ کلیسا را تشکیل می
 این کار نیست یا این کار را انجام نخواھد داد. کلیسا کاری در حال توسعھ است.
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. عیب" گرددنقصی دیگر"، "مقدس و بیعیسی مراقب است تا سرانجام کلیسا بدون "لکھ و چروک و یا 
گذارد، شاید بھ نظر نتراشیده و نخراشیده بھ نظر بیاید. اما کلیسا، مانند طفلی کھ قدم بھ سنین نوجوانی می

آورد، روزی یک نوجوان خام و بدریخت بوده است. یک روز کلیسا ھر عروس زیبایی کھ نفسھا را بند می
)، 5: 22مقدس (مکاشفھ ). و بنا بر تعلیم کتاب7: 19گردد (مکاشفھ  شود تا عروس مسیح عیسیآماده می

 کلیسا تا ابد با مسیح سلطنت خواھد کرد!

 

 پرسش و تأمل
 

اید کھ کسی بگوید کلیسا پر از افراد ریاکار است؟ نظرتان دربارۀ این عبارت آیا تا بحال شنیده •
 چیست؟

 
تان را کمی توضیح خوب بوده یا بد؟ جوابست؟ آیا تجربۀ شخصی شما دربارۀ کلیسا چھ بوده ا •

 بدھید.
 

 گیری و عملتصمیم
 

ما شوند. اکنند، "در او" پارسا شمرده میھمانطور کھ در مطالعاتمان دیدیم، کسانی کھ بر عیسی توکل می
د، قادر انکنیم کھ کسانی کھ در او پارسا شمرده شدهبا چنین تعلیمی برخورد نمیمقدس در ھیچ جای کتاب

با عدالت و راستی عمرشان را سپری کنند. ھریک از پیروان عیسی کاری در دست  %100خواھند بود 
گیرد تا آنچھ را کھ عیسی در درون او بھ انجام رسانده، در بیرون نشان پیشرفت و توسعھ است، و یاد می

 ت.نطور طراحی کرده اسشود. خدا کلیسا را ایبدھد. و ھیچ مکانی بھتر از کلیسا برای رشد کردن پیدا نمی
 

اید چون از وضعیت کلیسا بیزارید، آنگاه تمرکزتان را از اگر ھنوز تصمیم بھ پیروی از عیسی نگرفتھ
روی کلیسا بردارید و رویتان را بھ جانب عیسی برگردانید. ادعاھای عیسی را براساس زندگی و شخصیت 

 خود عیسی بسنجید.
 

ست اید، امیدتان را از داید یا حتی بوسیلۀ آن آسیب دیدهدلسرد شده اگر پیرو عیسی ھستید، اما از کلیسا
کند! کلیسا بھ وجود شما نیاز دارد، ندھید. خدا امیدش را بھ شما از دست نداده و ھمواره شما را محبت می

جدا از یک ارتباط درست با بدن عیسی، ھرگز نخواھید توانست و ھمانطور کھ در درس گذشتھ دیدیم، 
 ان را در عیسی پیدا کنید.ھویتت

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
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متیو جی.سلیک، خدمات پژوھش و دفاعیات . (3َمت سلیک، سئواالت و مخالفتھا با مسیحیت، بخش  •
دسامبر  11برداشت . )htm-http://www.carm.org/40_objections/40.3( .)2006-1996مسیحی، 

2006. 
خوانند چھ؟ : پس اینھمھ ریاکارانی کھ خودشان را مسیحی میدشواربھ سئواالت  بسئواالت، جوا •

). 2006-1993کروسیدفورکرایست، شرکت.، ای جھانی کمپسخدمات بشارتی رسانھ(
)http://www.greatcom.org/resources/toughquestions/tq11/default.htm( . 2006دسامبر  11برداشت. 

 
 
 
 
 
 
 

 ھدف نھایی داستان بزرگ
 64درس   12فصل 

 
من دور شوید و بھ آتش  آنگاه پادشاه بھ آنان کھ در سمت چپ او ھستند، خواھد گفت: "ای ملعونان، از

 جاودانی روید کھ برای ابلیس و فرشتگان او آماده شده است...."
 41: 25متی -        
 

ای نرسیده، خدا برای چنانکھ آمده است: "آنچھ را ھیچ چشمی ندیده، ھیچ گوشی نشنیده، و بھ ھیچ اندیشھ
 دوستداران خود مھیا کرده است."

 9: 2قرنتیان 1-        
 

 ما بنابر وعدۀ او مشتاقانھ در انتظار آسمان و زمینی جدید ھستیم کھ منزلگھ پارسایی است.اما 
 
 13: 3پطرس 2-        
 

سرودند کھ: "تو سزاوار گرفتن طوماری و سزاوار گشودن مھرھای آن، چرا سان میو سرودی تازه بدین
ملت، برای خدا خریدی؛ و از آنان  کھ ذبح شدی، و با خون خود مردم را از ھر طایفھ و زبان و قوم و

 حکومتی ساختی و کاھنانی کھ خدمتگزار خدای ما باشند و اینان بر زمین سلطنت خواھد کرد."
 
 10-9: 5مکاشفھ -        
 

مھا وزیرا تو، و تنھا تو، قدوسی. ھمۀ ق"کیست کھ از تو نترسد، ای خداوند، و جالل نام تو را بھ آن ندھد؟ 
 پیشگاه تو بھ پرستش خواھند ایستاد زیرا کھ کارھای شریف تو اکنون آشکار شده است."خواھند آمد و در 

 4: 15مکاشفھ -        
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باری، از آن زمان تا بھ امروز ھمینطور بوده است. ھرگاه کسی با ایمان بھ عیسی بھ عنوان برۀ قربانی 
روح خدا بھ درون او آمده، حیات  شود وخدا و خداوند رستاخیز کرده، روی آورد، گناه او آمرزیده می

 آورد.جاویدان را برایش بھ ارمغان می
 

اند از عیسی پیروی کنند، بھ بیش از صدھا میلیون تن رسیده است. بر اساس شمار کسانی کھ تصمیم گرفتھ
سی عیداستان خدا، زمانی خواھد رسید کھ پیروان او مردمانی از ھر قبیلھ و قوم در زیر آسمان باشند. آنگاه 

 بازخواھد گشت، درست ھمانطور کھ وعده داد.
 

مانند و در مکانی کھ برای شیطان و اند، تا ابد از خدا جدا میآنانی کھ عیسی را در طی اعصار رد کرده
اند، حیات را آنطور کھ خدا در نظر بھ عیسی اعتماد کردهگیرند. کسانی کھ پیروان او آماده شده، قرار می

 .تا ابد، خواھند شناخت.داشتھ، ھمراه او.
 12امید، فصل -        
 

 مشاھده و بررسی
 

ارۀ اجتناب از صحبت درب، بحث دربارۀ جھنم است. اما اگر جھنم حقیقت داشتھ باشد، ھابحثناخوشایندترین 
پردازد. عیسی بیش مقدس بھ موضوع جھنم میتر است. صدھا متن در کتابحقیقت آن حتی غیرصمیمانھ

ت خواسنویسندگان کالم خدا دربارۀ جھنم صحبت کرد. جھنم حقیقت دارد و عیسی بھ روشنی میاز سایر 
 بھ مردم ھشدار دھد تا از گذراندن ابدیت در آنجا خودداری کنند.

 
) جھنم برای شیطان و فرشتگانش ساختھ شد، نھ برای 1در بررسی این موضوع باید ھشیار باشیم کھ: 

 آنھا رفتن بھ آنجا رااینطور نیست کھ عیسی مردم را بھ جھنم بفرستد، بلکھ ) 2)، و 41: 25انسان (متی 
). حقیقت این است کھ 48: 12خواھند نجات خدا بواسطۀ عیسی را بپذیرند (یوحنا گزینند زیرا نمیبرمی

ھر فردی کھ تا بحال متولد شده است، بدون پرداخت خونبھای گناھش بوسیلۀ عیسی و بدون پذیرش دعوت 
رفت. اگر با دید دیگری بھ موضوع نگاه کنیم، برای قبول آنچھ عیسی بجای وی انجام داد، بھ جھنم می خدا

دھد کھ آسمان چگونھ جایی است، پس اگر کسی عیسی را رد کند، در نتیجھ آسمان را نیز عیسی نشان می
 کند.رد می

 
تا این اندازه عظیم است. با ھیچ چیز فاصلھ و تقابل میان جاودانیت با عیسی و جاودانیت جدا از عیسی 

شویم کھ آنچھ خدا برای دوستدارانش مھیا کرده، آنقدر ، متوجھ می9: 2قرنتیان1قابل مقایسھ نیست. از 
) مقدسگنجد. اما از سایر آیات باال (و بسیاری آیات دیگر کتابانگیز است کھ در درک ما نمیشگفت

ساکن شوند و با خداوند شوند تا در آسمانی جدید و زمینی جدید می توان دانست کھ دوستداران خدا آمادهمی
 )!12: 86) و او را تا ابد جالل دھند (مزمور 5: 22سلطنت کنند (مکاشفھ 

