اﻣﯾد

راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻓﮭرﺳت ﻣطﺎﻟب
ﻣﻘدﻣﮫ

روﯾداد 1

ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺿرورت ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ
درس  1ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ..............................................................

آﯾﺎ ھدﻓﯽ...ﺑرای ﻣن و ﺟﮭﺎن وﺟود دارد؟

درس  2ﺿرورت ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ..............................................
روﯾداد 2

ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﭼﯾﺳت و ﭼرا ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز دارﯾم؟

آن ﺻدا ﮐﮫ در ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﺎ اﺑد ﺛﺑت ﺷده اﺳت
درس  3ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑودن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس – ﺑﺧش ...................................1

ﺑﯽھﻣﺗﺎﺗرﯾن و ﭘرﻧﺷرﺗرﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﺎرﯾﺦ

درس  4ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑودن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس – ﺑﺧش ..........................................2
درس  5ﺑزرﮔﺗرﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺣﺎل رواﯾت ﺷده ...........................

ﻓﺻل  – 1در اﺑﺗدا

روﯾداد 3

داﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا آﻏﺎز ﻣﯽﺷود – ﺻﻔﺎت او
درس  6ﺻﻔﺎت ﺧدا.............................................................

روﯾداد 4

اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻗدرت و ذات ﺧدا
درس  7آﻓرﯾﻧش – ﺑﺧش .....................................................1

ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﺧدا ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد.

ﻓرﺿﯾﮥ ﺳﺎﻋتﺳﺎز – ﺷواھدی از ﯾﮏ ﺳﺎزﻧده و طراح

درس  8آﻓرﯾﻧش -ﺑﺧش .....................................................2

ﯾﮏ ﻣورد ﻋﻠﻣﯽ ﺑرای آﻓرﯾﻧش.

درس  9آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا – ﺑﺧش .......................................1

ﭼﮫ ﭼﯾزی اﻧﺳﺎن را از ﺳﺎﯾر آﻓرﯾدﮔﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯽﺳﺎزد؟

درس 10آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا – ﺑﺧش 2

ھدف ﻣﺎ -ﺟﻼل ﺧدا ﺑﺎ ﺑﮭرهﻣﻧدی ﺟﺎوداﻧﯽ از او.

ﻓﺻل  – 2اﻧﺗﺧﺎب

روﯾداد 5

درﺧت ﺣﯾﺎت و درﺧت داﻧش
درس 11دو درﺧت – دو راه....................................................................

دو طرز ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺧدا – ﻋﻣلﮐردھﺎ و ﻓﯾض
1

درس 12ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﯾل و اﺷﺗﯾﺎق...........................................................
درس 13آﻓرﯾده ﺷدﯾم ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻋﺷﻖ ﺑورزﯾم و از او ﻣﺣﺑت ﺑﺑﯾﻧﯾم............................

ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﺧدا دارﯾد ،از ﮐﺟﺎ آﻣده اﺳت؟

روﯾداد 6

ﻋﺻﯾﺎن ﺷﯾطﺎن و آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﻧم
درس 14دﺷﻣن ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﺎ......................................................

ﺷﯾطﺎن از اﻧﺟﺎم ھدف ﺧدا راﺿﯽ ﻧﺑود .ﺷﻣﺎ ﭼطور؟

درس  15ﭘﺎﯾﺎن ﻣطﻣﺋن ﺟﻧﮓ ﺑزرگ...........................

ﺧدا روزی ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ را ﺗﺎ اﺑد از ﺑﯾن ﻣﯽﺑرد!

ﻓﺻل  – 3ﺑﯾﻣﺎری ﻣرگﺑﺎر

روﯾداد 7

ﻓرﯾب و ﺳﻘوط اﻧﺳﺎن
درس 16ﭼﮭرۀ زﯾﺑﺎی ﺷرﯾر..........................

روﯾداد 8

ﯾﮏ ﺑﯾﻣﺎری ﻣرﮔﺑﺎر روﺣﺎﻧﯽ وارد ﺟﮭﺎن ﻣﯽﺷود
درس 17ﺧط ﻓﮑری ﻣرﮔﺑﺎر.............................

اﺳﺗراﺗژی اوﻟﯾﮫ ﺷﯾطﺎن :اﻧﺣراف ﻧﯾﮑوﯾﯽ

اوﻟﯾن ﺳﺋوال اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ آﯾﺎ ﺧدا ﻧﯾﮑوﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ آﯾﺎ او ﺧداﺳت؟

درس 18ﮔﻧﺎه – دﻗﯾﻘﺄ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟.....................................

ﺑﯾﻣﺎری ﻣرﮔﺑﺎر روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﮥ ﺑﺷرﯾت را آﻟوده ﮐرد

درس 19ﺷرم و ﻣﻼﻣت – ﺛﻣرۀ ﮔﻧﺎه.........................................
روﯾداد 9

ذھﻧﯾت ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودن – ﯾﮏ دور ﺑﺎطل

اوﻟﯾن وﻋدۀ آﻣدن رھﺎﻧﻧده
درس 20ﺧدا ﺟواب ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ را ﭘﯾش از وﻗوع آن ،در آﺳﺗﯾن دارد......

اوﻟﯾن وﻋدۀ آﻣدن رھﺎﻧﻧده

ﻓﺻل  – 4ﭘﯾشدرآﻣد وﻋده

روﯾداد 10

ﺧدا ﻣﺗﺄﺳف ﺷد – ﺳﯾﻼب ﺑزرگ

درس 21ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ ﮔﻧﺎه.........................................

ﺿرورت راه ﺣﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺷﮑل را دور ﻧﮕﺎه دارد.

درس 22ﺧدا "ﻣﯽﺧواﺳت" ﻣﺗﺄﺳف ﺷود..............................................

ﺧواﺳت او ﺑرای ﻣﺗﺄﺳف ﺷدن ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻣﺎ را دوﺳت دارد.

درس 23اﯾﻣن ﺣﺗﯽ در ﮔذر از داوری..................................................
روﯾداد 11

ﻣﻧﺎﺑﻊ ﺧدا ﺑرای ﻧﺟﺎت ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻣوﺟود ﻧﺟﺎت ھﺳﺗﻧد

ﭘﯾداﯾش ﻗوﻣﮭﺎ – ﺑرج ﺑﺎﺑل
درس 24ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد ﯾﺎ ﻧﮫ.................................

راه ﺧدا ﺑرای ﺑرﮐت دادن ،ﺗﻧﮭﺎ راه ﺑرﮐت اﺳت.

درس 25ﭘﯾداﯾش ﻗوﻣﮭﺎ..............................................................

ﺧدا ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ را ﺑرﺣﺳب ﻧﻘﺷﮥ ﻋظﯾم ﺧود ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرد
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ﻓﺻل  – 5ﺑرﮐت ﯾﺎﻓﺗن ﺑرای ﺑرﮐت ﺑودن

روﯾداد 12

ﻓراﺧواﻧده ﺷدن اﺑراھﯾم
درس 26اﺑراھﯾم – ﻣردی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻗدم ﺑرﻣﯽداﺷت...................

ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم ،ﺧدا ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻗدم را ﺑرداﺷت – اﺑراھﯾم ﭘﺎﺳﺦ داد.

درس 27ﺧدا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﯽﺷﻣﺎرد؟

ﻣوﺿوع ﺗﻼش ﺑرای ﺧوب ﺑودن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧداﺳت.

درس 28ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﺑدون ھﻣراھﯽ ﺧدا ،ﺑدﻧﺑﺎل اﻧﺟﺎم ﺧواﺳت و ارادۀ او ﻧروﯾد...........

ﺟﮭﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﺎر ﻧﯾﺗﮭﺎی ﺧوب اﯾﺷﺎن را ﺑر دوش ﻣﯽﮐﺷد.

درس 29ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﻧﺷد..............................................................
روﯾداد 13

در ﻧظر ﺧدا ،ھﻣﮥ ﻣردم ارزﺷﻣﻧدﻧد.

اﺑراھﯾم ﭘﺳرش را ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧد – ﺧدا ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﻓراھم ﻣﯽآورد
درس 30ﺧدا ﻓراھم ﺧواھد ﮐرد................................................................

ﺧدا ھﻣﮥ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣﺎ را ﺑرای آﻧﭼﮫ ﻣﺎ را ﺑدان ﻓراﻣﯽﺧواﻧد ،ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد.

ﻓﺻل  – 6ﻗوم وﻋده

روﯾداد 14

اﺳﺣﺎق ،ﯾﻌﻘوب و ﯾوﺳف – زﻧدﮔﯽھﺎی وﻋده
درس 31اﺑراھﯾم – داﻧﺳﺗن ﭘﺎﯾﺎن ﭘﯾش از ﺷروع.................................................

او از آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑﮫ او ﻧﺷﺎن داده ﺑود ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑدر ﺑرد.

روﯾداد 15

درس 32ﯾوﺳف – ﺗﺳﻠﯾم ﻗﺻد و ھدف ﺧدا ﺑود..................................................
ﻧﻣوﻧﮫای زﻧده از روﻣﯾﺎن .28 :8
ﺧدا ﻣوﺳﯽ را آﻣﺎدۀ رھﺑری ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎزد
درس 33ﻣوﺳﯽ – ھرﮔز ﺑرای ﺧدا دﯾر ﻧﯾﺳت......................................................

وﻗﺗﯽ ﻓﮑر ﻣﯽﮐرد ﮐﺎرش دﯾﮕر ﺑﮫ آﺧر رﺳﯾده اﺳت ،ﺳراﻧﺟﺎم آﻣﺎدﮔﯽ ﯾﺎﻓت.

روﯾداد 16

درس 34ﻋﯾد ِﭘﺳَﺢ – ﺗﺻﺎوﯾری از رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود.....................................................
ﺗﺻوﯾری از رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود.
ﺧدا ﻋﺑراﻧﯾﺎن را از ﺑﻧدﮔﯽ ﺑﯾرون ﻣﯽآورد
درس 35ھرﭼﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود.........................

زﻧدﮔﯽای ﮐﮫ ﺧدا را ﺟﻼل ﻣﯽدھد ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺷﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ اﻧدازه ﺧدا روﺑرو ﻣﯽﺷود.

ﻓﺻل  – 7ﻓراﺧواﻧده ﺷده ﺑرای ﻗدم ﺑرداﺷﺗن در راھﮭﺎی ﺧدا

روﯾداد 17

ﺧدا ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻣﯽدھد
درس 36ﺷرﯾﻌت – ودﯾﻌﮫای ﺧﺎص ،ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﻘدس....................................................

ﺷرﯾﻌت – اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ﻗدوس ﺧدا

درس 37ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎه.................................................................................

ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﮔﻧﺎه را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد ،وﻟﯽ آن را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑرد.

درس 38ﺷرﯾﻌت – آﯾﯾﻧﮥ ﺧدا.................................................................................

آﯾﯾﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﭼﮭرۀ ﮐﺛﯾف را ﻧﺷﺎن دھد ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﮭره را ﭘﺎک ﮐﻧد.

درس 39از ﺑرﮐت ﺗﺎ اﺳﺎرت..................................................................................
روﯾداد 18

ﺷﻣﺎ در ﮐﺟﺎی اﯾن ﭼرﺧﮫ ھﺳﺗﯾد؟

ﺿرورت ﯾﮏ رھﺎﻧﻧده
درس 40ﺳرﭼﺷﻣﮥ اﺳﺗوار اﻣﯾد............................................................................
3

ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ داﺳﺗﺎن او.

ﻓﺻل  – 8آن ﻣوﻋود

روﯾداد 19

ﺗوﻟد رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود
درس 41ﺧدای ﻏﯾرﻣﻧﺗظره..............................................................................

ﺗوﻟد ﻋﯾﺳﯽ.

درس 42ﭼﮕوﻧﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑدون ﮔﻧﺎه ﻣﺗوﻟد ﺷد؟...........................................................

ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود.

روﯾداد 20

ﮐودﮐﯽ ﻋﯾﺳﯽ
درس 43ﻋﯾﺳﯽ در ﮐودﮐﯽ – اﻧﺳﺎن ﮐﺎﻣل و ﺧدای ﮐﺎﻣل................................................

روﯾداد 21

ﺗﻌﻣﯾد ﻋﯾﺳﯽ
درس 44ﺗﻌﻣﯾد ﻋﯾﺳﯽ.........................................................................................

روﯾداد 22

وﺳوﺳﮥ ﻋﯾﺳﯽ
درس 45وﺳوﺳﮥ ﻋﯾﺳﯽ........................................................................................

ﭘدر از اﯾن ﺧﺷﻧود ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ "از آن ﮐﯾﺳت".

ﻋﯾﺳﯽ ﻗﺻد ﺧود را ﺑرای ﻣردن ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد.

ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن آزﻣﺎﯾش و وﺳوﺳﮫ.

ﻓﺻل  – 9ﺧدﻣﺎت ﻋﯾﺳﯽ

روﯾداد 23

ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺎﮔرداﻧش را ﻓراﻣﯽﺧواﻧد
درس 46ﻓراﺧواﻧده ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻋﯾﺳﯽ............................................................

روﯾداد 24

ﺧدﻣﺎت ﻋﯾﺳﯽ
درس 47ﺧدﻣﺎت ﻋﯾﺳﯽ – ﺗﻌﻠﯾم و ﻣﻌﺟزات.................................................................

ﺧدا ﺑﯾش از ﺗواﻧﺎﯾﯽ ،ﺑرای در دﺳﺗرس ﺑودن ﻣﺎ ارزش ﻗﺎﺋل ﻣﯽﺷود.
ﻋﯾﺳﯽ ﺧود را ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧد.

درس 48در طﻠب ﺑرﮐت ،ﻧﮫ ﺑرﮐت دھﻧده......................................................................

ﺣﺗﯽ اﻣروزه ،ﻣردم ﺑرﮐت را ﺑﮫ ﺑرﮐتدھﻧده ﺗرﺟﯾﺢ ﻣﯽدھﻧد.

درس 49ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزه.......................................................................................
روﯾداد 25

آﻣرزش ﮔﻧﺎه – ﻣﻌﺟزۀ ﺑرﺗر از ﻣﻌﺟزات

ﻋﯾﺳﯽ رھﺑران دﯾﻧﯽ را ﻧﺎراﺣت ﻣﯽﮐﻧد
درس 50ﻣﺟﻧون ،دروﻏﮕو ،ﯾﺎ ﺧداوﻧد – "ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾد ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟".................................

ﭼرا ﻋﯾﺳﯽ راه دﯾﮕری ﺑرای ﻣﺎ ﻧﮕذاﺷت؟

ﻓﺻل  – 10ﻣﺣﺑت ﺧدا و ﺗﻘﺎطﻊ ﻋداﻟت

روﯾداد 26
روﯾداد 27

ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺄﻣورﯾت ﺧود را ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ رھﺑران دﯾﻧﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد
درس 51اﻣر ﺧﯾر ﯾﺎ اﻣور ﺧدا؟...................................................................................

روﯾداد 28

ﺳﺎﻋﺎت آﺧر ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔرداﻧش
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ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺟﮭﺎﻧﯽ
ﻣﻘدﻣﮫ

درس 1

وﯾدﺋوی اﻣﯾد ﺑﺎ اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ﺷروع ﻣﯽﺷود...

ﻣردم در طول زﻣﺎن ﺑﮫ دﻗت ﺟﮭﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم؛ ﭘﯾﭼﯾدﮔﯽ و زﯾﺑﺎﯾﯽ طﺑﯾﻌت ،ﻣﻌﻣﺎی ﺣﯾﺎت
و ﻣرگ ،ﻋﻣﻖ ﺷﺎدی و رﻧﺞ اﻧﺳﺎن را ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردهاﻧد ....و ﺳرﮔردان از ﺧود ﭘرﺳﯾدهاﻧد" :ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﭼطور
ﺑوﺟود آﻣدهاﻧد؟"
آﯾﺎ اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺗﺻﺎدف اﺳت  ...ﯾﺎ ﻧﻘﺷﮫای ﺣﺳﺎب ﺷده؟ آﯾﺎ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ در ﭘس ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎﺳت؟
و اﮔر ﭼﻧﯾن وﺟودی ھﺳت ،ﺷﺑﯾﮫ ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻘﺻودی ﺑرای اﯾن ﺟﮭﺎن در ﺳر دارد؟ آﯾﺎ ھدﻓﯽ ﺑرای ﻣن در
اﯾن ﺟﮭﺎن دارد؟ آﯾﺎ ھدﻓﯽ ﻓراﺗر از اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑراﯾم دارد؟
-وﯾدﺋوی اﻣﯾد ،ﻣﻘدﻣﮫ

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻣﺳﺎﺋل ﻣطرح ﺷده در اﺑﺗدای وﯾدﺋوی اﻣﯾد ،ﺗﺎزﮔﯽ ﻧدارﻧد .ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻣردم درﺑﺎرۀ ﻗﺻد و ﻣﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯾﺷﺎن
ﺗﻔﮑر و ﺗﺄﻣل ﮐردهاﻧد و وﺟود ﯾﮏ ﺧدای آﻓرﯾﻧﻧده را زﯾر ﺳﺋوال ﺑردهاﻧد .ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ،ﻣﺳﺎﺋل ﻣرﺑوط ﺑﮫ
ھدﻓﻣﻧدی و وﺟود ﺧدا ﺗﻔﮑﯾﮏ ﻧﺎﭘذﯾر اﺳت .ﺣﺗﯽ از ﺑرﺗراﻧد راﺳل ،ﺧداﻧﺎﺑﺎور ﺑرﺟﺳﺗﮥ ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ﻧﻘل ﺷده
اﺳت ﮐﮫ" :ﻣﺳﺋﻠﮥ ھدﻓﻣﻧدی زﻧدﮔﯽ ،ﺑدون ﻣﻔروض ﭘﻧداﺷﺗن وﺟود ﯾﮏ ﺧدا ،ﺑﯽ-ﻣﻌﻧﺎﺳت".
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ﺧداﻧﺎﺑﺎور ﻗﺳمﺧورده ﭼﻧﯾن اظﮭﺎر ﻧظری ﻣﯽﮐﻧد؟ ﭼون ھدﻓﻣﻧدی ،ﻣﻔﮭوم ﻗﺻد و ﻧﯾت را در ﺧود
ﭼرا ﯾﮏ
ِ
دارد  ،و ﻗﺻد و ﻧﯾت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی طرحرﯾزی اﺳت .و اﮔر طرﺣﯽ ﺑرای اﯾن ﺟﮭﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﺷده ،ﺑﺎﯾد طراﺣﯽ
ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﭘس ﺷﺎﯾد ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗر از ھدﻓﻣﻧدی زﻧدﮔﯽ ﻧﯾز ﺑﺗوان ﻣطرح ﮐرد.
آﯾﺎ طراﺣﯽ وﺟود دارد ...و آﯾﺎ اﯾن طراح را ﻣﯽﺗوان ﺷﻧﺎﺧت؟
ﻟطﻔﺄ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻗﺻد دروس اﻣﯾد ،اﺛﺑﺎت وﺟود ﺧدا ﻧﯾﺳت ...ﺑﻠﮑﮫ ھدف اﺻﻠﯽ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﮐردن
اوﺳت .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ رواﯾﺗﮕر وﯾدﺋو ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد" :ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﺟواﺑﻧد ،ﺑرای آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﮔوش ﻣﯽدھﻧد ،ﺻداﯾﯽ ھﺳت".
ﺷﻣﺎ ﭼﮫ؟ آﯾﺎ ﮔوش ﻣﯽدھﯾد؟ ﺷﺎﯾد ﭘﯾش از اﯾن ﺗﺻﻣﯾﻣﺗﺎن را ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ وﺟود ﻧدارد ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾد ﻣﻌﺗﻘد
ﺑﮫ وﺟود ﺧداﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽداﻧﯾد او ﭼﮫ ﺷﮑﻠﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﻣﻧظور ھﻣراھﯽ ﺑﺎ ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن دروس ،ﺷﺎﯾد
ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠوﺗر ﺑروﯾد ،از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد" :آﯾﺎ ﻣن واﻗﻌﺄ ﮔوﺷم ﺑدھﮑﺎر اﺳت؟ آﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت
ﭼﯾزھﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧﺷﻧﯾده ﯾﺎ ﻧﻔﮭﻣﯾدهام؟"
ﻣﺗﻧﯽ را در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﺧدا ﻣدﺗﮭﺎﺳت ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،وﻟﯽ اﻧﺳﺎن ھﻣواره
ﺑﮫ او ﮔوش ﻧداده ﯾﺎ ﭘﯾﺎم او را درﯾﺎﻓت ﻧﮑرده اﺳت.

زﯾرا از آﻏﺎز آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ،ﺻﻔﺎت ﻧﺎدﯾدﻧﯽ ﺧدا ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﺳرﻣدی و اﻟوھﯾت او را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ادراک
از اﻣور ﺟﮭﺎ ِن ﻣﺧﻠوق ،ﺑروﺷﻧﯽ دﯾد .ﭘس آﻧﺎن را ھﯾﭻ ﻋذری ﻧﯾﺳت .زﯾرا ھرﭼﻧد ﺧدا را ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،ا ّﻣﺎ او را
ﻓﮭم اﯾﺷﺎن
ﭼون ﺧدا ﺣرﻣت ﻧداﺷﺗﻧد و ﺳﭘﺎس ﻧﮕﻔﺗﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ در اﻧدﯾﺷﮫ ﺧود ﺑﮫ ﺑطﺎﻟت ﮔرﻓﺗﺎر آﻣدﻧد و دﻟﮭﺎی ﺑﯽ ِ
را ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻓراﮔرﻓت )روﻣﯾﺎن . (21-20 :1
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
ﺗﺻورات ﺧودﺷﺎن در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫاﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣﺗن ﺑﺎﻻ از روﻣﯾﺎن ﺑﺎب  1ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن طرز
ﻓﮑر ،ﭘوچ و ﺑﺎطل اﺳت .اﮔر آﯾﺎت ﺑﻌدی روﻣﯾﺎن  1را ﺑﺧواﻧﯾم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ طرز ﻓﮑر اﯾﺷﺎن ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ
ﻣﺻﯾﺑتﺑﺎر اﺳت.
آﯾﺎ در اداﻣﮫ اﯾن دروس ﻣﯽﺧواھﯾد ﺧدا را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ او ﺧودش را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد )ﯾﺎ ﺗﺻﻣﯾم
ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺑررﺳﯽ ﺑﯾﺷﺗری درﺑﺎرۀ او ﺑﮑﻧﯾد(؟ آﯾﺎ ﺑﺟﺎی ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر اﯾدهھﺎ و اﻓﮑﺎر ﺧودﺗﺎن درﺑﺎرۀ ﺧدا،
ﮔوش ﺧواھﯾد ﺳﭘرد؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﺟراﺟوﯾﯽ ﻣﻔﯾدی در اﯾﻣﺎن
ﺷﻣﺎ ﺑﺷود.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
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• ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻓﻘط آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﻧد )ﯾﺎ ﻧﯾﺎز دارﻧد( ،ﻣﯽﺷﻧوﻧد ....و ﺑﻌﺿﯽ اﺻﻸ ﻧﻣﯽﺧواھﻧد
ﭼﯾزی ﺑﺷﻧوﻧد .ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از ﻣواردی ﮐﮫ اﻓراد را از ﮔوش ﺳﭘردن ،و واﻗﻌﺄ ﺷﻧﯾدن ﺳﺧﻧﺎن ﺧدا
ﺑﺎزﻣﯽدارد ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
ﻏرور – ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐﻧﺗرل ﮐردن
طرز زﻧدﮔﯽ – رﻓﺗﺎری ﮐﮫ ذاﺗﺄ ﻣﯽداﻧﯾم ﺑرای ﺧدا ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﻗﺑول اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم ﺗﻐﯾﯾرش
دھﯾم
ﻣﺟروح ﺑودن – ﺗﺟرﺑﮫھﺎی دردﻧﺎک ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﮫ ﻣﺎ را از اﻋﺗﻣﺎد ﮐردن ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﺎزﻣﯽدارد.
• ﻣوارد دﯾﮕری ﮐﮫ ﺷﺧص را از ﮔوش ﺳﭘردن و ﺷﻧﯾدن واﻗﻌﯽ ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا ﺑﺎزﻣﯽدارﻧد ،ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟
• ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﺟواب ﻣﯽدھﯾد" :ھدف از زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟" ﯾﺎ دﻗﯾﻘﺗر ﺑﭘرﺳﯾم" :ھدف از زﻧدﮔﯽ
ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟"

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از آﯾﺎت ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾن اﺳت " :و ﻣرا ﺧواھﯾد طﻠﺑﯾد و ﭼون ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دل ﺧود ﺟﺳﺗﺟو
ﻧﻣﺎﯾﯾد ،ﻣرا ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت" )ارﻣﯾﺎ .(13 :29
ﺻرﻓﻧظر از ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ در ﺳﻔر ﺑﺎ ﺧدا دارﯾد ،اﯾن آﯾﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت .ﺷﺎﯾد ﺳﺋواﻻﺗﯽ درﺑﺎره وﺟود ﺧدا
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺧودﺗﺎن را ﯾﮏ اﯾﻣﺎﻧدار ﺑﭘﻧدارﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺧواھﯾد ﺷﻧﺎﺧت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫﺗری از ﺧدا داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد .او ﻗول ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﮔر ﺑﺎ ﺗﻣﺎم دل او را ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﯾم ،او را ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت.
در اﺑﺗدای اﯾن درس ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾد و اﺟﺎزه ﺑدھﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﮐﯾﺳت ،و ﻣوارد ﺟدﯾدی از ﺧدا
و ﺧودﺗﺎن ﮐﺷف ﮐﻧﯾد .ﻣﺻﻣم ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ "او را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دﻟﺗﺎن ﺟﺳﺗﺟو ﻧﻣﺎﯾﯾد" ،و ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای درﺑﺎرۀ ھدﻓﺗﺎن
ﺑﻧوﯾﺳﯾد:
در اﺑﺗدای ﻣطﺎﻟﻌﮫ دروس اﻣﯾد ،ﻣﯽﺧواھم....
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 -1دﮐﺗر ھﯾو ﻣورھِد )  ،(Dr. Hugh Moorheadﻣﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ )اﻧﺗﺷﺎرات ﺷﯾﮑﺎﮔو رﯾوﯾو ،دﺳﺎﻣﺑر  .(1988دﮐﺗر ﻣورھد ،ﭘروﻓﺳور
ﻓﻠﺳﻔﮫ در داﻧﺷﮕﺎه ﺷﻣﺎل ﺷرق اﯾﻠﯾﻧوی ،ﯾﮑﺑﺎر ﺧطﺎب ﺑﮫ  250ﻓﯾﻠﺳوف ،داﻧﺷﻣﻧد ،ﻧوﯾﺳﻧده و روﺷﻧﻔﮑر ﻣﺷﮭور ﺟﮭﺎن ﻧﺎﻣﮫای
ﻧوﺷت و از آﻧﮭﺎ ﭘرﺳﯾد" :ﻣﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﭼﯾﺳت؟" ﺟواﺑﮭﺎی اﯾﺷﺎن در اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻧﺗﺷر ﺷده اﺳت.

ﺿرورت ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ

ﻣﻘدﻣﮫ درس 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس  1ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣﻌﻧﯽ و ھدف زﻧدﮔﯽ ﭘرداﺧﺗﯾم .ھﻣﭼﻧﯾن از وﯾدﺋوی اﻣﯾد اﯾن ﺧط را ﯾﺎدآوری ﮐردﯾم:
"ﺑرای ﺟﺳﺗﺟو ﮐﻧﻧدﮔﺎن ،ﺟواب ،ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔوش ﻣﯽدھﻧد ﺻداﯾﯽ ھﺳت) ".ﺑﺧش ﻣﻘدﻣﮫ وﯾدﺋوی اﻣﯾد(.
و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ اﯾن ﺳﺋوال ،درس را ﺗﻣﺎم ﮐردﯾم" :آﯾﺎ ﻣن ﮔوش ﻣﯽدھم؟"
ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺟواب ﺳﺋواﻻت ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻣﻌﻧﺎی آن ﮔوش ﻣﯽدھﯾد .ﻣﺷﮑل اﯾﻧﺟﺎﺳت ﮐﮫ ﺻداھﺎی
زﯾﺎدی ﺑﺎ ھم در رﻗﺎﺑت ھﺳﺗﻧد .ﻓراﺗر از ﻣذاھب اﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎن )ﯾﻌﻧﯽ ﺑوداﺋﯾﺳم ،اﺳﻼم ،ﯾﮭودﯾت ،ھﻧدوﺋﯾﺳم و
ﻣﺳﯾﺣﯾت( ،ﺻدھﺎ ﻣذھب و ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد .و ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ طرﻓدار ﻣﺷﯽ ﺧﺎﺻﯽ از زﻧدﮔﯽ
ھﺳﺗﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣوارد ،ھرﮐدام ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﻧﮭﺎ راه ﯾﺎﻓﺗن ﺧداﺳت .اﻣﺎ ھﯾﭼﯾﮏ از آﻧﮭﺎ در ﻣورد
ذات ﺧدا و ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺗن او ﺑﺎ ھم ﺗواﻓﻖ ﻧدارﻧد )ﯾﺎ ﺑﺎ ھم ﺗﺿﺎدی اﺻوﻟﯽ دارﻧد( .ﺑﺎ اﯾﻧﮭﻣﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣﺗﺿﺎد،
اﻧﺳﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑداﻧد ﮐدام راه ،را ِه درﺳت اﺳت؟ داﺷﺗن ﯾﮏ ﻧﻘطﮫ ﻣرﺟﻊ در اﯾن ﻣورد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد.
ھر ﻣﺳﺎﻓری در ﺳرزﻣﯾن ﻏرﯾب ،ﻣﺣﺗﺎج ﭘﯾدا ﮐردن راھﮭﺎﺳت .ﺷﺎﯾد ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ راھﻧﻣﺎی اﻣﯾن ،ﮐﮫ ﺗﺟرﺑﮥ
ﺳﻔر و ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﮐﻣﮏ ﺑﮫ دﯾﮕران را دارد ،اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﻧد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﻌﺿﯽ از ﻧﻘﺷﮫ ﯾﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﮐﺗﺑﯽ
ﯾﮏ ﻓر ِد آﮔﺎه اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺳﺎﯾرﯾن ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﺛﺎﺑﺗﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﻣﺣل ﺧﺎص ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺗﺎره را در ﻧظر
ﻣﯽﮔﯾرﻧد و ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﻣوﻗﻌﯾت و اﻧدازه ﭘﯾﺷرﻓت ﺧود را ﻣﯽﺳﻧﺟﻧد.
ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل ھر ﻣﺳﺎﻓری در ﺳرزﻣﯾن ﻏرﯾب ،ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه زﻧدﮔﯾﻣﺎن اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دارﯾم .ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ
ﻣﻧﺑﻊ ﯾﺎری دھﻧدهاﯾم ﮐﮫ ﺗوﺳط دﯾﮕران آزﻣوده ﺷده و ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودﻧش اﺛﺑﺎت ﺷده اﺳت .اﺣﺗﯾﺎج ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ دارﯾم ،ﻧﻘطﮫای ﺛﺎﺑت و ﺣﻘﯾﻘﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷرﻓﺗﻣﺎن در راه ﭘﯾش رو را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آن ﺑﺳﻧﺟﯾم .ﺑدون ﭼﻧﯾن
ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻌﯽ ،ﻣﺎﻧﻧد ﻣردی ﺧواھﯾم ﺑود ﮐﮫ ﺳوار ﺑر ﻗﺎﯾﻖ ﮐوﭼﮑﯽ در ﻓﺿﺎی ﻣﮫآﻟود ،در ﯾﮏ درﯾﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن-
ﮔﻣﺷده ،ﺷﻧﺎور ﻣﺎﻧده ....و ﻣﺳﯾر ﺣرﮐﺗﯽ ﻧدارد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
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ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﺷﻣﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺳﺗﮫاﻧد و روی ﺧط دروازۀ ﯾﮏ زﻣﯾن ﻓوﺗﺑﺎل اﯾﺳﺗﺎدهاﯾد .ﺣﺎﻻ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﮐﺳﯽ روی ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﻣﻘﺎﺑل ﻣﯾدان ﻣﯽﮔرداﻧد و دﺳﺗور ﻣﯽدھد روی ﺧط راﺳﺗﯽ ﭘﯾش ﺑروﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
دروازۀ ﻣﻘﺎﺑل ﺑرﺳﯾد .اﻓراد در اﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ،ﻣﻌﻣوﻷ ھﻣﯾﺷﮫ ،ﭘﯾش از رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣﯾﺎﻧﮥ زﻣﯾن ،ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻣت
از ﻣﯾدان ﻣﻧﺣرف ﻣﯽﺷوﻧد.
دﻟﯾل اﯾن اﺗﻔﺎق آن اﺳت ﮐﮫ ھرﻓردی دارای ﯾﮏ ﭘﺎی ﻗوﯾﺗر اﺳت ﮐﮫ ﻗدﻣﮭﺎی ﺑﻠﻧدﺗری ﺑرﻣﯽدارد ،و او را ﺑﮫ
ھﻣﺎن ﺳﻣت ﻣﻧﺣرف ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر ،ھﻣﮥ ﻣﺎ از ﻧظر ﺟﺳﻣﯽ "ﻣﺗﻣﺎﯾل" ﺑﮫ ﻧﯾﻣﮥ ﻗوﯾﺗر ﺧود ھﺳﺗﯾم) .دﻟﯾل
اﯾﻧﮑﮫ ﮔﻣﺷدﮔﺎن در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻣﻌﻣوﻷ دور ﯾﮏ ﻣﺣل ﻣﯽﭼرﺧﻧد ھم ھﻣﯾن اﺳت(.
اﺻل ﺑﻧﯾﺎدی اﯾن ﻣﺛﺎل را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺟود اﻧﺳﺎن ﻧﯾز ﺗﻌﻣﯾم داد .وﻗﺗﯽ ﻧوﺑت ﺑﮫ اﯾن
ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن اطراﻓﻣﺎن ﻣﯽﻧﮕرﯾم ،ھﻣﮕﯽ ﺑواﺳطﮥ وﺿﻌﯾت ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔرد اﺣﺳﺎﺳﯽ ،ﻋﻘﻠﯽ
و روﺣﯾﻣﺎن ،ﺗﻣﺎﯾل ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳو ﯾﺎ ﺳوی دﯾﮕر دارﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم در ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﭘﯾش
ﻣﯽروﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﻧد اﯾن ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑر ﺟﮭت ﮔﯾرﯾﺷﺎن ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت.
در ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﭘﯾﭼﯾدهﺗر ،ﺗﺻور ﮐﻧﯾد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎﯾﺗﺎن را در زﻣﯾن ﻓوﺗﺑﺎل ﺑﺳﺗﮫاﻧد ،ﺻدای ﺗﻣﺎﺷﺎﭼﯾﺎن از
دو ﺳوی ﻣﯾدان ﺷﻣﺎ را ﭘﯾﺷروﯾﺗﺎن ھداﯾت ﮐﻧﻧد .ﻣذاھب و ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽھﺎی ﻣﺧﺗﻠف روزﮔﺎر ﻣﺎ ﻣﺎﻧﻧد ھﻣﯾن
ﺻداھﺎی اطراف ﻣﯾدان ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧود ﻣﯽﺧواﻧﻧد .ﺗﻼش ﺷﻣﺎ ﺑرای ﭘﯾﻣودن طول زﻣﯾن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻣﺎﯾﻼت ﺷﺧﺻﯽ ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺗﺄﺛر از ﻧﻔوذ اطراﻓﯾﺎﻧﺗﺎن ﻧﯾز ھﺳت.
وﻟﯽ اﮔر ﮐﺳﯽ ﭼﺷم ﺑﻧد ﺷﻣﺎ را ﺑﺎز ﮐﻧد و ﺑﺗواﻧﯾد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دروازۀ ﻣﻘﺎﺑل را ﺑﺑﯾﻧﯾد ،ﭼﮫ؟ آن دروازه ﻣﺎﻧﻧد
ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻌﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣﺳﯾرﺗﺎن را ﺑر اﺳﺎس آن اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﺎرغ از ھﻣﮥ ﺻداھﺎی
اطراف ،روی ﯾﮏ ﺧط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﺟﻠو ﺣرﮐت ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺻرف رﺳﯾدن ﺑﮫ ﯾﮏ
ھدف ﻣﯽﮐﻧﻧد و ھرﮔز ﺑﮫ آن ﻧﻣﯽرﺳﻧد؛ ﯾﺎ ﭘس از رﺳﯾدن ﺑﮫ آن درﻣﯽﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ اﻧﺗظﺎرش را داﺷﺗﻧد،
ﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد .ﻣﺎ ھم ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓرﺳرزﻣﯾن ﻏرﯾب ،در ﺳﻔر زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ آزﻣوده
ﺷده ﺑﺎﺷد و اﻓراد زﯾﺎدی ﺑر درﺳﺗﯽ آن ﺻﺣﮫ زده ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﺎ ﺳرﮔردان ﻧﻣﺎﻧﯾم.
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎدی ﺑرای ﺟﺎن و رواﻧﺗﺎن دارﯾد؟ ﻧﻘطﮫای ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺑوﺳﯾﻠﮥ آن راه
زﻧدﮔﯾﺗﺎن را ﻣﺷﺧص ﮐﻧﯾد ،و در ﺻورت ﻟزوم ﻣﺳﯾرﺗﺎن را ﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﻧﯾد؟
• اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت ،آن ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﭼﯾﺳت؟
• ﺗﺄﺛﯾرات )ﺻداھﺎی( اﺻﻠﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ ﺻداھﺎی ﮐودﮐﯽ ،ﺧﺎﻧواده ،ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﻣدرﺳﯾن ،دوﺳﺗﺎن ،ﻗﮭرﻣﺎﻧﺎن
ﯾﺎ ﺳرﻣﺷﻘﮭﺎی ﺷﻣﺎ ،ﮐﮫ ﻧﮕرﺷﮭﺎی ﺷﻣﺎ را در ﻣورد ﺧدا ﺷﮑل دادهاﻧد ،ﭼﮫ ھﺳﺗﻧد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در ﮐﺗﺎب اﻣﺛﺎل ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،آﯾﮫای ھﺳت ﺑﮫ اﯾن ﻣﺿﻣون " :راھﮭﺎﯾﻲ ھﺳﺗﻧد ﻛﮫ ﺑﻧظر اﻧﺳﺎن راﺳت ﻣﯽآﯾﻧد اﻣﺎ
ﻋﺎﻗﺑت ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﻧﺗﮭﯽ ﻣﯽﺷوﻧد" )اﻣﺛﺎل .(12 :14

11

در طول اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺻداھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ،ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﺧود ﺧواﻧدهاﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد .آﯾﺎ
اﯾن ﺻداھﺎ ﻣوﺛﻖ ،ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد و ﻣطﻣﺋن ﺑودهاﻧد؟ اﮔر ﻧﮫ ،ﭼرا از آﻧﮭﺎ ﭘﯾروی ﮐردهاﯾد؟ وﻗﺗﯽ را ﺻرف
ﻧﮕرﺷﮭﺎﯾﺗﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا ﮐﻧﯾد و اﯾﻧﮑﮫ اﯾن ﻧﮕرﺷﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ و ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ )ﮐﺳﺎﻧﯽ( ﺷﮑل ﮔرﻓﺗﮫاﻧد.
درس اﻣروز درﺑﺎرۀ ﻧﯾﺎز ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﻓﻘط ﯾﮏ ﺗﻣرﯾن اﻧﺗزاﻋﯽ ﻧﺑود .ﮐﺎﻣﻸ ﺣﻘﯾﻘت دارد ﮐﮫ طرز
ﻓﮑر اﻧﺳﺎن ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ راه او و راه اﻧﺳﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ ﺳرﻧوﺷت وی اﺳت .در اﻧﺗﺧﺎب راھﯽ ﮐﮫ ﻣﯽروﯾد
ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد .اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎ ﻋواﻗب ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧواھد داﺷت.
آﯾﮫ دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﻼم ﺧدا )ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس( "ﺑرای ﭘﺎھﺎی ﻣن ﭼراغ و ﺑرای راھﮭﺎی ﻣن ﻧور اﺳت"
)ﻣزﻣور  .(105 :119ﻣﺎﺑﻘﯽ دروس اﯾن ھﻔﺗﮫ اﺳﺗدﻻلھﺎی اراﺋﮫ ﻣﯽدھد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊﺗﺎن
در ﺳﻔر زﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﺻﻣﯾم راﺳﺦ ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ﺳرﺳری از اﯾن ﺑﺧﺷﮭﺎ ﻋﺑور ﻧﮑﻧﯾد .وﻗت ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﺑررﺳﯽ
دﻗﯾﻖ آﻧﭼﮫ ﺧواھﯾد ﺧواﻧد اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد از اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر راﺿﯽ ﺧواھﯾد ﺑود.
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(The
Dominant
)Leg
ﻏﺎﻟب
ﭘﺎی
،(Robert
)Schleip
ﺷﻠِﯾپ
 -1راﺑرت
) .(http://www.somatics.de/DominantLeg.htmﺑرداﺷت  2اﮐﺗﺑر  .2006راﺑرت ﺷﻠﯾپ ﻣﻘﺎﻟﮫای از ﺑﺧش ﻋﻠﻣﯽ "
 "Süddeutsche Zeitung Magazinﺳﺎل  ،1999ﻧوﺷﺗﮥ ﺳﯾﻣون ﮐوﺳوگ را ﺧﻼﺻﮫﺑرداری ﮐرده اﺳت.

ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑودن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس – ﺑﺧش 1

ﻣﻘدﻣﮫ درس 3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘل ﻗوﻟﮭﺎ ،ﻣﺗﻌددﺗرﯾن ﺗرﺟﻣﮫھﺎ و ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﺗﯾراژ ﭼﺎپ ،ﻣﺧﺗص ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ﺑوده اﺳت ،ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ از ﻧظر ﺑوﺟود آﻣدن ،ﻣﺣﺗوا و دﻗت ،ﮐﺎﻣﻸ ﺑﯽھﻣﺗﺎﺳت 1.و درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑودن
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،دﻟﯾل اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘذﯾر ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ اﻟﮭﯽ ﺑودﻧش ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺄ ﻣﺎھﯾت اﯾن ﮐﺗﺎب ﻣورد ﺑررﺳﯽ
ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻓﻘط ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﭼﻧد اﻧﺳﺎن ﻧوﺷﺗﮫ ،ﺗدوﯾن ﺷده و اﺻﻸ
ﮐﺎر ﺧدا ﻧﺑوده اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﻣﯽ ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑر ﮐﻧﯾم.

ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﺗﻧوع و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑﯽھﻣﺗﺎﺳت.

ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ در ﺑﺎزۀ زﻣﺎﻧﯽ  40ﻧﺳل در طﯽ  1600ﺳﺎل ،ﺗوﺳط ﺑﯾش از  40ﻧوﯾﺳﻧده از طﺑﻘﺎت ﻣﺧﺗﻠف
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،در ﺳﮫ ﻗﺎره )آﺳﯾﺎ ،آﻓرﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ( و ﺑﮫ ﺳﮫ زﺑﺎن )ﻋﺑری ،آراﻣﯽ و ﯾوﻧﺎﻧﯽ( ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت،
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی دﯾﮕر ﺟﮭﺎن ﻧدارد .اﯾن ﮐﺗﺎب درﺑردارﻧدۀ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷﻌر ،ﻧﺑوت،
ﺷرﯾﻌت ،اﻣﺛﺎل و ﻣوﻋظﺎت اﺳت و ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮔﺳﺗرده )ﺷﺎﻣل ﺻدھﺎ ﻣﺑﺣث ﺑﺣثاﻧﮕﯾز( از ﻣﺎھﯾت
ﺧدا ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﻣﺑدأ ﭘﯾداﯾش اﻧﺳﺎن را درﺑرﻣﯽﮔﯾرد2.

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

• ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺣول ﻣﺣور ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺣﻣﺎﺳﯽ و ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﮔردد.
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• ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ و ﺗﻔﮑﯾﮏﭘذﯾری ﺑﺎور ﻧﮑردﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﺑﺎﺣث و ﻋﻧواﻧﮭﺎی ﻣﺗﻌددی در ﺳراﺳر
ﻣﺗن ﻣﯽﭘردازد) .ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل ،ﺑﮭﺷت از دﺳت رﻓﺗﮫ اوﻟﯾن ﮐﺗﺎب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑﮭﺷت
ﺑﺎزﯾﺎﻓﺗﮫ در آﺧرﯾن ﮐﺗﺎب آن ﻣﯽﮔردد .دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ درﺧت ﺣﯾﺎت ﮐﮫ در اوﻟﯾن ﮐﺗﺎبِ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ب ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑطور ﺟﺎوداﻧﮫ ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﻣﯽﺷود(.
ﻣﻣﻧوع و ﻣﺳدود ﺷده ،در آﺧرﯾن ﮐﺗﺎ ِ

ھر ﯾﮏ از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺎزھﺎی ﯾﮏ ﺳﻣﻔوﻧﯽ ،ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ،ﺗﻔﺎوت دارد.
وﻗﺗﯽ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻧوای ﮐﺎﻣﻸ ھﻣﺎھﻧﮓ ﯾﮏ دﺳﺗﮫ از ﻧوازﻧدﮔﺎن ﮔوش ﻣﯽدھﯾد ،طﺑﯾﻌﺗﺄ ﻓرض را ﺑر اﯾن ﻣﯽﮔﯾرﯾد
ﮐﮫ ﯾﮏ رھﺑر ارﮐﺳﺗر آﻧﮭﺎ را ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد .ﭼرا در ﻣورد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ از ﻧظر ﻣﺣﺗوا و وﺳﻌت ﻣﯾدان،
ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾدهﺗر از ھر ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﻣﻣﺗﺎزی اﺳت ،ﺑﺎﯾد دﯾدﮔﺎه ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم؟

اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﻟﺣﺎظ ﻣﺗن ،ﺑﯽھﻣﺗﺎﺳت.

از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﺧطﯽ اوﻟﯾﮥ اﮐﺛر ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭم ادﺑﯽ ﺟﮭﺎن ﻗدﯾم )در ﺻورت وﺟود( ﮐﻣﯾﺎب ھﺳﺗﻧد،
ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ درﺑﺎره ھر ﮐﺗﺎب ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﭘرﺳﯾد اﯾن اﺳت" :آﯾﺎ ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣوﺟود دﻗﯾﻘﺄ ﻣﺣﺗوای
اﺻﻠﯽ ﻣدرک را ﻣﯽرﺳﺎﻧﻧد؟" ﻣﺣﻘﻘﺎن ﻓﺎﮐﺗورھﺎی زﯾﺎدی را ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺑﮫ اﺻطﻼح ،اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗن اﯾﻧﮕوﻧﮫ
ﮐﺗب در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اﯾن ﻓﺎﮐﺗورھﺎ ﺷﺎﻣل ﻣوارد زﯾر اﺳت:
• روش ﺗﮭﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫھﺎ
• ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣوﺟود و ﻧﺳﺧﮥ اﺻﻠﯽ ﻣﺗن.
• ﺗﻌداد ﻧﺧﺳﺗﯾن ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻣوﺟود
• ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﺳﺎزﮔﺎری ﻣﯾﺎن ﻗدﯾﻣﯽﺗرﯾن ﻧﺳﺧﮫھﺎ

ﺑﺎ درﻧظر داﺷﺗن اﯾن ﻣﻌﯾﺎرھﺎ ،ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب دﯾﮕری در ﺟﮭﺎن ﺑﮫ َﮔر ِد ﭘﺎی اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس
ھم ﻧﻣﯽرﺳد 3.در ﺟدول ﺷﻣﺎره  1ﺻﻔﺣﮥ ﺑﻌد 4ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﺳﺧﮫﺑرداران اوﻟﯾﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ھم
دورهھﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ دو ﻧﺳل ﺑﻌد از ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن اﺻﻠﯽ آن ﺑودﻧد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﻧﺳﺧﮫھﺎی
ﺗﮭﯾﮫ ﺷده در طول اﯾن دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﻣﻘدار ﺑوده اﺳت .ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و ﺳﺎﯾر ﮐﺎرھﺎی
ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ،ﻣﺑﮭوت ﮐﻧﻧده اﺳت.
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ﺑرﺧﻼف ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﺗﻌداد ﻧﺳﺧﮫھﺎی اوﻟﯾﮫ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﭼﻧدان زﯾﺎد ﻧﯾﺳت .ﭘس وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ
اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗن ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻣﯽﭘردازﯾم ،ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ ﺑداﻧﯾم روش ﻧﺳﺧﮫﺑرداری از ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻗدﯾﻣﯽﺗر ﭼﮕوﻧﮫ
ﺑوده اﺳت.

در ﻓرھﻧﮓ ﯾﮭود ،ﻓراﯾﻧد ﻧﺳﺧﮫﺑرداری 5ﻣﺧﺗص ﮔروه ﺧﺎﺻﯽ از ﻣردم  ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﺗﺑﺎن ﺑود .ﮐﺎﺗﺑﺎن ،ﻣﻧﺷﯾﺎﻧﯽ
ﺣرﻓﮫای ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روﻧد ﻧظﺎمﻣﻧد ﺳﺧتﮔﯾراﻧﮫای ﺑرای ﺣﺻول ﺑﺎﻻﺗرﯾن دﻗت ﻣﻣﮑن ،از ﻧﺳﺧﮫھﺎی
ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل:
• ﮐﺎﺗﺑﺎن اﺟﺎزه ﻧداﺷﺗﻧد ﺟﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﺟﻣﻠﮫ و ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﮐﻠﻣﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﺣرف ﺑﮫ ﺣرف
اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدادﻧد.
• ھر ﮐﺎﺗب ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت از ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ ﭼﻧﺎن ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺗﻌداد ﮐﻠﻣﮫھﺎی آن ﺻﻔﺣﮫ
ﺑﯽﺗﻐﯾﯾر ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد .اﮔر ﺻﻔﺣﮥ اﺻﻠﯽ  296ﮐﻠﻣﮫ داﺷت ،ﺑﺎﯾد ﺻﻔﺣﮫ ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﺷده ھم 296
ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽداﺷت.
• ﺑﻠﻧدی ھر ﯾﮏ از ﺧطﮭﺎی ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﺷده ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﻧدازه ﺧط ﻣﺗﻧﺎظر ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺑود .اﮔر ﺧط
اوﻟﯾﮫ ﻧﺳﺧﮫ اﺻﻠﯽ دارای ﻧُﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﺑود ،ﺧط ﻣﺗﻧﺎظر ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﺷده ھم ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﻧُﮫ ﮐﻠﻣﮫ ﻣﯽداﺷت.
• ﭘس از ﻧﺳﺧﮫﺑرداری و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ھر ﺻﻔﺣﮫ ،ﻧﻔر ﺳوﻣﯽ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد آن ﻧﺳﺧﮫ ،اﯾن ﻣورد را رﺳﯾدﮔﯽ
ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﮐﻠﻣﮥ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺻﻔﺣﮥ ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﺷده ﻋﯾﻧﺄ ﻣﺎﻧﻧد ﮐﻠﻣﮥ ﻣﯾﺎﻧﯽ ﺻﻔﺣﮫ اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷد.
• اﮔر ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﮐوﭼﮏ در اﯾن ﻣﯾﺎن رخ ﻣﯽداد ،ﺻﻔﺣﮥ ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﺷده از ﺑﯾن ﺑرده ﻣﯽﺷد.

اﯾن ﻗدﻣﮭﺎ ﺑرای اطﻣﯾﻧﺎن از دﻗت ﻧﺳﺧﮫﺑرداری ﻣﺣﺗوای ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد .درﺳت ﻣﺎﻧﻧد
ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ھﯾﭼﯾﮏ از ﻧﺳﺧﮫھﺎی ﻗدﯾﻣﯽ ﺟﮭﺎن از ﻟﺣﺎظ اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗن ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﻧﯾز ﻣﻌﺗﺑر ﻧﯾﺳﺗﻧد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﮐﺳب ﮐردﯾد ،ﺗﻐﯾﯾری در دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد؟
• اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری؟ اﮔر ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ دارد؟
• ﭼﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻣﯽﺗواﻧد دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻋوض ﮐﻧد ،ﯾﺎ ﮐﻣﮑﺗﺎن ﮐﻧد ﭼﯾزی را در آن
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﻗﺑﻸ ﻧدﯾدهاﯾد؟ )اﯾن ﺳﺋوال ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﺑﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس آﺷﻧﺎﯾﯽ داﺷﺗﮫاﻧد
ﯾﺎ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد(.
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ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
درس اﻣروز ﮐﻣﯽ ﺑﻠﻧدﺗر از اﮐﺛر دروس اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺑود .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﯾد ھﻣﮥ ﻣطﺎﻟب آن
را ھﺿم ﮐﻧﯾد ،وﻗت دﯾﮕری را ﺑرای ﻣرور آن در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎش ﻣﮏداول ،ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت و رأی دادﮔﺎه ،ﺗوﻣﺎس ﻧﻠﺳون ،اﻧﺗﺷﺎرات زﻧدﮔﯽ اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﺳن
ﺑرﻧﺎردﯾﻧو ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .1972 ،ﺗرﺟﻣﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب :ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت و رأی دادﮔﺎه )ﺟﻠد اول و ﺟﻠد دوم(،
ﻧوﯾﺳﻧده :ﺟﺎش ﻣﮏ دا ِول ،ﻣﺗرﺟم :آرﻣﺎن رﺷدی ،ﻧﺎﺷر :اﻧﺗﺷﺎرات اﯾﻼم 2010 ،و 2013
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ﺟدول 1
ﻧوﯾﺳﻧده

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮕﺎرش

ﻋﮭد ﺟدﯾد

 100-40م.

ﻗﯾﺻر)ﺟﻧﮕﮭﺎی ﮔﺎﻟﯾﮏ(  44-100ق.م.
 347-427ق.م.
اﻓﻼطون ) 4ﻧﻣﺎﯾش(
ﺗﺎﺳﯾﺗوس )وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ(  100م.
 113-61م.
ﭘﻠﯾﻧﯽ ﺟواﻧﺗر )ﺗﺎرﯾﺦ(
 400-460ق.م.
ﺗوﺳﯾدﯾدس )ﺗﺎرﯾﺦ(
ﺳوﺋﺗوﻧﯾوس )زﻧدﮔﯽ  160-75م.
ﻗﯾﺻرھﺎ(
 425-480ق.م.
ھرودوﺗوس )ﺗﺎرﯾﺦ(
 406-496ق.م.
ﺳوﻓوﮐل
 54ق.م.
ﮐﺎﺗوﻟوس
 406-480ق.م.
اورﯾﭘﯾد
 322-383ق.م.
دِﻣوﺳﺗِن
 322-384ق.م.
ارﺳطو
 385-450ق.م.
آرﯾﺳﺗوﻓﺎن
 900ق.م.
ھوﻣر )اﯾﻠﯾﺎد(

اوﻟﯾن ﻧﺳﺧﮫ ﻣوﺟود

ﻓﺎﺻﻠﮥ زﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌداد ﻧﺳﺧﮫھﺎ

 900م.
 1000م.
 1550م.
 1100م.
 1100م.
 1100م.
 900م.
 400م.

 1390ﺳﺎل
 1400ﺳﺎل
 1600ﺳﺎل
 1500ﺳﺎل
 1300ﺳﺎل
 1400ﺳﺎل
 1200ﺳﺎل
 500ﺳﺎل

8
193
3
9
200
49
10
643

 900م.
 900م.
 1100م.
 850م.
 900م.
 950م.

 125م.

 1000ﺳﺎل
 1200ﺳﺎل
 1000ﺳﺎل
 750ﺳﺎل
 1300ﺳﺎل
 800ﺳﺎل

 25ﺳﺎل
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10
7
20
7
8
8

ﺑﯾش از  5300) 24000ﯾوﻧﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺳﺗﺎن؛  10000ﻻﺗﯾن واﻟﮕﯾت؛
ﺑﯾش از  9300ﻧﺳﺧﮫھﺎی دﯾﮕر(

-1
-2
-3
-4
-5

ﭘﺮﻓﺮوﺷﺘﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﮭﺎ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ھﻤﮥ اﻋﺼﺎر) .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮥ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ 2006-1995 ،اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯿﺸﯿﮕﺎن(.
) .(http://www.ipl.org/div/farq/bestsellerFARQ.htmlﺑﺮداﺷﺖ  13ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2006
ﺟﺎش ﻣﮏداول ،ﺷﻮاھﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و رأی دادﮔﺎه ،ﺷﻮاھﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻤﺎن ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻧﺴﺨﮥ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺷﺪه) .ﮐَﻤﭙِﺲ ﮐﺮوﺳِﯿﺪ ﻓﻮر ﮐﺮاﯾﺴﺖ،
 .1979 ،1972اﻧﺘﺸﺎرات ھﯿِﺮ اﯾﺰ ﻻﯾﻒَ ،ﺳﻦ ﺑِ ﺮﻧﺎردﯾﻨﻮ ،ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ،1972 ،ﻓﺼﻞ  ،1ﺻﻔﺤﺎت .(24-15
ﺗﮑﺮار ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،2ﺻﻔﺤﺎت 65-39
ﺗﮑﺮار ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،2ﺻﻔﺤﮥ . 42
ﺗﮑﺮار ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ  ،2ﺻﻔﺤﺎت 56-53

ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﺑودن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس – ﺑﺧش 2
ﻣﻘدﻣﮫ درس 4
ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس  ،3ﺑﮫ ﺗﻧوع و ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﻧﯾز اﻋﺗﺑﺎر ﻣﺗن آن ﭘرداﺧﺗﯾم ،دو ﺧﺎﺻﯾﺗﯽ ﮐﮫ آن را در ﻣﯾﺎن
ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ﺑﯽھﻣﺗﺎ ﻣﯽﺳﺎزﻧد .اﻣروز دو ﻣورد دﯾﮕر را ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم
ﮐﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس را ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﮐﺗب ﻣﻣﺗﺎز ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﺑﮫ آن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣطﻣﺋنﺗرﯾن ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻌﯽ
ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان در ﺳﻔر زﻧدﮔﯽ داﺷت ،اﻋﺗﺑﺎر ﻣﯽﺑﺧﺷد.

ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﻟﺣﺎظ دﻗت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑﯽھﻣﺗﺎﺳت.
دﻗت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕر از ﻋواﻣل ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ اﻋﺗﺑﺎر ﯾﮏ ﻣﺗن ﻗدﯾﻣﯽ اﺳت .ﺑﮫ ﺑﯾﺎن دﯾﮕر" :آﯾﺎ ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی
ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ در ﻣﺗن ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد؟" ﺟواب در ﻣورد ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،روﺷن اﺳت.
• "...ﻣﯽﺗوان ﻗطﻌﺄ اظﮭﺎر ﮐرد ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ھرﮔز ﺗﻧﺎﻗﺿﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺗﻧدات
ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻧداﺷﺗﮫاﻧد .ﺑرآوردی از ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻣل آﻣده ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻸ ﮐﻠﯾﺎت و ﯾﺎ ﺟزﺋﯾﺎت
دﻗﯾﻖ اظﮭﺎرات ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣوﺟود در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧﻧد .و ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣﻧوال ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗوﺿﯾﺣﺎت
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﻏﻠب ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﻔﯾﺎﺗﯽ ﺷﮕﻔتآور ﺷده اﺳت".
 دﮐﺗر ﻧﻠﺳون ﮔﻠوﺋِﮏ)ﻧﮭرھﺎﯾﯽ در ﺻﺣرا ،ﺻﻔﺣﮫ (31
• "...ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﺎﻧﯽ ،ﻣؤﯾد ﻣﺗﻧﮭﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘدان ،آﻧﮭﺎ را ﻏﯾرﺗﺎرﯾﺧﯽ ﯾﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗض ﺑﺎ واﻗﻌﯾﺗﮭﺎی
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،داﻧﺳﺗﮫاﻧد....اﻣﺎ ﮐﺷﻔﯾﺎت ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اﯾن ادﻋﺎھﺎی ﻣﻧﺗﻘداﻧﮫ ...اﺷﺗﺑﺎھﻧد
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و ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﺗﻣﺎﻣﯽ اظﮭﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗﻘدان آﻧﮭﺎ را ﻓﺎﻗد اﻋﺗﺑﺎر ﭘﻧداﺷﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﮐﺎﻣﻸ ﻣﻌﺗﺑر
اﺳت....ﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﻣواردی ﺑرﻧﺧوردهاﯾم ﮐﮫ ﺛﺎﺑت ﮐﻧﻧد ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺧطﺎ رﻓﺗﮫ اﺳت".
 دﮐﺗر ﺟوزف ﭘﯽ .ﻓری)ﺑﺎﺳﺗﺎنﺷﻧﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺻﻔﺣﺎت (134 ،2 ،1

ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﭘﯾشﮔوﯾﯽھﺎی ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾدۀ ﺧود ،ﺑﯽھﻣﺗﺎﺳت.
ﭘﯾش از ﺑررﺳﯽ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ،ﻣﮭم اﺳت ﺑداﻧﯾم ﭼﮫ ﻋواﻣﻠﯽ
ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را از ﺳﺎﯾر ﭘﯾﺎﻣﺑرﻧﻣﺎھﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ در ﮐﺗﺎب ﺗﺛﻧﯾﮫ در
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس آﻣده اﺳت ،ﺑﺎﯾد دﻗت ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر واﻗﻌﯽ ﺧدا  %100ﺑﺎﺷد .اﮔر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺧود را
ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻣﯽﺧواﻧد از اﯾن آزﻣون ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﯾرون ﻧﻣﯽآﻣد ،ﻣﺟﺎزاﺗش ﻣرگ ﺑود 1.اﯾن آزﻣون اﻧﮕﯾزهای
ﻗوی ﺑود ﺗﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺧدا در ﮐﺎرﺷﺎن دﻗﯾﻖ ﺑﺎﺷﻧد!
ﺷﮕﻔتآور اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾش از  1800ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود دارد 2.ﺑﺳﯾﺎری از اﯾن ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎ
در طول ﻋﻣر ﭘﯾﺎﻣﺑری ﮐﮫ آن را ﺑﯾﺎن ﮐرده ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾدهاﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺗﻌداد ﺑﯾﺷﺗری از آﻧﮭﺎ ﭘس
از ﻧﮕﺎرش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﭘﯾش از زﻣﺎن ﺣﺎل ،ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎ ﻧﯾز ھﻧوز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
ﻧرﺳﯾدهاﻧد .ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ،ﺛﺎﺑت ﻧﺷده ﮐﮫ ھﯾﭼﯾﮏ از ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐذب و دروغ ﺑﺎﺷد!
در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺑﯾش از  300ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ طﺑﻖ آﻧﭼﮫ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﺛﺑت
رﺳﯾده ،ﻣﺷﺧﺻﺄ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد 3.ﭘﯾﺗر ﺳﺗو ِﻧر رﯾﺎﺿﯽدان ،در ﮐﺗﺎب ﻋﻠم ﺳﺧن
ﻣﯽﮔوﯾد ﺧود ،اﺣﺗﻣﺎل رﯾﺎﺿﯽ ﺗﺣﻘﻖ  8ﻋدد از اﯾن ﺑﯾش از  300ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﯾﮏ ﺷﺧص ﻣﻌﯾن
را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺣﺎﺻل ﺗﻘﺳﯾم  1ﺑر  10ﺑﮫ ﺗوان  ،17ﯾﻌﻧﯽ  1در
4 .100،000،000،000،000،000
ﺳﺗوﻧِر اﯾن رﻗم را ﭼﻧﯾن ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻓرض ﮐﻧﯾم " 1710ﺳﮑﮥ ﯾﮏ دﻻری را روی اﯾﺎﻟت
ﺗﮕزاس ﺑﭼﯾﻧﯾم .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺳﮑﮫھﺎ ﺑﮫ ﻋﻣﻖ  2ﻓوت ﺗﻣﺎم اﯾﺎﻟت را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد .ﺣﺎﻻ ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﺳﮑﮫھﺎ را ﻋﻼﻣﺗﮕذاری ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺳﭘس ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﮑﮫھﺎ را ﺑطور ﯾﮑﻧواﺧت ﺑﮭم ﻣﯽرﯾزﯾم و در ﺳطﺢ
اﯾﺎﻟت ﭘﺧش ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﭼﺷﻣﺎن ﻣردی را ﺑﺎ ﭼﺷمﺑﻧد ﻣﯽﺑﻧدﯾم و ﻣﯽﮔوﯾﯾم ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﭘﯾش
ﺑرود ،اﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﺳﮑﮫ را ﺑردارد و ﺑﮕوﯾد "اﯾن ھﻣﺎن ﺳﮑﮫ" اﺳت .اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ﺳﮑﮥ
درﺳت را ﺑرداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﭼﻘدر اﺳت؟ اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ ھر ھﺷت ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﻣﮑﺗوب ﭘﯾﺎﻣﺑران ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﯾﮑﻧﻔر ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،درﺳت ﺑﮫ ھﻣﯾن اﻧدازه اﺳت5".
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وﻗﺗﯽ ﺳﺗوﻧز اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺣﻘﻖ  48ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﯾﮑﻧﻔر را ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﮐرد ،ﺑﮫ ﻋدد  1در  15710رﺳﯾد.
ﯾﻌﻧﯽ  156ﺻﻔر را ﺟﻠوی ﯾﮏ ﻋدد  10ﺑﭼﯾﻧﯾم! 6ﻓﻘط ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺗﺣﻘﻖ ﺑﯾش از
 300ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﺑوده اﺳت .ﺗﻌداد ﺻﻔرھﺎی اﯾن اﺣﺗﻣﺎل را ﻧﻣﯽ-
ﺗواﻧﺳﺗﯾم در اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺟﺎ ﺑدھﯾم .در واﻗﻊ ،ﺑدون دﺧﺎﻟت اﻟﮭﯽ ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾدن ﺗﻣﺎﻣﯽ اﯾن
ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎ در زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻓرد ﮐﺎﻣﻸ ﻏﯾرﻣﺣﺗﻣل ﻣﯽﺑود.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﻗﺑﻸ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ واﻗﻌﺄ ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣﺎھﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﭘردازد ،اﯾﻣﺎن داﺷﺗن و ﺑﺎور اﯾن
ﻣوﺿوع ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﻓﻘط ﺗوﺳط ﭼﻧد ﻧﻔر اﻧﺳﺎن ﻧوﺷﺗﮫ و ﺗدوﯾن ﺷده اﺳت ،ﺳﺧتﺗر از ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن
ﻣوﺿوع اﺳت ﮐﮫ ﺧدا اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده اﺳت.
آﯾﺎ ﺑﺎ اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﻣواﻓﻘﯾد؟ اﮔر ﻧﮫ ،ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ دارﯾد؟ اﮔر ﻧﮫ ،ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺣﻘﻖ ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺗوﺟﯾﮫ ﮐﻧﯾد؟
• در درس  1ﻣﺳﺋﻠﮥ ھدﻓﻣﻧدی زﻧدﮔﯽ را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣودﯾم .در درس  2ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ
ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن راه ﺳﻔر زﻧدﮔﯽﻣﺎن ﭘرداﺧﺗﯾم .در دروس  3و  ،4دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠف ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن ﮐﺗﺎب
ﻣﻘدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ زﻧدﮔﯽ و ﻣﻣﺗﺎز ﺑودن آن ﺑر ﺳﺎﯾر ﻣراﺟﻊ را ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دادﯾم.
اﮔر ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯽ ﭼﯾزی ﻏﯾر از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ آن را ﺑﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﻣﯽﮐﻧﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
از درس  2اﯾن ﮔﻔﺗﮫ را ﮐﮫ طرز ﻓﮑر ﺷﻣﺎ راھﺗﺎن را ،و راھﺗﺎن ﺳرﻧوﺷت ﺷﻣﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر
آورﯾد .ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻌﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑرﻣﯽﮔزﯾﻧﯾد ﺗﺎ ﺑر آن ﺗوﮐل ﮐﻧﯾد ،ﻧﻘﺷﯽ اﺳﺎﺳﯽ دارد.
ﻣزﻣور  105 :119ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا "ﺑرای ﭘﺎھﺎی ﻣن ﭼراغ و ﺑرای راھﮭﺎﯾم ﻧور اﺳت ".اﮔر ھﻧوز
ﺳﺋواﻻت ﺑﯽﺟواﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﻗﺎﺑل اﻋﺗﻣﺎد ﺑودن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ زﻧدﮔﯾﺗﺎن )ﯾﻌﻧﯽ ﭼراﻏﯽ ﮐﮫ
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راھﺗﺎن را روﺷن ﻣﯽﮐﻧد و ھداﯾﺗﺗﺎن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد( ،دارﯾد ،ھﻣﯾن اﻣروز ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑرای ﺣل ﻣﺳﺎﺋﻠﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ آﻧﮭﺎ درﮔﯾرﯾد ،ھرﭼﮫ ﻻزم اﺳت اﻧﺟﺎم ﺑدھﯾد .ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﺳﺋواﻻﺗﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﯾد ،و ﺳﭘس از ﺷﺑﺎن ﮐﻠﯾﺳﺎ ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﺷورت ﺑﮕﯾرﯾد و ﺟﺳﺗﺟوی ﺑﯾﺷﺗری اﻧﺟﺎم دھﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎش ﻣﮏ دا ِول ،ﮐﺗﺎب ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت و رأی دادﮔﺎه ،ﺷواھد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻧﺳﺧﮥ
ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده) .ﺷرﮐت ﮐﻣﭘس ﮐروﺳﯾد ﻓور ﮐراﯾﺳت ،اﻧﺗﺷﺎرات ﻻﯾف اﯾز ھ ِﯾر ،ﺳن ﺑرﻧﺎردﯾﻧو،
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ .(1972 ،ﺗرﺟﻣﮥ ﺟﻠد اول و ﺟﻠد دوم ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻣﺗرﺟم :آرﻣﺎن رﺷدی ،ﻧﺎﺷر:
اﻧﺗﺷﺎرات اﯾﻼم 2010 ،و 2013
• ران رﯾﭼﯽ ،ﻧﺑوﺗﮭﺎی ﻣﺳﯾﺣﺎﯾﯽ) .ﺷرﮐت اﻧﺗﺷﺎراﺗﯽ دﯾﺳﮑﺎوری ،ﭘﺎﻟوآﻟﺗو ،ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ ) ،(1993
 (http://www.pbc.org/library/series/8205ﮐﺗﺎب ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده در اﯾن ﻣورد :در ﺟﺳﺗﺟوی
ﻣﺎﺷﯾﺢ ،ﻣوﻟف/ﻧوﯾﺳﻧده :ﻣﺎرک اﯾﺳﺗﻣن /ﭼﺎک اﺳﻣﯾت ،ﻣﺗرﺟم :ﺳﯾروس ارﺷﺎدی - ،2003 ،ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
ﻣﺗرﺟم ﺑرای ﻓﺎرﺳﯽ زﺑﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﻧﻣﯽ داﻧﻧد.
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-1
-2
-3
-4

-5
-6

ﺗﺛﻧﯾﮫ 20 :18
ﻓرھﻧﮓ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺑوﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺟﯽ .ﺑﺎرﺗون ﭘﺎﯾﻧز )ﻧﯾوﯾورک ،ھﺎرﭘر و رو (1973 ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ از  1239ﻧﺑوت در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و 578
ﻧﺑوت در ﻋﮭد ﺟدﯾد ،در ﻣﺟﻣوع  1817ﻧﺑوت .اﯾن ﻧﺑوﺗﮭﺎ درﺑردارﻧدۀ  8352آﯾﮫاﻧد.
ﺟﺎش ﻣﮏداول ،ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت و رأی دادﮔﺎه ،ﺷواھد ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺑرای اﯾﻣﺎن ﻣﺳﯾﺣﯽ ،ﻧﺳﺧﮥ ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺷده) .ﺷرﮐت ﮐﻣﭘس ﮐروﺳﯾد ﻓور
ﮐراﯾﺳت .ﺷرﮐت اﻧﺗﺷﺎراﺗﯽ ﺣﯾﺎت اﯾﻧﺟﺎﺳت ،ﺳن ﺑرﻧﺎردﯾﻧو ،ﮐﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ ،(1972 ،ﺻﻔﺣﮫ .14
ﭘﯾﺗر ﺳﺗوﻧِر در ﻋﻠم ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد )ﺷﯾﮑﺎﮔو :اﻧﺗﺷﺎرات ﻣودی) .(1963 ،اﯾن ﻋﻧوان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﭼﺎپ ﻧﻣﯽﺷود.
)  .[(http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0802476309/abundanlifeher0cﻣرﺟﻊ ﮐﺗﺎب ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت و رأی دادﮔﺎه ،ﻧوﺷﺗﮥ
ﺟﺎش ﻣﮏداول ،ﻧﺳﺧﮥ  ،1979ﺻﻔﺣﺎت 166و .167
ﺗﮑرار ﭘﺎﻧوﺷت .4
ﺗﮑرار ﭘﺎﻧوﺷت .4

ﺑزرﮔﺗرﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﺣﺎل رواﯾت ﺷده اﺳت
ﻣﻘدﻣﮫ درس 5
ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ھﻣﮥ ﻣﺎ ﻗﻠﺑﺄ ﻗﺻﮫﮔو ھﺳﺗﯾم .اﻏﻠب در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﯾم ﮐﮫ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻧﻘل ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﺷﺧص دﯾﮕری
در ﺟواب ،داﺳﺗﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧود را ﻣﯽﮔوﯾد و ﺳﭘس ﯾﮑﻧﻔر دﯾﮕر در اداﻣﮫ داﺳﺗﺎن ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺧود را ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﮐﻧد.
و اﯾن ﻗﺻﮫ ﺳر دراز ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ ﻣﺟذوب ﻗدرت داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺧوب ﻣﯽﺷوﯾم ،و ﺣﺗﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ھﻣذاتﭘﻧداری ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ در آﻧﮭﺎ ﺳﮭﯾم ﻧﻣﺎﯾﯾم.
در واﻗﻊ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺑﻌﺿﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮫﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﯽﺗوان ﺗﻼش اﺻﻠﯽ ﺑﺷرﯾت را در ﺟﺳﺗﺟو ﺑرای "ﻓرارواﯾت"
)  (metanarrativeﺗﻌرﯾف ﮐرد 1.اﯾن اﺻطﻼح ،اﺷﺎره ﺑﮫ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﭘرﺷﮑوه ﯾﺎ رواﯾﺗﯽ از اﻟﮕوی اﺻﻠﯽ
)اﻟﮭﯽ( و ﯾﺎ اﯾدﺋوﻟوژی دارد ﮐﮫ ﺳﺎﯾر داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و رواﯾﺗﮭﺎ در آن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .اﻧﺳﺎن ﺻرﻓﻧظر از ﻓرھﻧﮓ ﯾﺎ
طﺑﻘﮫ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻣﻘﺎم و ﺷﻐل ﺧود ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻸ طﺑﯾﻌﯽ در ﺟﺳﺗﺟوی داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﯾر داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ از
آن ﻣﻌﻧﯽ ﺧود را ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد....داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ ﺧودﻣﺎن را در آن ﺑﯾﺎﺑﯾم.

ﻣردم در طول زﻣﺎن ﻣﻌﻧﺎ و ھدف را از داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻓرھﻧﮓ ﯾﺎ ﻣذھﺑﺷﺎن ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ رﺳﯾده،
ﮐﺳب ﮐردهاﻧد .وﻟﯽ در اواﺧر ﻗرن ﻧوزده ﺟﮭﺎن ﺑﯾﻧﯽای ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣدرﻧﯾﺳم 2رواج ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﻣدﻋﯽ ﺑود اﯾﻧﮕوﻧﮫ
"ﻓرارواﯾﺗﮭﺎ"ی ﺳﻧﺗﯽ دﯾﮕر ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﺑﺎ ﺟﮭﺎن اﻣروزی ﻣﺎ ﻧدارﻧد .ﻣدرﻧﯾﺳم ﮐوﺷﯾد ﺗﺎ اﺳﺗدﻻﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎی
ﻋﻠﻣﯽ را ﺟﺎﯾﮕزﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ و ارزﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ "ﻗدﯾﻣﯽ" ﮐﻧد .ﻣدرﻧﯾﺳتھﺎ ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد اﯾن اﺳﺗدﻻﻻت و ﯾﺎﻓﺗﮫھﺎ،
ﻣﻌﻧﯽ و ھدف زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ را ﺑراﯾﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب "ﻓرارواﯾﺗﯽ" ﺟدﯾد ﺑوﺟود آوردﻧد.
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اﻣﺎ ﻣدرﻧﯾﺳم ﻧﺗواﻧﺳت داﺳﺗﺎﻧﯽ ﻋظﯾم از ﻋﻠم ﯾﺎ اﺳﺗدﻻل ﺑدﺳت دھد و ﻣﺎ اﮐﻧون در ﺟﮭﺎﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ
"ﭘُﺳتﻣدرن" 3ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟود ھرﮔوﻧﮫ داﺳﺗﺎن ﻋظﯾم را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد!

ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺣﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﭘﺳتﻣدرن ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣردم ﺑﮫ ﺳوی داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎﺑﺧش زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷد ،ﺟذب
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﮐﮫ ﮔول دروغ وﺟود ﻧداﺷﺗن داﺳﺗﺎن ﻋظﯾم ﭘﺳتﻣدرﻧﯾﺳم را ﺧوردهاﻧد ،ﺧود را
ﺑﺎ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐمﻣﺎﯾﮫﺗر راﺿﯽ ﻧﮕﮫ ﻣﯽدارﻧد .اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐم ﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ ﺟﻧﺑﮥ ﺷﺧﺻﯽ دارﻧد ،ﻣﻌﻣوﻷ ﻋﻧواﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺷﺑﯾﮫ اﯾن دارﻧد" :ﺟﮭﺎن از دﯾدﮔﺎه ﻣن" ،ﯾﺎ "ﻧﯾﺎزھﺎی ﻣن ﺑرای ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧوب" .ﻣرﮐزﯾت اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ،
ﺧﺎﻧواده ﯾﺎ ﺷﻐل ﺷﺧص اﺳت و اﯾﻧﮑﮫ ﭼطور ﺑﺎﯾد در اﯾن ﻣﺣﯾطﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرد .در ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ،ﺑﮫ ﺗﻌداد ﺗﻧوع
اﻓراد ﺑﺷر ،داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﮐوﭼﮏ وﺟود دارد .اﯾن ُﺧرده داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن ﺟﮭﺎنﺑﯾﻧﯽ "ﻧﺳﺑﯾتﮔرا" 4را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﺣﻘﯾﻘت ﻋﺑﺎرت از ھرﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ درﺳت ﺑﺎﺷد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺗرﮐﯾﺑﯽ از  66ﮐﺗﺎب ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽداﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺣﮑﻣتآﻣﯾز و
داﺳﺗﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﭘﺳﻧدﯾده اﺳت )ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺿﻌﯾف ﺑﺎ ھم دارﻧد( ،ﻧوﺷﺗﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﭼﯾزی درﺑﺎرۀ
ﺧدا و درﮔﯾر ﺑودن او ﺑﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺷری ﻧﺷﺎن ﺑدھﻧد ﯾﺎ ﻧﺷﺎن ﻧدھﻧد .اﻣﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از اﯾﻧﮭﺎﺳت.
اﯾن ﮐﺗﺎب درواﻗﻊ ھﻣﺎن داﺳﺗﺎن ﻋﺎﻟﯽ و ﭘرﺷﮑوھﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ھر داﺳﺗﺎن دﯾﮕری ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
داﺳﺗﺎن ﻋظﯾﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت ﻣﻌﻧﺎ و ھدف ﺧود را در آن ﻣﯽﯾﺎﺑد؛ ﺑﻠﮑﮫ داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﻌﻧﺎ و ھدف ﺧودﻣﺎن را در آن ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
درﺑﺎرۀ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧودﺗﺎن درﺧﯾﺎل ﻣﯽﭘرورﯾد ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
• ﺷﺧﺻﯾت اﺻﻠﯽ اﯾن داﺳﺗﺎن ﮐﯾﺳت؟ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در آن ﻣﯽاﻓﺗد؟ ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
• ﭼﮫ از اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯾم و ﭼﮫ ﻧﺑﺎﺷﯾم ،ھﻣﮥ ﻣﺎ ﯾﮏ داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ دارﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت
ﮐﮫ ھر روز از رﺧﺗﺧواﺑﻣﺎن ﺟدا ﻣﯽﺷوﯾم و ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽﭘردازﯾم .ﺷﺎﯾد ﺧﯾﺎل ﯾﮏ داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯽ
طوﻻﻧﯽ را در ﺳر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﺎﯾد ھم ﻓﻘط ﺑﺗواﻧﯾد ﺑرای داﺳﺗﺎن ھﻣﯾن اﻣروز ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧﯾد.
• ﺗﺻوری ﮐﮫ از داﺳﺗﺎن زﻧدﮔﯾﺗﺎن و ﺑﮫ ﺳراﻧﺟﺎم رﺳﯾدن آن دارﯾد ،ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ داﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯽ از
ﯾﮏ داﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺗر اﺳت؟
• آن داﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﺗر را ﭼطور ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ ﺗﺳﻠطﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑرﻧﺗﯾﺟﮫ داﺳﺗﺎﻧﺗﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﭼﻘدر اﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
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ﻓرض ﮐﻧﯾد دو ﻧﻔر در ﯾﮏ ﻣوزۀ ھﻧری ،ﻣﺟﺳﻣﮥ زﯾﺑﺎﯾﯽ را از دو زاوﯾﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺗﻣﺎﺷﺎ و ﺑررﺳﯽ ﮐردهاﻧد.
اﮔر از آﻧﮭﺎ ﺑﺧواھﯾم آﻧﭼﮫ دﯾدهاﻧد ﺗوﺻﯾف ﮐﻧﻧد ،طﺑﯾﻌﺗﺄ ھر ﮐدام ﺷرﺣﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد داد ،ھرﭼﻧد ھر دو
ﯾﮏ ﻣﺟﺳﻣﮫ را ﺗﻣﺎﺷﺎ ﮐردهاﻧد.

در ﺟﻠﺳﺎت ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از زواﯾﺎی ﻣﺧﺗﻠف زﯾﺎدی ﻧﮕﺎه ﮐردﯾم .دﯾدﯾم ﮐﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب از ﻟﺣﺎظ ﺗرﮐﯾب
و ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻣوﻣﯽ ﮐﮫ دارد ﺷﺑﯾﮫ ھﯾﭻ ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ﻧﯾﺳت .دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑدون ﺷﮏ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ در زﻧدﮔﯽ اطﻣﯾﻧﺎن ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﮫ ﻋﻧوان داﺳﺗﺎن ﭘرﺷﮑوھﯽ ﮐﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣﻌﻧﯽ و ھدﻓﻣﺎن را در آن ﺑﯾﺎﺑﯾم ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﯾم.

ﯾﮏ زاوﯾﮥ دﯾﮕر ﻧﯾز ﺑرای ﻧﮕﺎه ﮐردن ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود دارد.

در ﮐﺗﺎب دوم ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس "اﻟﮭﺎم ﺧداﺳت" )2ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس  .(16 :3واژۀ
"اﻟﮭﺎم" ﺑرﮔردان ﮐﻠﻣﮥ ﯾوﻧﺎﻧﯽ " 5"theopneustosدر ﻧﺳﺧﮫھﺎی اوﻟﯾﮫ اﺳت .ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺣتاﻟﻠﻔظﯽ آن "ﻧﻔَس
ﺧدا" اﺳت .ﺑراﺳﺎس اﯾن آﯾﮫ ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺻرﻓﺄ ﮐﺗﺎﺑﯽ درﺑﺎرۀ ﺧدا ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻋﯾﻧﺄ ﮐﻼم ﺧداﺳت .ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد
ﮐﮫ ﺧود ﺧدا در آن  ....ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد.