 
مقدس روایت داستان خدا بوسیلۀ خود اوست، داستان بزرگی کھ در ابتدای این دروس، آموختیم کھ کتاب

بخشد. و با نزدیک کتاب مقدس بھ سراسر تاریخ بشر معنا می 1توضیحی برای ھمۀ داستانھای دیگر است.
بینیم کھ مقصود اصلی برکت دادن انسان است تا خدا بطور جاودانھ شدنمان بھ خاتمۀ این مطالعھ، می

متبارک خوانده شود و جالل یابد. ھدف از این داستان بزرگ جالل او است. جان پایپِر، الھیدان، اینطور 
ز ا شماریبی آمیز برانگیختۀ جمعنھایی تمامی چیزھا این است کھ خدا با احساسات محبتگوید: "ھدف می

 آیا این ھدف شما نیز ھست؟ 2از ھر قبیلھ و زبان و قوم و ملتی، پرستیده شود." بازخریدشدگان
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 پرسش و تأمل

 
آنان سرانجام در آن ھای خواھند بھ آسمان بروند زیرا بھ نظرشان عمیقترین خواستھبعضی از مردم می

کنند کھ تا ابد خوشحال خواھند بود. اما اگر جان پایپر بھ درستی مکان بھ انجام خواھد رسید. آنھا تصور می
ای در آسمان وجود خواھد داشت و آن ھدف خدا برای این جھان را خالصھ کرده باشد، آنگاه ھدف جاودانھ

و  رسدھای ما بھ انجام میھ، در آسمان عمیقترین خواستھجبران کمبودھای زندگی زمینی ما نخواھد بود. بل
دانیم، نخواھد خوشحال خواھیم بود، اما ضرورتأ آن شادی براساس آنچھ در این دنیا آن را خوشحالی می

شود! ھایش برآورده میبود. ھر شھروند آسمان بھ نوعی با سپردن خود بھ ھدف جالل خدا تا ابد، خواستھ
 : از خودتان بپرسید

 خواھم؟آیا جالل خدا چیزی است کھ من واقعأ می •
 

 خواھم؟آیا خدا کسی است من واقعأ می •
 

خواھم؟ بھ غیر از او چھ اگر جواب منفی است، دلیلش چیست؟ بھ غیر از او واقعأ چھ چیز می •
 کسی است کھ واقعأ بخواھم؟

 

 گیری و عملتصمیم
 

اھید خوتان مطمئن نیستید، اما میھنوز از مقصد جاودانی ایم. اگربھ انتھای این مطالعھ بسیار نزدیک شده
باشید، فورأ بھ بخش شناخت خدا در انتھای این راھنمای مطالعھ مراجعھ کنید، آن را بدقت بخوانید و تأمل 

 کنید.نمایید. آن را کنار نگذارید. شاید ابدیت نزدیکتر از آن باشد کھ فرکش را می
خواھید دربارۀ بھشت و آسمان بیشتر بدانید، بھ مراجعی کھ در زیر این یشناسید، اما ماگر خدا را می
 وار آمده، مراجعھ نمایید. لزومی ندارد کھ برای آموختن دربارۀ ابدیت صبر کنید.صفحھ، فھرست

 
 منابعی برای مطالعۀ بیشتر

 
در نور  . نویسنده ما را بھ زندگی1999َرندی آلکورن، در نور ابدیت. انتشارات واتربروک،  •

دھد تا دریابیم ھرآنچھ جانمان آرزومند آن است در آنجا کشد و بھ ما یاری میابدیت بھ چالش می
 خواھیم یافت.

  
مقدسی در . این کتاب پژوھشی کتاب2004َرندی آلکورن، آسمان. انتشارات تینِدیل ھاوس،  •

البتھ سئواالتی کھ زیاد توصیف آسمان است. بسیاری از ما سئواالت جدی دربارۀ آسمان داریم، و 
دھد تا درک بیشتر و عشق کند و ما را یاری میھم جدی نیستند. آلکورن بھ این مسائل اشاره می

  مان بیابیم.عمیقتری نسبت بھ مقصد ابدی
 

مسیحیت بھ خواب رفتھ: بیدار کردن اشتیاق بھ آسمان، در زمین. انتشارات نلسون بوکس، تِد ِدِکر،  •
 بارمانخواھد تا از خواب کسالتکشد و از ما میایمانداران مسیحی را بھ چالش می. نویسنده 2005
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مان را بھ یاد آوریم. ھدف او ایجاد اشتیاق برای میراث ابدی مرموز و بیدار شویم  و امید اصلی
-بریم، برنامھ می–بخشی است کھ خدا برای ما زمانی کھ پادشاھی او در آسمان را بھ میراث لذت

 کرده است. ریزی
 

. این مقالھ ابتدا در 2006-1997گارانتی،  تایمھام، تصور اشتباه. (خدمات الیفدکتر بیل گیل •
-http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/false) بھ چاپ رسید). یدر مجلۀ شاگرد 2000اکتبر 

notions ) 2006دسامبر  8. برداشت. 
 
 
 
 
 
 

 نقش شما در داستان بزرگ
 65درس   12 فصل

 
 القدس تعمید دھید...پس بروید و ھمۀ قومھا را شاگرد سازید و ایشان را بھ نام پدر، پسر و روح

 
 19: 28متی -        
 

 آنگاه بدیشان فرمود: بھ سرتاسر جھان بروید و خبر خوش را بھ ھمۀ خالیق موعظھ کنید.
 
 15: 16مرقس -        
 

 گناھان بھ ھمۀ قومھا موعظھ خواھد شد و شروع آن از اورشلیم خواھد بود.و بھ نام او توبھ و آمرزش 
 
 47: 24لوقا -        
 

و این مژدۀ پادشاھی در سرتاسر جھان اعالم خواھد شد تا شھادتی برای ھمۀ قومھا باشد. آنگاه پایان 
 فراخواھد رسید.

 14: 24متی -        
 

 شود.نخست باید انجیل بھ ھمۀ قومھا موعظھ 
 10: 13مرقس -        
 

خواھد ورزد، بلکھ با شما بردبار است، چھ نمیاش تأخیر نمیبرخالف گمان برخی، خداوند در انجام وعده
 خواھد ھمگان بھ توبھ گرایند.کسی ھالک شود بلکھ می

 9: 3پطرس 2-        
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 مشاھده و بررسی
 

کھ بر انسان آشکار شده است، بررسی کردیم:  در درس گذشتھ ھدف نھایی داستان بزرگ خدا را آنطوری
شماری از بازخریدشدگان از ھر قبیلھ و زبان و قوم و آمیز برانگیختۀ جمع بیکھ خدا با احساسات محبت "

، دیدیم کھ آنچھ خدا برای دوستدارانش 9: 2قرنتیان 1). از 9: 7، 9: 5(مکاشفھ  1ملتی، پرستیده شود"
گنجد. ھمچنین مشاھده کردیم کھ دوستداران خدا انگیز است کھ در ذھن ما نمیمھیا کرده است، آنقدر شگفت

در آسمانی جدید و زمینی جدید مسکن خواھند گرفت، و در آنجا ھمراه با او سلطنت نموده، تا ابد خدا را 
 ). 12: 86، مزمور 5: 22جالل خواھند داد! (مکاشفھ 

 
بھ یاد داشتھ باشید، این موضوع درست پیش  60از درس  رسد؟ اگراما زمان وقوع ھمۀ اینھا ِکی فرامی

 ش داد. این دستورالعملھا بھاز صعود عیسی بھ آسمان مطرح شد. او چند دستورالعمل نھایی بھ شاگردان
کھ در ابتدای این توان آنھا را در اناجیل متی، مرقس و لوقا یافت. (مأموریت بزرگ معروف ھستند و می

توجھ کنید کھ: "پایان" (ھدف نھایی داستان بزرگ خدا)  14: 24اند.) در متی وار آمدهدرس، فھرست
 فرانخواھد رسید تا اینکھ انجیل در سرتاسر جھان "اعالم شود تا شھادتی برای ھمۀ قومھا باشد."

 
مقدس، فقط مربوط بھ یک کشور در جغرافیای قوم در کتاب اصلیکنیم کھ معنی یادآوری می 25از درس 
یر ای و غیره از ساست، بلکھ گروھی از مردم ھستند کھ بواسطۀ زبان، فرھنگ، وابستگی قبیلھزمین نی

قوم متولد شدند. در جھان امروز ما  70شوند. درست پس از داوری خدا بر بابل، گروھھا متمایز می
دن انجیل بھ آن ھزاران قوم وجود دارند. انجیل ھنوز در بسیاری از آنھا اعالم نشده است. و تا قبل از رسی

 داریم) فرانخواھد رسید.ما قومھا، پایان (یا شروع، بستھ بھ زاویۀ دیدی کھ 
 

ای است کھ عیسی برای "وعدۀ" مورد نظر این آیھ، وعده(در باال) بپردازیم.  9: 3پطرس 2حاال بیایید بھ 
بینیم کھ عیسی در آیھ میھای او برای پیروانش خواھد بود. در این ای از نقشھبازگشت خود داد کھ طلیعھ

خواھد کسی ھالک شود. این جھان ھرقدر ھم کھ بد و پر از رنج ورزد، اما نمیاش تأخیر نمیانجام وعده
دارد کھ حاضر است پایان را بھ تأخیر اندازد تا شاید کسی دیگر باشد، عیسی اینقدر مردم آن را دوست می

 تش دیگر خیلی دیر خواھد بود. با ایمان نزد او بیاید، زیرا در ھنگام بازگش
 

دھند کھ مأموریت بزرگ ھستند و بھ ما نشان میعمق و وسعت تعریفی از  9: 3پطرس 2و  14: 24متی 
کس آن عیسی عالقھ شدیدی بھ قومھا و افراد دارد. پس او چھ وقت بازخواھد گشت؟ عیسی گفت: "ھیچ

). 32: 13پسر نیز از آن آگاه نیستند" (مرقس  داند جز پدر؛ حتی فرشتگان آسمان وروز و ساعت را نمی
) ھمۀ قومھا شھادت 1دانیم پیش از وقایع زیر فرانخواھد رسید: آن روز برای ما نامعلوم است، اما می

 خواھد، بھ عیسی ایمان آورد.) آخرین فردی کھ می2انجیل را دریافت کنند و 
 

ند، ال بھ قومھایی کھ پیش از این غیرقابل دستیابی بودهانجی اعالم ای باسابقھبی بطوردر دھۀ گذشتھ کلیسا 
اند. خدا مشتاق روزی است کھ است. اما ھمچنان کسانی ھستند کھ ھنوز پیام انجیل را نشنیده توسعھ یافتھ

). اما آن روز نخواھد آمد تا زمانی کھ مأموریت 18: 30دوستدارانش فروریزد (اشعیا بر برکت خود را 
 رسد.بزرگ بھ انجام 

 
 پرسش و تأمل
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آیا مشتاق آن روزی ھستید کھ عیسی بازگردد تا آنچھ را کھ بھ دوستدارانش وعده داده بھ انجام  •

 رساند؟ آیا مشتاق او ھستید؟
 کنید؟در جھت تکمیل مأموریت بزرگ چھ کمکی می •

 
 گیری و عملتصمیم

 
مأموریتھای مان را با سخنان جان پایپر دربارۀ موضوع مأموریت بزرگ، یا بھ قول او، بیایید مطالعھ

 خدماتی، بھ پایان برسانیم. بھ نقل از پایپر:-بشارتی
 

خدماتی، ھدف نھایی کلیسا نیستند. ھدف نھایی کلیسا جالل خداست، زیرا ھدف نھایی -"مأموریتھای بشارتی
شماری از پرستش خدا با محبتی برافروختھ بوسیلۀ جمع بیخدا این است. ھدف نھایی ھمۀ چیزھا 

 چون زمانخدماتی وجود دارند -بازخریدشدگان از ھر قبیلھ، زبان، قوم و ملتی است. مأموریتھای بشارتی
-ست. وقتی سرانجام پادشاھی خدا در جالل از راه برسد، مأموریتھای بشارتیپرستش صرف نرسیده ا

پایان  ،پرستش لی، وضرورت دارند خدماتی قبل از پایان-مأموریتھای بشارتی خدماتی از بین خواھند رفت.
و نھایت است. اگر این موضوع را بھ فراموشی بسپاریم و نقش آنھا را با ھم عوض کنیم، شور و اشتیاق 

  2یابد."و قدرت ھر دو تقلیل می
 

نظر دارد بھ کمال نخواھد  خدماتی است و پرستشی کھ خدا در-پس پرستش انگیزۀ مأموریتھای بشارتی
رسید تا زمانی کھ مأموریت بزرگ تکمیل شود. ھریک از پیروان عیسی خوانده شده تا در تکمیل مأموریت 

ای" مثل شبانان و میسیونرھا نیست. شاید شما این کار منحصر بھ "افراد حرفھو دھنده باشد، یاریبزرگ 
و  د،پشتیبان آنھا باشی الزم است کھتوانید و روید، اما میخوانده نشده باشید تا نزد قومی دور از دسترس ب

ت توانایی معرفی نجا شک، شمابی موریت را انجام دھند، دعا کنید.اند تا این مأبرای کسانی کھ خوانده شده
دانیم آخرین قومی کھ پیش از بازگشت عیسی ھستند، دارید. نمی را بھ کسانی کھ در حیطۀ نفوذتان عیسی

آورد کیست. دانیم آخرین نفری کھ بھ عیسی ایمان میشود، کدام است. ھمچنین نمیارت داده میبھ آن بش
 آن شخص ممکن است در سرزمینی دور، یا در ھمسایگی خود شما باشد.

 
در جستجوی راھھای کمک بھ انجام مأموریت بزرگ در حیطۀ تحت نفوذتان و در اطراف و اکناف جھان 

چشمان شما را برای کار رساندن انجیل بھ ھمۀ قومھا، باز کند. در آخر، فھرستی باشید. از خدا بخواھید 
ید. مرتبأ برای نجات ھریک از یاز بھ شناخت عیسی دارند، تھیھ نمایدانید نشناسید و میاز ده نفر کھ می

گذاشتن  شروع بھ دعا کنید. ھمچنین دعا کنید تا خدا زمان و مکان مناسبی را برای در میاناین افراد، 
 ایمانتان بھ عیسی با ھریک از این افراد، ھماھنگ نماید. 

 
در این کند. اگر نخواھید دھد، ارتباطتان با خدا رشد میبا شریک شدن در کاری کھ خدا در جھان انجام می

گیرد. ھمانطور کھ در مطالعۀ دروس امید امر شرکت کنید، خدا افراد دیگری را برای انجام آن بھ کار می
ھا ھمچنین دیدیم کسی کھ شود. اما در طول این درسیدیم، خدا قادر مطلق است و نقشۀ او خنثی نمید

یابد. بھ یاد داشتھ باشید کھ ھمگام شدن با خدا، ھمواره گوید، برکتی واقعی میمشتاقانھ بھ خدا لبیک می
 افتان برکت باشید!برای او و جھان اطرشود. خدا شما را برکت دھد تا شما منجر بھ رشدتان می
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 منابعی برای مطالعۀ بیشتر
 

خدماتی در -پروژۀ جاشوا. (پروژۀ جاشوا، مرکز خدمات ایاالت متحده برای مأمورتھای بشارتی •
. خدمت و اشتیاق 2006دسامبر  11. برداشت (/http://www.joshuaproject.net)  ).2006جھان، 

مردم در جھان است کھ کمترین فرصت را پروژۀ جاشوا شناسایی و برجستھ نمودن گروھھای 
 برای شنیدن انجیل دارند و حضور مسیحیان در میانشان بسیار کم است.

 
. این وب سایت ھرچند /http://www.thetravelingteam.orgتیم مسافرتی در وب سایت: •

-اش دانشجویان دانشگاھی است، اما مکانی عالی برای پایگاھھای خدمات بشارتیھدف اصلی
مقدسی، و ھمچنین راھی است برای فراگرفتن آنچھ خدا از پیدایش تا مکاشفھ برای اتی کتابخدم

 .2006دسامبر  11با منابع غنی برای خدمات مسیحی. برداشت  –جھان در دل دارد 
 

درخواست پرشور یک دکتر مسیونر . "1998اس). تولیدات مارس ھیل اچکار را تمام کنید (وی •
در انجام دادن ھرچھ برای تکمیل کار بردن انجیل بھ ھر زبان، قبیلھ و قوم، برای اعتماد بھ خدا 

 ضروری است.
). AllAboutJesusChrist.org ،2002-2006 ©ماجرای بزرگ ( –مأموریت بزرگ  •

(http://www.allaboutjesuschrist.org/thegreat-commission.htm) . 2006دسامبر  11برداشت. 
 

). 2006خدمات دیزایرینگ گاد، چھ کارھایی برایتان انجام داده است! (جان پایپر، بگویید خدا  •
 TopicIndex/4/422_Tell_How_Much_the_Lord_ http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/(

Has_Done_for_You/)      . 2006دسامبر  11برداشت. 
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 شناخت خدا
 چگونھ ارتباطی شخصی با خدا را آغاز کنیم

 
 چگونھ ارتباط شخصی با خدا را آغاز کنیم

 
عات نظیری! اطالاش کمی فکر کنید... یک ارتباط شخصی با آفرینندۀ جھان ھستی! چھ موقعیت بیدرباره

اولیھ در برقراری ارتباط شخصی با خدا را دریابید. عجلھ بھ زیر را مطالعھ کنید تا بعضی از مشکالت 
خرج ندھید بلکھ با آرامش مطالعھ کنید و از خدا بخواھید درک و فھم الزم را برای ھریک از این نکات 

 بھ شما عطا کند.
 