در ﭘرﺗو اﯾن ادﻋﺎ و ھرﭼﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل درﺑﺎرۀ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردﯾم ،از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد" :اﮔر ﺧدا اﻣﺷب
ظﺎھر ﺷود و ﺑﺎ ﻣن ﺻﺣﺑت ﮐﻧد ،ﭼﮫ؟ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ دارد ﮐﮫ او وﻗﺗش را ﺻرف ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﻧﻣﺎﯾد؟ ﺟواب ﻣن
ﭼﮫ ﺧواھد ﺑود؟ ﭼﻧﯾن ﺗﺟرﺑﮫای ﺑﮫ ﻣن اﻟﮭﺎم ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ ﭼﮫ ﮐﻧم و ﭼﮫ ﺑﺎﺷم؟"

ﺧدا ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﺑواﺳطﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ آن ﺟواب ﻣﯽدھﯾد؟

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
• آرت ﻟﯾﻧدﺳﻠﯽ ،ﻧظر ﺳﯽ.اس.ﻟوﺋﯾس درﺑﺎرۀ ﭘﺳتﻣدرﻧﯾﺳم .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺑﺗدا در ﻧﺷرﯾﮫ Knowing
 & Doingدر ﺑﮭﺎر  2002ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد .اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﺳﯽ.اس.ﻟوﺋﯾس.2002 ،
)http://www.cslewisinstitute.org/pages/resources/publications/knowingD
 (oing/2002/. LewisPostmodernism.pdfﺑﺮداﺷﺖ  14ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2006
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• ﺳﺗَن واﻻس ،ﺗﻌرﯾف و ﺷﻧﺎﺧت اﺻول ﭘﺳتﻣدرﻧﯾﺳم) ،ﻟﯾدرﺷﯾپ ﯾو.(2006-1995 ،
 .(http://www.leaderu.com/real/ri9802/wallace.html).ﺑرداﺷت  14ﻧواﻣﺑر . 2006
اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ درﻣورد ﺧواص اﺻﻠﯽ روش ﺗﻔﮑر ﭘﺳتﻣدرن اﺳت.
• ﺑﺎب ھوﺳﺗِ ِﻠر ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﺎﻧﺎل ﻓرھﻧﮕﯽ را ﻋوض ﮐرد؟ )ھداﯾﺗﮕران ،ﻣﺟﻠﮥ ﺷﺎﮔردی.(2006 ،
 .(http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.129.3.html).ﺑرداﺷت 14
ﻧواﻣﺑر . 2006
• دوﻧﺎﻟد ﻣﮏﻻود ،اﻟﮭﺎم ﮐﻼم ﺧدا. (http://www.ouruf.org/d/cvt_inspiration.pdf) .،
ﺑرداﺷت  14ﻧواﻣﺑر  2006از وب ﺳﺎﯾت ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ داﻧﺷﮕﺎه اﺻﻼح ﺷده.
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.1
.2

.3
.4
.5

وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ،ﻣِﺗﺎﻧﺎراﺗﯾو .(http://en.wikipedia.org/wiki/Metanarrative) .ﺑرداﺷت  14ﻧواﻣﺑر .2006
.(2006-1996
ﭘروب،
)ﺧدﻣﺎت
دﯾﻧﯽ.
داﻧش
ازﮐﺎراﻓﺗﺎدﮔﯽ
ﮐﺎﭘل َﻣن،
ﺗﺎد
ِ
) .(http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/breakdwn.htmlﺑرداﺷت 14ﻧواﻣﺑر " .2006ﺣﻘﯾﻘت از ﭼﮫ ﺗﺷﮑﯾل ﺷده
اﺳت؟ روش ﻣﺎ در ﺟواب ﺑﮫ اﯾن ﭘرﺳش از ﻗرون وﺳطﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻸ ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده اﺳت .اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ ﭼﺷماﻧدا زی
از ﺳﮫ ﺣوزۀ ﺗﻔﮑر ﻓﻠﺳﻔﯽ را ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯾر آﻧﮭﺎ ﺑر ﻓرھﻧﮓ ﻏرﺑﯽ :ﭘﯾشﻣدرﻧﯾﺳم )اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻣرﺑوط
ﻣﯽﺷود ﺑﮫ واﻗﻌﯾت( ،ﻣدرﻧﯾﺳم )اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ اﺳﺗدﻻل اﻧﺳﺎن ﺗﻧﮭﺎ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﺳت( ،و ﭘﺳﺎﻣدرﻧﯾﺳم
)اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﯾزی ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺟرد و ﻋﯾﻧﯽ وﺟود ﻧدارد( ،اراﺋﮫ ﻣﯽدھد".
وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ،ﭘﺳﺎﻣدرﻧﯾﺳم .(http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism) .ﺑرداﺷت  14ﻧواﻣﺑر .2006
وﯾﮑﯾﭘﯾدﯾﺎ ،ﻧﺳﺑﯾتﮔراﯾﯽ .(http://en.wikipedia.org/wiki/Relativism) .ﺑرداﺷت  14ﻧواﻣﺑر .2006
ﻓرھﻧﮓ ﮐﻠﻣﺎت ﯾوﻧﺎﻧﯽ ﺳﺗراﻧﮓ ،ﺗﺋوﭘﻧِﺋوﺳﺗوس .(http://strongsnumbers.com/greek/2315.htm) .ﺑرداﺷت 14
ﻧواﻣﺑر .2006

ﺻﻔﺎت ﺧدا

ﻓﺻل  1درس 6
ﭘﯾش از وﺟود ھر ﭼﯾز ،ﭘﯾش از زﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ھرﻣﺎدۀ ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﺧدا ﺑود....
او ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﺎﻣﻸ درک ﯾﺎ ﺗوﺻﯾﻔش ﮐﻧﯾم.
ﺑﮫ واﺳطﮥ داﺳﺗﺎن او ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧدا روح اﺳت ،ﺑدون اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎ.
او در ذات ﺧود ﮐﺎﻣل اﺳت ،ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی ﻧدارد.
او داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ و ﻓرزاﻧﮥ ﻣطﻠﻖ اﺳت.
او از ھرﻧظر ﮐﺎﻣل اﺳت.
او ﻣﺣدود ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز ﻧﯾﺳت.

-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 1

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ

ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺣﻘﯾﻘت را درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑﮫ دو روش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .روش اول آن ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻧش و
واﮐﻧش ﺧدا را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺟﮭﺎن و ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ ﺛﺑت ﻣﯽرﺳﺎﻧد .روش دﯾﮕر آن ﺑﯾﺎﻧﯾﮫای اﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ اظﮭﺎرات ﯾﺎ
ادﻋﺎھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ رادرﺑﺎرۀ ذات و ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
آﯾﺎت زﯾر را ﮐﮫ ﻣؤﯾد ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ از وﯾدﺋوی اﻣﯾد اﺳت ،ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد.
• ﭘﯾش از وﺟود ھرﭼﯾز ،ﺧدا ﺑود " :زﯾرا ھﻣﮫﭼﯾز ﺑﮫواﺳطﮫ او آﻓرﯾده ﺷد :آﻧﭼﮫ در آﺳﻣﺎن و آﻧﭼﮫ ﺑر

زﻣﯾن اﺳت ،دﯾدﻧﯾﮭﺎ و ﻧﺎدﯾدﻧﯾﮭﺎ ،ﺗﺧﺗﮭﺎ و ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯾﮭﺎ ،رﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﻗدرﺗﮭﺎ؛ ھﻣﮫ ﺑﮫواﺳطﮫ او و ﺑرای
او آﻓرﯾده ﺷدﻧد .او ﭘﯾش از ھﻣﮫﭼﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ،و ھﻣﮫﭼﯾز در او ﻗوام دارد) ".ﮐوﻟﺳﯾﺎن -16 :1
( 17
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• ﺧدا ﻓراﺗر از آن اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﮐﺎﻣﻸ درﮐش ﮐﻧﯾم:
ﻋظﻣت او را ﮐﺎوش ﻧﺗوان ﮐرد) ".ﻣزﻣور (3 :145

"ﺧداوﻧد ﺑزرگ اﺳت و ﺷﺎﯾﺎن ﺳﺗﺎﯾش ﺑﺳﯾﺎر؛

"وه ﮐﮫ ﭼﮫ ژرف اﺳت دوﻟت و ﺣﮑﻣت و ﻋﻠم ﺧدا؛ ﺗﻘدﯾرھﺎی او ﮐﺎوشﻧﺎﭘذﯾر اﺳت و راھﮭﺎﯾش
درکﻧﺎﺷدﻧﯽ!" )روﻣﯾﺎن (33 :11
• ﺧدا روح اﺳت:

"ﺧدا روح اﺳت) "....ﯾوﺣﻧﺎ (24 :4

"ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ﮐوھﮭﺎ زاده ﺷوﻧد ،ﯾﺎ ﺗو
• ﺧدا ازﻟﯽ و اﺑدی اﺳت -او ھﯾﭻ اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ ﻧدارد:
زﻣﯾن و ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ وﺟود آوری ،از ازل ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﺗو ﺧداﯾﯽ) ".ﻣزﻣور (90:2
”...و ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺗو را ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت ".ﻣزﻣور (27 :102
"ﺑرﺧدای ﯾﮑﺗﺎ ،آن ﭘﺎدﺷﺎه ﺳرﻣدی ،ﻧﺎﻣﯾرا و ﻧﺎدﯾدﻧﯽ ،ﺗﺎ اﺑداﻵﺑﺎد ﺣرﻣت و ﺟﻼل ﺑﺎد .آﻣﯾن".
)1ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس (17 :1
• ﺧدا در ذات ﺧود ﮐﺎﻣل اﺳت ،و ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی ﻧدارد.

ﻣﺎﻟﮏ آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن اﺳت و در ﻣﻌﺎﺑد ﺳﺎﺧﺗﮫ دﺳت
ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و ھرآﻧﭼﮫ در آن اﺳت آﻓرﯾد،
ِ
ﺑﺷر ﺳﺎﮐن ﻧﻣﯽﺷود .دﺳﺗﺎن ﺑﺷري ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧدﻣﺗﯽ ﺑﮫ او ﺑﮑﻧد ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻣﺣﺗﺎج ﺑﺎﺷد،
زﯾرا ﺧو ْد ﺑﺧﺷﻧده ﺣﯾﺎت و ﻧَ َﻔس و ھر ﭼﯾز دﯾﮕر ﺑﮫ ﺟﻣﯾﻊ آدﻣﯾﺎن اﺳت) .اﻋﻣﺎل (25-24 :17
• ﺧدا داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ و ﻓرزاﻧﮥ ﻣطﻠﻖ اﺳت:

" ...درک او ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ اﺳت") .ﻣزﻣور (5 :147

ت ﻓﮑر را ﻣﯽداﻧد1) ".ﺗوارﯾﺦ (9 :28
" ...زﯾرا ﺧداوﻧد ھﻣﮥ دﻟﮭﺎ را ﺗﻔﺗﯾش ﻣﯽﮐﻧد و ھر ﻧ َﯾ ِ
"آﯾﺎ ﻧداﻧﺳﺗﮫای؟ آﯾﺎ ﻧﺷﻧﯾدهای؟ ﮐﮫ ﯾﮭوه ﺧدای ﺳرﻣدی اﺳت ،آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﮐراﻧﮭﺎی زﻣﯾن؟ او ھرﮔز درﻣﺎﻧده
و ﺧﺳﺗﮫ ﻧﻣﯽﺷود ،و ﻓﮭم او را ﺗﻔﺣص ﻧﺗوان ﮐرد) ".اﺷﻌﯾﺎ (28 :40
• ﺧدا ﮐﺎﻣل اﺳت – او ﻗدوس اﺳت
در ﻣﺗﯽ  48 :5ﺧدا "ﮐﺎﻣل" ﺗوﺻﯾف ﺷده اﺳت .اﯾن ﺻﻔت ﺧدا راﺑطﮥ ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺻﻔت دﯾﮕر ﺧدا
دارد :ﺧدا ﻗدوس اﺳت .ﺳﺎزﻧدﮔﺎن وﯾدﺋوی اﻣﯾد ) ،(HOPEﮐﻠﻣﮥ ﮐﺎﻣل را ﺑر ﻗدوس ﺗرﺟﯾﺢ دادهاﻧد
زﯾرا ﮐﺎﻣل ﺑودن اﺻطﻼﺣﯽ ﻗﺎﺑل ﻓﮭمﺗر ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ درک ﮐﻠﻣﮥ ﻗدوس )ﻣﻘدس(،
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﮐﺎﻣل اﺳت.
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ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺣتاﻟﻠﻔظﯽ ﮐﻠﻣﮥ ﻗدوس )ﻣﻘدس( ،ﺟدا ﺷدن ﯾﺎ ﺷﺑﯾﮫ دﯾﮕری ﻧﺑودن اﺳت 1.ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣل
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
( 11 :15
"ﻗدوﺳﯽ ھﻣﭼون ﯾﮭوه ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ﻏﯾر از ﺗو دﯾﮕری ﻧﯾﺳت1) ".ﺳﻣوﺋﯾل (2 :2
"...ﮐﺳﯽ ﭼون ﺗو ﻧﯾﺳت و ﺧداﯾﯽ ﺟز ﺗو ﻧِﯽ2) ".ﺳﻣوﺋﯾل (22 :7
"ﺧداوﻧدا ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﮔوﺷﮭﺎﯾﻣﺎن ﺷﻧﯾدهاﯾم ،ﮐﺳﯽ ﭼون ﺗو ﻧﯾﺳت و ﺧداﯾﯽ ﺟز ﺗو ﻧِﯽ1) ".ﺗوارﯾﺦ :17
( 20
"زﯾرا ﺗو ،و ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ،ﻗدوﺳﯽ" )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ 4 :15
• ﺧدا ﻣﺣدود ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت .او ﻗدرﺗﻣﻧدﺗر از ھرﭼﯾزی اﺳت.

"ﺗوﯾﯽ ﮐﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن را ﺑﮫ ﻧﯾروی ﻋظﯾم و ﺑﺎزوی اﻓراﺷﺗﮫ ﺧود آﻓرﯾدی! ھﯾﭻ ﭼﯾز رای ﺗو
دﺷوار ﻧﯾﺳت) ".ارﻣﯾﺎ (17 :32
"ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھر ﭼﯾز ﺗواﻧﺎﯾﯽ" )اﯾوب (2 :42
"ﺑرای ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت) ".ﻣﺗﯽ (26 :19
او ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﯾﺳت .ﮔﺎھﯽ اﯾن ﺳﺋوال ﻣطرح ﻣﯽﺷود" :ﻣﻧﺷﺄ وﺟود ﺧدا ﭼﮫ وﻗت و
ﭼﮕوﻧﮫ ﺑوده اﺳت؟" ﺗﻔﮑر در ﻣورد وﺟودی ﮐﮫ ﻓراﺗر از زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﺎﺷد ،دﺷوار اﺳت .اﻣﺎ
ﻣوﺟودﯾت ﺧدا اﯾﻧﮕوﻧﮫ اﺳت .زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن آﻓرﯾده ﺷدهاﻧد .ﺧدا در آن واﺣد و در ھﻣﮥ زﻣﺎﻧﮭﺎ ،در
ھﻣﮫ ﺟﺎ ھﺳت.

"آﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺧود را ﭼﻧﺎن ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧد ﮐﮫ ﻣن او را ﻧﺑﯾﻧم؟ آﯾﺎ ﻣن آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن را ﭘر ﻧﻣﯽﺳﺎزم؟"
)ارﻣﯾﺎ ( 24 ،23 :23
"اﮔر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻓراروم ،ﺗو آﻧﺟﺎﯾﯽ ،و اﮔر در ھﺎوﯾﮫ ﺑﺳﺗر ﺑﮕﺳﺗرم ،ﺗو آﻧﺟﺎ ﻧﯾز ھﺳﺗﯽ!" )ﻣزﻣور
( 8 :139
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" ...ﻧزد ﺧداوﻧد ﯾﮏ روز ھﻣﭼون ھزار ﺳﺎل اﺳت و ھزار ﺳﺎل ھﻣﭼون ﯾﮏ روز 2) ".ﭘطرس :3
(8
ﺧدا ﮐﺎﻣﻸ زﻣﺎم ھﻣﮥ اﻣور را ﺑﮫ دﺳت دارد

"ﺧداوﻧد ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،در آﺳﻣﺎن و ﺑر زﻣﯾن) "...ﻣزﻣور (6 :135
"...زﯾرا ﮐﮫ آﻓرﯾدﮔﺎر ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗوﯾﯽ و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺗو وﺟود ﯾﺎﻓت و ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺗو آﻓرﯾده
ﺷد) ".ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ (11 :4
"...او ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﺧواھد ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد) ".ﻣزﻣور (3 :115
" ...ﺑﻧﺎ ﺑر ﻗﺻد او ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣطﺎﺑﻖ رأی ارادۀ ﺧود اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد" )اﻓﺳﺳﯾﺎن (11 :1
"و او ﺑر طﺑﻖ ارادۀ ﺧوﯾش ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد ،در ﻣﯾﺎن ﻟﺷﮑر آﺳﻣﺎن و ﺳﺎﮐﻧﺎن زﻣﯾن .ﮐﺳﯽ را ﯾﺎرای آن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت او را ﺑﺎزدارد ﯾﺎ ﺑﮕوﯾد :ﭼﮫ ﮐردهای؟" )داﻧﯾﺎل (35 :4

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
 .1اﯾن آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻧﮭﺎ ﺧراﺷﯽ ﺳطﺣﯽ از ﺗﻼش ﻣﺎ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن درﮐﯽ از ﺷﺧﺻﯾت ﺧداﺳت .ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﻓﮭرﺳتوار آﻣد ،ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺗﺛﺑﯾت ﺷد؟ ﭼﮫ
ﮐﺷف ﺗﺎزهای ﮐردﯾد؟
 .2ھﻧﮕﺎم راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﺷﮭر ﺑزرگ ،ﻣﻌﻣوﻷ اﺑﺗدا ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫﻣﺎن را ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧﻧد.
آﻧﮭﺎ در ﻓﺎﺻﻠﮥ دور ،ﮐوﭼﮏ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﻧد ،وﻟﯽ وﻗﺗﯽ از ﮐﻧﺎرﺷﺎن رد ﻣﯽﺷوﯾم ﻣﺛل ﻏوﻟﮭﺎﯾﯽ
ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺳرﺷﺎن را ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺑﯾﻧﯾم .اﯾن ﻣرﺑوط ﺑﮫ زاوﯾﮥ دﯾد ﻣﺎ ﻣﯽﺷود .ھرﭼﮫ ﺑﮫ ﭼﯾزی ﻧزدﯾﮑﺗر
ﺷوﯾم ،ﺑﮫ ﻧظر ﺑزرﮔﺗر ﻣﯽآﯾد .ﺷﻣﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮑﯾد؟ او از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﻘدر ﺑزرگ اﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در ﮐﺗﺎب ﯾﻌﻘوب از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ،ﮐﮫ او ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﺧواھد ﺷد"
)ﯾﻌﻘوب  .(8 :4ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﺧدا ،اﻧﺗﺧﺎب ﺷﻣﺎﺳت .اﮔر ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺧدا ﻧزدﯾﮏ ﺷوﯾد ،ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﮐﺎر
را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد؟ )ﺑﮫ "ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا" در ﺑﺧش اﻧﺗﮭﺎﯾﯽ اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
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ﭘﺎﯾﭘر ،ﻗدوس ،ﻗدوس ،ﻗدوس اﺳت ﺧداوﻧد ﻟﺷﮑرھﺎ) .ﺧدﻣﺎت دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد2006 ،؛ از
• ﺟﺎن ِ
ﻣوﻋظﮫ 1ژاﻧوﯾﮫ.1984
)_(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1984/419_Holy_Holy_Holy_Is_the
 .(Lord_of_Hosts/ﺑرداﺷت  15ﻧواﻣﺑر .2006

 .1ﻣﻘدس .Dictionary.com .ﻣﯾراث آﻣرﯾﮑﺎ ،ﻓرھﻧﮓ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ،ﭼﺎپ ﭼﮭﺎرم ،ﺷرﮐت ھﯾوﺗون
)  .(http://dictionary.reference.com/browse/holyﺑرداﺷت  15ﻧواﻣﺑر .2006

ﻣﯾﻔﯾن.2004 ،

آﻓرﯾﻧش – ﺑﺧش 1
ﻓﺻل  1درس 7
ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﻗﺑل ،ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ از ﺻﻔﺎت ﭘرﺷﻣﺎر ﺧدا را ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم و در ﻣورد ھرﮐدام ﺑﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻧد ﻣرﺟﻊ
از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺷﺎره ﻧﻣودﯾم .در اداﻣﮥ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﺧدا و آﻓرﯾﻧش او ﻣﯽﮔوﯾد،
ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت .اﻣﺎ ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻧﮕﺎھﯽ ﮐوﺗﺎه ﺑﮫ ﺑرﮔﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯾﻧدازﯾم.
در ﺳﺎل  ،1794وﯾﻠﯾﺎم ِﭘﯾﻠﯽ ،اﻟﮭﯾدان و ﻓﯾﻠﺳوف ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﺷواھد ﻣﺳﯾﺣﯾت ) A View
 (of the Evidence of Christianityﻧوﺷت .ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾش از ﯾﮑﺻد ﺳﺎل در داﻧﺷﮕﺎه ﮐﻣﺑرﯾﺞ

اﺟﺑﺎری ﺑود .اﻣﺎ در ﺳﺎل ِ ،1802ﭘﯾﻠﯽ ﮐﺗﺎب دﯾﮕری ﻧوﺷت ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر آن ﺣﺗﯽ ﻣﻌروﻓﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﯾﺎﻓت.
ﻋﻧوان ﮐﺗﺎب ،اﻟﮭﯾﺎت طﺑﯾﻌﯽ :ﯾﺎ ،ﺷواھدی از وﺟود و ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ،ﺑﺎ ﺑرداﺷت از ﻣﻧﺎظر طﺑﯾﻌت ) Natural
Theology: or, Evidences of the Existence and Attributes of the Deity, Collected
 (from the Appearences of Natureﺑود .ﭘِﯾﻠﯽ در اﯾن ﮐﺗﺎب اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداﯾﯽ ﻣﺎوراء طﺑﯾﻌﯽ

را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ ﺷواھد ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل ﺷﻧﺎﺧت .ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﺳﺎﻋتﺳﺎز اراﺋﮫ
ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌروﻓﺗرﯾن ﺗﺷﺑﯾﮭﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﻓﻠﺳﻔﮥ ﻋﻠم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ھرﭼﻧد اﯾن ﮐﺗﺎب ﺑﯾش از 200
ﺳﺎل ﭘﯾش ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ ﻧﻘل ﻗول از آن ﺧﺎﻟﯽ از ﻟطف ﻧﯾﺳت.

ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ھﻧﮕﺎم ﮔذر از ﯾﮏ دﺷت ،ﭘﺎی ﻣن ﺑﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﮔﯾر ﮐﻧد ،و از ﺧود ﺑﭘرﺳم ﺳﻧﮓ ﭼطور در آﻧﺟﺎ
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ؛ و اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻧم ﻣﯽرﺳد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣﺗﻣﺄ ھﻣﯾﺷﮫ ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑوده اﺳت ...اﻣﺎ ﻓرض
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﻧﻘطﮫ ﺳﺎﻋﺗﯽ را روی زﻣﯾن ﭘﯾدا ﮐﻧم ...در آن ﺻورت ﺑﮫ ھﯾﭻ وﺟﮫ اﯾن ﺟواب ﺑﮫ ذھﻧم
ﻧﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ھﻣﯾﺷﮫ در ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑوده اﺳت .اﻣﺎ ﭼرا ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ درﺑﺎرۀ اﯾن دو ﺷﯽء ﺑﮫ ذھن ﻣن ﻣﯽرﺳد
ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ھم ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺎﺷﻧد؟....ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل...ﮐﮫ ،وﻗﺗﯽ ﺳﺎﻋت را وارﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم )و اﯾن ﭼﯾزی
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺳﻧﮓ ﺗﻌﻣﯾﻣش دھﯾم( ﮐﮫ اﺟزای ﻣﺧﺗﻠف آن ﺑرای ﻣﻧظور ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻧﺎر ھم و در ﯾﮏ ﻗﺎب
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ آﻧﮭﺎ طوری ﺷﮑل ﯾﺎﻓﺗﮫ و ﺗﻧظﯾم ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ﺗوﻟﯾد ﺣرﮐت ﮐﻧﻧد و ﺣرﮐت ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﮫ
30

ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯾزان ﺷده اﺳت ﮐﮫ ھر ﺳﺎﻋت و دﻗﯾﻘﮫ از روز را ﻧﺷﺎن دھد )و ﻏﯾره( ...ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ اﯾن ﻣﮑﺎﻧﯾزم...
ﺑرداﺷت اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾری ﮐﮫ ﺑﮫ ذھﻧﻣﺎن ﻣﯽرﺳد اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎﻋت ﺣﺗﻣﺄ ﺳﺎزﻧدهای داﺷﺗﮫ اﺳت....
ﺗﻘوﯾت اﯾن ﺗﻔﮑر ﺗوﺳط ِﭘﯾﻠﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾﻧش ﺧود اﺷﺎره ﺑﮫ آﻓرﯾﻧﻧدهای ﻣﯽﮐﻧد ،طﻧﯾﻧﯽ از آﯾﮫ زﯾر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت:

"زﯾرا از آﻏﺎز آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ،ﺻﻔﺎت ﻧﺎدﯾدﻧﯽ ﺧدا ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت ﺳرﻣدی و اﻟوھﯾت او را ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ ادراک
از اﻣور ﺟﮭﺎن ﻣﺧﻠوق ،ﺑﮫ روﺷﻧﯽ دﯾد) ".روﻣﯾﺎن (20 :1
ﺑﺎ درﻧظر داﺷﺗن ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻋتﺳﺎز ﭘِﯾﻠﯽ و اﯾن آﯾﮫ از روﻣﯾﺎن ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از وﯾدﺋوی اﻣﯾد ﺑﭘردازﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ
اﺧﺗﺻﺎر ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ درآن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد:

ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،از ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺧوﺷﮫ ﻋظﯾم ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﮐﮫ ھر ﮐدام ﯾﮏ ﮐﮭﮑﺷﺎن را ﺗﺷﮑﯾل
ﻣﯽدھﻧد ،ﺗﺷﮑﯾل ﺷده اﺳت .ھر ﮐﮭﮑﺷﺎن ﺷﺎﻣل ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ،و اﻏﻠب ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺳﺗﺎره اﺳت .ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺳﺗﺎرﮔﺎن،
ﮐُرۀ آﺗﺷﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ آن را ﺧورﺷﯾد ﻣﯽﻧﺎﻣﯾم .در اطراف ﺧورﺷﯾد ،ﺳﯾﺎرهھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻧﺣﺻرﺑﻔردی وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑر روی ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ زﻣﯾن ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
زﻣﯾن ،ﻧﻣﺎﯾﯽ ﭘرﺷﮑوه از زﯾﺑﺎﯾﯽ و ﺗﻧوع اﺳت .اﯾﻧﺟﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻸ ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﻧﮕﮭداری از ﺻدھﺎ ھزار
اﻧواع ﻣﺧﺗﻠف ﮔﯾﺎھﺎن و ﺟﺎﻧوران اﺳت .از اﻧواع ﻣﯾﮑروﺳﮑوﭘﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ اﻧواع ﺑﺳﯾﺎر ﺑزرگ ،ھرﮐدام رﻧﮓ،
ﺻدا ،ﺑو و ﺑﺎﻓت ﺧﺎص ﺧود را دارد .ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺧﺻوﺻﯽ در ﺗﻌﺎدل ﺣﺳﺎس ﺣﯾﺎت ﺑر روی
اﯾن ﮐُره ﺑرﺧوردار اﺳت .ﺗﺄﻣل ﺑر ﺟزﺋﯾﺎت و اﺑﻌﺎد ﺟﮭﺎن اطراف ﻣﺎ ،ذھن را ﺑﮫ ﺗﺣﯾر واﻣﯽدارد .ﺷﮕﻔت-
اﻧﮕﯾزﺗر از ھﻣﮫ ،ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺟودی اﺳت ﮐﮫ ﺗواﻧﺳﺗﮫ ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد!!
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 1

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﻣﻌﺗﻘدﯾد ﻣﺛﺎل ﭘِﯾﻠﯽ از ﺳﺎﻋت و ﺳﺎﻋتﺳﺎز ﻣﯽﺗواﻧد درﻣورد آﻓرﯾﻧش و آﻓرﯾدﮔﺎر ﺑﮫ ﮐﺎر رود؟ ﭼﮫ
دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺗﺄﯾﯾد ﯾﺎ رد آن دارﯾد؟
• در ﭘرﺗو روﻣﯾﺎن  20 :1در ﺑﺎﻻ ،ﭼﮫ ﻣﺛﺎﻟﮭﺎﯾﯽ از طﺑﯾﻌت ﻣﯽﺗواﻧﯾد ذﮐر ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺻﻔﺎت،
ﻗدرت و ذات ﺧدا را در طﺑﯾﻌت آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزﻧد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣﻠﮑرد
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻣﯽﮔوﯾﻧد در ﻣﯾﺎن طﺑﯾﻌت ،ﻣﺛﻸ در ﮐوھﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﺳﺎﺣل درﯾﺎ ،ﺧود را ﺑﯾش از ھرﺟﺎﯾﯽ ﺑﮫ
ﺧدا ﻧزدﯾﮏ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾن ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟرﺑﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﻌﺿﯽھﺎ از ﺧدا دارﻧد .ﺳﺎﯾرﯾن اﺻﻸ
ﺧدا را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧﻧد ﭼون ﺑﮫ ﻋوض آﻓرﯾدﮔﺎر ،ﻣﺷﻐول ﭘرﺳﺗش آﻓرﯾﻧش )ﮐوھﮭﺎ ،اﻗﯾﺎﻧوﺳﮭﺎ ،و آﺳﻣﺎن( ﻣﯽﺷوﻧد!
ھرﭼﻧد ﻧظر اﻧداﺧﺗن ﺑﮫ ﺧدا ﺑواﺳطﮥ آﻓرﯾﻧش ﻣﯽﺗواﻧد ﺣﯾرتاﻧﮕﯾز ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ اﯾن ﺗﺟرﺑﮥ ﮔذرا در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ
ﺷﺎدی و رﺿﺎﯾت ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧﺻﯽ ﺧدا ،ﮐﺎﻣﻸ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد.
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ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﮫ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﺧدا ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان از طﺑﯾﻌت ﮐﺳب ﻧﻣود ،ﺑﺳﻧده ﻧﮑﻧﯾد .ﺑﮫ ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﮐﻣﺗر از ﺷﻧﺎﺧت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺷﺧﺻﯽ از آﻓرﯾﻧﻧده ،ﺧودﺗﺎن را راﺿﯽ ﻧﮑﻧﯾد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ِﺟﯽ .آی .ﭘَ ِﮑر
ﻣﯽﮔوﯾد" :ارزش ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﮐم از ﺧدا ،ﺑﯾﺷﺗر از ﮐﺳب داﻧش ﻋظﯾﻣﯽ درﺑﺎرۀ او اﺳت1".

آﻓرﯾﻧش – ﺑﺧش 2
ﻓﺻل  1درس 8

آﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در داﺳﺗﺎﻧش ﻣﯽﮔوﯾد ،ﮐﻼم او ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠﻘت را ﺑوﺟود آورد.
او ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮐﻼﻣش ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ھﯾﭻ ﺳﺎﺧت...
...آﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در داﺳﺗﺎن ﺧود ﻣﯽﮔوﯾد ،او آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ،زﻣﯾن و ھﻣﮥ ﻣوﺟودات زﻧده را در ﺷش روز آﻓرﯾد.
 -اﻣﯾد ،ﻓﺻل 1

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ

ﺣﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﺟﮭﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧدا آﻓرﯾده ﺷده اﺳت ،ﺗﻔﺳﯾرھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از رواﯾت آﻓرﯾﻧش
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود دارد .اﻣﺎ دﯾدﮔﺎھﮭﺎی ﻋﻣدۀ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،در ﻣورد ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﻔﺎھﯾم ﮐﻠﯾدی ﺑﺎ ھم اﻧطﺑﺎق
ھم دارﻧد .ﭘس از ﺧواﻧدن ﮔزﯾدۀ ﺑﺎﻻ از وﯾدﺋوی اﻣﯾد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣﻔﺎھﯾم ﺑﭘردازﯾم.
اول ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﭼﯾزی ﻣﺣدود ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧد ھرطور ﺑﺧواھد ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد،
ﺣﺗﯽ ﻓﻘط ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﭼﻧد ﮐﻼم .اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ روﺷﻧﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت:
"ﺧدا ﮔﻔت :روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷد ،و روﺷﻧﺎﯾﯽ ﺷد) ".ﭘﯾداﯾش (3 :1
"...ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧدا آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ از ﻗدﯾم ﺑود و زﻣﯾن ...ﺷﮑل ﮔرﻓت 2) ".ﭘطرس (5 :3
دوم ،ﺧدا ھﻣﮫ ﭼﯾز را از ھﯾﭻ ﺳﺎﺧت .ﺧوب ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﻣﯽآﻓرﯾﻧﯾم ،ﺑﺎﯾد از ﻟوازﻣﯽ
اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از ﻣﺎ وﺟود داﺷﺗﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ "ﻣﯽآﻓرﯾﻧﯾم" در واﻗﻊ "ﺑﺎزآﻓرﯾﻧﯽ" ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﺧدا ﮐﮫ از
ھﯾﭻ آﻓرﯾد ،ﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی واﻗﻌﯽ آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت:
"ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ...ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﯾﺳﺗﯾﮭﺎ را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ ﻓراﻣﯽﺧواﻧد) ".روﻣﯾﺎن (17 :4
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ﺳوم ،ﺧدا ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن را در ﺷش روز آﻓرﯾد .اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺑﮫ روﺷﻧﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت:
"زﯾرا ﺧداوﻧد در ﺷش روز آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن و درﯾﺎ را ﺑﺎ ھرآﻧﭼﮫ در آﻧﮭﺎﺳت ﺑﺳﺎﺧت) "...ﺧروج ( 11 :20
ھرﭼﻧد داﻧش آﻣوﺧﺗﮕﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣدﺗﮭﺎﺳت درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻧﯽ "ﺷش روز" ﺑﮫ ﺑﺣث و اﺳﺗدﻻل ﭘرداﺧﺗﮫاﻧد ،اﻣﺎ
ﺗﺄﮐﯾد ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ و زﻣﯾن و ھرﭼﮫ را ﮐﮫ در آﻧﮭﺎﺳت ،ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﺑرﺧﻼف اﯾن ﻧظرﯾﮫ
اﺳت ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ روﻧد ﺗﮑﺎﻣل طﺑﯾﻌﯽ اﺳت.
ﻣﻌﺗﻘدان ﺑﮫ ﻓرﺿﯾﮥ ﺗﮑﺎﻣل ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾﻧطور اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﺗوﺳط ﺧﺎﻟﻘﯽ آﻓرﯾده ﻧﺷده
اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از ﻣوﺟودات ﺳﺎدۀ اوﻟﯾﮫ ﺑﮫ ﻧظﺎم ﭘﯾﭼﯾدۀ اﻣروزی ﻣﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻓرﺿﯾﮫ ﺑرﺧﻼف
ﯾﮑﯽ از ﻗواﻧﯾن اﺳﺎﺳﯽ ﻓﯾزﯾﮏ ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد در ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﺑﺳﺗﮫ ،ھﻣﮫ
ﭼﯾز رو ﺑﮫ آﻧﺗروﭘﯽ )ﻓروﭘﺎﺷﯽ( ﻣﯽرود 1.اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ درﺳت ﻓﻧﯽ ،در اﺻل ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑدون ﻣداﺧﻠﮥ ﯾﮏ
ﻧﯾرو ﯾﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺧﺎرﺟﯽ ،ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺟﮭﺎن طﺑﯾﻌت در طول زﻣﺎن در ﻋوض اﺻﻼح ﺷدن ،رو ﺑﮫ از ھم
ﮔﺳﯾﺧﺗﮕﯽ ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻣﯽرود!
ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻣوﺿوع روﺷنﺗر از اﯾن ﺷود ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻋتﺳﺎز ِﭘﯾﻠﯽ در درس  7ﺑﺎزﮔردﯾم.
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ھﻧﮕﺎم ﻗدم زدن در آن دﺷت ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺷﺗﮫ ﮐوﭼﮏ از ﻗطﻌﺎت ﺳﺎﻋت ﻣواﺟﮫ ﺷوﯾد .ﺷﺎﯾد ﻧظرﯾﮥ
ﺗﮑﺎﻣل ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ روزی اﯾن ﻗطﻌﮫھﺎی درھم و ﺑرھم ﮐﻧﺎر ﯾﮑدﯾﮕر ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﯾﮏ ﺳﺎﻋت دﻗﯾﻖ ﺑﺳﺎزﻧد.
ﺷﺎﯾد ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد و ﯾﮏ اﺗوﻣﺑﯾل ﺑﺳﺎزﻧد .ﻣﺛﺎل ﺳﺎﻋتﺳﺎز ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑدون دﺧﺎﻟت ﯾﮏ طراح ،آن
ﻗطﻌﺎت ھرﮔز ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎﻋت دﻗﯾﻖ ﻧﻣﯽﺷوﻧد .ﺑراﺳﺎس ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ،اﻧﺗظﺎر ﻣﺎ اﯾن اﺳت
ﮐﮫ آن ﻗطﻌﺎت ﺳﺎﻋت ﺳراﻧﺟﺎم زﻧﮓ ﺑزﻧﻧد و ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧﺎک ﺷوﻧد!
ﺑﮫ طور ﺳﺎده ﺑﮕوﯾﯾم ،اﯾن اﻧدﯾﺷﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﺗﯾﺟﮫ روﻧد ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ طﺑﯾﻌﯽ اﺳت از ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑﺎور ﮐﻧﯾم در
طﯽ زﻣﺎن ،ﻣوﺟودات ﺳﺎده ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾدهﺗر ﺷدهاﻧد .ﻗﺎﻧون دوم ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮏ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد اﻧﺗظﺎرﻣﺎن ﺑﺎﯾد درﺳت ﺧﻼف اﯾن ﺑﺎﺷد!
از اﯾﻧﮭﺎ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺧدا ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را ﻗوام ﻣﯽﺑﺧﺷد .اﯾن ﻣوﺿوع را در ﮐوﻟﺳﯾﺎن
 17 :1ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :او ﭘﯾش از ھﻣﮫ ﭼﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ،و ھﻣﮫ ﭼﯾز در او ﻗوام دارد ".داﻧش ھﺳﺗﮫای ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺟزای اﺗم ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ ﻣﯽﭼرﺧﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ﺑﮫ ﺗوﺿﯾﺣﯽ دﺳت ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﮫ
ﭼﮫ ﭼﯾز اﺗم را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻧﻣﯽﮔذارد ازھم ﺑﭘﺎﺷد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﮐوﻟﺳﯾﺎن  ،17 :1ﻣدﻋﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ﺧداﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭼﯾزھﺎ ،ﺣﺗﯽ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن اﺗﻣﮭﺎ را ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد و ﻗوام ﻣﯽﺑﺧﺷد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
 .1ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺻﻔﺎت ﺧدا ﮐﮫ در اﯾن ھﻔﺗﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﯾم ،آﯾﺎ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺳﺧت اﺳت ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا
ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن را آﻧطور ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗوﺻﯾف ﺷده ،ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد؟ دﻟﯾل ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺧود
را ﺷرح دھﯾد.
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 .2ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دﯾدﮔﺎه ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رواﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از آﻓرﯾﻧش ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ دﯾدﮔﺎھﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺎﺑﻘﯽ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت .اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺻﺣت دارد؟ اﮔر رواﯾت آﻓرﯾﻧش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺳت
ﻧﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه درﻣورد ﺧدا ﭼﮫ ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺑﺎﯾد ﺑﮕﯾرﯾم؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻗﺑول رواﯾت آﻓرﯾﻧش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑرای ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻣﺷﮑل اﺳت .ﺑﮫ ھر ﺻورت ،اﯾن رواﯾت ظﺎھرأ
ﻗﺎﻧون طﺑﯾﻌت را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷد ،و ﻣﺳﺗﻠزم اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ وﺟود آﻓرﯾدﮔﺎری اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی دﺳﺗش ﻗﺎﺑل دﯾدن،
اﻣﺎ ﺻورﺗش ﻧﺎدﯾدﻧﯽ اﺳت .ﺑرای داﺷﺗن ﭼﻧﯾن ﺑﺎوری ،ﺑﺎﯾد اﯾﻣﺎن داﺷت ،اﻣﺎ ﻧﮫ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐورﮐوراﻧﮫ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘﯾش ﻣﯽروﯾم و ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﻣﯽآزﻣﺎﯾﯾم و ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺧواھﯾم آﻣوﺧت
ﮐﮫ اﯾﻣﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻧﺎﻣﻌﻘول ﯾﺎ ﮐورﮐوراﻧﮫ ﻧﯾﺳت.
ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ ،طﯽ ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺎن وﻗت ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ را ﺻرف درﯾﺎﻓﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ﮐردﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﻌﺗﺑر
اﺳت .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﻗدر و ﻣﻧزﻟت ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﻣورد ﺻﻔﺎت ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺑﮫ واﺳطﮫ
درک ﺻﻔﺎت ﺧدا ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮭﺗر ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﭼﻧﯾن ﺧداﯾﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺟﮭﺎن و ھرﭼﮫ در آن اﺳت ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد،
درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﻧﺎﺧت ﺷﺧﺻﯾت و ذات ﺧدا ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﻣﺎن داﺷﺗن را از ﺑﯾن
ﻧﻣﯽﺑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﮐورﮐوراﻧﮫ را ﻣﯽزداﯾد.
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ادﻋﺎھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را رد ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﻧﻣﯽﭘذﯾرﻧد زﯾرا ﺧﺎرج از ﻣﺿﻣون و ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ
زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ از اﯾﻣﺎن ﺑﮕذارﻧد ،ﺑﺎ آن ﺑرﺧورد ﻣﯽﮐﻧﻧد .ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﯾﺟﺎد زﻣﯾﻧﮫای ﺑرای
درک ادﻋﺎھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،و ﺳﺎﺧﺗن زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ ﺑرای اﯾﻣﺎن اﺳت ،ﻗواﻋدی ﮐﮫ ﺑر ھﻣدﯾﮕر ﺳوار ﻣﯽﺷوﻧد.
اﮔر در اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺎ ﻣوﺿوﻋﺎﺗﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷدﯾد ﮐﮫ ﻓﮭم و ﺑﺎورﺷﺎن ﻣﺷﮑل اﺳت ،ﻓورأ آﻧﮭﺎ را ﮐﻧﺎر ﻧﮕذارﯾد.
در ﻋوض ،از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ زﯾرﺑﻧﺎی اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ را ﻣﺳﺗﺣﮑم ﮐﻧد و ﺑﮑوﺷﯾد او را ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﮐﻼﻣش
آﺷﮑﺎر ﮐرده ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد.
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ﻣﺗرﺟم :ﻣرﺟﻊ ﺗﮫﻧوﺷت از اﯾﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﺑﻌد ﻧﯾﺎﻣده اﺳت

آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا – ﺑﺧش 1
ﻓﺻل  2درس 9

آﻧﮕﺎه ﺧدا ﮔﻔت :اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود و ﺷﺑﯾﮫ ﺧود ﺑﺳﺎزﯾم ،و او ﺑر ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ و ﺑر ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و
ﺑر ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن و ﺑر ھﻣﮥ زﻣﯾن و ھﻣﮥ ﺧزﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزﻧد ،ﻓرﻣﺎن ﺑراﻧد ".ﭘس ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ
ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد ،او را ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾد؛ اﯾﺷﺎن را ﻣرد و زن آﻓرﯾد.
 ﭘﯾداﯾش 27-26 :1و در روز ﺷﺷم ،ﺧدا ﭘس از آﻓرﯾﻧش ھر ﭼﯾز دﯾﮕر،
اوﻟﯾن ﻣرد را از ﺧﺎک زﻣﯾن ﺑﺳرﺷت.
آﻧﮕﺎه او ﻧَ َﻔ ِس ﺣﯾﺎت را در آن ﻣرد دﻣﯾد
و او ﻣوﺟودی زﻧده ﺷد.
ﺧدا او را آدم ﻧﺎﻣﯾد.
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.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 1

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﺑﮫ ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب اﻣﯾد و آﯾﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس در ﺑﺎﻻ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن "ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا" آﻓرﯾده ﺷد .آﻓرﯾده ﺷدن
ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟ ﺑرای ﺟواب ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ،اﻏﻠب ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎﺗﯽ در اﻧﺳﺎن ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد
ﻣﺷﺧﺻﺎت و ﺻﻔﺎت ﺧداﺳت ،اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﺎﻣل ظرﻓﯾت آﻓرﯾدن ،دﻟﯾل آوردن،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﺗﺧﺎب ،ﮔﻔﺗﮕو و ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮥ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﯾﭼﯾده ﺑﺎﺷد.
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ﺑﻌﺿﯽ دﻟﯾل ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت )ﺗﺎ ﺣدودی( ھﻣﯾن ﻣﺷﺧﺻﺎت "ﺧدا-ﮔوﻧﮫ" را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد .آﻧﮭﺎ
)ﭼﮫ درﺳت ،ﯾﺎ ﻏﻠط( ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ اوﻟﯾن ﺗﻣﺎﯾز ﻣﯾﺎن اﻧﺳﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺎھﯾت ﯾﺎ طﺑﯾﻌت آﻧﮭﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
رﺗﺑﮫﺷﺎن اﺳت ،و اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻓﻘط ﺣﯾواﻧﺎت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫﺗر )ﯾﺎ ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓﺗﮫﺗری( ھﺳﺗﻧد .اﻣﺎ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد
ﮐﮫ "ﺧدا اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود آﻓرﯾد" ،ﺻورت ﻣﺗﻣﺎﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ھﯾﭻ ﻣوﺟود دﯾﮕری داده ﻧﺷد .ﭘﯾداﯾش :2
 7درونﺑﯾﻧﯽ ﭘراھﻣﯾﺗﯽ از اﯾن ﻣوﺿوع اراﺋﮫ ﻣﯽدھد:
"آﻧﮕﺎه ﯾﮭوه ﺧدا آدم را از ﺧﺎک زﻣﯾن ﺑﺳرﺷت و در ﺑﯾﻧﯽ او ﻧَﻔَ ِس ﺣﯾﺎت دﻣﯾد و آدم ﻣوﺟودی زﻧده ﺷد".
ﺣﯾن ﺧواﻧدن اﯾن آﯾﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﭘس از ﺳرﺷﺗن ﺟﺳم آدم از ﺧﺎک زﻣﯾن" ،در ﺑﯾﻧﯽ او ﻧَﻔَ ِس ﺣﯾﺎت دﻣﯾد
و آدم ﻣوﺟودی زﻧده ﺷد ".ﺑرﮔردان ﮐﻠﻣﮥ ﻋﺑری "ﻧِ ِﻔش ،"nephesh ،ﮐﮫ اﯾﻧﺟﺎ "ﻣوﺟود" ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ،ﻣﯽﺗواﻧد
"روح" ﻧﯾز ﺑﺎﺷد .روح ،اﺷﺎره ﺑﮫ ﺑﺧش ﻏﯾرﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﻏﯾرﻣﺎدی اﻧﺳﺎن دارد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ
ﺣﯾواﻧﺎت ﻧﯾز دارای "روح" ھﺳﺗﻧد .ﻗﺑول ﯾﺎ رد اﯾن ﻣوﺿوع ،اﯾﻧﺟﺎ ﻣورد ﻧظر ﻧﯾﺳت .ﻣوﺿوع ﻣﮭم اﯾن اﺳت
ﮐﮫ طﺑﻖ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،روﺷﯽ ﮐﮫ اﻧﺳﺎن روح ﺧود را درﯾﺎﻓت ﮐرد ،ﮐﺎﻣﻸ ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﺧود اوﺳت .او آن را
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺄ از ﺷﺧص ﺧدا درﯾﺎﻓت ﮐرد!
ﺧدا ﺑﺎ ﮐﻼم 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
از ﻧَﻔَ ِس ﺧدا ﺑود .اﯾن اﻓﺎﺿﮫ ﯾﺎ اﻟﻘﺎء ،ﻣﻧﺑﻊ ظرﻓﯾت اﻧﺳﺎن ﺑرای آﻓرﯾدن ،دﻟﯾل آوردن ،ﮔﻔﺗﮕو ،اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن،
و ﺗﺟرﺑﮫ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﭘﯾﭼﯾده در ﺷﺑﺎھت ﺑﺎ ﺧداﺳت.
وﻗﺗﯽ ﺧدا "ﻧَﻔَس ﺣﯾﺎت" را در اﻧﺳﺎن دﻣﯾد ،ﭼﯾزی ﺑﮫ او ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد ﮐﮫ او را ﺷﺑﯾﮫ ﺧدا ﺳﺎﺧت! اﯾن ﻧَﻔَس اﻟﮭﯽ
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را از ﺳﺎﯾر ﻣﺧﻠوﻗﺎت ﺟدا ﻣﯽﺳﺎزد ،و ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ارزﺷﯽ ﺑﯽاﻧدازه ﺑﮫ ھر ﻣرد و
زن ﻣﯽﺑﺧﺷد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﯾﮏ اﺳﮑﻧﺎس ﮐﺎﻏذی ارزﺷش را از ﺧودش ﻧﻣﯽﮔﯾرد .ارزش آن از اﯾن واﻗﻌﯾت ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ
ﭼﯾزی ﺑﺎارزش ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻷ طﻼ ﯾﺎ ﻧﻘرهای اﺳت ﮐﮫ در ﺧزاﻧﮥ اﻣن ﮐﺷور ،اﻧدوﺧﺗﮫاﻧد .اﺳﮑﻧﺎس از ﯾﮏ
ﻧظر" ،ﺻورت" ﭼﺎپ ﺷدۀ آن طﻼ ﯾﺎ ﻧﻘره اﺳت .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ،اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﮥ ﻣردم ،ارزﺷﻣﻧدﻧد زﯾرا
در ﺻورت ﺧداﯾﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد ﮐﮫ ارزﺷﯽ ﺑﯽﮐران دارد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ارزش و ﺑﮭﺎی آﻧﮭﺎ
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﺛل ﮐﺎرآﻣدی ،ﺛروت ،ﺷﮭرت ،ﻗﯾﺎﻓﮫ و ﻏﯾره اﺳت .اﻣﺎ ﺑراﺳﺎس ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ھﻣﮥ ﻣﺎ
ارزﺷﻣﻧدﯾم زﯾرا ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﯾم.

•

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

•

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﺳرﺷﺎر از ﻧﻣوﻧﮫھﺎی رﻓﺗﺎر ﻏﯾراﻧﺳﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر اﺳت :ﺟﻧﺎﯾﺗﮭﺎی ﺟﻧﮕﯽ ،ﻗﺗل
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
ﻣﯽآﻣد؟

•

اﮔر ﮐﺳﯽ واﻗﻌﺄ ﺑﺎور ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ،ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری در ﺗﺻوﯾرﺷﺧﺻﯽ او از ﺧودش
ﺧواھد داﺷت؟

•

داﻧﺳﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﯾد ،ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد )ﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﯾﺟﺎد ﮐﻧد(؟

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

"زﯾرا ﺑﺎطن ﻣرا ﺗو آﻓرﯾدی،
ﺗو ﻣرا در رﺣم ﻣﺎدرم درھم ﺗﻧﯾدی.
ﺗو را ﺳﭘﺎس ﻣﯽﮔوﯾم ،زﯾرا ﻋﺟﯾب و ﻣﮭﯾب ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهام؛
اﻋﻣﺎل ﺗو ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزﻧد،
ﺟﺎن ﻣن اﯾن را ﻧﯾﮏ ﻣﯽداﻧد.
اﺳﺗﺧواﻧﺑﻧدیام از ﺗو ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود،
ﭼون در ﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷدم.
آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ژرﻓﺎی زﻣﯾن ﺗﻧﯾده ﻣﯽﺷدم،
دﯾدﮔﺎﻧت ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑل ﻧﺎﮔرﻓﺗﮥ ﻣرا ﻣﯽدﯾد.
ھﻣﮥ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾم رﻗم زده ﺷد ،در ﮐﺗﺎب ﺗو ﺛﺑت ﮔردﯾد،
ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ ھﻧوز ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد.
ﺧداﯾﺎ ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺗو ﺑراﯾم ﭼﮫ ارﺟﻣﻧد اﺳت!"
ھرﭼﻧد ﻋﺑﺎرت "ﺗﺻوﯾرﺷﺧﺻﯽ" ھرﮔز در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﯾﺎﻣده اﺳت ،اﻣﺎ ھرﻗدر ﺗﺻوﯾر )ﯾﺎ درﮐﯽ( ﮐﮫ ﯾﮏ
ﺷﺧص از ﺧدا دارد ﺣﻘﯾﻘﯽﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﺧود دارد ،درﺳتﺗر و واﻗﻌﯽﺗر ﺧواھد ﺑود .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ
واﻗﻌﺄ ﻣﯽﻓﮭﻣﯾم ﮐﮫ ﺧدا )ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣزﻣور  139آﻣده( ﻣﺎ را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ،و ھرﮐﺎری ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﮐﻧد،
ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻧﻘص اﺳت )ﺗﺛﻧﯾﮫ  ،(32:4آﻧﮕﺎه ﻣطﻣﺋﻧﺄ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﺧود در ذھن ﻣﯽآورﯾم ،ﻣﺛﺑت ﺧواھد
ﺑود .ﻧﻘطﮥ ﺷروع ﯾﮏ ﺗﺻوﯾر ﺷﺧﺻﯽ ﺧوب ،داﺷﺗن ﺗﺻوﯾری ﺧوب از ﺧداﺳت .ﺗﺻﻣﯾم راﺳﺦ ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ
درک ﺧود را از ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺳﺎﺧﺗﮫ اﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﮐﻧﯾد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ﺧودﺗﺎن را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد!
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آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا – ﺑﺧش 2
ﻓﺻل  1درس 10

آﻧﮭﺎ را ﻧﯾﺎﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧداﯾﯽ ﮐﻧﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎه ،ﻧور ﺧورﺷﯾد را ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﺳﺎزد ،آدم و ﺣوا آﻓرﯾده ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻧور ﺧدا را اﻧﻌﮑﺎس دھﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 1

ﻓرﺟﺎم اﺻﻠﯽ اﻧﺳﺎن ،ﺗﺟﻠﯾل )ﺟﻼل دادن( ﺧدا و ﺑﮭرهﻣﻧدی ﺟﺎوداﻧﯽ از اوﺳت.
ﮐﺎﺗِﭼﯾﺳم )ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی دﯾﻧﯽ( وﺳتﻣﯾﻧﺳﺗِر ،ﻧﺳﺧﮥ ﮐوﺗﺎھﺗرﻧﮕﺎرش ﺳﺎل  1640م.

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﻗﺑل اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾده ﺷد .در اﯾن درس ﺑﮫ ھدف ﺧدا
از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﻣﯽﭘردازﯾم .آﯾﺎت زﯾﺎدی در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺎﻣل آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ در درک
ھدف ﺧدا از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ،آﯾﮫای وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺟﻣﻊﺑﻧدی
ﻧﻣﺎﯾد ،دﺳﺗﮑم ﺑرای اﮐﺛر ﭘژوھﺷﮕران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼﻧﯾن آﯾﮫای وﺟود ﻧدارد.
اﻣﺎ ﺳﻧدی ھﺳت ﮐﮫ در آن ﻋﺑﺎرت ﺟﻣﻊ ﺑﻧدی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از ھدف ﺧدا در آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن وﺟود دارد .اﯾن
ﺳﻧد ،ﮐﺎﺗﭼﯾﺳم وﺳتﻣﯾﻧﺳﺗر ﻧﺎم دارد ،و ﻋﺑﺎرت ﻣورد ﻧظر از آن در ﺑﺎﻻ آﻣده اﺳت .ﭘژوھﺷﮕران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس،
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دﻗت اﯾن ﻋﺑﺎرت را ﺑﮫ طور ﮔﺳﺗرده ﭘذﯾرﻓﺗﮫاﻧد ،و ﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻘطﮥ ﻣرﺟﻊ آﻧﭼﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮥ اﻣﯾد درﺑﺎرۀ
ھدف ﺧدا از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﻗرار ﻣﯽدھﯾم.
ﺑدون ﺷﮏ ،درﺧﺷﺎﻧﺗرﯾن ﺟﺳﻣﯽ ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﻣﺎ دﯾده ﻣﯽﺷود ،ﺧورﺷﯾد اﺳت .درﺧﺷﻧدﮔﯽ ﺧورﺷﯾد ﺑﮫ ﻗدری
زﯾﺎد اﺳت ﮐﮫ ﺧﯾره ﺷدن ﻣﺳﺗﻘﯾم و ﻏﯾرﻣﺳﻠﺢ ﺑﮫ آن ،ﻣوﺟب آﺳﯾب ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺟﺑراﻧﯽ ﺑﮫ ﭼﺷﻣﮭﺎ ﻣﯽﮔردد .ﺑﺎ
اﯾﻧﺣﺎل ،درﺧﺷﻧدﮔﯽ ﺧدا ﺑﯽاﻧدازه ﺑﯾﺷﺗر از ﺧورﺷﯾد اﺳت .در 1ﯾوﺣﻧﺎ  5 :1درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧور ﺧﺎﻟص
و ﭘﺎک اﺳت .در ﺧروج  20 :33ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا زﻧده اﺳت! ﭼﮕوﻧﮫ ﻣردم ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺟﻼل ﺧدا را ﻧظﺎره
ﮐﻧﻧد وﻗﺗﯽ درﺧﺷﻧدﮔﯽ او ﺑﮫ ﺣدی اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد او را ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺄ ﻧﮕﺎه ﮐﻧد و زﻧده ﺑﻣﺎﻧد؟
ﺗﻌﻠﯾم روﻣﯾﺎن  20 :1را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧدا را از ﺧﻠﻘﺗش ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم .ﻗﺳﻣت ﻣﻧﺗﺧب وﯾدﺋوی اﻣﯾد ﮐﮫ
در ﺑﺎﻻ آﻣده ،ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ راﺑطﮥ ﺧورﺷﯾد و ﻣﺎه ،ﺑﺎ راﺑطﮥ ﺧدا و اﻧﺳﺎن ،ﻣﺎ را ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن اﺻل ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ
ﻣﯽﺳﺎزد.
وﯾدﺋوی اﻣﯾد ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻣرد و زن را ﻧﯾﺎﻓرﯾد ﺗﺎ ﺧود "ﺧداﯾﯽ" ﮐﻧﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ اﻧﻌﮑﺎﺳﯽ از ﻧور ﺧدا
ﺑﺎﺷﻧد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﺎه ﻧور ﺧورﺷﯾد را ﺑﺎزﻣﯽﺗﺎﺑﺎﻧد .وﻗﺗﯽ اﻧﺳﺎن ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﻧور ﻣﺎه را ﻣورد ﺗوﺟﮫ و ﺑررﺳﯽ
ﻗرار دھد ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ آن ﯾﻌﻧﯽ ﺧورﺷﯾد ﺑرﺳد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣﺎه ﺗوﺟﮫ ﻣﺎ را ﺑﮫ درﺧﺷﻧدﮔﯽ ﺧورﺷﯾد
ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﻧور ﺧدا را در زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﻣﻧﻌﮑس ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎﻋث ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ دﯾﮕران ﺑﮫ ﺟﻼل ﺧدا
ﻣﯽﺷوﯾم .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر ،ﺧدا را ﺟﻼل ﻣﯽدھﯾم ،و اﯾن اﻣر ﻣﺎ را ﺑﮫ ھدف از ﻣوﺟودﯾت اﻧﺳﺎن طﺑﻖ ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ
ﮐﺎﺗﭼﯾﺳم وﺳتﻣﯾﻧﺳﺗر ﺑﺎزﻣﯽﮔرداﻧد )ﻣﺗﯽ .(16 :5
اﮔر ﺑﺧواھﯾم اﯾن ﻣوﺿوع را ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺳط ﺑدھﯾم ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎه ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ھﺳت "ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧد" و
در اﯾن راه ﺗﻼش ﺧﺎﺻﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋﻣﻠﮑردش ﺑﺧﺎطر ارﺗﺑﺎطﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧورﺷﯾد دارد .اﮔر ﻣﺎه
ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻧور ﺧودش را ﺗوﻟﯾد ﮐﻧد ،آﻧﮕﺎه ﺟﻼل ﺧورﺷﯾد را از آن ﻣﯽﮔرﻓت .اﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻣﺎه ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧور ﻧﯾﺳت ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﻼل و ﺷﮑوه اﺻﻠﯽ ،در واﻗﻊ ﻣﺧﺗص ﺧورﺷﯾد اﺳت.
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻣﯽﮐوﺷﻧد ﺗﺎ ﺑرای ﺧدا ﻧور )ﺟﻼل( ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ھم ﻣﺛل ﻣﺎه ،ﻣﻧﺑﻊ ﻧور ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﯾوﺣﻧﺎ  5 :15ﻣﯽﺧواﻧﯾم" ،ﺟدا از ﻣن ،ھﯾﭻ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐرد ".اﻣﺎ درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺎه،
ﺗواﻧﺎﯾﯽ اﻧﻌﮑﺎس ﻧور ﺧدا ﺗوﺳط ﻣﺎ ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ اوﺳت .ﺟﻼل دادن ﺧدا آن ﻗدرھﺎ
ارﺗﺑﺎطﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای او اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ﻧدارد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ او در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ
ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر دارﯾم ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل

•

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

•

آﯾﺎ ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﺑﯾش از ﭘﯾش در ﺻﻣﯾﻣﯾت رﺷد ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣوﺛرﺗر )و ﻣﻧﻌﮑس
ﮐﻧﻧدهﺗر( از ﮔذﺷﺗﮫ ﺟﻼل او را ﺑر ﺟﮭﺎن اطراﻓﺗﺎن ﺑﺗﺎﺑﺎﻧﯾد؟
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ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﮔر ﻧﺗواﻧﺳﺗﯾد ﺑﮫ ﺳﺋوال اول درﺑﺎﻻ ﺟواب ﻣﺛﺑت ﺑدھﯾد ،ﺑﮫ ﻗﺳﻣت ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ
ﮐﻧﯾد.
در ﺣﺎل دﻋﺎ ﺑﺧواﻧﯾد ،و ﻗدﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن ﻗﺳﻣت ﺷرح داده ﺷده ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﺑدون ﺗﺄﻣل از آﻧﮭﺎ
ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﮔر آﻣﺎدﮔﯽ ﻧدارﯾد ﺑﯾش از اﯾن در راﺑطﮫﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﭘﯾش ﺑروﯾد ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ از او ﺑﺧواھﯾد ﺷﻣﺎ
را آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﯾﮑﯽ از ﭘژوھﺷﮕران ﻣﻌﺎﺻر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻋﺑﺎرت ﮐﺎﺗﭼﯾﺳم وﺳتﻣﯾﻧﺳﺗر در ﺑﺎﻻ را اﯾﻧطور اﺻﻼح ﮐرده و
ﻣﯽﮔوﯾد ھدف از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺟﻼل ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ )ﺑﺟﺎی "و"( ﺑﮭرهﻣﻧدی ﺟﺎوداﻧﯽ از اوﺳت 1.آﯾﺎ اﻣروز از
ﺣﺿور ﺧدا ﺑﮭرهﻣﻧد ﺷدهاﯾد و ﻟذت ﺑردهاﯾد؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﻣﻘﺻر ﺧودﺗﺎن ھﺳﺗﯾد .ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد
ﮐﻣﯽ ﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و دوﺑﺎره ﺑر آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺄ اھﻣﯾت دارد ،ﻣﺗﻣرﮐز ﺷوﯾد.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر

•

ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﺧدا ﻣﺎ را ﺑرای ﺟﻼل ﺧود آﻓرﯾد).ﺧدﻣﺎت دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد2006 ،؛ از
)
.(1980
ژوﺋﯾﮫ
27
ﻣوﻋظﮥ
http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1980/238_God_Created_U

 .(s_for_His_Glory/ﺑرداﺷت  15ﻧواﻣﺑر .2006
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دو درﺧت – دو راه
ﻓﺻل  2درس 11

و ﯾﮭوه ﺧدا ھﻣﮫ ﮔوﻧﮫ درﺧﺗﺎن ﭼﺷمﻧواز و ﺧوش ﺧوراک را از زﻣﯾن روﯾﺎﻧﯾد .درﺧت ﺣﯾﺎت در وﺳط ﺑﺎغ
ﺑود ،و ﻧﯾز درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد ...و ﯾﮭوه ﺧدا آدم را اﻣر ﮐرده ،ﮔﻔت" :ﺗو ﻣﯽﺗواﻧﯽ از ھر ﯾﮏ از
درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ آزاداﻧﮫ ﺑﺧوری؛ اﻣﺎ از درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد زﻧﮭﺎر ﻧﺧوری ،زﯾرا روزی ﮐﮫ از آن ﺑﺧوری
ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺧواھﯽ ﻣرد".
ﭘﯾداﯾش 17-16 ،9 :2در وﺳط آن ﺑﺎغ ،دو درﺧت ﺑودﻧد.
ﯾﮑﯽ درﺧت ﺣﯾﺎت ،و دﯾﮕری ،درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد.
ﺧدا ﺑﮫ آدم ﮔﻔت ﻣﯽﺗواﻧد از ھرﯾﮏ از درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﺑﺧورد ،اﻣﺎ ﻣﺑﺎدا از درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺑﺧورد،
زﯾرا اﮔر اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧد ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﺧواھد ﻣرد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در داﺳﺗﺎن ﺧدا ،ﻓﻘط ﺷﺎھد ﺻﺣﻧﮫھﺎی درام ﺑودﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ .ﺧدا آدم و ﺣوا را آﻓرﯾد و آﻧﮭﺎ را در
ﺑﺎغ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﻗرار داد ﮐﮫ ھﻣﮥ ﻧﯾﺎزھﺎی آﻧﮭﺎ را ﺑرطرف ﻣﯽﮐرد .اﻣﺎ دو درﺧت در وﺳط آن ﺑﺎغ ﺑودﻧد .ﯾﮑﯽ
ﺣﯾﺎت ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ،و دﯾﮕری ﻣوﺟب ﻣرگ ﻣﯽﺷد؛ اﺑﺗدا ﻣرﮔﯽ روﺣﺎﻧﯽ و در ﻧﮭﺎﯾت ﻣرگ ﺟﺳﻣﺎﻧﯽ.
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داﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻣﻌﻧﺎی اﯾن دو درﺧت را ﺑررﺳﯽ ﮐردهاﻧد .اﮐﺛر آﻧﮭﺎ ﺗواﻓﻖ
دارﻧد ﮐﮫ اﯾن درﺧﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ دو روﯾﮑرد ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﮫ ﺧداﺳت 1.درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد را ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﺗﻼش
اﻧﺳﺎن ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺧدا و ﺟﻠب رﺿﺎﯾت او از طرﯾﻖ ﮐوﺷﺷﮭﺎی اﻧﺳﺎن ﻣﯽداﻧﻧد ،ﮐﮫ اﻏﻠب ﺑوﺳﯾﻠﮥ داﻧش
آﻣوﺧﺗن و ﺗﻼش ﺑرای اﻧﺟﺎم آﻧﭼﮫ درﺳت اﺳت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد اﻧﺗﮭﺎی اﯾن روﯾﮑرد ﻣرگ
اﺳت2.
اﻣﺎ درﺧت ﺣﯾﺎت ،طﺑﻖ آﻧﭼﮫ ژان ﮐﺎﻟوﯾن اﻟﮭﯾدان ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑﮫ اﻧﺳﺎن ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ "زﻧده اﺳت ،ﻧﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﻗدرت ﺧودش ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﺧدا؛ و زﻧدﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺿﯾﻠت ذاﺗﯽ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ از ﺧدا ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽ-
ﮔﯾرد 3".درﺧت ﺣﯾﺎت ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر رﺣﻣت ﺣﯾﺎتﺑﺧش ﺧداﺳت -رﺣﻣﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ اﺳﺗﺣﻘﺎﻗش را ﻧدارﯾم و ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﮐﺳب ﮐﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻓروﺗﻧﯽ و ﺷﮑرﮔزاری ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ آن دﺳت ﯾﺎﻓت.
در درس ﻗﺑل ،دﯾدﯾم ﮐﮫ ھدف از زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎن ،ﺟﻼل دادن )ﺗﺟﻠﯾل و ﺗﮑرﯾم( ﺧدا و ﺑﮭرهﻣﻧدی ﺟﺎوداﻧﯽ از
اوﺳت .در ﺧﺎﺗﻣﮫ ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ اﺟرای اﯾن ھدف ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺧدا ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﯾﺷﺗر
ﻣرﺑوط اﺳت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ او در ﻧﺗﯾﺟﮫ ارﺗﺑﺎطﻣﺎن ﺑﺎ وی ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﮔر ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣوﺿوع اﯾن درس
ﻣﺷﺎﺑﮫ درس ﻗﺑل اﺳت ،ﺣﻖ دارﯾد .ﺗﺿﺎد ﻣﯾﺎن اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧود و اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ اﻏﻠب در
ﺳراﺳر داﺳﺗﺎن ﺧدا ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﭼرا ﻣردم اﯾﻧﻘدر در زﻧدﮔﯽ و ارﺗﺑﺎطﺷﺎن ﺑﺎ ﺧدا ﺟد و ﺟﮭد ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ ﭼرا ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم درﺧت ﺷﻧﺎﺧت
ﻧﯾﮏ و ﺑد را اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻧﮫ درﺧت ﺣﯾﺎت را؟ اﻏﻠب اوﻗﺎت ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ھرﮔز ﺧﺑر ﺧوش رﺣﻣت
ﺣﯾﺎت ﺑﺧش ﺧدا را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ اﮐﻧون ﻣﯽﺷﻧوﯾد ،ﻧﺷﻧﯾدهاﻧد .ﺷﺎﯾد ھم ﺷﻧﯾدهاﻧد و ﺗﻣﺎﯾل ﯾﺎ ﺗواﻧﯽ ﺑرای ﭘذﯾرش ﺧدا
ﻧدارﻧد .ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ واﻗﻌﺄ ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت و ﭘﯾروی از ﺧدا ھﺳﺗﻧد ،ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ دام ﺧوردن از
درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﺑﯾﻔﺗﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﯽ اﯾن دو درﺧت در درس اﻣروز ھﺳﺗﯾد ،از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد" :ﻣن ﺗﺎ ﺑﺣﺎل از ﮐدام
ﺧوردهام؟"

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺧوردن از درﺧت ﺣﯾﺎت ﺑوﺳﯾﻠﮥ ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺎ ﺧدا آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .اﮔر ھﻧوز ﻧوﻋﯽ ارﺗﺑﺎط ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و
ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻧدارﯾد ﮐﮫ از ﻧﯾﮑوﯾﯽ او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن در زﻧدﮔﯽ و ﻓراﺗر از آن آﺳوده ﺧﺎطر ﺑﺎﺷﯾد ،ھﻣﯾن
ﺣﺎﻻ ﻣدﺗﯽ را ﺻرف ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی ھﻣﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺧدا ﻋﻼﻗﻣﻧد اﺳت ﮐﮫ او را
ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و راھﯽ را ﺑرای اﯾن ﻣﻧظور ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت.
اﮔر ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا دارﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دام زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﺗﺎن اﻓﺗﺎدهاﯾد ،ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﮐﻣﯽ وﻗت را
ﺻرف ﺗﺷﺧﯾص ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را از ﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧدا ﺑﺎزﻣﯽدارﻧد ،ﻗﺳﻣﺗﮭﺎﯾﯽ از زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟد و
ﺟﮭد و ﺗﻼﺷﮭﺎی ﺧودﺗﺎن ﭘﯾش ﻣﯽرود .ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ﮐﻣﮏ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺑﮫ ﺑﺧش رﺷد در ﺧدا ،ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
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ﺗﻣﺎﯾل ﺑرای اﯾﺟﺎد ﻣﯾل و اﺷﺗﯾﺎق

ﻓﺻل  2درس 12

ﺑﮫ آدم آزادی اﻧﺗﺧﺎب ،آزادی ﺗﻣرﮐز ﺑر ھدف ﺧدا داده ﺷد.
زﯾرا اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷد ﺗﺎ ﺧدا را دوﺳت ﺑدارد و از ﺧدا ﻣﺣﺑت ﺑﺑﯾﻧد.
و ﻋﺷﻖ و ﻋﻼﻗﮫ ﺑدون آزادی اﻧﺗﺧﺎب ،واﻗﻌﯽ ﻧﯾﺳت.
ﭘس آدم اﯾن ﺣﻖ اﻧﺗﺧﺎب را داﺷت ﮐﮫ از آن ﻣﯾوه ﺑﭼﺷد ﯾﺎ ﻧﭼﺷد؛ اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﻋﺎﻗﺑﺗش ﻣرگ ﯾﺎ زﻧدﮔﯽ ﺑود.
 -اﻣﯾد ،ﻓﺻل 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
از ھﻣﺎن ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ آدم ﮔﻔت از ﻣﯾوۀ درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻧﯾﮏ و ﺑد ﻧﺧورد ،آدم در ﺑراﺑر ﯾﮏ اﻧﺗﺧﺎب
ﻗرار ﮔرﻓت .ﻣطﺎﻟب زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﺗﻘﺎﺑل ﺑزرگ ﻣﯾﺎن ﻋﻘﯾده ﺑﮫ ﻗدرت ﻣطﻠﻖ ﺧدا )ﺗﻘدﯾر ﯾﺎ َﺟﺑر( در اﯾن دﻧﯾﺎ
و ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻧﺳﺎن )آزادی ﯾﺎ اﺧﺗﯾﺎر( در اﻧﺗﺧﺎب ،ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت1.
ﺑرﺧﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﺳرﻧوﺷت ھﻣﮥ اﻓراد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧﻧد؛ ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن ﻣوﺟودی آزاد اﺳت
و ﺑوﺳﯾﻠﮥ اﻧﺗﺧﺎﺑﮭﺎﯾش ،ﺳرﻧوﺷت ﺧود را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .واﻗﻌﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ھر دو ﻋﻘﯾده
در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻌﻠﯾم داده ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،در ﯾوﺷﻊ  15 :24ﯾوﺷﻊ ﯾﮭودﯾﺎن را ﻧﺻﯾﺣت ﻣﯽﮐﻧد:
"...ھﻣﯾن اﻣروز ﺑرای ﺧود ﺑرﮔزﯾﻧﯾد ِﮐﮫ را ﻋﺑﺎدت ﺧواھﯾد ﮐرد ...اﻣﺎ ﻣن و ﺧﺎﻧداﻧم ،ﯾﮭوه را ﻋﺑﺎدت ﺧواھﯾم
ﮐرد".
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و در ﯾوﺣﻧﺎ  16 :15ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧزدﯾﮑﺗرﯾن دوﺳﺗﺎن و ﭘﯾرواﻧش ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺷﻣﺎ ﻧﺑودﯾد ﮐﮫ ﻣرا ﺑرﮔزﯾدﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﻣن ﺷﻣﺎ را ﺑرﮔزﯾدم و ﻣﻘرر داﺷﺗم ﺗﺎ ﺑروﯾد و ﻣﯾوه آورﯾد و ﻣﯾوۀ ﺷﻣﺎ ﺑﻣﺎﻧد"...
ھدف اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑررﺳﯽ ﻣوﺷﮑﺎﻓﺎﻧﮫ و ﺣل ﺗﻧﺎﻗض ﻣﯾﺎن ﺗﻘدﯾر ﺧدا و اﻧﺗﺧﺎب اﻧﺳﺎن ﻧﯾﺳت .اﯾن
ﺑﺣث اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ ﻓراﺗر از ﺣوزۀ ﮐﺎر ﻣﺎﺳت .اﻣﺎ ،ﺷﺎﯾد ﺑد ﻧﺑﺎﺷد ﮐﻣﯽ ﺑر طرز ﻓﮑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻣطﺎﻟب را
ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐردهاﻧد ،ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
اﮔر از ﯾﮑﺻد ﻧﻔر ﺑﭘرﺳﯾد ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا رﺳﯾدهاﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺟواب اﻓراد زﯾﺎدی اﯾن ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ
ھوﺷﻣﻧدی زﯾﺎدﺷﺎن راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑﻌﺿﯽ
از ھﻣﯾن اﻓراد اﺣﺗﻣﺎﻷ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﻣﮭﯾﺟﯽ درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺧدا را رد ﻣﯽﮐردﻧد
و ﺑﺎﻻﺧره ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت او رﺳﯾدهاﻧد!
ﺳﺋوال ﮐردن از ﺗﻌداد زﯾﺎدی از اﻓراد درﺑﺎرۀ ﺳﻔر روﺣﺎﻧﯽﺷﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺣل ﻣﺟﺎدﻟﮥ اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ
ﻣﯾﺎن ﺟﺑر اﻟﮭﯽ و اﻧﺗﺧﺎب ﺑﺷر ،ﻧزدﯾﮏ ھم ﻧﮑﻧد .اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫای ﺷﺑﯾﮫ اﯾن از ﺳﺋواﻟﮭﺎﯾﺗﺎن ﺑﮕﯾرﯾد:
ھﻣﮥ ﻣﺎ آزادﯾم ﮐﮫ ﺧدا را رد ﮐﻧﯾم ،وﻟﯽ ھﯾﭼﮑدام ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم در طول زﻧدﮔﯾﻣﺎن ،واﻗﻌﺄ او را ﺑدون دﺧﺎﻟت
اﻟﮭﯽ ﺧودش ﭘﯾدا ﮐﻧﯾم.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل )اﻧﺟﺎم(
ﺷﺎﯾد اﺣﺳﺎس ﮐردهاﯾد اﺷﺗﯾﺎق ﯾﺎ ﺗﻣﺎﯾﻠﯽ ﺑرای ﺷروع ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا در وﺟودﺗﺎن ھﺳت ،اﻣﺎ ﺗﺎ
ﺑﺣﺎل ﻗدﻣﯽ ﭘﯾش ﻧﮕذاﺷﺗﮫاﯾد .ﺷﺎﯾد ھم ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﺧدا دارﯾد ،وﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺳﺋﻠﮫای دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐﻧﯾد،
ﻣﺳﺋﻠﮫای ﮐﮫ ﺑرای ﺑﯾرون رﻓﺗن از آن ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺟﺎﻧب ﺧدا را ﺑﮕﯾرﯾد ،ﯾﺎ ﺧﻼف آن .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد از
اﻧﺗﺧﺎب ﺳرﺑﺎز ﺑزﻧﯾد .اﮔر ﺟﺎﻧب ﺧدا را ﻧﮕﯾرﯾد ،ﺟﺎﻧب ﻣﻘﺎﺑل او را ﮔرﻓﺗﮫاﯾد.
ﺷراﯾط ھرطور ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺣﺗﯽ اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧدا را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد ،دﺳﺗﮑم ﻣﯽﺗواﻧﯾد از
او ﺑﺧواھﯾد در اﻧﺗﺧﺎب ﭘﯾش رو ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﯾﺎری دھد.
آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻠﯾد اﯾن ﺗﻣﺎﯾل در ﺷﻣﺎ اﯾﺟﺎد ﺷود؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺷور و ﺗﻣﺎﯾل ﻻزم را در
ﺷﻣﺎ ﺑوﺟود آورد.
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زﯾرا اﻧﺳﺎن آﻓرﯾده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﻋﺷﻖ ﺑورزد و از او ﻣﺣﺑت ﺑﺑﯾﻧد.

-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﭘﯾشﻓرﺿﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ھر ﺷﺧص دارﯾم ،ﺗﺄﺛﯾر ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎﺑﯽ ﺑر واﮐﻧﺷﻣﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او دارد .ﻣﺛﻸ
ﺗﺻور ﮐﻧﯾد از ﯾﮑﯽ از ھﻣﮑﺎراﻧﺗﺎن ﻣﯽﺷﻧوﯾد ﮐﮫ رﺋﯾس ﺑﺧش ،از دﺳﺗﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ اﺳت ،ﺣﺎﻻ اﮔر
ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ رﺋﯾس ﻣرﺑوطﮫ از در دﻓﺗرﺗﺎن وارد ﻣﯽﺷود ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ ﺧواھﯾد داﺷت؟
ﯾﺎ اﮔر ﻣﺷﻐول راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﺎﺷﯾد و ﺑﮫ ﻣوﺳﯾﻘﯽ ﻣورد ﻋﻼﻗﮫﺗﺎن ﮔوش ﺑدھﯾد و اﺗوﻣﺑﯾل ﭘﻠﯾس را ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ آژﯾرﮐﺷﺎن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود ،آﯾﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻧﮕﺎھﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳرﻋتﺳﻧﺞ ﻧﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﻣﺑﺎدا ﺳرﻋﺗﺗﺎن ﺑﯾﺷﺗر از
ﺳرﻋت ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑﺎﺷد؟ اﮔر ﻣﺛل اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺎﺷﯾد ،درﺳت ھﻣﯾنﮐﺎر را ﺧواھﯾد ﮐرد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﭘﯾشﻓرض ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا ،ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧﻧدۀ اﺻﻠﯽ واﮐﻧش ﻓوریﻣﺎن ﺑﮫ اوﺳت .ﻧﻘل ﻗول ﺑﺎﻻ
از وﯾدﺋوی اﻣﯾد را در ﯾﮑﯽ از درﺳﮭﺎی ﻗﺑل دﯾدﯾم ،اﻣﺎ ﺑر آن ﺗﺄﻣل ﻧﮑردﯾم .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾن ﻋﺑﺎرت ﺳﺎده
ﺑﺳﯾﺎر اھﻣﯾت دارد ،ﺑﯾﺎﯾﯾد دوﺑﺎره ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آن ﺑﯾﻧدازﯾم و درﺑﺎرۀ ﻣﻌﻧﯽاش ﺗﻌﻣﻖ ﺑﯾﺷﺗری ﮐﻧﯾم .اﮔر اﯾن
ﻋﺑﺎرت درﺳت ﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ دﯾﮕری ﺷود ﮐﮫ در داﺳﺗﺎن ﺧدا ،ﺑﻧﺎ ﺑر
رواﯾت ]وﯾدﺋوی[ اﻣﯾد ،ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﻣﯽدھﯾم .اﮔر اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد ،دﯾﮕر ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﺑﮫ ﺧودﺗﺎن
زﺣﻣت دھﯾد ﮐﮫ اﯾن دروس را دﻧﺑﺎل ﮐﻧﯾد.
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اﺳﺗﻧﺎد ﺑﮫ ﭼﻧد آﯾﮫ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺣﻖ ﻣطﻠب را درﺑﺎرۀ ﻋﺑﺎرت ﻣﻧﺗﺧب در ﺑﺎﻻ ،ادا ﮐﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن
دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ دروس اﻣﯾد ،و اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗدوﯾن ﺷدﻧد .ﻓﻘط وﻗﺗﯽ ﺣﻘﯾﻘﺗﺄ ﺗﻣﺎم داﺳﺗﺎن ﺧدا را ھﻣﺎﻧطور
ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دھﯾم ،ﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت ﺗﺎ ﺣدودی ﺣﻘﯾﻘت آﯾﮫای
ﻣﺛل 1ﯾوﺣﻧﺎ  8 :4را درک ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺧدا ﻣﺣﺑت اﺳت".
ﻟﺣظﮫای درﺑﺎرۀ آﯾﮥ ﺑﺎﻻ ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد .ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺣﺑت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ :ﺧدا ﻣﺣﺑت اﺳت .ﺧدا ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد
ﭼون ﻣﺣﺑت اﺳت .ﺧدا ھﯾﭻ ﮐﺎری را ﺧﺎرج از ﻣﺣﺑت ﺧود اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھد ،ﭼون ﻣﺣﺑت ﮐردن در ﺷﺧﺻﯾت
او ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ھرﭼﻧد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻋﻣﯾﻖ داﺳﺗﺎن ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﮐﻧد ﺗﺎ در درک ﻧظری ﻣﺣﺑت او رﺷد ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ
ﻓﻘط ﺑﺎ ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﺣﺑت ﺧدا در ﭘﺳﺗﯽ و ﺑﻠﻧدﯾﮭﺎ ،و ﭘﯾﭻ و ﺗﺎﺑﮭﺎی زﻧدﮔﯽﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ در ﻋﻣﻖ وﺟودﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘت
آن را ﻣﯽﻓﮭﻣﯾم .ﻧﯾﺎز ھﻣﮥ ﻣﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت در وﺟودﻣﺎن طوری َﺣﮏ ﺷود ﮐﮫ ھرﮔوﻧﮫ ﺗﺻوﯾر
ﻣﺧدوﺷﯽ را ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت از ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ،ﭘﺎک ﮐﻧد و ﺑﺟﺎی آن ﺗﺻوﯾر واﻗﻌﯽ و درﺳﺗﯽ ﺑرﺟﺎ ﺑﮕذارد.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳت ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد ﺑﮫ او واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﺑدھﯾم.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل

•

ﭘﯾشﻓرﺿﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا دارﯾد ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ او را ھﻣﭼون آن رﺋﯾس ﺧﺷﻣﮕﯾن ﯾﺎ ﭘﻠﯾس
راھﻧﻣﺎﯾﯽ اﺑﺗدای اﯾن درس ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟ آﯾﺎ در ﻧظرﺗﺎن ،ﺧدا ﭘدرﯾﺎ دوﺳﺗﯽ ﻣﮭرﺑﺎن اﺳت؟ در اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﭼﮫ ﭘﯾشﻓرﺿﯽ درﺑﺎرۀ او دارﯾد؟ ﻟﺣظﮫای درﺑﺎرۀ ﺟواﺑﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑدھﯾد ،ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.