 را بررسی کنیدزیر متون  بگیرید نظر را درزیر حقایق 
 مقدسآیات کتاب دربارۀ خدا .1

 2: 2الف. اشعیا شناسید! او کامأل عادل است.قدوس است. بیش از ھر چیزی یا ھرکسی کھ میالف. او 
 3: 99مزمور       
 4: 15مکاشفھ       

کند. بھترین را نقص است. شما را محبت میب. او محبت است. محبت او کامل و بی
 خواھدبرایتان می

 16: 4یوحنا 1ب. 
 10: 10یوحنا      

داند بھترین نده است. خدا ھمۀ چیزھا، از جملھ شما را آفرید؛ بنابراین میج. او آفرین
ھایی کھ باید براساس آنھا زندگی کرد) را نیز برای شما چیست. او قوانین (دستورالعمل

 برای خوبی شما و جالل خود، آفرید

 16: 1ج. کولسیان 
 13: 139مزمور     
 8: 1یوشع     
 3-1: 1مزمور     

  دربارۀ من و شما .2
ایم. آدم، اولین انسانی کھ آفریده شد، از خدا نااطاعتی کرد و بخاطر الف. ما گناه کرده

نااطاعتی آدم، بیماری روحانی مرگباری بھ نام گناه وارد جھان شد. ما بھ عنوان نسل 
ر خدا، ب ایم. و مانند آدم، ھمگی ما با تخطی از قوانینروحانی آدم، بوسیلۀ گناه آلوده شده

 ایم.علیھ او گناه ورزیده

 12: 5الف. رومیان 
 23: 3رومیان       
 6: 53اشعیا       

تواند ب. گناه باید مورد داوری قرار گیرد. از آنجایی کھ خدا قدوس و عادل است، نمی
ذارد و گگناه را بپذیرد یا آن را نادیده بگیرد. در غیراینصورت بر شخصیت خود پا می

 جازات گناه، جدایی از خدا و مرگ است.گراید. مبھ فساد می ذات خودش

 6-5: 2ب. رومیان 
 23: 6رومیان     
 2: 59اشعیا     
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توانیم گناھان خودمان را با انجام کارھای نیک یا شخص بھتری شدن، "جبران ج. ما نمی
اه تواند رنمیکنیم". ھر گناھی علیھ خدای نامتناھی، عواقبی نامتناھی دربردارد. انسان 

حلی "ایجاد کند" کھ از مشکل گناه "فاصلھ بگیرد". فقط خدا قادر بھ انجام این کار است. 
را مرور کنید. بزرگترین نیاز انسان بھتر شدن نیست، بلکھ  21درصورت لزوم درس 
 ).58تازه شدن است (درس 

 4-3: 8ج. رومیان 
 19-18: 1پطرس 1    

  تدارک خدا .3
محبت زیادی کھ نسبت بھ شما دارد، عیسی مسیح، پسر خود را فرستاد تا الف. خدا از 

جریمۀ گناھتان را پرداخت کند. عیسی بر صلیب مرد تا شما را از گناه و عواقب آن 
نجات بخشد. اما مرگ نتوانست عیسی را شکست دھد، و او سھ روز بعد از مدفون شدن 

 اش، از مردگان برخاست.در مقبره

 8: 5الف. رومیان 
 6-4: 2افسسیان       

 15: 5قرنتیان 2ب.  کند:ب. بھ واسطۀ مرگ و رستاخیز عیسی، خدا اینھا را بھ شما پیشکش می
 38: 13اعمال  شود.موانع میان شما و خدا برداشتھ می –آمرزش  •

 17: 1افسسیان 
القدس، بھ شما زندگی خود را بھ واسطۀ روح –زندگی جدید و شروعی تازه  •

 ھد.دکند و قدرت غلبھ بر گناه میبخشد. شما را بھ تمامی حقیقت ھدایت میمی
 8-3: 3یوحنا 

 17: 5قرنتیان 2
 3: 16یوحنا 

 16: 5غالطیان 
نصیب و قسمت خود را خواھد خدا برای زندگی شما نقشھ دارد و می –ھدف  •

 کشف کنید.
 10: 2افسسیان 

 16: 3یوحنا  شما تا ابد با خدا خواھید زیست. –زندگی جاویدان  •
 9: 2قرنتیان 1 و بیش از آنکھ بتوانید تصورش را بکنید!  •

  تصمیم شما .4
کند، یک ھدیھ الف. نجات یک ھدیھ است. آنچھ خدا بھ شما بواسطۀ عیسی پیشکش می

 یشاست. ھرچند رایگان است، اما برای بدست آوردنش بھای سنگینی پرداخت شده. ب
از آنکھ در فھم ما بگنجد، این نجات برای خدا گران تمام شده است. او پسر خود را بھ 

 عنوان بھای آن، داد.

 8: 2الف. افسسیان 
 23: 6رومیان       
 15: 9قرنتیان 2      

ای را بھ زور توان ھدیھشود. نمیب. پیش از دریافت یک ھدیھ، آن ھدیھ از آن شما نمی
شود مگر اینکھ بخواھید آن را زور بھ کسی داد. اما ھدیھ از آن شما نمیکسب کرد یا بھ 

انید تونمایید. میدریافت کنید. شما ھدیھ خدا را بواسطۀ ایمان و اعتماد بھ او دریافت می
 با دعا کردن بھ صورت سادۀ زیر ارتباطی شخصی با خدا بیابید.

 12: 1ب. یوحنا 
 24: 5یوحنا     
 9-8: 10رومیان     

 
کنم خداوند عیسی، کھ بھ جای من ُمردی تا ام. شکر می، من بھ واسطۀ گناھم از تو جدا بودهگرامی"خدای 

لقدس اام را بھ تو بسپارم. مرا ببخش، از روحام تا تسلط بر زندگیمرا از جریمھ و قدرت گناه برھانی. آماده
 اشم. بھ نام عیسی، آمین."خواھی بخود پُر ساز، و شخصی بسازکھ می

 
اگر دعا کردید تا خدا گناھتان را بیامرزد و بھ پسر او عیسی اعتماد کردید، حتمأ الزم است کھ شخص 

 18006333446توانید با یکی از اعضای گروه جوابگوی امید با شماره تلفن دیگری را مطلع سازید. می
 تماس بگیرید.
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 الزم است دربارۀ زندگی جدیدتان در مسیح بدانید!چند نکتۀ مھم کھ 
 

                                                      اید! بھ دلیل ایمان و اعترافتان، نجات یافتھ .1
 )10-9: 10(رومیان  

 
 انگیزی ھستند کھ در شما بھ وقوع پیوستھ است:اینھا نکات شگفت .2

 
                                            اید!      جدید در مسیح شدهاید؛ یعنی خلقتی تولد تازه یافتھ •

 )17: 5قرنتیان 2؛ 23: 1پطرس 1(
القدس خدا اکنون و تا ابد در شما ساکن است تا ارتباطی شخصی با خدا داشتھ باشید و او بتواند روح •

      بھ شما قدرت پیروی از خود را بھ عنوان خداوندتان، بدھد!                 
 )17: 6قرنتیان 1؛ 11-10: 8؛ رومیان 16: 3قرنتیان 1(
 

 اید، ھمراه با ما در جشن و سرورند.         فرشتگان آسمان اکنون بخاطر تصمیمی کھ گرفتھ .3
 )10: 15(لوقا 

 
اید (زیرا ھدیۀ خدا بوده است)، اکنون نیز از آنجایی کھ شما کاری برای کسب نجاتتان انجام نداده .4

            شود              ھرگز کارھایتان باعث از دست رفتن این نجات نمی
 )28: 10؛ یوحنا 10-8: 2(افسسیان 

 
 اید و نجات ابدیتان تضمین شده است.                    القدس ُمھر شدهشما بھ واسطۀ روح •

 )21: 1قرنتیان 2؛ 30: 4؛ افسسیان 14-13: 1(افسسیان 
دھد کھ فرزند خدا ھستید و تا ابد با او خواھید بود. قدوس خدا اکنون بھ روح شما شھادت می روح •

 )17-16: 8(رومیان 
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اید، اھمیت بسیار زیادی دارد. این رشد بھ ارتباط جدیدی کھ با عیسی مسیح یافتھ رشد شما در .5
د. گیرمقدس، انجام میواسطۀ پیوستھ صحبت کردن با خدا و خواندن روزانھ کالم او، یعنی کتاب

ھمچنین از طریق شرکت در مشارکتھا، مطالعۀ کتاب مقدس و پرستش با سایر مسیحیان، تشویق، 
نامند. گیرد. دیدار جمعی مسیحیان را کلیسا میدمت ھمراه با ایشان، صورت میجوابگویی و خ

تھ مقدس ایمان داشالزم است کھ کلیسایی را پیدا کنید و در جلسات آن شرکت نمایید کھ بھ کتاب
 باشد و آن را تمامأ تعلیم دھد.

چھ  چھ با مسیحیان و اید، سھیم شوید،می کھ گرفتھسایرین در تصمیشادی اکنون الزم است کھ با  .6
ساعت آینده، بکوشید کھ دستکم دربارۀ ارتباطی کھ با عیسی مسیح  24با غیر مسیحیان. در طول 

 نفر صحبت کنید. 5دارید، با 
ای وجود دارد. بھ بخش رشد در خدا در این در خاتمھ، برای رشد در ارتباطتان با خدا، نکات اساسی

 تری کسب نمایید.سایت مراجعھ کنید تا اطالعات بیشوب
 
 

 رشد در خدا
 نکات اساسی برای رشد در ارتباط شما با خدا

 
 اما این فقط آغاز کار است. –انگیز است آغاز ارتباط یافتن با خدا بواسطۀ پسرش عیسی مسیح شگفت

 در توان آن را "رشدھرچند اینجا انتھای سفر "ایمان یافتن" است، اما فقط ابتدای سفر دیگری است کھ می
 گفت:خدا" نامید. پولس رسول مدعی بود کھ "شناخت" عیسی مسیح، ھدف بزرگ او در زندگی است. می

"یگانھ آرزوی من این است کھ مسیح را کامأل بشناسم و قدرت قیامت او را در وجود خود درک کنم و در 
یز از مردگان رنجھای او شریک گشتھ و در مرگ او ھمشکل او شوم، بھ این امید کھ من نیز بھ رستاخ

اش ). از نظر پولس، رشد در خدا مسئولیتی بود کھ تا ھنگام مرگ ھمراھی11-10: 3نایل گردم" (فیلیپیان 
 نمود!کرد و او را بھ حضور شخص خدا ھدایت میمی

 
دھندۀ خود را بشناسیم و در او رشد کنیم؟ راھھای زیادی وجود توانیم خدای عظیم نجاتپس چگونھ می

زمان نشان داده کھ اندکی از این راھھا کلیدی ھستند. با شناخت او ھنگام مطالعۀ کالمش، دعا و دارد، اما 
مشارکت دوجانبھ، شراکت در زندگی سایر ایمانداران، صحبت کردن با دیگران دربارۀ آنچھ خدا برای ما 

صرأ و بھ ترتیب بھ شک رشد خواھیم کرد. مختبیانجام داده، و پیروی روزانھ با ایمان و اطاعت از او، 
 پردازیم.بررسی ھر یک از این روشھا می

 
 مطالعۀ کالم خدا .1

 
توان انتظار داشت یک کودک بدون تغذیۀ مناسب، با سالمتی رشد کند و بالغ شود. کودکان غذا ھرگز نمی

خورند تا رشد کنند. بھ ھمین صورت، کالم خدا غذای روحانی برای تغذیۀ ھر مسیحی در حال رشد می
کرد تا مانند نوزادان: "مشتاق شیر روحانی خالص باشید است. پطرس رسول پیروان عیسی را تشویق می

ید" اتا با نوشیدن آن بتوانید رشد و نمو کرده و نجات یابید. زیرا شما در تجربۀ خود مثر و محبت خدا را دیده
بھ ھمان ترتیب، راھھای  -رد). درست ھمانطور کھ راھھای زیادی برای خوردن وجود دا3-2: 2پطرس 1(

بخش خدا موجود است. بھ عنوان مثال این موارد را در نظر زیادی برای "دریافت کردن" کالم زندگی
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 بگیرید:
 

مقدس وجود بندی خواندن روزانۀ کتابھای مختلفی برای بخشبرنامھمقدس. خواندن روزانۀ کتاب •
روز چند آیھ از انجیل یوحنا را بخوانید تا بھ توانید ھر اگر پیرو جدید مسیح ھستید، می دارد. 

ای ھانتھای آن برسید. سپس بھ انجیل دیگری بپردازید (متی، مرقس یا لوقا)، یا خواندن یکی از نامھ
نان روزانھ" " "مأموریتی" پولس مانند افسسیان یا فیلیپیان را شروع کنید. شاید بتوانید یک کتاب

بندی کرده است، و حاوی افکار پیدا کنید کھ کالم خدا را برای مطالعۀ روزانھ در طول سال بخش
 باشد.و تأمالتی در مورد یک متن خاص در ھر روز می

بندی منظمی برای مطالعۀ روزانھ دارند. ھا بخشمقدسمقدس از اول تا آخر. بعضی از کتابخواندن کتاب
دا ھا را در بازار پیمقدسکتاب یکی از اینتوانید بھ آسانی شما چنین راھنمایی ندارد، می اگر کتاب مقدس

 :سایت ھستندچند نسخھ مشابھ نیز قابل دانلود کردن از این وبکنید. 
http://www.navpress.com/Magazines/DiscipleshipJournalBibleReadingPlans/                     

ھای خدا را از حفظ کنید و بر آنھا تأمل نمایید. ھایی برای شماست. وعدهاز وعده کالم خدا سرشار •
ھای خدا در بخش ھا دستکم حاوی فھرست کوتاھی از وعدهمقدسیکبار دیگر، بعضی از کتاب

-هتوانید کلیدواژتوان فھرست کاملی از آنھا را بھ رایگان تھیھ کرد. مثأل میمراجع خود ھستند. می
 ھای خدا را در قسمت جستجوی این سایت اینترنتی وارد کنید: وعدهھای 

 
(http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm) 

 
 درمقدس. مطالعۀ جمعی کالم خدا با سایر مسیحیان روشی عالی برای رشد مطالعھ گروھی کتاب •

مقدس محلی، دربارۀ گروھھای کلیسای معتقد بھ کتاب بصیرت و مشارکت مسیحی است. در یک
 مطالعۀ کتاب مقدس کھ برایتان قابل دسترس باشد، پرس و جو کنید.

 
مقدس نباید بھ عنوان یک مطالعۀ علمی و ادبی یا روخوانی قلمداد در ھر صورت، تأکید ما بر مطالعۀ کتاب

دھید، بلکھ ھدف شناخت عمیق و کامل نمی شود. شما این مطالعھ را برای دریافت "درک فکری" انجام
 ید!اخدایی است کھ نقشۀ نجاتبخشش شامل حال شما نیز شده است. شما نیز بخشی از داستان بزرگ او شده

 
 مکالمھ با خدا .2

 
دعا مکالمۀ ساده با خداست، و اھمین زیادی دارد. شاید گاھی بھ نظر یک مکالمۀ یکطرفھ بھ نظر بیاید، 

او از طریق کالم خود، بوسیلۀ  –. دعا شامل صحبت با خدا و سپس شنیدن صدای اوست اما اینطور نیست
کند. در حین دعا از خدا بخاطر قدوسش با ما صحبت می خادمانش و بھ واسطۀ صدای آرام و آھستۀ روح

اییم، و ستنماییم، او را بخاطر وجودش میکنیم، گناھانمان را اعتراف میاش نسبت بھ ما، تشکر مینیکویی
کنیم و در ایمانمان گذاریم. با دعا مرتب، در ارتباطمان با خدا رشد میدرخواستھایمان را با او در میان می

و در آن "پایداری" نشان دھیم. ھیچ چیز دعا کنیم، گوید باید برای ھمھمقدس میرسیم. کتاببھ بلوغ می
 دا نبریم. او خداوند ھمۀ جوانب زندگی است.اھمیت نیست کھ در دعا آن را بھ حضور خچیزی آنقدر بی

 
صرف وقت معینی از روز با خدا را بھ صورت عادت خود درآورید. بیاموزید کھ بھ غیر از  •

اما شاید  –خوانند صحبت کردن، گوش ھم بدھید. بعضی مردم وقت معین را "زمان سکوت" می
بھ ھیچوجھ ساکت نباشد. شاید بخواھید در طی آن با صدای بلند دعا کنید، سرود بخوانید یا دعاھای 
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موجود در کالم را باصدای بلند بخوانید. موضوع مھم اختصاص وقت بھ خداست کھ ھرچند کوتاه 
 پرتی، ھر روز صبح یا ھر شب انجام شود. ھم کھ باشد، با تمرکز و بدون حواس

تواند بھ شما کمک نماید تا ببینید خدا ای ثبت کنید. ثبت دعاھایتان میاھای خود را در دفترچھدع •
ھای شما، بلکھ تأمین چگونھ شما را ھدایت کرده، و او را برای امانتش نھ فقط در انجام خواستھ

ت رید. امانتان، سپاس گویید. حتمأ دعاھای جواب یافتھ را با سایرین در میان بگذانیازھای واقعی
 تواند برای بنای ایمان شخص دیگری نیز مفید باشد!خدا نسبت بھ شما می

تعلیمی کھ عیسی دربارۀ دعای نمونھ در انتھای این راھنمای مطالعھ، عرضھ کرد، مطالعھ نمایید.  •
وقتی شاگردان عیسی گفتند: "خداوندا، دعا کردن را بھ ما بیاموز"، این دعا جواب عیسی بھ ایشان 