•

ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ از ﺧدا دارﯾد ،از ﮐﺟﺎ ﻣﯽآﯾد؟ اﯾن ﺗﺻوﯾر ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری ﺑر واﮐﻧﺷﯽ دارد ﮐﮫ اﻣروز ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﯾد؟

•

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫ ﻣﺣﺑت ﺧدا را در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت
ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ در ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﮫ ﺗﺟرﺑﮫای داﺷﺗﮫاﯾد ﮐﮫ در ﺗﺟرﺑﮥ ﺣﺎل ﺣﺎﺿرﺗﺎن ﺗﺄﺛﯾرﮔذار اﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺳﺋواﻻت ﺑﺎﻻ ارزﺷش را دارد ﮐﮫ دﻗﺎﯾﻖ ﺑﯾﺷﺗری را ﺑﮫ ﺗﺄﻣل درﺑﺎرهﺷﺎن ﺑﭘردازﯾد .ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد وﻗت ﻗﺎﺑل
ﺗوﺟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺗﺄﻣل درﺑﺎرۀ اﯾن ﺳﺋواﻻت و ﺟواب ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺻرف ﮐﻧﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﮔر ﻻزم ﺷد ،اﯾن ﺗﻔﮑراﺗﺗﺎن
را در دﻓﺗرﭼﮫای ﺑﮫ طور روزاﻧﮫ ﺛﺑت ﮐﻧﯾد.
از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮕوﻧﮫ ﺗﺻوﯾر او در ذھﻧﺗﺎن ﺧدﺷﮫدار ﺷده اﺳت .از او ﺑﺧواھﯾد
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!
46

دﺷﻣن ﻧﺎراﺿﯽ ﻣﺎ

ﻓﺻل  2درس 14
__________________________________________________
ﭘﯾش از اوﻟﯾن ﻧَ َﻔس 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.
ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻓرﺷﺗﮕﺎن ﻗدرت ﺑﯾﺷﺗری از ﺳﺎﯾرﯾن ﺳﭘرده ﺷد.
اﯾن ﻓرﺷﺗﮫ ﮐﮫ اﻣروز او را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﯾطﺎن ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم از اﻧﺟﺎم ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺑرای آن آﻓرﯾده ﺷده ﺑود ،رﺿﺎﯾت
ﻧداﺷت.
او ﻣﯽﺧواﺳت ﺟﺎی ﺧدا ﺑﻧﺷﯾﻧد.
ﭘس ﺷﯾطﺎن دﺷﻣن ﺧدا ﺷد ،و ﺗﻌداد زﯾﺎدی از ﻓرﺷﺗﮕﺎن را در ﺳرﭘﯾﭼﯽ از ﺧدا رھﺑری ﮐرد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﯾطﺎن از ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﻧزد ﺧدا داﺷت ،ﺑﯾرون اﻓﮑﻧده ﺷد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﺳری درﺳﮭﺎی اﻣﯾد ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻣدﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺧﺻم ،ﯾﮏ دﺷﻣن در اﯾن زﻧدﮔﯽ دارﯾم.
اﻣروز او را ﺷﯾطﺎن ﻣﯽﺧواﻧﻧد .رواﯾﺗﮭﺎی زﯾﺎدی در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ داﺳﺗﺎن آﻓرﯾﻧش و ﺳﻘوط ﺷﯾطﺎن
وﺟود ﻧدارد .اﻣﺎ ﺗﻌداد ﻣﺗنھﺎی ﻣوﺟود ،ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن آﻧﭼﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد درﺑﺎرۀ اﯾن ﻓرﺷﺗﮥ ﺳﻘوط ﮐرده
ﺑداﻧﯾم ،ﮐﮫ ﺧدا را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾد ،ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
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ﺑﺳﯾﺎری از داﻧشﭘژوھﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﻘوط ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ اﺷﻌﯾﺎ  14-12 :14و ﺣزﻗﯾﺎل - 12 :28
 18اﺷﺎره ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ اﯾن دو ﻣﺗن ﺑﮫ طور ﻋﺎم اﺷﺎره ﺑﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺎﺑل و ﺻور دارﻧد ،اﻣﺎ
ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﻣﻌﻧﺎی دوﻣﯽ ھم در آﻧﮭﺎ ھﺳت ﮐﮫ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن دارد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت روﺣﺎﻧﯽای ﮐﮫ از
آن ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﮐﻧد1.
اﯾن ﻣﺗون ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﭼﯾزی را از ﺷﯾطﺎن درﯾﻎ ﻧﮑرد ،اﻣﺎ ﺷﯾطﺎن راﺿﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ھدﻓﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ
ﺑراﯾش آﻓرﯾده ﺷد .او ﺑرای اﺑراز ﻧﺎرﺿﺎﯾﺗﯽاش ،دﺳت ﺑﮫ ﺷورش زد و ﺑﺎ اﯾن ﮐﺎر ،ھرﭼﮫ داﺷت از دﺳت
داد .در واﻗﻊ ﺷﯾطﺎن ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﻣﻧﻔورﺗرﯾن ﻣوﺟود در ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻓرﯾﻧش ﮔردﯾد ،و ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر او آﻧطور ﮐﮫ ﺑﮫ
زودی ﺧواھﯾم دﯾد ،ﺣﺗﻣﯽ و ﻓﺟﯾﻊ ﺧواھد ﺑود .او ﻣﺧﺎﻟﻔت ﺑﺎ ﺧدا را ﺑرﮔزﯾد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾد ﺑرای ﭼﮫ ھدﻓﯽ آﻓرﯾده ﺷدهاﯾد؟ اﮔر ﻣﯽداﻧﯾد ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺷﻧودی آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾد؟ ﺑﺳﯾﺎری
از ﻣردم ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺑﮫ آﯾﺎت زﯾر درﻣورد آﻓرﯾﻧش ھدﻓﻣﻧدﺗﺎن ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
"زﯾرا ﺑﺎطن ﻣرا ﺗو آﻓرﯾدی؛ ﺗو ﻣرا در رﺣم ﻣﺎدرم در ھم ﺗﻧﯾدی .ﺗو را ﺳﭘﺎس ﻣﯽﮔوﯾم ،زﯾرا ﻋﺟﯾب و ﻣﮭﯾب
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهام؛ اﻋﻣﺎل ﺗو ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزﻧد ،ﺟﺎن ﻣن اﯾن را ﻧﯾﮏ ﻣﯽداﻧد .اﺳﺗﺧواﻧﺑﻧدیام از ﺗو ﭘﻧﮭﺎن ﻧﺑود ،ﭼون
در ﻧﮭﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷدم .آﻧﮕﺎه ﮐﮫ در ژرﻓﺎی زﻣﯾن ﺗﻧﯾده ﻣﯽﺷدم ،دﯾدﮔﺎﻧت ﮐﺎﻟﺑد ﺷﮑل ﻧﺎﮔرﻓﺗﮥ ﻣرا ﻣﯽدﯾد.
ھﻣﮥ روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾم رﻗم زده ﺷد در ﮐﺗﺎب ﺗو ﺛﺑت ﮔردﯾد ،ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ ھﯾﭻ ﯾﮏ ھﻧوز ﭘدﯾد آﻣده ﺑﺎﺷد.
ﺧداﯾﺎ ،اﻧدﯾﺷﮫھﺎی ﺗو ﺑراﯾم ﭼﮫ ارﺟﻣﻧد اﺳت! ﺟﻣﻠﮥ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻋظﯾم اﺳت!
)ﻣزﻣور (17-13 :139
"زﯾرا ﺳﺎﺧﺗﮥ دﺳت ﺧداﯾﯾم ،و در ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ آﻓرﯾده ﺷدهاﯾم ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ اﻧﺟﺎم دھﯾم ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا
از ﭘﯾش ﻣﮭﯾﺎ ﮐرد ﺗﺎ در آﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﺑردارﯾم".
)اﻓﺳﺳﯾﺎن (10 :2
در اﯾن ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺎ را آﻓرﯾد -و ﺑﮫ ھدﻓﯽ آﻓرﯾد.

•

آﯾﺎ ھدﻓﯽ رﺿﺎﯾتﺑﺧشﺗر از آﻧﭼﮫ ﺑراﯾش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷدهاﯾد ،در ﺗﺻور ﺧود دارﯾد؟

•

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

•

ﭼرا ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﮑﻧﻔر ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮕوﯾد" :ﻣن ﻧﻣﯽﺧواھم ﮐﺳﯽ ﺑﺎﺷم ﮐﮫ ﻣرا ﺳﺎﺧﺗﮫای؟"

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
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اﮔر در ﮐﺷﻣﮑش ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮫای ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای زﻧدﮔﯾﺗﺎن دارد ،ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد درد دﻟﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ
آﻓرﯾﻧﻧدهﺗﺎن ﺑﮑﻧﯾد .ﻧﻘﺷﮥ او ﺑرای ﺷﻣﺎ ھﻣواره ﺑﮭﺗر از ھرﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺗﺻورش را دارﯾد ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در آﯾﮫ زﯾر اﯾن دﻟﮕرﻣﯽ را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم:
"زﯾرا ﻓﮑرھﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ دارم ﻣﯽداﻧم ،ﮐﮫ ﻓﮑرھﺎی ﺳﻌﺎدﺗﻣﻧدی اﺳت و ﻧﮫ ﺗﯾرهﺑﺧﺗﯽ ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻣﯾد
ﺑﺧﺷم و آﯾﻧدهای ﻋطﺎ ﮐﻧم" )ارﻣﯾﺎ .(11 :29
اﮔر ھﻧوز ﭼﯾزی از ھدف ﺧدا از زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﻧﻣﯽداﻧﯾد ،از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد" :ﻣن ﭼﻘدر ﺧدا را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳم؟"
ﭼون درک ھدف زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اﯾن ھدف را ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت .اﮔر ھرﮔز
ﻗدﻣﯽ ﺑرای ﺷﻧﺎﺧﺗن واﻗﻌﯽ او ﺑرﻧداﺷﺗﮫاﯾد ،ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﮐﻣﯽ وﻗت ﺻرف ﺧواﻧدن ﯾﺎ ﻣرور ﻣطﺎﻟﺑﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺑراﯾﺗﺎن در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ در ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا ﻧﮕﺎﺷﺗﮫاﯾم.
ﺷﺎﯾد ﺗﺎ ﺣدود زﯾﺎدی از ھدف ﺧدا ﺑرای زﻧدﮔﯾﺗﺎن آﮔﺎھﯾد ،اﻣﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد راﺿﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﻧﯾﺳﺗﯾد.
ﺷﺎﯾد ھم از آن ھدف ﺑﺧﺎطر ﺗرس ﯾﺎ ﻏرورﺗﺎن ﻓرار ﻣﯽﮐﻧﯾد .دوﺳت ﻋزﯾز ،ﻣرﺗﮑب ھﻣﺎن اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن
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
ﻋﻣل ﺧواھد ﮐرد" )ﻣزﻣور .(5-4 :37

ﭘﺎﯾﺎن ﻣطﻣﺋن ﺟﻧﮓ ﺑزرگ

ﻓﺻل  2درس 15
__________________________________________________
دﺷﻣن ﻣﺎ ﺷﯾطﺎن ،ﻣﯽﮔردد ﺗﺎ ﻗدرت ﺧدا را ﺑرﺑﺎﯾد و اھداف ﺧدا را در زﻧدﮔﯽ ﻣﺎ ﻣﺧدوش ﮐﻧد .اﻣﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ او ﭘﯾروز ﻧﺧواھد ﺷد .ﺧدا و ﻓﻘط ﺧدا ﺣرف آﺧر را ﺧواھد زد .ﺑﻧﺎﺑر آﻧﭼﮫ وﯾدﺋوی
اﻣﯾد ﻣﯽﮔوﯾد:
ﺷﯾطﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺧدا را ﻣﻐﻠوب ﮐﻧد ،ﭼون ﺧدا ﻗﺎدرﻣطﻠﻖ اﺳت.
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.
اﻣﺎ ﭘﯾش از آن ،ﺷﯾطﺎن در ﺗﻼش ﺑرای از ﺑﯾن ﺑردن آﻧﭼﮫ ﺧدا دوﺳت دارد،
ھرﭼﮫ در ﺗوان دارد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا آﺳﯾب ﺑرﺳﺎﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 2

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻣﯽﺷود1.

ب ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از روزی ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺗﺎ اﺑد ﺑﮫ درﯾﺎﭼﮫای از آﺗش اﻓﮑﻧده
آﺧرﯾن ﮐﺗﺎ ِ
در ھﻣﺎن ﮐﺗﺎب اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﭘس از ﻣﻐﻠوب ﺷدن ﺷﯾطﺎن ،ﺧدا "ھر اﺷﮑﯽ را از ﭼﺷﻣﺎن آﻧﮭﺎ ﭘﺎک
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ﺧواھد ﮐرد .دﯾﮕر از ﻣرگ و ﻏم و ﮔرﯾﮫ و درد و رﻧﺞ ﺧﺑری ﻧﺧواھد ﺑود ،زﯾرا ﭼﯾزھﺎی ﮐﮭﻧﮫ درﮔذﺷﺗﮫ
اﺳت" )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(4 :21
ﻋﺟب روزی ﺧواھد ﺑود! آﯾﺎ ﻣﺷﺗﺎق آﻣدن ﭼﻧﯾن روزی ھﺳﺗﯾد؟ آﯾﺎ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون رﻧﺞ ﯾﺎ ﻣرگ در آﯾﻧده را
ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺻور ﮐﻧﯾد؟ طﺑﻖ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﻣﯽﮔوﯾد آﻣدن آن روز ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﻣﮑن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﮐﮫ
ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن دارﯾم ،ﺗﺻور روزی ﺑدون ﻣرگ ،ﻏم ،ﮔرﯾﮫ و درد ﻣﺷﮑل اﺳت .اﻣﺎ دﯾدﮔﺎه ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮥ
دﯾﮕری ﻧﯾز وﺟود دارد.
ﺳوزن دوزی ،ﻧوﻋﯽ ھﻧر ﻗﻼبدوزی اﺳت ﮐﮫ ﺑر روی ﭘﺎرﭼﮫای از ﺟﻧس ﺑوم ﻧﻘﺎﺷﯽ ،ﺑوﺳﯾﻠﮥ ِﮔ ِرهھﺎی دﻗﯾﻘﯽ
اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،و اﻏﻠب ﺗﺻﺎوﯾر و ﺻﺣﻧﮫھﺎی زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﺗرﺳﯾم ﻣﯽﮐﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﻣﺎی ﺳوزن دوزی ﻧﮕﺎه
ﮔرهھﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﮐﺎﻣﻸ در ھم و ﺑر
ﻣﯽﮐﻧﯾم ،طرﺣﯽ زﯾﺑﺎ را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﭘﺎرﭼﮫ را ﭘﺷت و رو ﻣﯽﮐﻧﯾمِ ،
ھم و زﺷت ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﻧد.
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ﻧﯾز ﮔﺎھﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘﺷت ﭘﺎرﭼﮥ ﺳوزندوزی اﺳت .اﻏﻠب ﺑﮫ ﻧظر ﺑﺳﯾﺎر ﭘرھرج
و ﻣرج ،و ﻣواﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﺎر درد و رﻧﺞ ھﺳﺗﯾم ،ﺣﺗﯽ زﺷت و ﺗﺎرﯾﮏ دﯾده ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﺻوﯾر
ﺗﻣﺎم ﺷدۀ طرح اﻟﮭﯽ را روی آن ﺑﺑﯾﻧﯾد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ﮐﮫ آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﻣﺎ ﻧﻘﺷﮫای دارد و ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﻧﻘﺷﮫ زﯾﺑﺎﺳت.
ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا ﻧﺎﭘﯾدا و ﭘﻧﮭﺎن ﻧﯾﺳت .او ﻧﻘﺷﮫاش را در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در اﺧﺗﯾﺎر ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﯾﻘﯾن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮥ او ﻧﯾﮑو و ﺑﯽﻧﻘص اﺳت.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل

در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ،ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑرای ﮐل ﺟﮭﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای ھر ﯾﮏ از اﻓراد
ﺑﺷر ﻧﯾز ﻧﻘﺷﮫای دارد .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺷراﯾط زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﻣﺛل ﭘﺷت ﭘﺎرﭼﮥ ﺳوزندوزی ﺑوده اﺳت؟ ﺻرﻓﻧظر از
ظﺎھر اﻣر در "ﭘﺷت" اﯾن ﭘﺎرﭼﮫ ،ﺧدا ﻧﻘﺷﮫای ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ دارد و آن ﻧﻘﺷﮫ از دﯾدﮔﺎه او ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎ آﻧﭼﮫ
ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،دﯾدﮔﺎه ﺧدا را ﺑداﻧﯾم.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﮫ "در ﺣﻖ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽدارﻧد و ﺑر طﺑﻖ اراده او ﻓراﺧواﻧده ﺷدهاﻧد،
ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﺎ ھم ﺑرای ﺧﯾرﯾت در ﮐﺎر اﺳت" )روﻣﯾﺎن  .(28 :8ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﻘﺷﮫای دارد 2،و ھﯾﭼﮑس
ﺣﺗﯽ ﺷﯾطﺎن ھﯾﭻ ﻗدرﺗﯽ ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر آن ﻧﻘﺷﮫ ﻧدارد .اطﻣﯾﻧﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎﯾﯽ روﺑرو ﺧواھﯾد
ﺷد ،اﻣﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﺧدا ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد" :آن ﮐﮫ در ﺷﻣﺎﺳت از آن ﮐﮫ در دﻧﯾﺎﺳت
ﺑزرﮔﺗر اﺳت" )1ﯾوﺣﻧﺎ .(4 :4

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
آﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ "ﭘﺷت ﭘﺎرﭼﮥ ﺳوزندوزی" ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻼم ﺧدا را ﺧوب ﺑﺧواﻧﯾد و
ﺗﺻوﯾر زﯾﺑﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﯾﺎﻓرﯾﻧد ،ﮐﺷف ﻧﻣﺎﯾﯾد.
در روﻣﯾﺎن  28 :8دﯾدﯾم ﮐﮫ "در ﺣﻖ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧدا را دوﺳت ﻣﯽدارﻧد و ﺑر طﺑﻖ اراده او ﻓراﺧواﻧده ﺷدهاﻧد،
ھﻣﮫ ﭼﯾزھﺎ ﺑﺎ ھم ﺑرای ﺧﯾرﯾت در ﮐﺎر اﺳت".
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ارﺗﺑﺎط ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﮥ ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ اﮔر او را دوﺳت ﻣﯽدارﯾد ،اﯾن آﯾﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت .از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد
ھر ﻣﺎﻧﻌﯽ را در ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﺑﺎ او از ﻣﯾﺎن ﺑردارد .اﮔر او ﻣﺎﻧﻌﯽ را در اﯾن ﻣﯾﺎن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ،از او
ﮐﻣﮏ ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ آن را ﮐﻧﺎر ﺑزﻧﯾد.

ﭼﮭرۀ زﯾﺑﺎی ﺷرﯾر

ﻓﺻل  3درس 16
_________________________________________________
و اﻣﺎ ﻣﺎر از ھﻣﮥ وﺣوش ﺻﺣرا ﮐﮫ ﯾﮭوه ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،زﯾرﮐﺗر ﺑود .او ﺑﮫ زن ﮔﻔت" :آﯾﺎ ﺧدا ﺑراﺳﺗﯽ
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ھﯾﭻﯾﮏ از درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﻧﺧورﯾد؟" زن ﺑﮫ ﻣﺎر ﮔﻔت" :از ﻣﯾوۀ درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧورﯾم ،اﻣﺎ
ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت> ،از ﻣﯾوۀ درﺧﺗﯽ ﮐﮫ در وﺳط ﺑﺎغ اﺳت ﻣﺧورﯾد و ﺑدان دﺳت ﻣزﻧﯾد ،ﻣﺑﺎدا ﺑﻣﯾرﯾد <.ﻣﺎر ﺑﮫ
زن ﮔﻔت" :ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﺧواھﯾد ﻣرد .ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﯽداﻧد روزی ﮐﮫ از آن ﺑﺧورﯾد ،ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد و
ھﻣﭼون ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﻧدۀ ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺧواھﯾد ﺑود".
-ﭘﯾداﯾش 5-1 :3

و اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﺣوا در ﺑﺎغ ،ﮐﻧﺎر درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻗدم ﻣﯽزد ،ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ او ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد.
ﺣوا ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷت ،ﭼون ھﻧوز ﺗرس وارد ﺟﮭﺎن ﻧﺷده ﺑود.
ﺷﯾطﺎن از او درﺑﺎرۀ ﻣﯾوۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﭘرﺳﯾد .او ھﺷدار ﺧدا و ﻧﯾت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن را زﯾر ﺳﺋوال ﺑرد .ﺣوا
ﮔوش ﻣﯽداد و ﮐم ﮐم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺷﮑوک ﺷد .او ﻣﯾوۀ آن درﺧت را وارﺳﯽ ﮐرد و از آن ﺧورد.
آﻧﮕﺎه ﻣﯾوه را ﺑﮫ آدم داد ،و او ﻧﯾز ﺧورد.
و ﻧﺎﮔﮭﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧﻧد و ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾدﻧد.
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-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در اﯾن ﺑﺧش از دروس اﻣﯾد ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﺑﯾﺷﺗری از ﭘﯾداﯾش  3ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .از ﻣﺗن ﻣﻧﺗﺧب ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
در ﺑﺎﻻ ،ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﺻورت ﯾﮏ ﻣﺎر ﺑر ﺣوا ظﺎھر ﺷد و ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐرد .اﻣﺎ
ﺣوا ،ﺑرﺧﻼف ﻣن و اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺷﻣﺎ ،از اﯾن ﻣﺎر ﻧﺗرﺳﯾد .ﺑﯾﺎﯾﯾد دﻟﯾل اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم.
اول ،ﺗﺎ اﯾن ﻧﻘطﮫ از داﺳﺗﺎن ﺧدا ھﯾﭻ اﺛری از وﺟود ﺗرس در ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾده ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﯾم .اوﻟﯾن ﻣوردی
ﮐﮫ از ﺗرس ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده در ﭘﯾداﯾش  ،10 :3ﭘس از ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آدم از ﺧداﺳت .و از ﭘﯾداﯾش  2 :9ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ﺣﯾواﻧﺎت ﺗرﺳﯽ از اﻧﺳﺎن ﻧداﺷﺗﻧد )ﯾﺎ دﺳﺗﮑم ﺗرﺳﯽ ﻧﺎﭼﯾز از اﻧﺳﺎن
داﺷﺗﻧد( .ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺣوا ﺗﺎ آن زﻣﺎن ،ھرﮔز ﺑﺎ ﭼﯾزی روﺑرو ﻧﺷده ﺑود ﮐﮫ او را ﺑﺗرﺳﺎﻧد!
دوم ،ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﺧود را ظﺎھر ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﮐﻠﻣﮥ اﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش ،ﻣﺎر ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده
از ﮐﻠﻣﮥ ﻋﺑری ﻧﺎﮐﺎش ) 1(nachashﺑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺗﺣتاﻟﻠﻔظﯽ "ﻧوراﻧﯽ" ﻣﯽآﯾد .ﺣزﻗﯾﺎل  18-12 :28ﺷﯾطﺎن
را ﻣوﺟودی ﺑﺎ زﯾﺑﺎﯾﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد2 .ﻗرﻧﺗﯾﺎن  14 :11ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺷﯾطﺎن ﺧود را ﺑﮫ ﺷﮑل
ﻓرﺷﺗﮥ ﻧور درﻣﯽآورد ".از اﯾن آﯾﺎت ﭘﯾداﺳت ﮐﮫ آن ﺷرور ھﻣواره ﺻورت ظﺎھری ﺷرارتﺑﺎر ﻧدارد.
ﻣﻌﻣوﻷ ﻣﺎ ﺷﯾطﺎن را ﻣوﺟودی ﻓﺎﺳد ،ﺗﯾره و ﺗﮭدﯾد ﮐﻧﻧده ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﯾم .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺷﯾطﺎن اﻏﻠب ﺑﺎ ظﺎھری
زﯾﺑﺎ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود .اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ ﻧظر ﺣوا ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺑﺎ ﺑوده اﺳت .و ﮔوش ﺳﭘردن ﺑﮫ ﻣﺷورت
ﯾﮑﯽ از آﻓرﯾدهھﺎی زﯾﺑﺎی ﺧدا ﭼﮫ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد؟ ﮔذﺷﺗﮫ از ھرﭼﯾز ،ﻣﮕر ﺑدﺳت آوردن
ﺷﻧﺎﺧت ﭼﯾز ﺧوﺑﯽ ﻧﯾﺳت؟
ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم راھﯽ را ﺑرﮔزﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﻣﺎ و اطراﻓﯾﺎﻧﻣﺎن ﺧوب و درﺳت اﺳت .اﻣﺎ ﺷﺎﯾد راھﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﺎ ﺧوب و درﺳت ﻣﯽرﺳد ،ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ طرﯾﻖ اﻟﮭﯽ ﻧﺑﺎﺷد .در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺎرھﺎ از ﮐﻠﻣﮥ ﺷرارت
اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت .ﻣﻌﻧﺎی رﯾﺷﮫای ﮐﻠﻣﮥ ﺷرارت" ،2اﻧﺣراف از ﻧﯾﮑوﯾﯽ" اﺳت .ﺷرارت ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﮐﺗﯾﮏھﺎی
اﺻﻠﯽ ﺷﯾطﺎن اﺳت .ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ او ﺑرای دور ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﻣﺎ از ﺧدا ﺣﻣﻠﮫای رودررو اﻧﺟﺎم دھد .ﮔﺎھﯽ
ﻓﻘط ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﺎھراﻧﮫ ﻣﯽﭘﯾﭼﺎﻧد ﯾﺎ ﻋوض ﻣﯽﮐﻧد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل

•

آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﻓراد ،ﻣوارد ﯾﺎ ﻣوﻗﻌﯾﺗﮭﺎﯾﯽ را در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ ﻧﻣود دﯾﮕری داﺷﺗﻧد ،وﻟﯽ
وﻗﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎ آﻧﮭﺎ آﺷﻧﺎ ﺷدﯾد ،دﯾدﯾد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾدﻧد ،ﺗﻔﺎوت دارﻧد؟ آﯾﺎ اﯾن
ﯾﺎدآوری ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در درک ﻣﺳﺋﻠﮫای ﮐﮫ اﻣروز ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾد ،ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽﮐﻧد؟

•

در درس  2ﺑﮫ آﯾﮫای از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﮕﺎه ﮐردﯾم ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﭘﯾش روی اﻧﺳﺎن راھﯽ ھﺳت ﮐﮫ در
ﻧظرش درﺳت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ در آﺧر ﺑﮫ ﻣرگ ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد" )اﻣﺛﺎل .(12 :14
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ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺷﺎﯾد از درس  14اﯾن ﻋﺑﺎرت را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾد " :درک ھدف زﻧدﮔﯽ ،ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧﺗن ﮐﺳﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ھدﻓﯽ را ﺑراﯾﺗﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﺳت ".وﻗﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾم راه ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ ﺷﺧﺻﯽ و ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ
از ﺧود او ﺑرﺳﯾم.
وﻗﺗﯽ ادارۀ ﺧزاﻧﮫداری آﻣرﯾﮑﺎ ،ﮐﺎرﻣﻧداﻧش را ﺑﮫ ﺻف ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﭘوﻟﮭﺎی ﻗﻼﺑﯽ را ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد ،از آﻧﮭﺎ
ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺑررﺳﯽ ﭘول ﻗﻼﺑﯽ ﺑﭘردازﻧد .ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺎرﻣﻧدان وﻗت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی را ﺻرف آﺷﻧﺎﯾﯽ
ﮐﺎﻣل ﺑﺎ ﭘول واﻗﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﭘول واﻗﻌﯽ را ﺑﺎ دﻗت زﯾﺎدی ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد ،در دﺳت ﻣﯽﮔﯾرﻧد و اﻣﺗﺣﺎن
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ﺗﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﭘوﻟﯽ ﺗﻘﻠﺑﯽ ﻣواﺟﮫ ﺷوﻧد ،در ﯾﮏ ﻧظر آن را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد3.
آﯾﺎ واﻗﻌﺄ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺧواﻧدهاﯾد؟ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ زﻧدﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﺧدا در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳت .آﯾﺎ
ﻧﺑﺎﯾد ﻣﺎ داﺳﺗﺎن ﺧدا را ﺑﺎ ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﯾﺷﺗر از وارﺳﯽ ﭘول ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮐﺎرﻣﻧدان ﺧزاﻧﮫداری ،ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾم؟ ﺧود را
ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻧظم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا از طرﯾﻖ ﮐﻼﻣش ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر

•

ِری ﺳﯽ .ﺳﺗِد َﻣن" ،ﻓرﯾب ﺷرﯾر" از ﺳری درﺳﮭﺎی ﺷﻧﺎﺧت اﻧﺳﺎن )ﭘﯾﺎم ﺷﻣﺎره  ،4ﮐﺎﺗﺎﻟوگ ﺷﻣﺎره
 28 ،314ژاﻧوﯾﮫ  . (http://www.ldolphin.org/RCSgenesis/0314.html) .(1968ﺑﺮداﺷﺖ
 4اﮐﺘﺒﺮ . 2006

ﺧط ﻓﮑری ﻣرﮔﺑﺎر
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__________________________________________________
و اﻣﺎ ﻣﺎر از ھﻣﮥ وﺣوش ﺻﺣرا ﮐﮫ ﯾﮭوه ﺧدا ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،زﯾرﮐﺗر ﺑود .او ﺑﮫ زن ﮔﻔت" :آﯾﺎ ﺧدا ﺑراﺳﺗﯽ
ﮔﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ از ھﯾﭻﯾﮏ از درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﻧﺧورﯾد؟" زن ﺑﮫ ﻣﺎر ﮔﻔت" :از ﻣﯾوۀ درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﻣﯽﺧورﯾم ،اﻣﺎ
ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ اﺳت> ،از ﻣﯾوۀ درﺧﺗﯽ ﮐﮫ در وﺳط ﺑﺎغ اﺳت ﻣﺧورﯾد و ﺑدان دﺳت ﻣزﻧﯾد ،ﻣﺑﺎدا ﺑﻣﯾرﯾد <.ﻣﺎر ﺑﮫ
زن ﮔﻔت" :ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﺧواھﯾد ﻣرد .ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﯽداﻧد روزی ﮐﮫ از آن ﺑﺧورﯾد ،ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد و
ھﻣﭼون ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﻧدۀ ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺧواھﯾد ﺑود".
-ﭘﯾداﯾش 5-1 :3

و اﻣﺎ ﯾﮏ روز ﮐﮫ ﺣوا در ﺑﺎغ ،ﮐﻧﺎر درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﻗدم ﻣﯽزد ،ﺷﯾطﺎن ﺑﺎ او ﮔﻔﺗﮕو ﮐرد.
ﺣوا ﺗرﺳﯽ ﻧداﺷت ،ﭼون ھﻧوز ﺗرس وارد ﺟﮭﺎن ﻧﺷده ﺑود.
ﺷﯾطﺎن از او درﺑﺎرۀ ﻣﯾوۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﭘرﺳﯾد .او ھﺷدار ﺧدا و ﻧﯾت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻧﺳﺎن را زﯾر ﺳﺋوال ﺑرد .ﺣوا
ﮔوش ﻣﯽداد و ﮐم ﮐم ﺑﮫ ﺧدا ﻣﺷﮑوک ﺷد .او ﻣﯾوۀ آن درﺧت را وارﺳﯽ ﮐرد و از آن ﺧورد.
آﻧﮕﺎه ﻣﯾوه را ﺑﮫ آدم داد ،و او ﻧﯾز ﺧورد.
و ﻧﺎﮔﮭﺎن آﻧﮭﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧﻧد و ﺧﺟﺎﻟت ﮐﺷﯾدﻧد.
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ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
اﯾن درس ،اداﻣﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺎ درﻣورد ﮔﻔﺗﮕو و ﺗﻌﺎﻣل ﻣﯾﺎن ﺷﯾطﺎن و ﺣوا در ﮐﻧﺎر درﺧت ﺷﻧﺎﺧت اﺳت .ﺑﯾﺎﯾﯾد
ﮐﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺗﺎﮐﺗﯾﮏ ﺷﯾطﺎن در ﻣﻘﺎﺑل ﺣوا ،آﻧطور ﮐﮫ در ﻣﺗن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﺑﺎﻻ آﻣده اﺳت ،ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾم.
ﺣوا آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧدا درﺑﺎرۀ درﺧت ﻣﻣﻧوع ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،اﯾﻧطور ﺑرای ﺷﯾطﺎن ﺗﻌرﯾف ﮐرد" :از آن ﻧﺧورﯾد و
ﺑﮫ آن دﺳت ﻧزﻧﯾد ،ﻣﺑﺎدا ﺑﻣﯾرﯾد ".ﺷﯾطﺎن ﺟواب داد" :ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﺧواھﯾد ﻣرد! ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﯽداﻧد روزی ﮐﮫ از
آن ﺑﺧورﯾد ،ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد و ھﻣﭼون ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﻧدۀ ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺧواھﯾد ﺑود1".
اﺑﺗدا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺧﺎﻟف اﺳت ،ﯾﺎ دﺳﺗﮑم ﺗﻔﺳﯾر دﯾﮕری از آﻧﭼﮫ ﺧدا ﮔﻔﺗﮫ دارد .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺗﻼش او اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺣوا از ﺧود ﺑﭘرﺳد آﯾﺎ درﺳت ﺷﻧﯾده ﯾﺎ ﻧﮫ .ﻣطﻣﺋﻧﺄ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﮐﺗﯾﮑﮭﺎی
اوﻟﯾﮥ ﺷﯾطﺎن ،ﮐﺎﺷﺗن ﺷﮏ و اﻏﺗﺷﺎش ﻓﮑری اﺳت.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻧدوﮐﺎو ﺑﯾﺷﺗر ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﯾﻠﮥ دﯾﮕر ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﻣﯽﺷوﯾد .ﻣﯽﺗوان در ﭘﺷت اﯾن ﮔﻔﺗﮥ او" :ﺑﮫ ﯾﻘﯾن ﻧﺧواھﯾد
ﻣرد!" اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را ﺑﯾﺎﺑﯾد" :ای ﺑﺎﺑﺎ ،واﻗﻌﺄ ﺧدا ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐﻧد ،ﻣﯽﺗواﻧد؟" ﺷﯾطﺎن ﺣوا را ﺑﮫ ﺳﻣت
زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن ﻧﯾت ﺧدا ﺳوق ﻣﯽدھد .ﺑﻌد در اداﻣﮫ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺑﻠﮑﮫ ﺧدا ﻣﯽداﻧد روزی ﮐﮫ از آن ﺑﺧورﯾد،
ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎز ﺧواھد ﺷد و ھﻣﭼون ﺧدا ﺷﻧﺎﺳﻧدۀ ﻧﯾﮏ و ﺑد ﺧواھﯾد ﺑود ".ﮔوﯾﯽ اﺷﺎرۀ ﺷﯾطﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ﺷﺎﯾد ﺧدا واﻗﻌﺄ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺣوا ﺑﮫ ﻣرﺗﺑﮥ واﻻﺗری ﺑرﺳد ،و ھﻣﯾن اﻣر ﺣوا را ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽاﻧدازد ﮐﮫ" :آﯾﺎ واﻗﻌﺄ
ﺧدا ﺧوﺑﯽ ﻣرا ﻣﯽﺧواھد؟"
در ﮐﺎﻧون اﯾن ﺧط ﻓﮑری ،ﺳﺋوال ﺑﺳﯾﺎر ﺧطرﻧﺎﮐﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت" :آﯾﺎ واﻗﻌﺄ ﺧدا ﻧﯾﮑوﺳت؟" اﯾن ﺳﺋوال در
طول زﻣﺎن ﺑﺎﻋث ﻟﻐزش ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺷده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺣوا ﺷروع ﺑﮫ ﭘرﺳﯾدن اﯾن ﺳﺋوال از ﺧود ﻣﯽﮐﻧد،
ﻧﺎﮔﮭﺎن در دام ﭘﮭن ﺷده ﮔرﻓﺗﺎر ﻣﯽﺷود .ﺷﮏ ﮐردن ﺑﮫ ﻧﯾت ﺧﯾر ﺧدا ،او را ﺑﮫ ﻓﮑر ﻣﯽاﻧدازد ﺗﺎ ﺑرای ﻣﻧﻔﻌت
ﺧود ﮐﺎری اﻧﺟﺎم دھد .

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
آﯾﺎ ﺷﻣﺎ در ﺣوزهای از زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد و ﺗوﮐل ﺑﮫ ﺧدا دﭼﺎر ﺗردﯾد ﺷدهاﯾد؟
ھرﮔﺎه ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ او ھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﻻزم اﺳت
درﺑﺎرۀ ﻋﻣﻠﮑرد او ﺑداﻧﯾد ،ﺑراﯾﺗﺎن آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت .ﺷﺎﯾد ﻧﮫ ھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧواﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﺑداﻧﯾد ،اﻣﺎ ھرﭼﮫ
ﻻزم ﺑوده ﺑداﻧﯾد ،آﺷﮑﺎر ﮐرده اﺳت.
ﺣوا ﭘﯾش از اﯾن ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﺷﯾطﺎن ،آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧدا درﺑﺎرۀ درﺧت ﺷﻧﺎﺧت ﮔﻔت ،ﭘذﯾرﻓﺗﮫ ﺑود .ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ
ﺑرای ﻋدم ﭘذﯾرش داﺷت؟ او ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن ﺑﺎور ﺳﺎده و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻣﯾﻖ ﻋﻣل ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﭼون ﺧدا ،ﺧداﺳت،
ﭘس ھرﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺎﯾد ﭘذﯾرﻓت .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ،ﺣوا را ﺑﮫ زﯾر ﺳﺋوال ﺑردن ﺧدا ﺑودن واﻗﻌﯽ
ﺧدا ﺗرﻏﯾب ﻧﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ او را واﻣﯽدارد ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺧدا را زﯾر ﺳﺋوال ﺑﺑرد .وﻗﺗﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗوﮐل و اطﺎﻋت از
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ﺧدا ،ﺧدا ﺑودن او را ﺑﺎزﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﯾم ،ﻧﯾﮑوﯾﯽ او را درﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت .اﮔر اﯾن ﺷﺑﮭﮫ در ﻣﺎ
اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد ﮐﮫ اطﺎﻋت ﻻزﻣﮥ اﯾﻣﺎن و ﺗوﮐل ﻧﯾﺳت ،ھرﮔز اطﺎﻋت ﻧﺧواھﯾم ﮐرد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
از اﯾن داﺳﺗﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﺗواﻧﯾم دو درس ﺑﺳﯾﺎر ﻋﻣﻠﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺑﮕﯾرﯾم:

•

ﺧود را ﺳرﮔرم و درﮔﯾر ﺑﺎ ﺷرﯾر ﻧﮑﻧﯾد 2.ﺑُرد ھرﮔز ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺣوا درﮔﯾرو دار ﺻﺣﺑت
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
زﻧدﮔﯽ ،اول او ﺧودش را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﻣن ﺑﺷﻧﺎﺳﺎﻧد؟" اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد ﻗدم اﯾﻣﺎن را
ﺑردارﯾد" .ﺑدون اﯾﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﻧﯾﺳت ﺑﺗوان ﺧدا را ﺧﺷﻧود ﺳﺎﺧت ،زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷود،
ﺑﺎﯾد اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ او ھﺳت و ﺟوﯾﻧدﮔﺎن ﺧود را ﭘﺎداش ﻣﯽدھد" )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(6 :11

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر

•

ﺑﺎب دِﻓﯾﻧﺑﺎو" ،ﻧﻘش ﺷﯾطﺎن در ﻧﻘﺷﮥ ﮐﺎﻣل ﺧدا") .ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس.(2006 ،
) .(http://www.bible.org/page.php?page_id=186ﺑﺮداﺷﺖ  27ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  .2006ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎرۀ
ﺷﯿﻄﺎن :ﺳﻘﻮط ،ﺷﺨﺼﯿﺖ و طﺮز رﻓﺘﺎر او ،دﺷﻤﻦ ﺣﻮا در ﺑﺎغ ﻋﺪن.