کنند، بدون اینکھ واقعأ بھ معنی آن د. بسیاری از مردم این دعا را بھ طور منظم تکرار میبو
بیندیشند. در حین مطالعۀ این دعا، ھر بخش آن را بررسی کنید و ببینید دربارۀ عالقھ و توجھ 

 گوید. ای کھ خدا نسبت بھ شما دارد چھ میپیوستھ
بھ صحبت با خدا ادامھ دھید. بعضی این طرز دعا خود را تمرین دھید تا در طول روز ھمچنان  •

نامند. بھ سادگی یادتان بماند کھ خدا در طول روز و ھر روز کردن را "تمرین حضور" خدا می
 توانید آزادانھ با او دربارۀ ھرچیز در ھروقتی صحبت کنید.ھمراه شماست و می

 
 مشارکت با سایر ایمانداران .3

دن شود. ھر عضو این بآید، قسمتی از بدن او یعنی کلیسا مینزد مسیح میھمانطور کھ دیدیم، وقتی کسی 
روحانی نیز درست مانند اعضای بدن فیزیکی، کارآیی و ھویت خاصی دارد. درست ھمانطور کھ یک 

تواند دور از ارتباط با کلیسای تواند جدا از دست کار کند، یک فرد مسیحی نیز ھرگز نمیانگشت نمی
 بھ ما ھشدارد را کامأل بفھمد و تجربھ نماید. مشارکت برای رشد مسیحی حیاتی است، و محلی، ھویت خو

). در جمع و در مشارکت با سایر ایمانداران، 25-24: 10داده شده تا مبادا از آن غافل شویم (عبرانیان 
 آموزیم کھ با ھیچ روش دیگری نخواھیم آموخت.دربارۀ خدا و خودمان مطالبی را می

 
ع سفر ایمانتان، کلیسایی محلی را پیدا کنید کھ بھ روشنی این تعالیم را بدھد: الف) ایمان بھ با شرو •

 مقدس کالم خداست.مسیح راه شناخت خدا و دریافت حیات جاودانی است، و ب) کتاب
توانید از طریق خدمت بھ کلیسای محلی بھ بدن مسیح خدمت کنید تا خدا بتواند دریابید کھ چگونھ می •

 را بھ کار گیرد و رشد کنید.شما 
نسبت بھ یک کلیسای محلی متعھد و وفادار بمانید. فقط شما نیستید کھ بھ کلیسا نیازمندید، کلیسا نیز  •

 محتاج شماست!
 

 ایمان خود را با دیگران در میان بگذارید .4
ش ااست کھ سالمتیآورد، کامأل مشخص ای بھ بار نمیوقتی درختی کھ آفریده شده تا میوه آورد، دیگر میوه

دھد، یک مسیحی سالم نیز با درمیان را از دست داده است. درست ھمانطور کھ یک درخت سالم میوه می
دھد. حیاتی کھ خدا بھ شما بخشیده، در صورتی کھ گذاشتن حقیقت زندگی بخش عیسی با دیگران، ثمر می

ھ شود. با انتقال آنچھ خدا بنھایتأ راکد میآن را برای خودتان حفظ کنید و از آن صحبتی بھ میان نیاورید، 
سازد. سھیم کردن دیگران در ایمانتان در زندگی مسیحی شما بخشیده بھ دیگران، او شما را دوباره پر می

نقش حیاتی دارد. این کار را بخاطر دوری از احساس تقصیر نکنید، بلکھ با شادی و اشتیاق نیکویی 
 دیگران بگویید. بخش خدا در زندگیتان را بھنجات
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خواھد ایمانتان را با آنھا در میان از خدا بخواھید کمکتان کند تا فھرستی از کسانی کھ او می •
توانید این کار را برای ھریک از این بگذارید، تھیھ نمایید. از ھمین حاال برای زمان درستی کھ می

 افراد انجام دھید، شروع بھ دعا کنید.
این کار باشید. از خدا اینطور سئوال کنید: "آیا این شخص را تو  ھر روز منتظر فرصتی برای •

ای تا صحبت مرا دربارۀ ایمان بھ مسیح بشنود؟" حاضر بھ ریسک کردن باشید. نتایج آماده کرده
 آور باشد.ممکن است بیش از آنچھ تصور کنید، ھیجان

تا بھ راحتی دالیل موجھی بخش شناخت خدا در این راھنمای مطالعھ را بخوبی بھ ذھن بسپارید،  •
 ).15: 3پطرس 1بینند ارائھ کنید (برای امیدی کھ دیگران در شما می

توان دانست کھ خدا چھ موقع فرصت داستان ساده و قابل ارائۀ سفر ایمانتان را آماده کنید. ھرگز نمی •
 بیان این داستان را بھ شما خواھد داد!

 
 ماندن بھ او بیاموزیداعتماد و اطاعت از خدا را با وابستھ  .5

 
واھید خھای ما فقط اطالعات ھستند. اگر واقعأ میگویند ھر دانش حقیقی نتیجۀ اطاعت است؛ بقیۀ آموختھمی

و اعتماد، اید، بھ االقدس کھ از خدا دریافت کردهخدا را بشناسید و تجربھ کنید، باید با وابستھ ماندن بھ روح
د، انھا برای فرد مسیحی نیست. ھرچند گناھان ما آمرزیده شدهاز گزینھو از او اطاعت نمایید. اطاعت یکی 

م توانیتوانیم با معافیت از مجازات بھ گناھھان عمدی ادامھ دھیم، و بھ فیض خدا امیدوار باشیم. میاما نمی
شتری رک بیمطمئن باشیم کھ تا زمانی کھ نسبت بھ آنچھ تابھ حال بھ ما داده وفادار نمانیم، خدا مکاشفھ و د

 بھ ما نخواھد بخشید. 
 

دن" ش آییم. این روند "تقدیسکنیم و بھ شباھت او درمیبا اعتماد و اطاعت از خدا، بیش از پیش تغییر می
نتیجأ مورد نظر از نجات ھر زن و مردی است. ھدف خدا این است کھ دختران و پسرانش  نام دارد کھ

شود، بلکھ )، و این روند بھ صورت خودکار انجام نمی19 :4"شکل مسیح را بھ خود" بگیرند (غالطیان 
 ای، نتیجۀ "اطاعت بلند مدت در یک جھت مشخص است."بھ قول نویسنده

 
 توانیم در روند تقدیس شدن، شرکت کنیم؟چگونھ می

 
ای است کھ بھ مسیحیان در آموختن اطاعت از خدا اولین وسیلھبا آموختن کالم خدا. کتاب مقدس  •

 –خوانیم تا ھم بیاموزیم و ھم بھ طور ماوراءطبیعی بوسیلۀ آن تغییر کنیم کند. آن را میکمک می
 ).17-16: 3تیمو 1ای است کھ قدرت تغییر ما را دارد! (زیرا کتاب زنده

ای از زندگیتان را کھ در آن از کالمش نااطاعتی در خلوتی کھ با خدا دارید، از او بخواھید ھر ناحیھ •
 بر شما غلبۀ خود را نشانجوانبی در زندگیتان وجود دارد کھ مرتبأ ما نشان دھد. اگر کنید، بھ شمی
تر مشورن بگیرید کھ در کشمکشی کھ دارید شما را دھند، از یک مسیحی سالمندتر و حکیممی

 ھمراھی نماید و خود را بھ او جوابگو بدانید.
و بھ آن واکنش نشان دھید. این  بیاموزید کھ ھر لحظھ بھ صدای روح قدوس خدا گوش بسپارید •

شود، اما بدانید کھ توانایی شناختن و واکنش نشان دادن بھ او تمرینی است کھ بھ مرور آسانتر می
باید در این مسیر را کھ عیسی "مدافع/یاور" خواند و فرستاد تا با ما ھمگام شود، داریم و حتمأ می

 پیش برویم. 
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لقدس اای نجاتتان بھ مسیح اعتماد کردید، بیاموزید تا بھ روحبھ ھمان شکلی کھ بواسطۀ ایمان، بر •
بخشد. پارسایان نھ تنھا بواسطۀ اعتماد نمایید کھ بھ شما قدرت اطاعت لحظھ بھ لحظھ از خدا را می

 کنند!اند، بلکھ بواسطۀ ایمانی کھ آنھا را نجات داد، زندگی میایمان نجات یافتھ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 معجزات عیسی
 از معجزات بھ ثبت رسیدۀ عیسیفھرستی 

 )11-1: 2تبدیل آب بھ شراب (یوحنا  •
 54-46: 4شفای پسر مأمور دولت (یوحنا  •
 )37-31: 4؛ لوقا 28-21: 1در کنیسھ (مرقس  پلیدشفای مرد گرفتار ارواح  •
 )15-14: 8؛ متی 39-38: 4؛ لوقا 31-29: 1شفای مادرزن پطرس (مرقس  •
 )11-1: 5و انتخاب اولین شاگردان عیسی (لوقا ھای ماھیگیری توراولین بار  کردنپر  •
 )4-1: 8؛ متی 45-40: 1شفای مرد جذامی (مرقس  •
 )26-5:17؛ لوقا 8-2: 9؛ متی 12-1: 2شفای افلیج (مرقس  •
 )5-1: 5حسدا (یوحنا شفای مردی در بیت •
 )5-1: 3؛ مرقس 13-9: 12؛ متی 11-6: 6شفای مردی کھ دستش خشک شده بود (لوقا  •
 )13-5: 8؛ متی 10-1: 7شفای غالم یک نظامی رومی (لوقا  •
 )16-11: 7زنی از مرگ (لوقا زنده کردن پسر بیوه •
 )30-22: 3؛ مرقس 32-22: 12؛ متی 26-14: 11راندن دیو گنگ و نابینا (لوقا بیرون  •
 )25-22: 8؛ لوقا 27-18: 8؛ متی 41-35: 4طوفان (مرقس آرام کردن  •
 )26: 8؛ لوقا 28: 8؛ متی 20-1: 5ارواح پلید در سرزمین جدریان (مرقس  شفای مردی از سپاه •
 )56-40: 8؛ لوقا 26-18: 9؛ متی 34-25: 5شفای زنی از خونریزی (مرقس  •
 )43-21: 5زنده کردن دختر یائیروس از مرگ (مرقس  •
 )31-27: 9شفای دو مرد نابینا (متی  •
 )34-32: 9بیرون راندن روح پلید (متی  •
: 6؛ مرقس 21-13: 14؛ متی 14-1: 6با پنج نان و دو ماھی (یوحنا نفر 5000بھ  دادنغذا  •

 )17-10: 9؛ لوقا 32-44
 )52-45: 6؛ مرقس 21-15: 6؛ یوحنا 33-22: 14راه رفتن بر روی آب (متی  •
 )28-21: 15آزاد کردن دختر کنعانی از اسارت دیو (متی  •
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 )37-31: 7شفای یک مرد کر و الل (مرقس  •
 )32: 15؛ متی 10-1: 8نفر (مرقس  4000بھ گروه دیگری بیش از  غذا دادن •
 )26-22: 8شفای مرد نابینا در بیت صیدا (مرقس  •
 )42-37: 9؛ لوقا 21-14: 17؛ متی 29-14: 9بیرون راندن دیوھا از پسربچۀ دیوانھ (مرقس  •
 )27-24: 17بیرون آوردن سکھ از دھان ماھی (متی  •
 )41-1: 9شفای مرد کور مادرزاد (یوحنا  •
 )17-10: 13شفای زنی کھ مدت ھیجده سال علیل بود (لوقا  •
 )6-1: 14شفای مردی کھ بدنش ورم کرده بود (مبتال بھ مرض تشنگی) (لوقا  •
 )46-1: 11زنده کردن ایلعازر از مرگ (یوحنا  •
 )19-11: 17جذامی (لوقا طاھر کردن ده  •
 )52-46: 10شفای بارتیمائوس کور (مرقس  •
 )26-12: 11انجیر (مرقس خشکاندن درخت  •
 )51-49: 22شفای گوش بریدۀ غالم کاھن اعظم (لوقا  •
 )12-1: 21پر کردن تور ماھیگیری برای دومین بار (یوحنا  •
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 دعای نمونھ
 تعلیم عیسی دربارۀ دعا کردن

 
: 6کردید؟ در متی عنوان معلم انتخاب می خواستید طرز دعا کردن را یاد بگیرید، چھ کسی را بھاگر می

توانید یک دعای نمونھ را کھ عیسی تعلیم داد، بیابید. این دعا داده نشد تا فقط تکرارش کنیم، ، می9-13
اند. ھر آیھ در این دعا بلکھ تعلیمی برای طرز دعا کردن بود. آن را "الگوی حقیقی ھمۀ دعاھا" نامیده

 ت.نمایشگر بُعد مھمی از دعاس
 

 "ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد."
 9آیھ -
 

شود. دعایتان را با متمرکز کردن دل و فکرتان بر اینکھ خدا کیست، شروع کنید، دعا با خود خدا آغاز می
ذار آید، تأثیرگنھ با خودتان و شرایطی کھ در آن قرار دارید. این تمرکز بر ھمۀ کلماتی کھ بھ دنبال آن می

عیسی دعای نمونۀ خود را با کنار ھم گذاشتن دو حقیقت کھ بھ نظر آنقدر در تضادند کھ مشکل بتوان است. 
نقص، لطیف، و کند. خدا پدر شماست، و با محبتی پرشور، بیرا در یک جملھ گنجاند، شروع میھر دو 

انبوه آنقدر عظمت دارد کھ حتی قید و شرط، دوستتان دارد. خدا قدوس نیز ھست. جالل و شوکت او بی
پوشانند مبادا حضور پرجبروت فرشتگانی کھ در اطراف تخت سلطنتش ھستند، چشمان و پاھایشان را می

). دعا شامل دو افراط و تفریط صمیمیت و نگاه داشتن حرمت 2: 6او ایشان را مرعوب سازد (اشعیا 
 است.

 
شناسند. اکثر مردم دارد و مردم زیادی وی را بھ نام می یک ژنرال پنج ستاره، باالترین مقام را در ارتش

دھند. اما نزدیکانش شود، با احترام بھ او سالم میایستند و وقتی از کنارشان رد میدر برابرش صاف می
دوند. بسیاری از مردم انی ھستند و گاھی میان صحبتش ھم می(ھمسرش، فرزندانش و غیره) با او خودم

مان داریم. دانند، ولی ما بھ عنوان فرزندان خدا دسترسی مستقیم بھ پدر آسمانیی میدربارۀ خدا چیزھای
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توانیم بوسیلۀ دعا کردن، ھروقت از روز یا شب، بھ بارگاه او وارد شویم... و بدانیم کھ او مشتاق بودن می
 ما در آنجاست!

 
یاز یاریمان حاصل کنیم کھ بھ ھنگام نپس با اطمینان بھ تخت فیض نزدیک بیاییم تا رحمت بیابیم و فیضی را 

 ).16: 4دھد (عبرانیان 
 

ھ بھ واسطۀ اید کاید تا باز ترسان باشید، بلکھ روح پسرخواندگی را یافتھچرا کھ شما روح بندگی را نیافتھ
 ، توضیح اضافھ شده است).15: 8دھیم: "اَبٌا (یا در اصل: بابا)، پدر!" (رومیان آن ندا در می

 
این نیاز ھرگز برآورده نشده است. پدر، ایم. برای بسیاری، نیاز عمیقی بھ پدر داشتن آفریده شده ھمۀ ما با

سازد. او با حکمت و محبت، آنھا را ھدایت کند و احتیاجاتشان را برآورده میمی حفاظتاز فرزندانش 
شما پدری کند. پیش از  کند تا زندگیشان شکوفا شود. خواستۀ خدا این است کھ براینماید و آماده میمی

اینکھ جلوتر بروید، دقایقی دربارۀ معنی حضور خدای قدوس، قادرمطلق، آفریننده و حاکم بر ھمۀ چیزھا، 
 بھ عنوان پدرتان تأمل کنید. بھ او احترام بگذارید و پذیرای محبت او باشید.

 
نیز بھ انجام رسد." شود، بر زمین "پادشاھی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکھ در آسمان انجام می

 10آیھ  –
 

اند دگذرد. پیش از اینکھ دھان باز کنید، میداند در دلتان چھ میپدر آسمانی شما، از آنجایی کھ خداست، می
خواھید بگویید. پس چرا دعا کنیم؟ ھدف نھایی از دعا کردن (و نیز ھمۀ آفریدگان دیگر) این است چھ می

ادۀ العخارقشود کھ در نقشۀ نظیر نصیبتان میریق دعا این افتخار بیکھ جالل خدا را اعالم نماید. از ط
 ایخواھد بکند، نیست. دعا وسیلھرکت کنید. دعا، وادار کردن خدا بھ انجام کاری کھ نمیجاودانی خدا ش

ای است کھ خدا ارادۀ خود برای برخود گرفتن (ھمراه شدن با، بھ چنگ آوردن) ارادۀ خداست.  دعا وسیلھ
 برد.در این جھان بھ پیش می را
 

حقیقت گفتۀ عیسی را باور داشتھ ). اگر 5: 15توانیم ھیچ کاری بکنیم (یوحنا عیسی گفت جدا از او، ما نمی
توان دعا کرد. یادتان باشد کھ خدا بھ واسطۀ کالم خود، جھان باشید، نتیجھ این است کھ جدا از او حتی نمی

). با نزدیکتر شدن بھ خدا، مطالعۀ کالم او، اطاعت از او و گوش 9، 6: 33را بھ ھستی آورد (مزمور 
گیرد تا دربارۀ ارادۀ خدا در این جھان سخن القدس در دعا شما را بھ کار میسپردن در ھنگام دعا، روح