ﮔﻧﺎه – دﻗﯾﻘﺄ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟
ﻓﺼﻞ  3درس 18

...ﭘﺲ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻨﺎه ﺑﮫ واﺳﻄﮥ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن وارد ﺟﮭﺎن ﺷﺪ ،و ﺑﮫ واﺳﻄﮥ ﮔﻨﺎه ،ﻣﺮگ آﻣﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن
ﻣﺮگ داﻣﻨﮕﯿﺮ ھﻤﮥ آدﻣﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،از آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ھﻤﮥ ﮔﻨﺎه ﮐﺮدﻧﺪ...
-روﻣﯿﺎن 12 :5

آﻧﮕﺎه ﺣﻮا از آن ﻣﯿﻮه ﺑﮫ آدم داد ،و او ﺧﻮرد .و ﻧﺎﮔﺎه درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﻔﺎق ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺷﺮارت ﺷﯿﻄﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﻮد .و ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﻧﺎاطﺎﻋﺘﯽ آدم ،اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری وارد ﺟﮭﺎن ﺷﺪ .ﻧﺎم آن ﺑﯿﻤﺎری،
ﮔﻨﺎه اﺳﺖ .ﮔﻨﺎه ﺑﺎ ﻗﺪرت در درون ھﺮ ﻓﺮد در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ارﺗﺒﺎط او را ﺑﺎ ﺧﺪا از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد ،و ﻧﮭﺎﯾﺘﺄ ﻣﻮﺟﺐ
ﻣﺮگ ھﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
آدم و ﺣﻮا آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑﺪ در ھﻢآھﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺧﻮردن آن ﻣﯿﻮه ،آﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﯽ
ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر و ﻧﺎواﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ،و اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺄ ھﻤﺎن ﮐﺎری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﯿﻄﺎن ﮐﺮد .اﮐﻨﻮن آﻧﮭﺎ اﺑﺘﺪا از ﻟﺤﺎظ
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روﺣﯽ و ﺳﭙﺲ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ،ﻣﺮگ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .و از طﺮﯾﻖ آدم ،ﮔﻨﺎه داﻣﻨﮕﯿﺮ ﻧﺴﻠﯽ ﭘﺲ از ﻧﺴﻞ
دﯾﮕﺮ ﺷﺪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﺎ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ﻣﺒﺘﻼ ﺳﺎﺧﺖ.
-اﻣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ 3

ﻣﺸﺎھﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﻠﻤﮥ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﺶ از  350ﺑﺎر در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻠﻤﮫ ﺑﯿﺶ از ھﻤﮫ در ﻣﻮرد ﻋﻤﻠﯽ ﻋﻠﯿﮫ
ﺧﺪا ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ )اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺮادف آن در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس" ،ﺧﻄﺎ" ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ( .در
واﻗﻊ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﮔﻨﺎه" ،ﻧﺸﺎﻧﮫﮔﯿﺮی ﺧﻄﺎ"ﺳﺖ 1.ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﮫ
"ﻧﺸﺎﻧﮫ" راه ﺧﺪاﺳﺖ ،و وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ ﻣﯽروﯾﻢ ،در واﻗﻊ ﮔﻨﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدۀ دﯾﮕﺮ ﮔﻨﺎه در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﻧﺴﺎن ﻧﻔﻮذ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﮫ اﻗﺘﺪار ﺧﺪا
ﺳﺮ ِﮐﺸﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺎﺷﺨﺼﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﻣﺎ ﻧﻔﻮذ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﺧﺪا دﺳﺖ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺑﺰﻧﯿﻢ )ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  7 :4و روﻣﯿﺎن  .(13-12 :6اﯾﻦ ﻗﺪرت
ﻣﺮﮔﺒﺎر از طﺮﯾﻖ آدم در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺣﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا درﺳﮭﺎی اﻣﯿﺪ ،ﮔﻨﺎه را ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ 2.اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد زﯾﺮا ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﮫ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری روﺣﯽ اﺳﺖ و ھﻤﻮاره
ﻣﺮگ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽآورد .ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آن را درﻣﺎن ﮐﻨﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا از ﻣﺎ راﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮب و
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﺻﻄﻼح راﯾﺞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺪی ،ﺑﮫ ﺑﮭﺸﺖ ﺧﻮاھﺪ
رﻓﺖ .ﻣﺴﺌﻠﮫ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﯽﻧﻘﺺ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ )ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس روﻣﯿﺎن :3
 23ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ( ،ﺑﺎز ھﻢ آﻟﻮده ﺑﮫ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺮای دور ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻨﺶ از ارﺗﺒﺎط
درﺳﺖ ﺑﺎ ﺧﺪا ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ "ﮔﻨﺎھﺎن" ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﺧﺪا اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻠﮑﮫ
"ﮔﻨﺎه" ﻣﺎﺳﺖ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در درس  17ﺷﯿﻄﺎن را ﻣﻮرد ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻗﺮار دادﯾﻢ و دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد
ھﻤﺎوردی در ﺑﺮاﺑﺮ او ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون در ﮐﺎر ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﺧﺪا در وﺟﻮدﻣﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﮔﻨﺎه ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﻨﯿﻢ.
• آﯾﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ھﺴﺖ ﮐﮫ در ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﺴﺘﯿﺪ ،ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎﻷ اﻋﺘﯿﺎدی دارﯾﺪ؟
• آﯾﺎ ﮐﺸﺶھﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮﻗﺪر ھﻢ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از آﻧﮭﺎ ﺧﻼص ﺷﻮﯾﺪ؟
• ﭘﺲ از ﺟﻮاب ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﮭﺎ ،آﯾﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻨﺎه در
وﺟﻮدﺗﺎن درﮐﺎر اﺳﺖ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
56

اﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﺪا اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﺪ ،او ﺷﻤﺎ را از ﻗﺪرت ﮔﻨﺎه آزاد ﻣﯽﺳﺎزد و روزی ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻸ از ﺣﻀﻮر ﮔﻨﺎه
آزادی ﯾﺎﺑﯿﺪ .اﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب ﺧﺪا را ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﮔﻨﺎه ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺧﻮدﺗﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﮫ ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼج دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺷﻔﺎی ﺧﺪا وﺟﻮد ﻧﺪارد .او اﯾﻦ ﺷﻔﺎ را ﺑﮫ ھﻤﮕﺎن ھﺪﯾﮫ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ھﺪﯾﮥ ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
ﻟﻄﻔﺄ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را درک ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ھﺪﯾﮫای را ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ ،آن ھﺪﯾﮫ ﻣﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ھﺪﯾﮥ ﺧﺪا و ﻧﺤﻮۀ
درﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﮫ طﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ ﮔﻨﺎه ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﯿﻤﺎری روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
• دﮐﺗر ﺑﯾل ﮔﯾلھﺎم" ،ﻗدرت ﮔﻧﺎه" از ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻣﺟﻠﮥ ﺷﺎﮔردی در ﻧواﻣﺑر .1988
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/not-the-sin-nature/ﺑﺮداﺷﺖ  6اﮐﺘﺒﺮ .2006
•

ﻣﺳﯾﺣﯽ.
دﯾن
اﻧﺳﺗﯾﺗوی
ﮐﺎﻟوﯾن،
ژان
) .(http://research.yale.edu:8084/divdladhoc/text.jsp?objectid=3154&page=31ﺑﺮداﺷﺖ  6اﮐﺘﺒﺮ
" .2006ﭘوﻟس در ﺣﯾن اﻋﻼم ﻣرگ ھﻣﮥ ﻣﺎ در آدم ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﯾﻣﺎری ﮔﻧﺎه
آﻟوده ﺷدهاﯾم".

• وﯾﻠﯾﺎم ﭘرﮐﯾﻧز ،ھﻧر ﻧﺑوت ) ،1592ﺧدﻣﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﭘرﭼم ﺣﻘﯾﻘت .(55-54 ،1996 ،ﺑﮫ ﻧﻘل ﻗول
از آر.ﺳﮑﺎت ﮐﻼرک )ﭘروﻓﺳور واﺑﺳﺗﮫ در اﻟﮭﯾﺎت ﻧظﺎمﻣﻧد وﺗﺎرﯾﺧﯽ ،داﻧﺷﮑدۀ اﻟﮭﯾﺎت وﺳتﻣﯾﻧﯾﺳﺗر
ﮐﺎﻟﯾﻔرﻧﯾﺎ( ،اﻟﮭﯾﺎت ﻋﮭد ﮐﻼﺳﯾﮏ – ﺑﺧش  :1در ﻣورد ﺷرﯾﻌت و اﻧﺟﯾل.
) .(http://public.csusm.edu/guests/rsclark/LawGospel.htmlﺑرداﺷت  6اﮐﺗﺑر
" .2006ﺷرﯾﻌت ،ﺑﯾﻣﺎری ﮔﻧﺎه را در ﻣﻌرض دﯾد ﻗرار ﻣﯽدھد ،و ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﺛر ﺟﺎﻧﺑﯽ ،آن را
ﺗﺣرﯾﮏ ﻣﯽﮐﻧد و ﺑﮫ ھم ﻣﯽزﻧد .اﻣﺎ ھﯾﭼﮕوﻧﮫ درﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ﻓراھم ﻧﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .اﻣﺎ اﻧﺟﯾل ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺎ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻗدرت روحاﻟﻘدس ﻧﯾز ﺑﺎ آن ﭘﯾوﻧد دارد".
• ﺟﺎن وﺳﻠﯽ ،ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺟﺎن وﺳﻠﯽ در  14ﺟﻠد) 5:449 ،ﭘﯾﺑﺎدی ،ﻣﺎﺳﺎﭼوﺳت ،ﭼﺎﭘﺧﺎﻧﮥ ھﻧدرﯾﮑﺳون
 .(1986ﺑراﺳﺎس ﻧﻘل ﻗول اِرل راﺑﯾﻧﺳون ،اﻣﺗﯾﺎزات وﺳﻠﯾن در اﻟﮭﯾﺎت ارﺗش ﻧﺟﺎت.
(http://www.salvationist.org/extranet_main.nsf/vw_sublinks/8E93913570
C2699B80256F16006D3C6F?openDocument).
ﺑرداﺷت  5اﮐﺗﺑر " .2006ﻣوﻋظﮥ اﻧﺟﯾل از ﺳوی دﯾﮕر ،ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺑرای درﻣﺎن ﺑﯾﻣﺎری
ﮔﻧﺎه اﺳت .وﺳﻠﯽ ﮔﻔت ‘ :ﺑﯾﮭوده اﺳت ...ﻣﻌرﻓﯽ ﯾﮏ ﭘزﺷﮏ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﻟم ھﺳﺗﻧد ﯾﺎ دﺳﺗﮑم ﭼﻧﯾن
ﺗﺻوری درﺑﺎرۀ ﺧود دارﻧد .اول ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎرﻧد؛ وﮔرﻧﮫ ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑراﯾﺷﺎن
اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯽ ﺗﺷﮑر ھم ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد’".

57

ﺷرم و ﻣﻼﻣت – ﺛﻣرۀ ﮔﻧﺎه
ﻓﺻل  3درس 19

ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ آدم و ﺣوا از آن ﻣﯾوه ﺑﺧورﻧد" ،آدم و زﻧش ھر دو ﻋرﯾﺎن ﺑودﻧد و ﺷرم ﻧداﺷﺗﻧد".
-ﭘﯾداﯾش 25 :2

ﭘس از ﺧوردن ﻣﯾوه" ،آﻧﮕﺎه ﭼﺷﻣﺎن ھر دوی آﻧﮭﺎ ﺑﺎز ﺷد و درﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧﻧد؛ ﭘس ﺑرﮔﮭﺎی اﻧﺟﯾر ﺑﮫ ھم
دوﺧﺗﻧد و ﻟُﻧﮕﮭﺎ ﺑرای ﺧوﯾﺷﺗن ﺳﺎﺧﺗﻧد .و ﺻدای ﯾﮭوه ﺧدا را ﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ در ﺧﻧﮑﯽ روز در ﺑﺎغ ﻣﯽﺧراﻣﯾد،
و آدم و زﻧش ﺧود را از ﺣﺿور ﯾﮭوه ﺧدا در ﻣﯾﺎن درﺧﺗﺎن ﺑﺎغ ﭘﻧﮭﺎن ﮐردﻧد .وﻟﯽ ﯾﮭوه ﺧدا آدم را ﻧدا در
داده ،ﮔﻔت> :ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟< ﮔﻔت> :ﺻدای ﺗو را در ﺑﺎغ ﺷﻧﯾدم و ﺗرﺳﯾدم ،زﯾرا ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧم ،از اﯾن رو ﺧود
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
ﺧوردم <.آﻧﮕﺎه ﯾﮭوه ﺧدا ﺑﮫ زن ﮔﻔت> :اﯾن ﭼﮫ ﮐﺎر اﺳت ﮐﮫ ﮐردی؟< زن ﮔﻔت> :ﻣﺎر ﻓرﯾﺑم داد و ﻣن
ﺧوردم<.
-ﭘﯾداﯾش 13-7 :3

آﻧﮕﺎه ﺣﻮا از آن ﻣﯿﻮه ﺑﮫ آدم داد ،و او ﺧﻮرد .ﻧﺎﮔﺎه درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻋﺮﯾﺎﻧﻨﺪ و ﺧﺠﺎﻟﺖزده ﺷﺪﻧﺪ .اﺗﻔﺎق ھﻮﻟﻨﺎﮐﯽ
اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﭼﯿﺰی ﻋﻮض ﺷﺪه ﺑﻮد....
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...آدم و ﺣﻮا ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺧﻮد را از ﺧﺪا ﭘﻨﮭﺎن ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﮐﮫ از ﺑﺮﮔﮭﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﺷﺮم و
ﺧﺠﺎﻟﺘﯽ ﮐﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،رھﺎ ﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ ﺗﻼﺷﺸﺎن ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺸﮑﻞ آﻧﮭﺎ ﻧﮫ ظﺎھﺮی ،ﺑﻠﮑﮫ دروﻧﯽ ﺑﻮد .ﺷﺮم
ﺳﻢ در وﺟﻮدﺷﺎن درﮐﺎر ﺑﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ ،و ﮔﻨﺎه ﻣﺜﻞ َ
-اﻣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ 3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ھﯾﭻ اﺷﺎرهای ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع وﺟود ﻧدارد ﮐﮫ آدم و ﺣوا ﭘﯾش از ﺧوردن ﻣﯾوۀ ﻣﻣﻧوﻋﮫ ،ﺷﻧﺎﺧﺗﯽ از ﺷرم و
ﺧﺟﺎﻟت داﺷﺗﮫاﻧد) 1ﭘﯾداﯾش  .(25 :2آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ از ﺧدا ،ﮔوﯾﯽ ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
ﻋرﯾﺎﻧﯽﺷﺎن ،اﺣﺳﺎس ﮐردﻧد ﺑﯽﭘﻧﺎه و آﺳﯾبﭘذﯾرﻧد .ﭘس ﺗﻼش ﮐردﻧد ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد .ﺑﻌدأ ﺳﻌﯽ
داﺷﺗﻧد ﺧودﺷﺎن را از ﺧدا ھم ﭘﻧﮭﺎن ﮐﻧﻧد .ﭼرا؟ ﭼون ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد .ﺷﺎﯾد ھم از واﮐﻧش ﺧدا ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد ،اﻣﺎ
واﻗﻌﺄ ﺧودﺷﺎن را از ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﻧﻣوﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﮐﻣﮑﺷﺎن ﮐﻧد ،ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮫ ﻣﺣﺗﺎﺟش
ﺑودﻧد.
ﺳﺋوال ﺧدا ﮐﮫ" :ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟" ،ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت .ﺧدا داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ اﺳت .او ﻣﯽداﻧﺳت آدم و ﺣوا در
ﮐﺟﺎ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدهاﻧد .وﻟﯽ ﺳﺋوال او ﻓﻘط ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﯾﮏ اﻣر ﻣﻌﻠوم ﻧﺑود .او آدم و ﺣوا را در ﺑراﺑر ﻧﺗﯾﺟﮥ
ﮔﻧﺎھﺷﺎن ﻗرار داد .ﺳﺋوال "ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟" ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺣل ﻓﯾزﯾﮑﯽ آﻧﮭﺎ ﻣرﺑوط ﻧﻣﯽﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻌﻧﺎی ﺑزرﮔﺗری
داﺷت .آﻧﮭﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﯽﭼﺎرهﮔﯽ ﻗرار داﺷﺗﻧد ،و ﮔوﯾﯽ ﺧدا آﯾﻧﮫای در ﺑراﺑرﺷﺎن ﮔذاﺷﺗﮫ ﺑود .ﻻزم ﺑود
درﯾﺎﺑﻧد ﮐﮫ در ﭼﮫ وﺿﻌﯾت ﺧطﯾری ھﺳﺗﻧد.
ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﻌد از "ﭘﯾدا ﺷدن" آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .آدم ،ﺣوا را ﻣﻼﻣت ﻣﯽﮐﻧد ،و ﺣوا ،ﺷﯾطﺎن را .ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت
ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن ﻣﯾوهھﺎی ﮔﻧﺎه ،و ﻣﻼﻣت ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم آن ﺑود.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت ،درﺳت ﻣﺛل آدم و ﺣوا ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺎ را از روﯾﺎروﯾﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺷﮑل و ﮔرﻓﺗن ﮐﻣﮑﯽ
ﮐﮫ در ﺣل آن ﻻزم دارﯾم ،ﺑﺎزدارد .ﺷرم ﻣﯽﺗواﻧد اﻧﺳﺎن را وادار ﺑﮫ ﮔوﺷﮫﮔﯾری ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﭘﻧﮭﺎن ﺷدن ،ﮐﻧد،
ﮐﮫ ﻣﺳﺎﺋل را ﺣﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾدهﺗر ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .و ﻣﻌﻣوﻷ ﭘس از آن ﻣﻼﻣت ﻣﯽآﯾد" :اﯾن وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ دﭼﺎرش ﺷدهام،
ﺗﻘﺻﯾر ﻓﻼﻧﯽ اﺳت ".ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺷﺧص دﭼﺎر ﺧودﻗرﺑﺎﻧﯽﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽﺷود .ﺧطر اﯾن ﻧوع ذھﻧﯾت آن اﺳت ﮐﮫ
ﺑﮭﺎﻧﮫای ﻣﯽﺗراﺷد ﺗﺎ ﺷﺧﺻﺄ ﻣﺳﺋوﻟﯾت وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ آن دﭼﺎر ﺷده ﯾﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﯾرون آﻣدن از آن وﺿﻌﯾت
را ﻧﭘذﯾرد .ﯾﮏ "ﻗرﺑﺎﻧﯽ" اﻏﻠب ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ ﺷراﯾطش ﻗﺎﺑل ﺗﻐﯾﯾر ﻧﯾﺳت.
ﺷرم و ﻣﻼﻣت ﮐﻧﺗرل ﻧﺷده ﻣﯽﺗواﻧد ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﯾﮏ ﭼرﺧﮥ ﺑﺎطل ﺷود .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺟرﻗﮥ اوﻟﯾﮥ ﭼرﺧﮥ ﻣزﺑور
ﺗوﺳط اﺗﻔﺎﻗﺎت ﮐوﭼﮏ و ﺑﯽاھﻣﯾت در ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺣل ﮐﺎر ،و ﯾﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑزرگ زﻧدﮔﯽ ﻣﺛل طﻼق ﯾﺎ اﻋﺗﯾﺎد،
زده ﺷود .اﻣﺎ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺷروع ﺷد ،ﻣﻌﻣوﻷ آﻧﻘدر اداﻣﮫ ﻣﯽﯾﺎﺑد ﺗﺎ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ واﻗﻌﯽ
ﻣوﺿوع و روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺋوال "ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟" ﺑﮑﺷﺎﻧد .و آن ﻣوﻗﻊ اﺳت ﮐﮫ درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم دﻟﯾل ﻣﺎﻧدﻧﻣﺎن در اﯾن
ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑودﻧﻣﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ،اﻧﺗﺧﺎب وﺿﻌﯾت ﻣوﺟود ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧودﻣﺎن اﺳت.
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ﺷﺎﯾد ﺑﮭﺗر ﺑﺎﺷد ﻣدﺗﯽ را ﺻرف ﭘرﺳﯾدن ﺳﺋواﻻت زﯾر از ﺧودﺗﺎن ﮐﻧﯾد .ﯾﺎ ﺑﮫ ﺧدا اﺟﺎزه دھﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ
اﯾن ﺳﺋواﻻت از ﺷﻣﺎ ﺑﭘرﺳد" :ﮐﺟﺎ ھﺳﺗﯽ؟"
• آﯾﺎ ﺷرﻣﮕﯾن و ﺧﺟﺎﻟتزده ھﺳﺗم؟ دﻟﯾﻠش ﭼﯾﺳت؟ )اﮐﺛر ﻣردم ﮔﺎھﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت را
ھرﭼﻧد ﮐﻣرﻧﮓ ،ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﻧد .و اﮔر اﯾن ﺷرم ھﻣﭼﻧﺎن وﺟود دارد ،ﻣﺳﺋﻠﮥ اﺻﻠﯽ ھﻧوز ﺣل ﻧﺷده
اﺳت .ﻣوارد ﮐوﭼﮑﯽ ﻣﺛل ﺑدﻗوﻟﯽ ﯾﺎ دروﻏﯽ ﻣﺻﻠﺣتآﻣﯾز ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت ﺷود(.
• آﯾﺎ ﺑﺧﺎطر اﺣﺳﺎس ﺷرم ﮔوﺷﮫﮔﯾر ﺷدهام ﯾﺎ از روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﭼﯾزی ﯾﺎ ﮐﺳﯽ اﺟﺗﻧﺎب ﻣﯽﮐﻧم؟
• آﯾﺎ در زﻧدﮔﯽ ﺷﺧﺻﯽام ﺑﺟﺎی ﻗﺑول ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﻋﻣﺎل ﺧودم ،ﮐﺳﯽ را ﻣﻼﻣت ﻣﯽﮐﻧم؟ ﮔﺎھﯽ ﻣردم
ﺧدا را ﺑرای ﺷراﯾط ﺳﺧﺗﯽ ﮐﮫ دارﻧد ،ﻣﻼﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد )ﻣﺛﻸ" :ﻗﺳﻣت ﻣن ھم در زﻧدﮔﯽ ھﻣﯾن ﺑوده،(".
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ واﻗﻌﺄ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑﮭﺗری ھداﯾت ﮐﻧد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
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
ﻧﻣﯽﭘرداﺧﺗﻧد .در واﻗﻊ ،آﻧﭼﮫ در ﻣورد آدم و ﺣوا ﺻﺣت داﺷت ،اﻣروز ﺑرای ﻣﺎ ھم ﺻﺎدق اﺳت .ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺷرم را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد.
اﮔر ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﺧدا در ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ،ﮐﺎﻣﻸ دﻟﯾل
ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت را ﮐﮫ ھﻣﺎﻧﺎ ﮔﻧﺎه اﺳت ،ﻣرﺗﻔﻊ ﮐرده اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾروی از ﺧدا را ﺑرﮔزﯾدهاﻧد ،ھم ﻣﻣﮑن
اﺳت ﻣﺛل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻧوز او را ﻧﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد ،دﭼﺎر ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟت ﺷوﻧد .وﺿﻌﯾت ﺷﻣﺎ ھرطور ﮐﮫ
ﺑﺎﺷد ،در ھﻧﮕﺎم ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﺷرم ،روﺑرو ﺷدن ﺑﺎ ﺧدا را ھرﮔز از ﻧظر دور ﻧدارﯾد .ﺑﮫ ﺑﺧﺷﮭﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﯾن
راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﮫ ﺧدا اﺟﺎزه دھﯾد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻣﺎﯾد.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺷرم از دﯾدﮔﺎه ﮐﺗﺎبﻣﻘدس )ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾﻧﺗروارﺳﯾﺗﯽ/آﻣرﯾﮑﺎ،
) .(http://www.intervarsity.org/ism/article/503ﺑﺮداﺷﺖ  5اﮐﺘﺒﺮ . 2006

.(2006

• ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻻﯾف رﯾﮑﺎوری ،ﺗرﺟﻣﮥ ﺗﻔﺳﯾری .ﺑر اﺳﺎس  Amazon.comﺑﮫ اﺧﺗﺻﺎر" :ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻻﯾف رﯾﮑﺎوری ،ﺑرای ﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی دﯾد ﺧدا درﺑﺎرۀ ﺑﮫﺧودآﻣدن ھﺳﺗﻧد و ﻏﯾرﻣﺳﯾﺣﯾﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺧدا و ﺟواﺑﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺧودﯾﺎﺑﯽ را ﻣﯽﺟوﯾﻧد ،راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻣﻧﺑﻊ راﺳﺗﯾن ﺧدای ﺷﻔﺎﺑﺧش اﺳت.
ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی اﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭘرﻓروش ،ﺗوﺳط دو ﺗن از ﻣﺗﺧﺻﺻﺎن رﯾﮑﺎوری ،دﮐﺗر دﯾوﯾد ﺳﺗووپ
و ﺳﺗﯾ ِﻔن آرﺗِر ِﺑرن )ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺗﻌﻠﯾم و ﺗرﺑﯾت( ﮔرد آﻣدهاﻧد(http://www. amazon.ca/Life-Recovery- ".
 .Bible-Nlt-David- Stoop/dp/084233341X).ﺑﺮداﺷﺖ  5اﮐﺘﺒﺮ . 2006
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• ﺑروس ﺗوﻣﺎس ،اﻧﺟﯾل ﺑرای ﻓرھﻧﮕﮭﺎی ﺷرم و آﺑرو :ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت ﯾﮏ ﻧﻣوﻧﮫ .ﺟﮭت ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر و
ﻋﻣﯾﻘﺗر درﺑﺎرۀ ﻣوﺿوع ﺷرم و اﻧﺟﯾل ،اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ در ﻧﺳﺧﮥ ژوﺋﯾﮫ  1994ﻓﺻلﻧﺎﻣﮥ ﺧدﻣﺎت ﺑﺷﺎرﺗﯽ
ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد . (http://guide.gospelcom.net/resources/shame.php).ﺑﺮداﺷﺖ  5اﮐﺘﺒﺮ .2006

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

ﭘس ﯾﮭوه ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎر ﮔﻔت" :ﭼون ﭼﻧﯾن ﮐردی ،از ھﻣﮥ ﭼﺎرﭘﺎﯾﺎن و ھﻣﮥ وﺣوش ﺻﺣرا ﻣﻠﻌوﻧﺗری! ﺑر ﺷﮑﻣت
ﺧواھﯽ ﺧزﯾد و ھﻣﮥ روزھﺎی زﻧدﮔﯽات ﺧﺎک ﺧواھﯽ ﺧورد .ﻣﯾﺎن ﺗو و زن ،و ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﺗو و ﻧﺳل زن،
دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯽﮔذارم؛ او ﺳر ﺗو را ﺧواھد ﮐوﺑﯾد و ﺗو ﭘﺎﺷﻧﮥ وی را ﺧواھﯽ زد".
-ﭘﯾداﯾش 15-14 :3

ﯾﮭوه ﺧدا ﭘﯾراھﻧﮭﺎﯾﯽ از ﭘوﺳت ﺑرای آدم و زﻧش ﺳﺎﺧت و اﯾﺷﺎن را ﭘوﺷﺎﻧﯾد.

-ﭘﯾداﯾش 21 :3

ﭘس ﯾﮭوه ﺧدا آدم را از ﺑﺎغ ﻋدن ﺑﯾرون راﻧد ﺗﺎ ﺑر زﻣﯾن ﮐﮫ از آن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود زراﻋت ﮐﻧد .ﭘس آدم را
ﺑﯾرون راﻧد ،و در ﺟﺎﻧب ﺷرﻗﯽ ﺑﺎغ ﻋدن ﮐروﺑﯾﺎن را ﻗرار داد و ﺷﻣﺷﯾری آﺗﺷﺑﺎر را ﮐﮫ ﺑﮫ ھر ﺳو ﻣﯽﮔﺷت،
ﺗﺎ راه درﺧت ﺣﯾﺎت را ﻧﮕﺎھﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد.
-ﭘﯾداﯾش 24-23 :3
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ﭘس ﺧدا ﭘﯾراھﻧﮭﺎﯾﯽ از ﭘوﺳت ﺑرای آﻧﺎن ﺳﺎﺧت .اﯾن ﭘوﺷﺷﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﺑود .اﻣﺎ ﭼﺎرهای ﻗطﻌﯽ ﻧﺑود ،ﭼون ﮔﻧﺎه
را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑرد...
....و ھرﭼﻧد آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد در آن زﻣﺎن ﺑﻔﮭﻣﻧد ،اﻣﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾری از ﺑﮭﺎی ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای آزادی
ﻧﺳل ﺑﺷر از ﮔﻧﺎه ﭘرداﺧت.
ﺧدا آدم و ﺣوا را از ﺑﺎغ ﺑﯾرون ﮐرد ،ﻣﺑﺎدا از ﻣﯾوۀ درﺧت ﺣﯾﺎت ﺑﺧورﻧد ،ﺗﺎ ھﻣواره ﺑر روی زﻣﯾن راه
ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﻧﻧد و ھرﮔز آﻧطور ﮐﮫ ﺑﺎﯾد و ﺷﺎﯾد زﻧدﮔﯽ را ﻧﺷﻧﺎﺳﻧد.
و اﻣﺎ ﺧدا ﺑرای ﺷﯾطﺎن ُﺣﮑﻣﯽ ﺻﺎدر ﮐرد .و در اﯾن ﺣﮑم ،اوﻟﯾن وﻋده ﺧدا را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ او روزی ﺑواﺳطﮥ
ﮐﺳﯽ از ﻧﺳل ﺣوا ،رھﺎﻧﻧدهای را ﺑرای ﺷﮑﺳت دادن ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺷﯾطﺎن ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ

اﻏﻠب در زﻧدﮔﯽ ﺑﺎﯾد اﺧﺑﺎر ﺑد را ﺑﺷﻧوﯾم ﺗﺎ اﺧﺑﺎر ﺧوب ﺑراﯾﻣﺎن ﻣﻌﻧﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧد .در ﭼﮭﺎر درس اول ﻓﺻل 3
ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎت ﮐرﯾﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺷﯾطﺎن و ﮔﻧﺎه ﭘرداﺧﺗﯾم .اﻣﺎ در اﯾن درس آﺧر ﻓﺻل  ،3ورق را ﺑرﻣﯽﮔرداﻧﯾم.
اﯾن ﺑﺧش )و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳراﺳر اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ( ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻘﺷﮫای زﯾﺑﺎ دارد ﮐﮫ ﻋﻘﯾم ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﭘﯾش از ھر ﭼﯾز ،ﺣﺗﻣﺄ آﯾﺎت و ﺧطوط ﻣﻧﺗﺧب از وﯾدﺋوی اﻣﯾد را در ﺑﺎﻻ ﺑﺧواﻧﯾد .ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮥ
ﮐﻠﯾدی در ھر ﯾﮏ از اﯾن آﯾﺎت ﺑﭘردازﯾم.
ﭘﯾداﯾش  – 15-14 :3در اﯾن ﻗﺳﻣت درﺑﺎرۀ ﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا درﺑﺎرۀ ﺷﯾطﺎن ﺻﺎدر ﮐرد ،ﻣﯽﺧواﻧﯾم .در ﺑﺧش
آﺧر اﯾن ﺣﮑم ،ﺧدا ﭼﯾزی ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﮐﺎﻣﻸ ﻧﺎﻣﻔﮭوم ﺑود ،اﻣﺎ ﻣﻌﻧﯽ آن ﺑﺎ ﺟﻠوﺗر رﻓﺗن در داﺳﺗﺎن
ﺧدا ﺑﮫ طور ﻓزاﯾﻧدهای روﺷن ﻣﯽﺷود .ﺧدا درﺑﺎرۀ ﮐﺳﯽ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻧﺳل زن اﺳت .ﺷﯾطﺎن او را
زﺧﻣﯽ ﺧواھد ﮐرد ،اﻣﺎ زﺧﻣش ﻣرﮔﺑﺎر ﻧﺧواھد ﺑود .اﻣﺎ زﺧﻣﯽ ﮐﮫ آن ﻣوﻋود ﺑر ﺷﯾطﺎن وارد ﻣﯽﮐﻧد زﺧﻣﯽ
ﺷدﯾدﺗر و ﺑر ﺳر او ﺧواھد ﺑود .ﺑﻌدأ در داﺳﺗﺎن ﺧدا ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ آن ﻣوﻋود ﮐﮫ ﺳری درﺳﮭﺎی اﻣﯾد او را
رھﺎﻧﻧده ﻣﯽﺧواﻧد ،روزی ﺟﮭﺎن رااز ﺷر ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ آزاد ﺧواھد ﮐرد .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس او را ﻣﺳﯾﺢ
و ﻣﺎﺷﯾﺢ ﻧﯾز ﻣﯽﺧواﻧد .در روﻣﯾﺎن ) 20 :16و در ﺳﺎﯾر آﯾﺎت( درﺑﺎرۀ ﭘﯾروزی وی ﺑر ﺷﯾطﺎن ﭼﻧﯾن
ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ﺧدای ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣت ﺑزودی ﺷﯾطﺎن را زﯾر ﭘﺎھﺎی ﺷﻣﺎ ِﻟﮫ ﺧواھد ﮐرد"...
ﭘﯾداﯾش  – 21 :3ھرﭼﻧد ﺧدا وﻋدۀ ﭘﯾروزی ﻧﮭﺎﯾﯽ را ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ آدم و ﺣوا ﻧﺎﭼﺎر ﺑودﻧد ﺑﺎ ﺷرﻣﺷﺎن ﮐﻧﺎر
ﺑﯾﺎﯾﻧد .ﭘوﺷﺷﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ درﺳت ﮐرده ﺑودﻧد ﻣﻧﺎﺳب ﻧﺑود ،ﭘس ﺧدا ﺑراﯾﺷﺎن ﭘوﺷش دﯾﮕری ﺳﺎﺧت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﭘوﺷﯾدﻧد .اﯾن ﭘوﺷش ﻣﺷﮑل ﻓوری ﺷرم و ﺧﺟﺎﻟﺗﺷﺎن را رﻓﻊ ﻣﯽﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﺎﯾﮫای از ﭘوﺷش ﮐﺎﻣل و
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎه ﺑﺷرﯾت ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ﺑواﺳطﮥ رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﻓراھم ﻣﯽﮐرد...ﭘوﺷﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم ﯾﮏ
ﻣرگ ﺑود.
ﭘﯾداﯾش  – 24-23 :3ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا آدم و ﺣوا را ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﺑﺎغ ،دور از درﺧت ﺣﯾﺎت
ﻣﯽﻓرﺳﺗد و ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ را ﻣﺄﻣور ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ از راه ورودی ﺑﮫ آﻧﺟﺎ ﮐرد ﺗﺎ دﺳﺗرﺳﯽ دوﺑﺎرۀ آﻧﮭﺎ را ﻗطﻊ ﮐﻧد.
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آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻋﻣرﺷﺎن را در اﺳﺎرت ﮔﻧﺎھﯽ ﮔذراﻧدﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻣوﻣﺷﺎن ﻣﯽﮐرد ،و ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا را ﺑرای ﺑﺷرﯾت
ﻋﻘﯾم ﻣﯽﮔذاﺷت ،اﻣﺎ ﺧدا ﭼﻧﯾن اﺟﺎزهای ﻧداد! ﺧدا ﺣﺗﯽ در داوریاش ھم رﺣﯾم اﺳت.
آﻧﭼﮫ در درس اﻣروز ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﮫاﯾم ،ﻣروری ﺑر ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا ﺑرای آزاد ﮐردن ﺑﺷرﯾت از ﺷر ﺷﯾطﺎن و
ﻟﻌﻧت اﺑدی ﮔﻧﺎه اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ آﺧرﯾن ﺻﻔﺣﮥ داﺳﺗﺎن ﺧدا ﺑرﺳﯾم ،ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ﺧدا اﯾن ﻧﻘﺷﮫ را ﭘﯾش از
آﻓرﯾﻧش ﮐﺷﯾده ﺑود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر ،ﺧدا راه ﺣل ﻣﺷﮑل را ﭘﯾش از وﻗوع آن در آﺳﺗﯾن داﺷت.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در اﯾن درس ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم ﭼﮫ ﭼﯾزی درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽآﻣوزﻧد؟
• آﯾﺎ در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﺎ ﻧوﻣﯾدی دﺳت و ﭘﻧﺟﮫ ﻧرم ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺧدا از اﯾن ﺷراﯾط ﻧوﻣﯾدﮐﻧﻧده
ﻏﺎﻓﻠﮕﯾر ﺷده اﺳت ،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای رھﺎﻧدن ﺷﻣﺎ از آن ﻧﻘﺷﮫای در آﺳﺗﯾن دارد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻗﺳﻣت زﯾﺎدی از آﻧﭼﮫ در اﯾن ﺑﺧش دﯾدﯾم ،در اداﻣﮥ داﺳﺗﺎن ﺧدا ﻣﻌﻧﺎی ﺑﯾﺷﺗری ﺧواھد ﮔرﻓت .ﺑﻌﺿﯽ از
ﻣردم ﺧﯾﻠﯽ زود از ﺧدا و ﻧﻘﺷﮥ او ﺑرای زﻧدﮔﯾﺷﺎن دﻟﺳرد ﻣﯽﺷوﻧد .ﺑر آﻧﭼﮫ ﺗﺎﮐﻧون درﺑﺎرۀ ﺧدا آﻣوﺧﺗﮫاﯾد،
ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد .دﻟﺳرد ﻧﺷوﯾد ،ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺧدا در ﺷراﯾط ﮐﻧوﻧﯽ زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧﯾد،
ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻘﺷﮫای دارد!

ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ ﮔﻧﺎه

ﻓﺻل  4درس 21
______________________________________________
و ﭼون در ﺻﺣرا ﺑودﻧد ،ﻗﺎﺋن ﺑر ﺑرادرش ھﺎﺑﯾل ﺑرﺧﺎﺳت و او را ﮐﺷت.

-ﭘﯾداﯾش 8 :4

ﺑﺎری ،زﻣﯾن در ﻧظر ﺧدا ﻓﺎﺳد و آﮐﻧده از ﺧﺷوﻧت ﺷده ﺑود.
ﺑﺎ اﻓزاﯾش ﻧوادﮔﺎن آدم و ﺣوا ،ﮔﻧﺎه ﻧﯾز ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت.