شود، بر زمین نیز بھ انجام رسد." این بگویید. "پادشاھی تو بیاید. ارادۀ تو، چنانکھ در آسمان انجام می
نھایت فزونتر از ھرآنچھ تواند بی)، و می2: 12ضوع را دریابید کھ ارادۀ خدا کامل و نیکوست (رومیان مو

). بھ نوعی، آنچھ از طریق دعا در دسترس شما قرار 20: 3بخواھیم یا تصور کنیم، عمل کند (افسسیان 
اب ھزینھ بنابر تعریف شود. حسای است کھ مبالغ نامحدودی بھ آن واریز میدارد، مانند حساب ھزینھ

شود، کھ در ھای انجام امر خاصی تمامأ پرداخت میعبارت از ترتیباتی است کھ براساس آن ھمۀ ھزینھ
کنیم، و گردد. بسیاری از ما بھ ندرت بھ آن حساب مراجعھ میاین مورد مربوط بھ امور پادشاھی خدا می

واریز شده، ناچیز است. بسیاری از درخواستھای ما رد در آن موارد مبلغ مورد نظرمان در مقایسھ با مبلغ 
یابید این باشد کھ درشود، چون در راستای ھدفی کھ برای این حساب درنظر گرفتھ شده، نیست. تالشتان می

 تا بواسطۀ دعا دریافت کنید، ھمسو نمایید! با تمامی آنچھ خدا برای شما اندوختھ چگونھ خود را
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، آوریدکنید، اما بھ دست نمیآرید... جنگ و جدال برپا میاما آن را بھ کف نمیخورید، حسرت چیزی را می
یابید، زیرا با نیت بد درخواست کنید، نمیکنید! آنگاه نیز کھ درخواست میاز آن رو کھ درخواست نمی

 ).3-2: 4کنید... (یعقوب می
 

 11آیھ  -"نان روزانۀ ما را امروز بھ ما عطا فرما." 
 

کنید، دیگر از آن خود نیستید. بھ خدا تعلق دارید، و تأمین رفاه شما گیتان را بھ خدا تقدیم میوقتی زند
ای را کھ شما را برای آن فراخوانده، تأمین مسئولیت اوست. او پدر شماست و وعده داده تا احتیاجات زندگی

شود، ھرگز روش او انجام میشود کھ وقتی کار خدا بھ گفتھ می). 19: 4، فیلیپیان 25: 37کند (مزمور 
رود، اما بھ ھمان گردد. این عبارت اغلب درمورد خدمات مسیحی بھ کار میبا ھیچ کمبودی مواجھ نمی

 اندازه برای زندگی ھمۀ ما کاربرد دارد.
 

از یک سو، وابستگی بھ خدا برای نیازھای روزانھ، ارتباط شما را با او تازه و بھ روز اما چرا "روزانھ"؟ 
کند بھ روشنی ارتباط میان نیازتان را با تدارک الھی، ببینید. بھ یاد دارد. ھمچنین بھ شما کمک میاه مینگ

گرفتن، یا انجام شدن کارھای مشخص نیست. ھدف نھایی دعا، جالل و داشتھ باشید کھ ھدف نھایی دعا 
روشی خاص جواب  کنید و بھتکریم خداست. اما وقتی بھ طرزی خاص دربارۀ نیازی مشخص دعا می

 گردد. او تجلیلر میتفھمند او چھ کرده است، واقعیکسانی کھ میبرای گیرید، آنگاه خدا برای شما و می
 کنید. شود و شما در درکی کھ از شخصیت، ذات و راھھای او دارید، رشد میمی

 
ھمراه با شکرگزاری، چیز نگران نباشید، بلکھ در ھر چیز با دعا و استغاثھ (التماس)، برای ھیچ

 ، تأکید در پرانتر اضافھ شده است).6: 4درخواستھای خود را بھ خدا ابراز کنید. (فیلیپیان 
 

 12آیھ  –بخشیم." "و قرضھای ما را ببخش، چنانکھ ما نیز قرضداران خود را می
 

ان ... اولین نیاز ج ای اینگونھ بیان کرده است: "ھمانقدر کھ نان اولین نیاز بدن است، بخشش نیزنویسنده
درگاه ورود بھ تمامی محبت پدر و ھمۀ امتیازات فرزندان است." بنابر کار مسیح بر صلیب، خدا برای ھر 

کند. اما اگر این ھدیھ را اید یا خواھید شد، آمرزش را بھ شما ھدیھ میگناھی کھ تا بھ حال مرتکب شده
ارد وآمرزش الھی بھ کنید، تان اعتماد میدھندهعنوان نجاتوقتی بھ مسیح بھ خواھید، باید آن را بگیرید. می
یشرفت در اند، بھ پبا اعتراف بھ گناھانتان و ھمچنین با بخشش کسانی کھ نسبت بھ شما گناه کردهشوید. می

 دھید.آزادی و برکت آمرزش الھی، ادامھ می
 

آمرزد و از ھر نادرستی ما را میاگر بھ گناھان خود اعتراف کنیم، او کھ امین و عادل است، گناھان 
 ).9: 1یوحنا 1سازد (پاکمان می

 
 ).15: 6اما اگر خطاھای مردم را نبخشید، پدر شما نیز خطاھای شما را نخواھد بخشید (متی 

 
 13آیھ  –"و ما را در آزمایش میاور، بلکھ از آن شرور رھاییمان ده." 
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کنند، آیھ برای نیاز جانتان ھدایت می 12تان، و آیھ میشما را بھ دعا برای نیاز جس 11ھمانطور کھ آیھ 
شود کھ: "خویشتندار و یادآور می 8: 5پطرس 1تان دعا کنید. دھد کھ برای نیاز روحینیز تعلیم می 13

جوید تا ببلعد." مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس ھمچون شیری غران در گردش است و کسی را می
کھ در القدس) (روحکند کھ: "آن بھ ما یادآوری می 4: 4یوحنا 1ھراسان باشید زیرا اما لزومی ندارد کھ 

 " (توضیحات اضافھ شده است).کھ در دنیاست بزرگتر است(شیطان) شماست، از آن 
 

توانید این منابع روحانی را گذارد. میخدا ھر منبع روحانی الزم برای شکست دشمن را در اختیار شما می
دارکات خدا برای بدن و جانتان، در دعا از خدا طلب کنید. توجھ داشتھ باشید کھ ضمایر بھ کار نیز مانند ت

ھمگی جمع ھستند. دعا کرد فقط برای رفع احتیاجات شخص شما نیست، بلکھ برای  13-10رفتھ در آیات 
ن حاال ھمی–شید رفع نیاز دیگران نیز ھست. دعا برای دیگران، شفاعت نام دارد. دربارۀ این موضوع بیندی

دشمن ما برای بسیاری از دوستانتان کمین گذاشتھ است؛ بعضی از آنھا بوسیلۀ نیروھای روحانی شریر بھ 
 اند. از طریق دعا این امتیاز را دارید کھ در نجات آنھا سھیم شوید!اسارت گرفتھ شده

 
 13آیھ  –"زیرا پادشاھی و قدرت و جالل، تا ابد از آن توست." 

 
مقدس نیامده است. اما بھ منظور تکمیل این راھنمای مطالعھ، ھای کتابدر ھمۀ ترجمھ 13از آیھ  این قسمت

ی او ستایش یقینأ جواب شایستھتوجھ داشتھ باشید کھ این آیھ اعالمیۀ قدرتمندی در مدح و ستایش خداست. 
 است از جانب کسی کھ بخاطر مشارکت صمیمانھ با خدا برکت یافتھ است.

 
اندازۀ قوم اسرائیل نسبت خوانیم کھ پس از بیحرمتی بیدربارۀ مکالمۀ میان موسی و خدا می 33 در خروج

در خاتمۀ مکالمھ، موسی بھ خدا داشت.  برای گفتن بھ زیادی موضوعاتبھ خدا صورت گرفت. موسی 
 خاتمۀ وقتیخواھد جلوتر از این برود مگر اینکھ حضور خدا با او ھمراه شود. پس از خدا گفت دیگر نمی

 خواھید بدون احساس او قدمی بھ جلو بردارید، اینطور نیست؟شما ھم نمیگذرانید، کھ در دعا با خدا می
 

). وقتی خدا را 3: 22دھد کھ خدا بر سرودھای ستایشی اسرائیل ساکن است (مزمور کتاب مقدس تعلیم می
آشکار کند، و قدرتھای تاریکی خواھند  تانکنید تا حضور خود را در زندگیستایید، از او دعوت میمی

 توانند در برابر حضور خدا بایستند.گریخت زیرا نمی
 

 "آمین."
 

بھ آخر دعایمان  ’آمین‘" است. بھ گفتۀ یک نویسنده: "افزودن /بشودمعنی کلمۀ "آمین" در اصل، "چنین باشد
 ."’انجام شد‘کند: گویی اعالم میکوبد، مانند وقتی است کھ قاضی پس از قرائت حکم، چکش را بر پایھ می
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