ﭘﯾداﯾش 11 :6-اﻣﯾد

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
داﺳﺗﺎن ﻓﯾﻠم ﺳﯾﻧﻣﺎﯾﯽ ﻋﻠﻣﯽ-ﺗﺧﯾﻠﯽ ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ) 1(Alienدرﺑﺎرۀ ﯾﮏ ﮔروه ﻣﺳﺎﻓر ﻓﺿﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎرهای
ﺑرﺧوردﻧد ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎﻧش ﻧوﻋﯽ ﺣﯾﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ و ﺷرﯾراﻧﮫ داﺷﺗﻧد .ﭘس از ﺑرﺧوردی ھوﻟﻧﺎک ﺑﺎ ﺷﺧﺻﯾت
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"ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ" ،ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد ﮐﮫ ﮔروه ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎ ﺧوﺑﯽ و ﺧوﺷﯽ از ﻓﺎﺟﻌﮫ ﻓرار ﮐردهاﻧد و ﺑﮫ ﺳﻔرﺷﺎن اداﻣﮫ
ﻣﯽدھﻧد .ظﺎھرأ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻋﺎدی ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد ،وﻟﯽ در واﻗﻊ آن ﺣﯾﺎت ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺑدن ﯾﮑﯽ از اﻓراد ﮔروه
وارد ﺷده ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮔروه ﻣﺳﺎﻓر در ﺣﺎل ﺧوردن ﻏذا ﺑﺎ ھﻣدﯾﮕر ﺑودﻧد ،ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣﻸ ﻏﯾرﻣﻧﺗظره ،ﺣﯾﺎت
ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ ﮐﮫ در داﺧل ﻋﺿو ﻣﺑﺗﻼ ﻧﮭﻔﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﺳﯾﻧﮫ او را از داﺧل ﺷﮑﺎﻓت و ﺑﮫ آﻧﺳوی ﺻﺣﻧﮫ ھﺟوم ﺑرد.
ﺻﺣﻧﮫھﺎی ﻓﯾﻠم ھرﻗدر ھم ھوﻟﻧﺎک ﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ ﮔرد ﭘﺎی ﻗدرت "ﺑﯾﮕﺎﻧﮫ" و آﻟودهﮐﻧﻧدۀ ﮔﻧﺎه ﻧﻣﯽرﺳﻧد .آدم و ﺣوا
از ﺑﺎغ ﺑﯾرون آﻣدﻧد ﺗﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﻼﺷﯽ در ﺟﮭت اﻧﺟﺎم دﺳﺗور اوﻟﯾﮥ ﺧدا ﺑرای "ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر" ﺷدن ،ﺑﮑﻧﻧد
)ﭘﯾداﯾش  .(28 :1اﻣﺎ ﮔﻧﺎه آﻧﮭﺎ را ﻣﺳﻣوم ﮐرده ﺑود ،و ھرﭼﻧد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧظر "ﻋﺎدی" ﻣﯽرﺳﯾد ،اﻣﺎ واﻗﻌﯾت
اﯾن ﻧﺑود .درﺳت در ﻧﺳل ﺑﻌد ،زﺷﺗﯽ ﮔﻧﺎه وارد ﺻﺣﻧﮫ ﺷد .اوﻟﯾن ﭘﺳر آدم و ﺣوا ،ﯾﻌﻧﯽ ﻗﺎﺋن ،ﺑﺎ وﺣﺷﯽﮔری
ﺑرادر ﮐوﭼﮑﺗرش ھﺎﺑﯾل را ﺑﮫ ﻗﺗل رﺳﺎﻧد.
در طول  11ﻧﺳل ﺑﻌدی )آﻧطور ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  5ﻓﮭرﺳتوار آﻣده( ،زﻣﯾن "در ﻧظر ﺧدا ﻓﺎﺳد و آﮐﻧده از
ﺧﺷوﻧت ﺷده ﺑود" )ﭘﯾداﯾش  .(11 :6و ﺧدا "در دل ﺧود ﻏﻣﮕﯾن ﮔﺷت" )ﭘﯾداﯾش .(6 :6
ﺣﺎﻻ ﮐﮫ ﻣﺷﻐول ﺑررﺳﯽ ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ ﮔﻧﺎه در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺛﺎل ﺳﺎده ﺑﯾﻧدازﯾم .اﮐﺛر
ﻣردم ﺑﺎ ﻣﮭرهھﺎی ﻣﺳﺗطﯾل ﺷﮑل و ﮐﺎﺷﯽ ﻣﺎﻧﻧد دوﻣﯾﻧو ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻘطﮫﮔذاری روی ﯾﮏ طرف ھرﮐدام اﻋداد
ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺣﮑﺎﮐﯽ ﺷده اﺳت ،آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﻧد .اﮔر ﺑﺎ اﯾن ﻣﮭرهھﺎ آﺷﻧﺎ ھﺳﺗﯾد ،اﺣﺗﻣﺎﻷ دﯾدهاﯾد ﮐﮫ ﻣردم آﻧﮭﺎ را
راﺳت و ﺑﮫ ﺷﮑل ﺳﺗون ،ﭘﺷت ﺳر ھم ﻣﯽﭼﯾﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻣﮭره ﺗﻠﻧﮕری ﻣﯽزﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﯾﻔﺗد ،ھﻣﺎن ﯾﮏ
ﻣﮭره ﺑﮫ طور زﻧﺟﯾروار ﺑﺎﻋث اﻓﺗﺎدن ﻣﮭرهھﺎی ﺑﻌد ﺗﺎ آﺧرﯾن ﻣﮭره ﻣﯽﺷود.
ﯾﮑﯽ از ﻋظﯾمﺗرﯾن ﭼﯾدﻣﺎﻧﮭﺎی دوﻣﯾﻧو از  3ﻣﯾﻠﯾون و ھﺷﺗﺻدھزار ﻣﮭره ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﻠﻧﮕر ﺑﮫ
اوﻟﯽ ،ھﻣﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ردﯾف اﻓﺗﺎدﻧد .ﯾﮑﺻد ﻧﻔر ﺑﮫ ﻣدت  3ﻣﺎه روزاﻧﮫ  8ﺳﺎﻋت ﮐﺎر ﮐردﻧد ﺗﺎ اﯾن ﭼﯾدﻣﺎن را
ﺑﺳﺎزﻧد .ﭼﯾدﻣﺎن ﻣزﺑور از  51ﭘروژه ﻣﺗﻔﺎوت ،اﻣﺎ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھم ﺗﺷﮑﯾل ﺷده ﺑود ﮐﮫ ھرﮐدام ﺑﺳﯾﺎر ﭘﯾﭼﯾده و
ﺑﺎ ظراﻓت ﭼﯾده ﺷده ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﻓﺗﺎدن اوﻟﯾن ﻣﮭرۀ دوﻣﯾﻧو ،واﮐﻧش زﻧﺟﯾروار ﺑﮫ ھﻣﮫ طرف ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت .در
ﻋرض ﻣدت ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ،ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد ،ﯾﮏ ﻣﺣوطﮫ ﺑزرگ درھم و ﺑرھم ﺑود!
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا آﻓرﯾد ﺑﯽاﻧدازه ﭘﯾﭼﯾدهﺗر ،ﻣﺳﺗﻘلﺗر و ظرﯾﻔﺗر از ﭼﯾدﻣﺎن ﻣﮭرهھﺎی دوﻣﯾﻧو ﺑود .اﻣﺎ درﺳت
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﺛﺎل ﺑﺎﻻ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺣرﮐت اﺷﺗﺑﺎه ،ﭘﺗﺎﻧﺳﯾل ارﺳﺎل ﻋواﻗب ﻣوﺟﯽ ﺷﮑﻠﯽ را در ﺳرﺗﺎﺳر آﻓرﯾﻧش در
ھﻣﮥ زﻣﺎﻧﮭﺎ دارد .ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ﻋﻠﯾﮫ ﺧدای ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ ،ﻋواﻗﺑﯽ ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ دارد2.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ھرﭼﻧد دو ﻣﺛﺎﻟﯽ ﮐﮫ در اﯾﻧﺟﺎ آوردﯾم در ﺑراﺑر واﻗﻌﯾت ﻣوﺟود ﻧﺎﮔوﯾﺎ و ﻧﺎﭼﯾزﻧد ،اﻣﺎ در ﻓﮭﻣﯾدن ﭼﮕوﻧﮕﯽ
اﻓزاﯾش و ﮔﺳﺗرش ﮔﻧﺎه ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧﻧد .ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺻورت ظﺎھر ﻋﺎدی اﺳت ،اﮔر
رﺳﯾدﮔﯽ ﻻزم را اﻧﺟﺎم ﻧدھﯾم ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ﻣﯽﺗواﻧد رﺷد ﮐﻧد و ﺑﺎ ﺳرﻋﺗﯽ ﺧطرﻧﺎک ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓﺗﮫ و
ھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﺳر راھش ﻗرار ﮔﯾرد ،از ﺑﯾن ﺑﺑرد .اﯾن ﻣوﺿوع را در آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
اﺷﺎره ﮐردﯾم ﻧﯾز ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑرﺧﻼف ﻣﺛﺎﻟﮭﺎی ﻣﺎ ،ﭼﯾزی ﮐم از واﻗﻌﯾت ﻧدارﻧد.
آﯾﺎ ﻣوﺿوع ﻣطرح ﺷدۀ اﻣروز ﺗﺄﺛﯾری ﺑر دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ درﻣورد ﺟدی ﺑودن ﮔﻧﺎه داﺷﺗﮫ اﺳت؟ اﮔر ﺟواب ﻣﺛﺑت
دادﯾد ،ﮐﻣﯽ آن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
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ﺣﺎﻻ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺳﺋول ﺗﻠﻧﮕر زدن ﺑﮫ اوﻟﯾن ﻣﮭرۀ دوﻣﯾﻧوھﺎی ﭼﯾده ﺷده ھﺳﺗﯾد ،و ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ اوﻟﯾن
ﻣﮭره ﺗﻠﻧﮕر زدﯾد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺳﺋول ﻧﻣﺎﯾش ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮕوﯾد" :ھﻧوز وﻗﺗش ﻧﯾﺳت ،ﮐﻣﯽ ﺻﺑر ﮐن!"
ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟ اﮔر راه ﺣﻠﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮑﻧﯾد ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب زﯾر اﺳت:
 (1از ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ اﻓﺗﺎدن دوﻣﯾﻧوھﺎ ﺳﺑﻘت ﺑﮕﯾرﯾد و آن را ﻣﺗوﻗف ﮐﻧﯾد و  (2ﺧراﺑﯽ ﺑوﺟود آﻣده را
ﺑﮫ ﺣﺎل اول ﺑرﮔرداﻧﯾد .اﻟﺑﺗﮫ ﭼﻧﯾن راه ﺣﻠﯽ از ﻟﺣﺎظ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﺎﺷد.
ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮔﻧﺎه در ﺟﮭﺎن ﺣﺗﯽ ﭘﯾﭼﯾدهﺗر و دﻟﺳرد ﮐﻧﻧدهﺗر از ﻣﺛﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آوردﯾم .وﻟﯽ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺣﺗﺎج
راه ﺣﻠﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از آن ﺳﺑﻘت ﺑﮕﯾرد و ﺧراﺑﯽھﺎی آن را ﺑﮫ ﺣﺎل اول ﺑرﮔرداﻧد .ﺧوﺷﺑﺧﺗﺎﻧﮫ
ﺧدا ﭼﻧﯾن راه ﺣﻠﯽ را ﺗﺄﻣﯾن ﮐرده اﺳت.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﮔر ھﻧوز ﮐﺎﻣﻸ درﺑﺎرۀ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽﺗﺎن ﺑرای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ آن ﺗﺄﻣل ﻧﮑردهاﯾد ،ﺣﺎﻻ
ﺟﯽ.ﮐﯽ.ﭼﺳﺗِرﺗون،
درﺑﺎرهاش ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد .ﮔﻧﺎه ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮥ "ﺟﮭﺎﻧﯽ" اﺳت ﮐﮫ در اﺷﺧﺎص ﻧﻣود ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﯾﮑﺑﺎر از
ِ
ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎﯾﯽ ﭘرﺳﯾدﻧد" :ﻣﺷﮑل اﯾن دﻧﯾﺎ ﭼﯾﺳت؟" ،او در ﺟواب ﮔﻔت" :ﻣن3".
ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﭘوﻟس رﺳول در روﻣﯾﺎن  25-15 :7را ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ او ﭼﮕوﻧﮫ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﯾﺎن
ﻣﯽﮐﻧد ،و ﭼﮫ راه ﺣﻠﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎه ﺧود دارد.

ﺧدا "ﻣﯽﺧواﺳت" ﻣﺗﺄﺳف ﺷود

ﻓﺻل  4درس22
___________________________________________________
و ﺧداوﻧد دﯾد ﮐﮫ ﺷرارت اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﯾن ﺑﺳﯾﺎر اﺳت ،و ھر ﻧﯾت اﻧدﯾﺷﮫھﺎی دل او ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑرای ﺑدی اﺳت
و ﺑس؛ و ﺧداوﻧد از اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑر زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺗﺄﺳف ﺷد و در دل ﺧود ﻏﻣﮕﯾن ﮔﺷت.
-ﭘﯾداﯾش6-5 :6

زﻣﯾن ﻣﻣﻠو از ﺷرارت ﮔﺷت .و ﺧدا ﻏﻣﮕﯾن ﺷد!

-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 4

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﻗﺑل ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﮔﺳﺗرش ﺳرﯾﻊ ﮔﻧﺎه ﺑر زﻣﯾن در ﻧﺳﻠﮭﺎی ﺑﻌد از آدم و ﺣوا ﭘرداﺧﺗﯾم .اﻣروز در
ﻧظر دارﯾم ﭘﺎﺳﺦ ﺧدا ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ در ﭘﯾداﯾش  6 :6آﻣده ،ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ
ﺑﺧواھﯾم آﻧﭼﮫ ﺧدا از طرﯾﻖ اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ،درﯾﺎﺑﯾم ،ﺑﯾﺎﯾﯾد اﺑﺗدا ﻣﻌﯾن ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﭼﮫ ﻧﻣﯽﮔوﯾد.
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ﻋﺑﺎرت" :ﺧداوﻧد از اﯾن ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑر زﻣﯾن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺑود ،ﻣﺗﺄﺳف ﺷد" ،را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﺷﯾوهھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ
ﺑرداﺷت ﮐرد .ﻣﺛﻸ ،ﮐﺳﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾد" :از اﯾﻧﮑﮫ ﺧودم را در اﯾن ﻣﺧﻣﺻﮫ اﻧداﺧﺗﮫام ،ﻣﺗﺄﺳﻔم ".و
ﻣﻧظور او اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ " :ای ﮐﺎش ﮐﺎری ﻧﻣﯽﮐردم ﮐﮫ در اﯾن وﺿﻌﯾت ﮔرﻓﺗﺎر ﺷوم "،ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ" :اﮔر
ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم دوﺑﺎره اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧم ،ﺑﮫ روش ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﻧﺟﺎﻣش ﻣﯽدادم ".آﯾﺎ اﮔر ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯾری اﯾن ﺧط ﻓﮑری
ﭘﯾداﯾش  6 :6را ﺑﺧواﻧﯾم ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن اﺳﺗدﻻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا از ﮐﺎری ﮐﮫ ﮐرده ﺑود ﭘﺷﯾﻣﺎن ﺷد ،زﯾرا
ﺗﺻﻣﯾم اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود؟
اﻣﺎ ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر ،اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری اﺷﺗﺑﺎه اﺳت .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھرﮔز در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺧودش ﻧﯾﺳت .ھر آﯾﮫ را
ھﻣواره ﺑﺎﯾد در ﭘرﺗو ﺗﻣﺎﻣﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑررﺳﯽ ﮐرد ،و ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در ﮐل ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﺧدا
ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود ،درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ:
• ﮐﺎرھﺎی ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل اﺳت )ﺗﺛﻧﯾﮫ  .(4 :32آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت اﺷﺗﺑﺎه ﺑﺎﺷد ﭼون ﺧدا
اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻣرﺗﮑب ﻧﻣﯽﺷود.
• ﺧداوﻧد ھﻣﮫﭼﯾز را ﻣﯽداﻧد )ﻣزﻣور  .(16 :139ﺣﺗﯽ ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش آدم و ﺣوا ،ﺧدا ﻣﯽداﻧﺳت
ﮐﮫ از ﮔﻧﺎه ﺑﺷرﯾت ،ﻧﺎراﺣت و ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽﺷود.
ﭘس اﯾن آﯾﮫ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد؟ ﺑﯾﺎن اﯾن ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺗﺄﺳف ﺷد و در دل ﺧود ﻏﻣﮕﯾن ﮔﺷت ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺧدا دارای ﺷور و اﺣﺳﺎس اﺳت .در واﻗﻊ ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺗﮑرار ،داﺷﺗن اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھد.
در ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑﯾﺎن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺧدا ﻏﻣﮕﯾن )ﻣزﻣور  ،(40 :78ﺧﺷﻣﮕﯾن )ﺗﺛﻧﯾﮫ  ،(37 :1ﺧﺷﻧود
)1ﭘﺎدﺷﺎھﺎن  (10 :3و ﺷﺎدﻣﺎن )ﺻﻔﻧﯾﺎ  (17 :3ﻣﯽﺷد و ﺷﻔﻘت ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد )داوران  .( 18 :2اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﻣﯽﺗواﻧد واﻗﻌﺄ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﺧدای ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ را درک ﮐﻧد؟
در ﻣﺗن زﺑﺎن اﺻﻠﯽ ،ﻋﺑﺎرت" :در دل ﺧود ﻏﻣﮕﯾن ﮔﺷت" ،را ﻣﯽﺗوان اﯾﻧطور ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣتاﻟﻠﻔظﯽ
ﺗرﺟﻣﮫ ﮐرد" :ﺗﺎ دل ﺧود ﻏﻣﮕﯾن ﮔﺷت 1".ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ دﯾﮕر ،ﺧدا ﺑﮫ ﺷرارت ﺟﮭﺎن ﻧﮕرﯾﺳت و "از ﺗﮫ دل"
ﻏﻣﮕﯾن ﺷد .ﺑرﮔردان اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ  NIVاﯾن ﺟﻣﻠﮫ را ﭼﻧﯾن ﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽﮐﻧد" :دﻟش ﭘُر درد ﺷد".
اﮐﻧون اﯾن دﯾدﮔﺎه ﺧدای دارای ﺷور و اﺣﺳﺎﺳﺎت را ﺑﺎ ﺧدای ﮐﺎﻣل و داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ ،ﺗرﮐﯾب ﮐﻧﯾد .ﺧدا ﻣﯽداﻧﺳت
ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل او را آﻓرﯾد .و ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن ،ﺑﻠﮑﮫ او دﻗﯾﻘﺄ طﺑﻖ
ﻧﯾت ﺧود اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد .اﻣﺎ دﻟﯾل ﮐﺎر ﺧدا ﭼﮫ ﺑود؟
در درس  13ﺑﮫ ﻣﺣﺑت ﺧدا ﭘرداﺧﺗﯾم و ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔرﻓﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ھﯾﭻ ﮐﺎری را ﺑدون ﻣداﺧﻠﮥ ﻣﺣﺑت ﺧود اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯽدھد .و در درس  15دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻘﺷﮫای ﮐﺎﻣل دارد؛ ﻧﻘﺷﮫای ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﺷرارت
ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد .ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾم ﮐﺎﻣﻸ ﺟواب اﯾن ﺳﺋوال را ﺑدھﯾم ﮐﮫ ﭼرا ﺧدا ﻣﯽﺧواﺳت ﭼﻧﯾن دردی را ﻣﺗﺣﻣل
ﺷود ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن را ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﺣﺑت ﺑﯽﮐران او و ﻧﻘﺷﮥ ﮐﺎﻣﻠش در ارﺗﺑﺎط
اﺳت.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
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ﺧدا ﺑﮫ ﻗدری ﻋظﯾم و ﻓراﺗر از ﺗوان درک ﻣﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﭼﮕوﻧﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﺎ ﺑﺎﻋث ﺗﺄﺳف
ﻋﻣﯾﻖ او ﻣﯽﺷود ﺑﮫ طوری ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺷرارت ﺟﮭﺎن ﻧﮕرﯾﺳت ﻏﻣﮕﯾن ﺷد .اﻣﺎ ﻋﺑﺎرﺗﯽ از درس  21را
ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ "ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدای ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ ،ﻋواﻗب ﻻﯾﺗﻧﺎھﯽ دارد ".ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن
ﻧﺗﯾﺟﮫ را ھم ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﮔﻧﺎه ،ﺧدا را ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﻏﻣﮕﯾن ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺗﺻورش را
ﺑﮑﻧﯾم.
• آﯾﺎ درک اﯾن ﻣوﺿوع ﮐﮫ ﺧدا دارای ﺷور و اﺣﺳﺎﺳﺎت اﺳت ،ﺗﻐﯾﯾری در دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد؟ اﮔر ﺟواب ﻣﺛﺑت اﺳت ،آن را ﺷرح دھﯾد.
• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺗﻣﺎﯾل ﺧدا ﺑرای آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ ﻣﯽداﻧﺳت در ﻧﺗﯾﺟﮥ آن ﻣﺗﺄﺳف و ﻏﻣﮕﯾن
ﻣﯽﺷود ،ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم در طول ﻋﻣرﺷﺎن ﮐﺎﻣﻸ ﺧدا را ﻧﺎدﯾده ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧد طﺑﻖ آﻧﭼﮫ
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺧدا از آﻧﮭﺎ اﻧﺗظﺎر دارد ،زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﺧواﺳﺗﮥ ﺑﯾﺷﺗری دارﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧواھﻧد
ﻗﻠب ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﻧد و او را ﺗﮑرﯾم ﮐﻧﻧد .ھرﻗدر ﮐﺳﯽ را ﺑﮭﺗر ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎﻋث ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻗﻠﺑﯽ
او ﺑﺷوﯾد .ﻗﻠب ﺧدا را ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد؟ آﯾﺎ آﻧﻘدر ﺧدا را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ﮐﮫ ﺑداﻧﯾد ﭼﮫ ﭼﯾزی ﺑﺎﻋث ﺧﺷﻧودی
او ﻣﯽﺷود؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،اﺷﺗﯾﺎﻗﺗﺎن را ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷﻧﺎﺧﺗن ﺧدا و ﺧﺷﻧود ﮐردن او ،ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارﯾد.

ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر
• وﯾﻠﯾﺎم اِی .ﺳﯾﻣوﻧز ،ﻏم ،ﻏمﮔﺳﺎری) .ﻓرھﻧﮓ اﻟﮭﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑﺷﺎرﺗﯽ ِﺑﯾ ِﮑر 1996 ،از واﻟﺗر
ِﻟول( .(http://bible.crosswalk.com/Dictionaries/BakersEvangelicalDictionary/bed.cgi?number=T313).
آ.ا ِ
ﺑﺮداﺷﺖ  6اﮐﺘﺒﺮ . 2006
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اﻣﺎ ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧوح ،از ﺧدا ﭘﯾروی ﻣﯽﮐرد.
و ﺧدا دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎﺗش ﺑﮫ ﻧوح داد ﺗﺎ ﮐﺷﺗﯽ ﻋظﯾﻣﯽ ﺑﺳﺎزد.
ﺳﭘس ﺧدا ﯾﮏ زوج ﻧر و ﻣﺎده از ھر ﯾﮏ از اﻧواع ﺟﺎﻧداران ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ داﺧل ﮐﺷﺗﯽ ﺷوﻧد.
ﭘس از داﺧل ﺷدن ﻧوح و اﻓراد ﺧﺎﻧوادهاش ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ،ﺧدا درب آن را ﺑﺳت.
آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑﮫ ﻣدت ﭼﮭل ﺷﺑﺎﻧﮫ روز ﺑﺎران ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎراﻧﯾد ،ﺑﮫ طوری ﮐﮫ ﺳﯾﻼب ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن را ﻓروﮔرﻓت
و ھﻣﮥ ﺟﺎﻧداران روی زﻣﯾن از ﺑﯾن رﻓﺗﻧد.
ﻣدت ﯾﮑﺻد و ﭘﻧﺟﺎه روز آب زﻣﯾن را ﭘوﺷﺎﻧﯾد.
اﻣﺎ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺣﯾواﻧﺎت درون ﮐﺷﺗﯽ ،در اﻣﺎن ﺑودﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺳراﻧﺟﺎم آب ﻓروﮐش ﮐرد ،ﮐﺷﺗﯽ ﺑر روی ﮐوھﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ھﻣﮥ ﺣﯾواﻧﺎت از ﮐﺷﺗﯽ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش از داوری ﺧدا ﺑر ﺷرارت ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑردﻧد؛ ﻧﮫ ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 4
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ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
داﺳﺗﺎن ﻧوح واﻗﻌﺄ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت .ﻣﻧﺗﻘدان آن را اﻓﺳﺎﻧﮫای ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻣﯽداﻧﻧد .اﻣﺎ در ﺗﻣدﻧﮭﺎی ﮐﮭن ھﻣﮥ
ﻣﻧﺎطﻖ ﺟﮭﺎن ،داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﯾﮏ طوﻓﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ وﺟود دارد .اِچ.اِسِ .ﺑﻼﻣﯽ در ﮐﺗﺎب ﻣﺎھﮭﺎ،
اﺳطورهھﺎ و اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،ﭼﻧﯾن ﺑرآورد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﯾش از  500اﻓﺳﺎﻧﮫ درﺑﺎرۀ طوﻓﺎن ﺟﮭﺎن وﺟود دارد1.
اﯾن داﺳﺗﺎن را ﻣﯽﺗوان در ﮐﺗﺎب ﭘﯾداﯾش ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺑﺎﺑﮭﺎی  9-6ﯾﺎﻓت .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ اﯾن ﺑﺎﺑﮭﺎ
ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،اﻣﺎ در درس اﻣروز ﻓﻘط ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
 .1داوری ﺧدا – ﻧﺗﯾﺟﮥ ﺷﺧﺻﯾت ﻗدوس او
در درس ﮔذﺷﺗﮫ ،از ﭘﯾداﯾش  6 :6دﯾدﯾم ﮐﮫ ﺧدا از ﮔﻧﺎه اﻓراد ﺑﺷر ﻋﻣﯾﻘﺄ ﻏﻣﮕﯾن ﺷده ﺑود .در ﭘﯾداﯾش 7 :6
درﺑﺎرۀ ﻗﺻد ﺧدا ﺑرای "ﻣﺣو ﺳﺎﺧﺗن" اﻧﺳﺎن از روی زﻣﯾن ﻣﯽﺧواﻧﯾم .اﺑﺗدا ،ﺷﺎﯾد ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﮕﯾزۀ ﺧدا
ﺑرای ﻣﺣو ﮐردن اﻧﺳﺎن در آﯾﮫ  ،7ﻏم او در آﯾﮫ  6ﺑوده اﺳت .ﮔوﯾﯽ ﺧدا ﭼﻧﺎن از اﻧﺳﺎن ﻧوﻣﯾد ﺷده ﺑود ﮐﮫ
ﺻﺑرش را از دﺳت داد .اﻣﺎ آﯾﺎ واﻗﻌﺄ ﭼﻧﯾن ﺑوده اﺳت؟
ﻣﺎ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﻣﻌﻣوﻷ وﻗﺗﯽ اوﺿﺎع ﺑر وﻗف اﻧﺗظﺎراﺗﻣﺎن ﻧﯾﺳت ،دﻟﺳرد و ﻧوﻣﯾد ﻣﯽﺷوﯾم .اﻣﺎ ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺣدود
ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﯾﺳت ،از آﯾﻧده ﺧﺑر دارد )ﺑﮫ آﯾﺎت درس  6ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد( .ھرﭼﮫ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد ،ﺑر طﺑﻖ
اﻧﺗظﺎرات اوﺳت .ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﻧوﻣﯾد ﺷده ﺑﺎﺷد؟
در ﻣورد ﻟﺑرﯾز ﺷدن ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺑر ﺧدا ﭼطور؟ وﻗﺗﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﺎ ﺑردﺑﺎری ﺷﮕﻔتآور
ﺧدا ﮐﮫ در واﻗﻊ داوری را ﺑﮫ ﺗﻌوﯾﻖ ﻣﯽاﻧدازد روﺑرو ﻣﯽﺷوﯾم )2ﭘطرس  .(9 :3داوری درﺳت در وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ ﺧدا ﻣﻘرر ﮐرده ،ﺑدون ﺛﺎﻧﯾﮫای ﺟﻠوﺗر ﯾﺎ ﻋﻘبﺗر ،ﻓرا ﺧواھد رﺳﯾد )اﻋﻣﺎل  .(31 :17داوری ﺧدا ﺑراﺳﺎس
ﻏم ،دﻟﺳردی ﯾﺎ ﻟﺑرﯾز ﺷدن ﮐﺎﺳﮥ ﺻﺑرش ﺗﻌﯾﯾن ﻧﻣﯽﺷود .ﺗﻧﮭﺎ و ﺗﻧﮭﺎ ﺟﻧﺑﮫای از ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا ﮐﮫ داوری را
اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد ،ﻗدوﺳﯾت اوﺳت.
ﺧدا ﻗدوس ،ﻋﺎدل و دادﮔر اﺳت .او ﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣرﺗﮑب ﮔﻧﺎه ﺷود و ﻧﮫ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ھﻣﺳﺎزی داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر
ﻣﺟوزی ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻣﯽداد ،دﯾﮕر ﻗدوس ﻧﻣﯽﺑود .ﺧدا ﯾﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﮔﻧﺎه داوری ﮐﻧد ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺧود را زﯾرﭘﺎ
ﺑﮕذارد.
 .2اﯾﻣﺎن ﻧوح – ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ او را ﻣﻣﺗﺎز ﮐرد
در درس  18دﯾدﯾم ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ آدم وارد ﺟﮭﺎن ﺷد و ﺑﮫ ھﻣﮥ اﻓرادی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑر زﻣﯾن زﯾﺳﺗﮫاﻧد،
ﺳراﯾت ﮐرد .اﯾن اﻣر ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﻧوح ﻧﯾز ﻣﯽﺷود .ﭘس اﮔر ﺑر ﻣردﻣﺎن روزﮔﺎر ﻧوح ،ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﺷﺎن
داوری ﺷد ،ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻧوح )ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮔﻧﺎه ﻓﺎﺳد ﺷده ﺑود( ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑُرد؟
در درس  ،20وﻋدۀ ﺧدا را ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را از اﺳﺎرت ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ آزاد
ﺧواھد ﮐرد ،ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﯾم .ﭼﮫ ﻧوح ﻣﻌﻧﯽ اﯾن وﻋده را ﻣﯽداﻧﺳت ،ﭼﮫ ﻧﻣﯽداﻧﺳت ،ﯾﮏ ﭼﯾز در
ﻣورد او ﺻﺎدق اﺳت :او ﺑﮫ ﺧداوﻧدی ﺧدا اﺣﺗرام ﻣﯽﮔذاﺷت .از ﻋﻣﻠﮑرد ﻧوح ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﺑﮫ
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ﻋﻧوان رھﺎﻧﻧدهاش اﻋﺗﻣﺎد داﺷت .اﻋﺗﻣﺎد او از اطﺎﻋﺗش ﻣﻌﻠوم ﻣﯽﺷد .اﯾﻣﺎن ﻧوح ﺑﮫ ﺧدا ﭼﯾزی ﺑود ﮐﮫ در
آن روزﮔﺎر او را از ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﻣﺗﺎز ﻣﯽﺳﺎﺧت )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(7 :11
 .3ﻧﻌﻣت ﺧدا -ﺗﻧﮭﺎ راه ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗن
ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ آدم و ﺣوا ﮔﻧﺎه ﮐردﻧد ،ﺧدا ﺑرای آﻧﮭﺎ ﭘوﺷﺷﯽ ﺳﺎﺧت .او ﺑرای ﻧوح ﻧﯾز ﺑﺎ ھداﯾت او
در ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷﺗﯽای ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘوﺷش ﺗﻣﺎم ﺧﺎﻧوادهاش را از ھﻼﮐت ﺑوﺳﯾﻠﮥ طوﻓﺎن رھﺎﻧﯾد ،ھﻣﺎن ﮐﺎر را
ﮐرد .ھﯾﭻ ﺷﺧص دﯾﮕری در ﺟﮭﺎن از آن طوﻓﺎن ﺟﺎن ﺑﮫ در ﻧﺑُرد .ﻓﻘط ﻧﻌﻣت ﺧدا ﺑود ﮐﮫ ﺗواﻧﺳت ﻧوح و
ﺧﺎﻧوادهاش را ﻧﺟﺎت دھد .راه دﯾﮕری ﺑرای ﻧﺟﺎت وﺟود ﻧداﺷت.
در ﮐﺗﺎب 2ﭘطرس ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﻣﻘﺎﯾﺳﮫای ﻣﯾﺎن ﮔﻧﺎهﮐﺎر ﺑودن ﺟﮭﺎن اﻣروز ،و ﺟﮭﺎن روزﮔﺎر ﻧوح اﻧﺟﺎم
ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت2 .ﭘطرس  9 :3دﻟﯾل ﺗﺄﺧﯾر داوری ﺧدا ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺎ را اﯾﻧطور ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧداوﻧد "ﺑﺎ ﺷﻣﺎ
ﺑردﺑﺎر اﺳت ،ﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﮐﺳﯽ ھﻼک ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھد ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮔراﯾﻧد ".ﮐﻠﻣﮥ "ﺗوﺑﮫ" در اﺻل
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﺗﺟدﯾد ﻧظر ،ﯾﺎ ﺗﻐﯾﯾرطرز ﻓﮑر اﺳت 2.ﺧدا ھﻧوز ﺑر ﺟﮭﺎن ﻣﺎ داوری ﻧﮑرده ﭼون ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﻣردم
ﻓرﺻت ﺗﺟدﯾد ﻧظر در راھﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫاﻧد و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧودش را ﺑدھد.
ﺧدا ﺑردﺑﺎر اﺳت ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺻﺑر او را ﻣﻐﺗﻧم ﺑﺷﻣﺎرﯾم .داوری ﮔﻧﺎه ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮫ زودی زود
اﻧﺟﺎم ﺷود ﯾﺎ ﻧﺷود ،اﻣﺎ وﻗوع آن ﺣﺗﻣﯽ اﺳت .ﺷﺧﺻﯾت ﻗدوس ﺧدا اﯾن را اﯾﺟﺎب ﻣﯽﮐﻧد" .ﻓرﯾب ﻧﺧورﯾد:
ﺧدا را اﺳﺗﮭزا ﻧﺗوان ﮐرد .اﻧﺳﺎن ھرﭼﮫ ﺑﮑﺎرد ،ھﻣﺎن را ﺧواھد دروﯾد" )ﻏﻼطﯾﺎن .(7 :6

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
اﮔر در آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺟزﺋﯾﺎت ﻧﺳبﻧﺎﻣﮥ ﻧوح ﺑﭘردازﯾم ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺑﮕﯾرﯾم ﮐﮫ ﻧوح دﺳﺗﮑم
 70ﺳﺎل ﺑرای ﺳﺎﺧﺗن آن ﮐﺷﺗﯽ ﮐﺎر ﮐرد! 3ﺣﺎﻻ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﯾﭻ اﺷﺎرهای ﺑﮫ رﯾزش
ﺑﺎران ﭘﯾش از آن طوﻓﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺑراﺳﺎس اﯾن رواﯾت ،ﮔﯾﺎھﺎن زﻣﯾن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻧوﻋﯽ ِﻣﮫ ﮐﮫ "از زﻣﯾن ﺑرﻣﯽآﻣد"
آﺑﯾﺎری ﻣﯽﺷدﻧد )ﭘﯾداﯾش  .(6 :2ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﻓﮑر ﮐﻧﯾد! ﻧوح دﺳﺗﮑم ﻣدت  70ﺳﺎل ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر ﯾﮏ طوﻓﺎن
روی ﮐﺷﺗﯽ ﮐﺎر ﮐرد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ھﯾﭻ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧدﯾده ﺑود.
• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣردم زﻣﺎن ﻧوح درﺑﺎرۀ "ﭘروژه ﮐﺷﺗﯽ" او در طول آن  70ﺳﺎل ﭼﮫ ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾدﻧد؟
• آﯾﺎ ھرﮔز وﻗﺗﯽ در زﻣﺎن ﻣورد ﻧظرﺗﺎن ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﯾد ﺑﮫ ھدﻓﺗﺎن ﺑرﺳﯾد ،در ﺑراﺑر ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ دﻟﺳرد
ﺷدهاﯾد؟
• ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد اﮔر ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧوح ﺑودﯾد ،ﭼﮫ ﻣﯽﮐردﯾد؟
• ﭘﺎﺳﺦ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ 2ﭘطرس  9 :3ﭼﯾﺳت؟

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

ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد ...ﯾﺎ ﻧﮫ

ﻓﺻل  4درس 24
___________________________________________________
آﻧﮕﺎه ﺧدا ﻧوح و ﭘﺳراﻧش را ﺑرﮐت داد و ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻓرﻣود" :ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﯾد و زﻣﯾن را ﭘ ُر ﺳﺎزﯾد".
-ﭘﯾداﯾش 1 :9

و اﻣﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن را ﯾﮏ زﺑﺎن و ﯾﮏ ﮔﻔﺗﺎر ﺑود .و ﭼون ﻣردم از ﻣﺷرق ﮐوچ ﻣﯽﮐردﻧد ،در ﺳرزﻣﯾن
ﺷﻧﻌﺎر دﺷﺗﯽ ھﻣوار ﯾﺎﻓﺗﻧد و در آﻧﺟﺎ ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد ...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".
-ﭘﯾداﯾش 4 ،2 ،1 :11

وﻗﺗﯽ ﺳراﻧﺟﺎم آب ﻓروﮐش ﮐرد ،ﮐﺷﺗﯽ ﺑر روی ﮐوھﯽ ﻗرار ﮔرﻓت و ھﻣﮥ ﺣﯾواﻧﺎت از ﮐﺷﺗﯽ ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد.
ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش از داوری ﺧدا ﺑر ﺷرارت ﻣوﺟود در ﺟﮭﺎن ﺟﺎن ﺳﺎﻟم ﺑﮫ در ﺑردﻧد؛ ﻧﮫ ﺑﮫ
اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭼون ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷﺗﻧد.
و ﺧدا ﻧوح و ﭘﺳراﻧش را ﺑرﮐت داد و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت ﺑﺎرور و ﮐﺛﯾر ﺷوﻧد و زﻣﯾن را ﭘُر ﺳﺎزﻧد.
71

ﺗﻌداد ﻧوادﮔﺎن ﻧوح ﺑﺳﯾﺎر اﻓزوده ﺷد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن را ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا ﻓرﻣوده ﺑود ،ﭘُر ﻧﮑردﻧد .در ﻋوض ﺷﮭری ﺳﺎﺧﺗﻧد ،و ﺳﭘس ﺑرﺟﯽ ﮐﮫ ﺳر
ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﺷﯾد .ﺧدا ﺧﺷﻧود ﻧﺑود.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 4

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل از ﺗﮫ دل ﺧواﺳﺗﮫاﯾد دوﺑﺎره از اول ﺷروع ﮐﻧﯾد؟ ﭘس از طوﻓﺎن ،ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﺗﺟرﺑﮥ ﻣﻧﺣﺻر
ﺑﮫ ﻓردی از دوﺑﺎره ﺷروع ﮐردن ھﻣﮫ ﭼﯾز در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر داﺷﺗﻧد .آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﺎﻣﻸ داﺳﺗﺎن ﺟدﯾدی از
زﻧدﮔﯽ ﺑرای ﺧود رﻗم ﺑزﻧﻧد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺑرﮐت ﻓراواﻧﯽ ﻧﯾز ﺑرﮐت داد )ﭘﯾداﯾش .(7 ،1 :9
آﻧﮕﺎه ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ دﯾﮕر ھرﮔز ﺟﮭﺎن را ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺳﯾل از ﺑﯾن ﻧَ َﺑ َرد ...و اﯾن وﻋده را ﺑﺎ ﻧﺧﺳﺗﯾن رﻧﮕﯾنﮐﻣﺎن
ُﻣﮭر ﮐرد )ﭘﯾداﯾش .(15-13 :9
ﭼﮫ ﻓرﺻت ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ ﻓردی ﺑرای ﯾﮏ ﺷروع دوﺑﺎره! ﻣﺗﺄﺳﻔﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ اﯾن ﻓرﺻت را ﻣﻐﺗﻧم ﻧﺷﻣردﻧد!
ﺧدا ﺑﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﮔﻔت زﻣﯾن را ﭘُر ﺳﺎزﻧد .اﻣﺎ در ﻋوض ،آﻧﮭﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﺷﮭری
ﺳﺎﺧﺗﻧد .ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﯾﮏ ﻗوم و در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﺎﺷﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺧواﺳﺗﮥ ﺧدا ﻧﺑود .در درس ﺑﻌد ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ
ﭘﺎﺳﺦ ﺧدا ﺑﮫ ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﺑود ،اﻣﺎ اﻣروز ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻓرﺻت
ﺑﯽﻧظﯾر ﺑرای ﻗدم ﺑرداﺷﺗن در راه ﺑرﮐت را از دﺳت دادﻧد!
ﺑر اﺳﺎس داﺳﺗﺎن ﺧدا ،ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش روز دوم از دوﻣﯾن ﻣﺎه ﺳﺎل وارد ﮐﺷﺗﯽ ﺷدﻧد .آﻧﮭﺎ روز 27اُم از
دوﻣﯾن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌد از ﮐﺷﺗﯽ ﺧﺎرج ﺷدﻧد )ﭘﯾداﯾش  .(15-14 :8ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﺳﺎل ﺷﻣﺳﯽ  365روزه،
ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻣﺎم را در آن ﮐﺷﺗﯽ ﺳﭘری ﮐردﻧد! 1ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠوﺗر ﺑروﯾم ،ﮐﻣﯽ ﺑر اﯾن
ﻣوﺿوع ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد.
وﻗﺗﯽ ﺳراﻧﺟﺎم آﻧﮭﺎ از ﮐﺷﺗﯽ ﻗدم ﺑﯾرون ﮔذاﺷﺗﻧد ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﻧد؟ ﺑﻌد از اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ﯾﮏ ﺳﺎل
زﯾر آب ﻣﺎﻧده ﺑود ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭼﮫ ﺻﺣﻧﮫای روﺑرو ﺷدﻧد؟ ﺷﺎﯾد ﻣﻧظرۀ روﺑروﯾﺷﺎن ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب ،ﺗرﺳﻧﺎک ﯾﺎ
ﺣﺗﯽ ﻏﯾرواﻗﻌﯽ ﺑود؟
ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﺣﺗﻣﺄ ﺑدون درﻧظر ﮔرﻓﺗن آﻧﭼﮫ ﻣﯽدﯾدﻧد ،ﻣﯽﺑﺎﯾد آﻣﺎدۀ ﭘﯾروی از ﺧدا ﺑوده ﺑﺎﺷﻧد.
• در ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ،آﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺧدا از ﻣﯾﺎن ﺳﯾل و طوﻓﺎن ﺣﻔظ ﮐرده ﺑود.
• آﻧﮭﺎ ﺷﺧﺻﺄ ﺻدای ﺧدا را ﺷﻧﯾدﻧد و دﯾدﻧد ﮐﮫ او ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺷﮕﻔتآوری اﻧﺟﺎم داد.
• ﺧدا ﺷﺧﺻﺄ آﻧﮭﺎ را ﺑرﮐت داد ﺗﺎ زﻧدﮔﯽ ﭘرﺛﻣری داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺧﺎﻧوادۀ ﻧوح ﭘس از اﯾن ﮐﮫ ﺑﺎ ﺟﺎن و دل ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣوده و اﻣﺎﻧت او را در ﻋﻣل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرده
ﺑودﻧد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﮔﻔت اﻧﺟﺎم دھﻧد ،ﻗﺻور ورزﯾدﻧد .ﯾﺎ ﺑﮫ دﻗت ﮔوش ﻧدادﻧد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﮔوش دادﻧد اﻣﺎ
اطﺎﻋت ﻧﮑردﻧد .اﺣﺗﻣﺎﻷ اﯾن ﺿرباﻟﻣﺛل را ﺷﻧﯾدهاﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﺗﻌداد اﻓراد ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺎﺷد ،اﻣﻧﯾت ﺑﯾﺷﺗر اﺳت.
ﺷﺎﯾد آﻧﮭﺎ ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد ﭼون ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد .دﻟﯾﻠﺷﺎن ھرﭼﮫ ﺑود ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ ﮐردﻧد .آﻧﮭﺎ
ﺗﻼﺷﯽ ﺑرای ﭘُر ﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾن ﻧﮑردﻧد.
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ﺑﮫ ﻧﮑﺎت زﯾر از درس اﻣروز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد:
• ﺧدا ﻣﯽﺧواﺳت ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﺑﺎ ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ زﻣﯾن را "ﭘُر" ﺳﺎزﻧد )ﭘﯾداﯾش  .(1 :9راه درﯾﺎﻓت
ﺑرﮐت ﺧداوﻧد اﯾن ﺑود .اﻣﺎ اﯾن راه ﺑرﮐت ﯾﺎﻓﺗن ﺷﺎﯾد از ﻧظر آﻧﮭﺎ ﭘرﺑرﮐت ﻧﺑود .ﻣردم ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد
در ﺳراﺳر زﻣﯾن "ﭘراﮐﻧده" ﺷوﻧد )ﭘﯾداﯾش  .(14 :11ﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺎن "ﭘر" ﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾن )طﺑﻖ ﻓرﻣﺎن
ﺧدا( و "ﭘراﮐﻧده ﺷدن" در ﺳراﺳر زﻣﯾن در وﺣﻠﮥ ﻧﺧﺳت ،دو دﯾدﮔﺎه ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت :اوﻟﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ
اﻧﺗﺧﺎب ﮐردن اﺳت و دﯾﮕری ﺑر اﺛر ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺑوﺟود ﻣﯽآﯾد.
• آﻧﮭﺎ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﻧﺎﻣﯽ ﺑرای ﺧودﺷﺎن ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد )ﭘﯾداﯾش  .(4 :11اﯾن اﻧﮕﯾزۀ ﻣﻐروراﻧﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ
طرز ﻓﮑری ﺷﺑﯾﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣوﺟب ﺳﻘوط ﺷﯾطﺎن ﺷد )درس .(14
• ھرﭼﻧد آﻧﮭﺎ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد از ﺧدا ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ در ﻧظر داﺷﺗﻧد راھﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﯾﺎﺑﻧد .ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد
اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮫ روش ﺧود ،ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﺑُرج ،اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد )ﭘﯾداﯾش .(4 :11

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ داﺷت ﮐﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﺑﻌد از دﯾدن و ﺗﺟرﺑﮥ آﻧﮭﻣﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی
ﺧدا ،در اﻧﺟﺎم دﺳﺗور ﺧدا ﻗﺻور ورزﯾدﻧد؟
• آﯾﺎ وﺿﻌﯾﺗﯽ را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﯽآورﯾد ﮐﮫ ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﭼﯾزی ﺧواﺳﺗﮫ ﮐﮫ در ﻧظر اول ﺑرﮐﺗﯽ در آن ﻧﺑوده،
اﻣﺎ در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺷده اﺳت؟
• ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﻠﺑﺄ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺑرود ،اﻣﺎ ﻧﮫ ﺑﮫ روش ﺧدا ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ روش ﺧودش ،ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯾد؟
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺗﺟرﺑﮥ "ﺳﯾرﻗﮭﻘراﯾﯽ" روﺣﺎﻧﯽ ﻧوح را داﺷﺗﮫاﯾد؟ آﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد زﻣﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﺧﻠوص ﺑﯾﺷﺗری از اﻣروز ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد و ﺗوﮐل داﺷﺗﯾد؟ ﭼرا؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﭼﮫ
اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
درس ﮔذﺷﺗﮫ دﻟﮕرﻣﯽای ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑود ﺗﺎ ﺑﮫ ﺧدا ﺗوﮐل ﮐﻧﯾد و از او ﻣﺎﻧﻧد ﻧوح در ھﻧﮕﺎم ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷﺗﯽ،
اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ اداﻣﮥ زﻧدﮔﯽ ﻧوح را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ ھﺷدار روﺷﻧﯽ ﺑرﻣﯽﺧورﯾم .از ﺗوﮐل و
اطﺎﻋت ﺧدا دﺳت ﺑرﻧدارﯾد .اﮔر دﭼﺎر ﺳﺳﺗﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺷُدﯾد ،ﻓورأ ُﻣﺷﮑل اﺻﻠﯽ را ﺣل و ﻓﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﻣردم ﺑﺎﺑل ﺑرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑرﺳﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﻣردم در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ،ادﯾﺎن ﯾﺎ روﺷﮭﺎی
ﺧﺎص ﺧود را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫاﻧد 2.ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻓﻘط ﯾﮏ روش وﺟود دارد...و آن
روش ﺧداﺳت.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
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• ﺟﯾﻣﯽ وﯾﻠﯾﺎﻣز" ،ﭼرا زﻧدﮔﯽ اﺧﻼﻗﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﻧﻣﯽرﺳﺎﻧد )ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘروب،
 .(http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/moralife.html). ( 1998ﺑرداﺷت 9
اﮐﺗﺑر . 2006
• ﺟدول راھﻧﻣﺎی ﻣذاھب ﺟﮭﺎن درﺑﺎرۀ ﻣذاھب اﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎن )ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭘروب.(2006-1995 ،
) .(http://www.leaderu.com/wri-table2/table2. htmlﺑﺮداﺷﺖ  9اﮐﺘﺒﺮ  .2006اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ ﺟﺎﻣﻌﺘﺮ از اﻋﺘﻘﺎدات ادﯾﺎن ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ درﺑﺎرۀ ﺷﺒﮑﮫای از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺪا ،اﻧﺴﺎن و ﺟﮭﺎن
ھﺴﺘﯽ ،ﻧﺠﺎت و زﻧﺪﮔﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ،اﺧﻼﻗﯿﺎت ،و ﭘﺮﺳﺘﺶ( اﺳﺖ .ﻟﯿﻨﮑﮭﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪﺳﯽ ،ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ ،ھﻨﺪوﺋﯿﺴﻢ ،اﺳﻼم ،ﯾﮭﻮدﯾﺖ ،و ادﯾﺎن اﺑﺘﺪاﯾﯽ.

ﭘﯾداﯾش ﻗوﻣﮭﺎ

ﻓﺻل  4درس 25
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".
ﭘﯾداﯾش 4 :11از اﯾن رو آﻧﺟﺎ را ﺑﺎﺑِل ﻧﺎﻣﯾدﻧد ،زﯾرا در آﻧﺟﺎ ﺧداوﻧد زﺑﺎن ھﻣﮥ ﺟﮭﺎﻧﯾﺎن را ﻣﻐﺷوش ﺳﺎﺧت ،از آﻧﺟﺎ ﺧداوﻧد
اﯾﺷﺎن را ﺑر روی ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده ﮐرد.
ﭘﯾداﯾش 9 :11ﺗﻌداد ﻧوادﮔﺎن ﻧوح ﺑﺳﯾﺎر اﻓزوده ﺷد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﮐﻧﺎر ھم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن را ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﺧدا ﻓرﻣوده ﺑود ،ﭘُر ﻧﮑردﻧد .در ﻋوض ﺷﮭری ﺳﺎﺧﺗﻧد.
ﺳﭘس ﺑرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﮐﮫ ﺳر ﺑﮫ آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﻣﯽﮐﺷﯾد.
ﺧدا ﺧﺷﻧود ﻧﺑود.
ﭘس ﺧدا زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﻐﺷوش ﮐرد.
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ﺑﯽدرﻧﮓ آﻧﮭﺎ دﺳﺗﮑم  70ﮔروه ﺷدﻧد ﮐﮫ زﺑﺎن ھﻣدﯾﮕر را ﻧﻣﯽﻓﮭﻣﯾدﻧد.
آﻧﮕﺎه ﺧدا اﯾن ﮔروھﮭﺎ را در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده ﺳﺎﺧت.
و اﯾن ،ﭘﯾداﯾش زﺑﺎﻧﮭﺎ و ﻗوﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺎﺳت.

-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 4

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
از درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻧوح و ﺧﺎﻧوادهاش ﮐﺷﺗﯽ را ﺗرک ﮐردﻧد ،ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑرﮐت داد و ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﮔﻔت زﻣﯾن را ﭘُر ﺳﺎزﻧد )ﭘﯾداﯾش 1 :9و  .(7اﻣﺎ ﺧﺎﻧوادۀ ﻧوح در ﻋوض ﭘر ﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾن ،در ﯾﮏ ﺟﺎ
ﺟﻣﻊ ﺷدﻧد و ﺷﮭری ﺳﺎﺧﺗﻧد .و ﺳﭘس ﻣﺷﻐول ﺑﻧﺎی ﺑرﺟﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ ﺳر ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﮑﺷد )ﭘﯾداﯾش .(4 :11
ﻧﯾﺗﺷﺎن اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺑرای ﺧود ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد و از ﭘراﮐﻧده ﺷدن ﺑر روی زﻣﯾن ﺧود را ﺣﻔظ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
در ﭘﯾداﯾش  9-5 :11ﺟواب ﺧدا را ﺑﮫ ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .ﺧدا زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﻐﺷوش ﮐرد ﺗﺎ زﺑﺎن
ھﻣدﯾﮕر را ﻧﻔﮭﻣﻧد .ﭘژوھﺷﮕران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﻣورد ﻣدت زﻣﺎن ﻣﯾﺎن طوﻓﺎن و ﺳﺎﺧﺗن ﺑرج ﺑﺎﺑل ﺑﺎ ھم
ﺗواﻓﻖ ﻧدارﻧد .اﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ در ﭘﯾداﯾش  10آﻣده ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﭼﻧﯾن ﺑرداﺷت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺑﻧﺎی ﺑرج
ﺑﺎﺑل 70 ،ﺧﺎﻧدان وﺟود داﺷت 1.و ﭘژوھﺷﮕران ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﺧﻣﯾن ﻣﯽزﻧﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺧدا زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را
ﻣﻐﺷوش ﮐرد ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ  70زﺑﺎن ﻣﺧﺗﻠف ﺷروع ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردﻧد .ﭼﮫ ھرج و ﻣرﺟﯽ! ﮐﺎر ﺑﻧﺎی ﺑرج ﻧﺎﮔﺎه
ﻣﺗوﻗف ﺷد و ﻣردم در ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧد )ﭘﯾداﯾش .(9 :11
ھﻣﭼﻧﯾن از درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎن ﺧدا ﺑرای ﭘرﺳﺎﺧﺗن زﻣﯾن )ﭘﯾداﯾش  (1 :9را در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ
ﺗرس ﻣردﻣﺎن از ﭘراﮐﻧده ﺷدن در زﻣﯾن ،ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم .در ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ از ﺧدا ،ھﻣﺎن ﭼﯾزی ﮐﮫ آﻧﺎن
ﻣﯽﮐوﺷﯾدﻧد از آن در ﭘﯾداﯾش  4 :11دوری ﮐﻧﻧد )ﯾﻌﻧﯽ ﭘراﮐﻧده ﺷدن( ،ﺑراﯾﺷﺎن در ﭘﯾداﯾش  ،9 :11اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد )ﯾﻌﻧﯽ ﭘراﮐﻧده ﺷدﻧد(.
اﯾن ﻣﺎﺟرا ﺑﮫ ﻧظر ﯾﮏ ﺑرھم رﯾﺧﺗﮕﯽ ﺑزرگ ﺑود ،اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺑﻸ ﺑﺎرھﺎ در داﺳﺗﺎن ﺧدا دﯾدهاﯾم ،او
ﻧﻘﺷﮫای دارد! و آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻋﻘبﮔردی در آن ﻧﻘﺷﮫ ﻣﯽآﯾد ،در واﻗﻊ اﮔر آن را از زاوﯾﮥ دﯾد ﺧدا ﺑﻧﮕرﯾم،
در واﻗﻊ ،ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو اﺳت.
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ،ﻣردم ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن ﺑﮫ ﯾﮏ زﺑﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐردﻧد و ﮐﻼﻣﺷﺎن
ﯾﮑﯽ ﺑود )ﭘﯾداﯾش  .(1 :11اﺑﺗدای زﺑﺎﻧﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﭘراﮐﻧده ﺷدن ﻣردم ،ﻧﺷﺎن اﺑﺗدای ﭘﯾداﯾش ﻗوﻣﮭﺎﯾﯽ اﺳت
ﮐﮫ اﻣروز ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾم .در ﺿﻣن ،از دﯾدﮔﺎه ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﻣﻧظور از ﯾﮏ ﻗوم ،ﯾﮏ ﮐﺷور ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﻧﯾﺳت،
ﺑﻠﮑﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم اﺳت ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﺷﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮔروهھﺎی ﻣردﻣﯽ ،در زﺑﺎن ،ﻓرھﻧﮓ ،واﺑﺳﺗﮕﯽ طﺎﯾﻔﮫای
و ﻏﯾره اﺳت 2.اﮔر ﺟﮭﺷﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﻧﯾم ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اوج داﺳﺗﺎن ﺧدا ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺻﺣﻧﮫای آﺳﻣﺎﻧﯽ
ﻣﯽآورد )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  (9 :7ﮐﮫ در آن ﻣردﻣﺎن از ھر ﻗوﻣﯽ ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﭘرﺳﺗﻧد و از ﺣﺿور او
ﺑﮭره ﺑﺑرﻧد!
ﭘﯾش از داﺳﺗﺎن ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﻣروز ﻣﺎ ،ﻗوﻣﮭﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﻧد -اﻣﺎ روزی ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﻣردم از ھر ﻗوﻣﯽ ﺑر
روی زﻣﯾن ﺑﺎ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺟﻣﻊ ﺧواھﻧد ﺷد ﺗﺎ ﺧدا را ﺑﭘرﺳﺗﻧد!
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ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ! ﭼﯾزی ﮐﮫ دﻧﯾﺎ آرزوﯾش را دارد .ﻣراﺳم اﻟﻣﭘﯾﮏ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺷﮑوھش ،ﺗﻧﮭﺎ اﺷﺎرهای ﺟزﺋﯽ ﺑﮫ آن اﺳت.
"دﯾن" ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻷ ﻣروج آن اﺳت .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل ﻣﺗﺣد ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽﮐوﺷد .اﻣﺎ ﺟﮭﺎن ھرﮔز
ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑﮫ آن دﺳت ﯾﺎﺑد .ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد در ﻣﯾﺎن ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺧﺗﻼﻓﺎت ﭘﯾﭼﯾده و ﻓﺎﺳد از ﮔﻧﺎه ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ اﯾﺟﺎد
ﮐﻧد! در آن ﻣوﻗﻊ ،ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ ﺑوﺟود آﻣده ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﻋظﻣت او ﺧواھد ﺑود!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﻣردم ﺑﺎﺑل ﺑﮫ ھﯾﭻوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد ﺑر روی زﻣﯾن ﭘراﮐﻧده ﺷوﻧد .وﻟﯽ ﺧدا ﺑرای اﻧﺟﺎم ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت
زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ را اﺳﺎﺳﺄ ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽداد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺧدا ﺑرﮐت ﺗﻣﺎﻣﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ از او
ﭘﯾروی ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺟﻼل و اﺣﺗرام را ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ وی ﻣﯽداﻧﻧد.
• ﺧدا ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ ﭼﯾزی را در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ زﯾرورو ﮐﻧد؟
• آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗوﮐل و ﭘﯾروی از ﺧدا ،ﺑﺎ او ھﻣﮑﺎری ﻣﯽﮐﻧﯾد؟
• ﯾﺎ )ﻣﺎﻧﻧد ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﺑرﺟﯽ ﺳﺎﺧﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑرﺳﻧد( ﺗﻼﺷﺗﺎن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ روش ﺧودﺗﺎن ﺑﮫ
ﺑرﮐت دﺳت ﯾﺎﺑﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺷﺎﯾد ﺧدا ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺳﯾر زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھد ،اﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ھرﮔز ارادۀ ﺷﻣﺎ را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ارادۀ ﺧود ﻧﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ
ﺣﺗﻣﺄ ھﻣﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻘﺷﮥ او را اﻧﺗﺧﺎب ﮐﻧﯾد .او ﻧﻣﯽﺧواھد ﺷﻣﺎ ُرﺑﺎت )آدﻣﮏ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ( ﮐوﭼﮑﯽ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑدون
ﺗﻌﻘل و ﺑطور ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ در ﺟﮭت ﻧﻘﺷﮫ او ﭘﯾش ﺑروﯾد .ﺗﻼش او ﺗﺑدﯾل ﺷﻣﺎ ﺑﮫ اَﺑَراﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺗﺻﻣﯾم
درﺳﺗﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﺻﻣﯾم او ﻣﯽﮔﯾرد ،ﻧﯾﺳت.
زﻧدﮔﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﺛل رﻗﺻﯾدن اﺳت .ﺧدا ﻣﯽﺧواھد ﺧودش را از طرﯾﻖ ﺷﻣﺎ و ﻧﮫ ﺑدون درﻧظر داﺷﺗﻧﺗﺎن ،ﻧﺷﺎن
ﺑدھد .وﻗﺗﯽ طﺑﻖ ھداﯾت او ﻋﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ از ﺣرﮐﺎت ﻣوزون و زﯾﺑﺎ را در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺗﺟرﺑﮫ
ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﮕران ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا را ﺑﮫ ﭼﺷم ﺑﺑﯾﻧﻧد .اﻣروز از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد
در ﭘﯾروی از ھداﯾت او ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دارﯾد .ﺳﭘس از او ﺑﺧواھﯾد ﯾﺎرﯾﺗﺎن دھد ﺗﺎ ﺑﺎ ھر ﺣرﮐت او ھﻣﺎھﻧﮕﯽ
ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫای ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎن ﻣورﯾس" ،در ﺑرج ﺑﺎﺑل ﭼﮫ رخ داد؟" )اﻧﺳﺗﯾﺗوی ﭘژوھش درﺑﺎرۀ آﻓرﯾﻧش.(2006 ،
 .(http://www.icr.org/article/519/2/).ﺑﺮداﺷﺖ  9اﮐﺘﺒﺮ .2006
.(2004
ﭘروب،
ﻣﺳﯾﺣﯽ
)ﺧدﻣﺎت
ﺧدا"
ﻣﺗﻌﺎل
"ﻗدرت
ِوﯾد،
• رﯾﮏ
) .(http://www.probe.org/content/view/875/77/ﺑﺮداﺷﺖ  10اﮐﺘﺒﺮ  .2006اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ ﮐﻨﮑﺎﺷﯽ درﺑﺎرۀ
راز ﻗﺎدر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻮدن ﺧﺪا و ارادۀ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
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اﺑﺮاھﯿﻢ – ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺪم ﺑﺮﻣﯽداﺷﺖ

ﻓﺼﻞ  5درس 26

ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ اﺑﺮام ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد" :از ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺧﻮﯾﺶ و از ﻧﺰد ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺧﻮد و از ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪرت ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎ و ﺑﮫ
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاھﻢ داد ،ﺑﺮو .از ﺗﻮ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﻢ آورد و ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻢ داد؛ ﻧﺎم
ﺗﻮ را ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﯽ ﺑﻮد .و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻢ داد ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮ را ﺑﺮﮐﺖ دھﻨﺪ ،و
ﻟﻌﻨﺖ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺗﻮ را ﻟﻌﻨﺖ ﮐﻨﺪ؛ و ھﻤﮥ طﻮاﯾﻒ زﻣﯿﻦ ﺑﮫ واﺳﻄﮥ ﺗﻮ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ".
-ﭘﯿﺪاﯾﺶ 3-1 :12

ﺑﮫ اﯾﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ ،اطﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ رود ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻣﯿﺮاث
ﻣﯽﯾﺎﻓﺖ؛ و ھﺮﭼﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود ،رواﻧﮫ ﺷﺪ.
-ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن 8 :11

از ﻣﯿﺎن ﻗﻮﻣﮭﺎی زﻣﯿﻦ ،ﺧﺪا ﻣﺮدی را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﮐﮫ او را اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ.

ﺧﺪا ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻔﺖ ﺧﺎﻧﮫاش را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺑﺮود ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ.
اﺑﺮاھﯿﻢ طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮥ ﺧﺪا ﻋﻤﻞ ﮐﺮد ،و ھﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و اﻣﻮاﻟﺶ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑُﺮد.
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ﺧﺪا وﻋﺪه داد ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﯾﻦ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،و ﭘﺪر ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
و ﺑﻮاﺳﻄﮥ او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﮭﺎی زﻣﯿﻦ را ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ داد .اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻮد ،زﯾﺮا اﺑﺮاھﯿﻢ و ھﻤﺴﺮش ﺳﺎرا،
ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ھﺮ ﺻﻮرت از ﺧﺪا اطﺎﻋﺖ ﮐﺮد و ﻗﻮم ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻌﺎن ﺑُﺮد.
-اﻣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ 5

ﻣﺸﺎھﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ
در درس ﮔذﺷﺗﮫ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﻗوﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑوﺟود آورد .ھﻣﭼﻧﯾن آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ
ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺑرﮐت را ﺑرای ﻗوﻣﮭﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد و ﺧدا را ﺟﻼل ﻣﯽدھد .در اﯾن درس ﺑﮫ واﻗﻌﮫای
ﻣﯽﭘردازﯾم ﮐﮫ ﻗدم ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭﻣﯽ در ﺟﮭت ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾدن ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا را ﻧﺷﺎﻧﮫﮔذاری ﻣﯽﮐﻧد.
از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗوﻣﮭﺎ ،ﺧدا ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺑراھﯾم را ﻓراﺧواﻧد .ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺳﺎرا
ﮔﻔت ﭼﮫ ﭼﯾز از ﺧدا ﺷﻧﯾده ،ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ ﭘﯾش آﻣد.

اﺑراھﯾم :ﻗراره ھﻣﮥ اﺳﺑﺎب و اﺛﺎﺛﯾﮫﻣﺎن را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم و از اﯾﻧﺟﺎ ﺑرﯾم.
ﺳﺎرا :ﻣﮕر ﭼﮫ ﺷده؟
اﺑراھﯾم :ﺧدا اﯾن را از ﻣﺎ ﺧواﺳﺗﮫ.
ﺳﺎرا :ﭼرا ﺑﺎﯾد ﺧدا ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﺑﺧواد؟
اﺑراھﯾم :ﭼون ﺧدا ﻣﯽﺧواد ﻣرا ﭘدر ﻗوم ﺑزرﮔﯽ ﮐﻧﮫ ،و ﻗراره ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺑواﺳطﮥ ﻣن ﺑرﮐت ﺑده.
ﺳﺎرا :وﻟﯽ ﻣﺎ ﮐﮫ ﻓرزﻧدی ﻧدارﯾم.
اﺑراھﯾم :ﻣﯽدوﻧم.
ﺳﺎرا :و ھﯾﭼﮑدوم از ﻣﺎ ھم دﯾﮕﮫ ﺟوان ﻧﯾﺳت.
اﺑﺮاھﯿﻢ :ﻣﯽدوﻧﻢ.
ﺳﺎرا :ﺧﻮب ،ﻗﺮاره ﮐﺠﺎ ﺑﺮﯾﻢ؟
اﺑﺮاھﯿﻢ :اﯾﻦ را ﻧﻤﯽدوﻧﻢ.

اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﮐﺮد ھﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ...ھﯿﭻ ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺪاﺷﺖ .اﻣﺎ ﻗﺪﻣﯽ را ﮐﮫ ﺧﺪا
ﮔﻔﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .و اﻣﺮوز ،اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺪر ﺳﮫ دﯾﻦ اﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮭﻮدﯾﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و اﺳﻼم ،ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻣﯽﺷﻮد 1.ﺑﯽﺷﮏ او ﯾﮑﯽ از ﭘﺮاھﻤﯿﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ طﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﻧﺎم او ﺑﯿﺶ از  260ﺑﺎر
در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس آﻣﺪه ،و اﻏﻠﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﮫای از ﯾﮏ اﯾﻤﺎﻧﺪار ﺑﺰرگ از او ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ.
از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﺑﮫ دو ﻧﮑﺘﮫ درﺑﺎرۀ اﯾﻤﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ﺧﺪا ﻣﺒﺪأ ﭘﯿﺶرﻓﺘﻦ اﯾﻤﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻮد .ﺧﺪا از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ از وطﻨﺶ ﻣﮭﺎﺟﺮت ﮐﻨﺪ و ﮔﻔﺖ او را
ﭘﺪر ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮥ ﻗﻮﻣﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﺑﺮاھﯿﻢ اﯾﻦ روﯾﺎ را در ﺳﺮ ﺧﻮد ﻧﭙﺮوراﻧﺪ
و ﻧﮕﻔﺖ" :اﮔﺮ ﺑﮫ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ آن اﯾﻤﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ )ﯾﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ آن ﺳﺨﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﻢ( ،ﺑﮫ
واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮاھﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ".ﻋﺒﺮاﻧﯿﺎن  1 :11ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﯾﻤﺎن " :ﺑﺮھﺎن آﻧﭽﮫ ھﻨﻮز ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﯿﻢ" اﺳﺖ.
ﺧﺪا اﺑﺮاھﯿﻢ را درﻣﻮرد آﯾﻨﺪهای ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ.
او وﻋﺪهای از ﺧﺪا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد؛ آن را ﺑﺎور ﮐﺮد و طﺒﻖ آن ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد.
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 .2اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﺑﮫ ﺧﺪا ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد2 .ﻗﺮﻧﺘﯿﺎن  7 :5ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺪا اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ "ﺑﺎ اﯾﻤﺎن
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻧﮫ ﺑﺎ دﯾﺪار" .ﻗﺪم زدن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪا
درﻣﻮرد ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻔﺮ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮدش ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﮐﮫ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﺑﺮای ھﻤﮫ ﻗﻮﻣﮭﺎ ﻣﯽﺷﻮد( ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻓﮑﺮش
ھﻢ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ اﯾﻦ آﯾﻨﺪه ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ .ﻓﻘﻂ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﻗﺪم ﺑﻌﺪی ﮐﮫ ﺧﺪا او را ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺘﻨﺶ
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺮک وطﻦ و ﺳﻔﺮ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ دﯾﮕﺮ ،ﮐﺪام اﺳﺖ.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
• ﭼﮫ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﻤﺎن ﻧﻮح )درس  (23و اﯾﻤﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟
• اﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻮدﯾﺪ ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﺪای ﺧﺪا واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﯾﺪ؟ ﭼﺮا؟
• ﭼﮫ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد اﻧﺴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻟﺒﯿﮏ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
اﻓﺴﺴﯿﺎن  10 :2ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ دﺳﺖ ﺧﺪاﯾﯿﻢ ،و آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪهاﯾﻢ ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎی ﻧﯿﮑﯽ را اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ﮐﮫ
"ﺧﺪا از ﭘﯿﺶ ﻣﮭﯿﺎ ﮐﺮد ﺗﺎ در آﻧﮭﺎ ﮔﺎم ﺑﺮدارﯾﻢ" .در اﯾﻦ آﯾﮫ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺎر ﻧﯿﮏ
را از ﭘﯿﺶ ﻣﮭﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮐﺎر ﻧﯿﮏ ﺑﺎ ﺧﺪا ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﯿﺎل اھﺪاف ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺳﺮ
ﻧﻤﯽﭘﺮوراﻧﯿﻢ ،و ﻣﻄﻤﺌﻨﺄ ﻧﻘﺶ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ آن را ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ .ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﻗﺪم ﺑﮫ ﻗﺪم ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ
اﺳﺖ.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﺧﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮش ﻣﯽﺳﭙﺮد .و ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺻﺪای ﺧﺪا را ،ﺑﺪون ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ او،
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪھﯿﺪ .ﺑﺮای ﺑﮭﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺧﺪا ،ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﺑﺎور دارﯾﺪ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎری )ﻣﺜﻸ آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای ﺷﻐﻠﯽ ،ﮔﺸﺘﻦ ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،و ﻏﯿﺮه(
ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮان ھﺪف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ .از ﺧﺪا ﺑﺨﻮاھﯿﺪ اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺪم
ﺑﺮدارﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
• ام .ﺟﯽ .اﯾﺴﺘﻮن" ،اﺑﺮاھﯿﻢ") .ﻓﺮھﻨﮓ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻤﻮدار و ﻧﻘﺸﮫ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﻣﺎس ﻧِﻠﺴﻮن،
.(1897
.(http://www.biblegateway.com/resources/dictionaries/dict_meaning.php?source=1&wid=T0000054).
ﺑﺮداﺷﺖ از ﮔﺎﺳﭙﻞﮐﺎم.ﻧِﺖ 10 ،ﻧﻮاﻣﺒﺮ .2006

• دﮐﺘﺮ ﭼﺎرﻟﺰ ﺳﺘ َﻨﻠﯽ" ،اﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟" )ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ اﯾﻦﺗﺎچ .2006 ،از ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﯿﺤﯽ
ﻧﻮﺷﺘﮥ ﭼﺎرﻟﺰ ﺳﺘﻨﻠﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮﻣﺎس ﻧﻠﺴﻮن ،ﻧَﺸﻮﯾﻞ ،ﺗِﻨِﺴﯽ.(2006 ،
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).(http://www.intouch.org/myintouch/exploring/bible_says/faith/faith_150026.html

ﺑﺮداﺷﺖ  10اﮐﺘﺒﺮ

. 2006
ﭘﺎﯾﭙﺮ" ،اﯾﻤﺎن ﻧﻮح ،اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺳﺎرا") .ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ دﯾﺰاﯾﺮﯾﻨﮓﮔﺎد.(1997 ،
• ﺟﺎن
ِ

(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1997/1001_The_Faith_of_Noah_Abrah
)am_and_Sarah/
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ﺧدا ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﭘﺎرﺳﺎ ﻣﯽﺷﻣﺎرد؟

ﻓﺼﻞ  5درس 27
___________________________________________________
و اﺑرام را ﺑﯾرون ﺑرده ،ﮔﻔت" :ﺑﮫ ﺳوی آﺳﻣﺎن ﺑﻧﮕر و ﺳﺗﺎرﮔﺎن را ﺑﺷﻣﺎر ،اﮔر ﺑﺗواﻧﯽ آﻧﮭﺎ را ﺑﺷﻣﺎری!"
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.
-ﭘﯾداﯾش 6-5 :15

ﺑﺎری ،اﺑراھﯾم و ﺳﺎرا ﻣدﺗﮭﺎ در ﮐﻧﻌﺎن زﻧدﮔﯽ ﮐردﻧد ،اﻣﺎ ھﻧوز ﻓرزﻧدی ﻧداﺷﺗﻧد.
ﺑﺎر دﯾﮕر ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﮔﻔت ﮐﮫ ﻧﺳل او ﻣﺎﻧﻧد ﺳﺗﺎرﮔﺎن آﺳﻣﺎن ﺧواھﻧد ﺑود...ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش.
اﺑراھﯾم ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﺧدا را ﺑﺎور ﮐرد ،و ﺧدا اﯾﻣﺎن او را ﺑراﯾش ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آورد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 5

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
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در درس ﮔذﺷﺗﮫ دﯾدﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻓراﺧوان و وﻋدۀ ﺧدا ﻟﺑﯾﮏ ﮔﻔت .ﺧدا اﺑراھﯾم را ﺧواﻧد
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،
ھﻧوز ﻓرزﻧدی ﻧداﺷﺗﻧد! ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داد ﮐﮫ ﻧﺳل او ﻣﺛل ﺳﺗﺎرﮔﺎن ،ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺷﻣﺎرش
ﺧواھﻧد ﺑود )ﭘﯾداﯾش  .(5 :15اﺑراھﯾم ھﯾﭻ ﻣدرک ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎدی ﻧداﺷت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﺣﺗﯽ ﯾﮏ ﻓرزﻧد داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد ،ﭼﮫ ﺑرﺳد ﺑﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎر .اﻣﺎ اﺑراھﯾم ﮔﻔﺗﮥ ﺧدا را ﺑﺎور ﮐرد ،و ﺧدا اﯾن )اﯾﻣﺎن او( را ﺑراﯾش
ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آورد )ﻣﺣﺳوب ﮐرد( )ﭘﯾداﯾش  .(6 :15اﯾن آﯾﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت،
زﯾرا ﻣﺑﻧﺎی راﺳت اﯾﺳﺗﺎدن اﻧﺳﺎن )درﺳﺗﮑﺎری( در ﺑراﺑر ﺧدا و داﺷﺗن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ اوﺳت.
ﮐﻠﻣﮥ "ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ" 1ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ،اﺧﻼق و اﻧﺻﺎف اﺳت .در اﺻطﻼح ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،ﺷﺧص ﭘﺎرﺳﺎ ،ﺑﯽ-
ﺗﻘﺻﯾر اﺳت .او ﮐﺎﻣل ﯾﺎ "راﺳت" در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻗﺎﻧون ﻣﯽاﯾﺳﺗد .اﻣﺎ ،اﮔر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ورق ﺑزﻧﯾد ،در
روﻣﯾﺎن  10 :3ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ھﯾﭻﮐس ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﯾﺳت ".اﺑراھﯾم ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ھر ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑﻌد از آدم
ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﮔﻧﺎه ﻣﺑﺗﻼ ﺑود )ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ درس  .(18اﮔر زﻧدﮔﯽ اﺑراھﯾم را ﺑﮫ دﻗت ﺑﯾﺷﺗری ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺑﮫ
روﺷﻧﯽ ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ او ﺑﺎ ﮐﺎﻣل ﺑودن ﻓﺎﺻﻠﮥ زﯾﺎدی داﺷت.
ﻓﻘط ﺧدا ﮐﺎﻣل اﺳت! ﻓﻘط او ﻗدوس و ﻋﺎدل اﺳت! و ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻗدوس و ﻋﺎدل اﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮔﻧﺎه را ﺗﺣﻣل
ﮐﻧد ﯾﺎ از آن ﭼﺷم ﺑﭘوﺷد .ﮔﻧﺎه ھﺗﮏ ﺣرﻣت ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺧداﺳت و او در ﻧﮭﺎﯾت ﺑﺎﯾد آن را داوری ﮐﻧد.
ﺳﺎدهﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﮔﻧﺎه ﮔُوهای اﺳت ﮐﮫ ﺑﯾن ﺧدا )ﮐﮫ ﺑدون ﮔﻧﺎه اﺳت( و اﻧﺳﺎن )ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﮑﺎر اﺳت( ،ﺷﮑﺎف
ﻣﯽاﻧدازد.
ﮐﻠﻣﮥ "ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آوردن") 2ﯾﺎ در ﺗرﺟﻣﮫھﺎی دﯾﮕر" :ﻣﺣﺳوب ﮐردن" ﯾﺎ "ﺑﮫ ﺣﺳﺎب آوردن" ( را ﻣﯽﺗوان
اﺻطﻼح ﺣﺳﺎﺑداری ﯾﺎ رﯾﺎﺿﯽ در ﻧظر ﮔرﻓت .اﮔر ﻗرار ﻣﯽﺷد ﺧدا ﺑر اﺳﺎس ﻟﯾﺎﻗت اﺑراھﯾم ،ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ او
را وارﺳﯽ ﮐﻧد ،او ﻣردود ﻣﯽﺷد .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ او ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن داﺷت ،ﺧدا ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ
او ﻧﺑود ،ﺑﮫ ﺣﺳﺎﺑش ﮔذاﺷت.
ﺑرای درک ﺑﮭﺗر ﻣﻔﮭوم "ﭘﺎرﺳﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آوردن" ،داﺳﺗﺎن ﻗﺎﺿﯽای را ﮐﮫ در دوران رﮐود ﺑزرگ اﻗﺗﺻﺎدی
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﻐول ﺧدﻣت ﺑود ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد 3.ﯾﮏ ﺷب ﻣردی را ﺑﮫ دادﮔﺎه اﺣﺿﺎر ﮐردﻧد .ﻣرد ﺑﯾﭼﺎره را
در ﺣﯾن دزدی ﻧﺎن ﺑرای ﺗﻐذﯾﮫ ﺧﺎﻧوادۀ ﮔرﺳﻧﮫاش ،دﺳﺗﮕﯾر ﮐرده ﺑودﻧد .وﻗﺗﯽ آن ﻣرد ﻣﺎﺟرای ﺧود را
ﺗﻌرﯾف ﮐرد ،دل ﻗﺎﺿﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﻟش ﺳوﺧت ،اﻣﺎ ﻗﺎﻧون راه ﻓراری ﺑرای ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻣﯽﮔذاﺷت" .ﺑﺎﯾد ﺗو را ﻣﺟﺎزات
ﮐﻧم .ﻗﺎﻧون اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻗﺎﺋل ﻧﻣﯽﺷود .ده دﻻر ﺟرﯾﻣﮫ ﯾﺎ ده روز زﻧدان ﺑراﯾت ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻧم ".ﺳﭘس ،ﻗﺎﺿﯽ
دلﺳوﺧﺗﮫ دﺳت در ﺟﯾب ﺧودش ﮐرد و ده دﻻر ﺑرای ﺟرﯾﻣﮥ ﻣرد ﭘرداﺧت.
ﻣردی ﮐﮫ ﻧﺎن دزدﯾده ﺑود ،ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ ﻗﺎﺿﯽ را ﻧﭘذﯾرد و ﺑﮫ زﻧدان ﺑرود .اﻣﺎ اﯾن ﮐﺎر را ﻧﮑرد .او
ﺑﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﺑرای ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑرای ﺧودش اﻧﺟﺎم دھد ،اﺗﮑﺎ ﮐرد .ﺑﮫ اﯾن وﺳﯾﻠﮫ آن ﻣرد در ﺑراﺑر
ﻗﺎﻧون "درﺳﺗﮑﺎر ﯾﺎ ﻣﺑرا" ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد )ﺑﮫ ﺷﻣﺎر آﻣد( .اﺑراھﯾم ﻧﯾز ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل )ﻣﺛل ھﻣﮥ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ( در ﺑراﺑر
ﺧدا ﮔﻧﺎھﮑﺎر )ﺗﻘﺻﯾرﮐﺎر( ﺑود .اﻣﺎ اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺧدا اﯾﻣﺎن آورد .اﺑراھﯾم ﻗﺑول ﮐرد ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺎری ﺑرای او ﺑﮑﻧد
ﮐﮫ او ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑرای ﺧودش اﻧﺟﺎم دھد .و ﺑﺎ اﯾن اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد ،در ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت درﺳﺗﮑﺎر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر
آﻣد.
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از درس  20در ﻣورد آدم و ﺣوا ،ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﺧدا وﻋده داد ﯾﮏ روز رھﺎﻧﻧدهای را ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ
ﺗﺎ اﺑد ﺑر ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ ﻏﻠﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد .اﺑراھﯾم ﻧﯾﺎزی ﻧداﺷت ﺑداﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺳراﻧﺟﺎم ﺧدا او را از
ﻋواﻗب ﮔﻧﺎه ﻧﺟﺎت ﻣﯽدھد .اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﺳت ﺧدا ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد از ﻋواﻗب ﮔﻧﺎه ﻧﺟﺎﺗش ﺑدھد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﻣردی ﮐﮫ ﻧﺎن دزدﯾده ﺑود ،اﮔر ﻧﻣﯽﮔذاﺷت ﻗﺎﺿﯽ ﮐﺎری را ﺑراﯾش ﺑﮑﻧد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑرای ﺧودش
اﻧﺟﺎم دھد ،اﺣﻣﻖ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد .اﻣﺎ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺗﻼش دارﻧد ﮐﺎری را ﺑرای ﺧود ﺑﮑﻧﻧد ﮐﮫ
ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑراﯾﺷﺎن اﻧﺟﺎم دھد ،ﯾﻌﻧﯽ ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﺧﺎطر ﻟﯾﺎﻗﺗﺷﺎن در ﺑراﺑر ﺧدا درﺳﺗﮑﺎر ﺑﮫ
ﺣﺳﺎب آﯾﻧد .ﭼرا ﭼﻧﯾن اﺳت؟ ﭼرا ﺣﺗﯽ ﺑﮫ ﻓﮑر ﮐﺳﯽ ﺧطور ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺧودی ﺧود ،ﺑﮫ ﻗدر
ﮐﻔﺎﯾت ﺧوب ﺑﺎﺷد و راﺳت در ﺑراﺑر ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗد؟
• از ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﯾم ،ﻣﯽﺗوان دﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺧواﺳت اﺑراھﯾم را
ﺑرﮐت ﺑدھد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻧظر داﺷت ھرﭼﮫ اﺑراھﯾم ﺑرای ﭘﯾشرﻓﺗن در اﯾن ﺑرﮐت ﺑﮫ آن ﻧﯾﺎز داﺷت،
ﻓراھم ﮐﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮫ ﭼﯾزی را درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ روﺷن ﻣﯽﺳﺎزد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در ﮐﺗﺎب اﻓﺳﺳﯾﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،آﯾﮫای ھﺳت ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻣﯽﮔوﯾد" :زﯾرا ﺑﮫ ﻓﯾض و از راه اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد
 و اﯾن از ﺧودﺗﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﻋطﺎی ﺧداﺳت – و ﻧﮫ از اﻋﻣﺎل ،ﺗﺎ ھﯾﭻﮐس ﻧﺗواﻧد ﺑﮫ ﺧود ﺑﺑﺎﻟد" )اﻓﺳﺳﯾﺎن" .(9-8 :2ﻧﺟﺎﺗﯽ" ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ درﺑﺎرهاش ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﺟﺎت از ﻋﺎﻗﺑت ﮔﻧﺎه اﺳت .اﯾن ﻧﺟﺎت ﯾﮏ ھدﯾﮫ
اﺳت ،ﻧﮫ ﭼﯾزی ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺗواﻧﯾم اﻣﯾد ﺑﮫ ﮐﺳب آن ﯾﺎ ﻟﯾﺎﻗت درﯾﺎﻓﺗش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل اﺑراھﯾم
ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﺑرای ﻋطﺎی ﻧﺟﺎت اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم .ﺑرﺧﻼف اﺑراھﯾم ،اﮐﻧون ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا
آن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد .اﮔر ھﻧوز ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﮑردهاﯾد،
ﺗﺄﺧﯾر دﯾﮕر ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت.
اﻓﺳﺳﯾﺎن  9-8 :2ﺑﮫ طور ﻣﺷﺧص ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻧﺟﺎت از ﮔﻧﺎه اﺳت .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی اﺳت
ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد ،ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑرای ﺧودﻣﺎن ﺑﮑﻧﯾم .ﻣزﻣور 2-1 :127
را ﺑﺧواﻧﯾد و از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را ﺗﻼش دارﯾد ﺑرای ﺧودﺗﺎن اﻧﺟﺎم دھﯾد ﮐﮫ در
ﺣﻘﯾﻘت ﻓﻘط او ﻣﯽﺗواﻧد ﺑراﯾﺗﺎن ﺑﮑﻧد .ﻣﺛل اﺑراھﯾم ﯾﺎ آن ﻣردی ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﻗﺎﺿﯽ ﻗرار ﮔرﻓت ،آﻧﭼﮫ ﺧدا
ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑدھد ،درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد.
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ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﺑدون ھﻣراھﯽ ﺧدا ،ﺑدﻧﺑﺎل اﻧﺟﺎم ﺧواﺳت و ارادۀ او ﻧروﯾد

ﻓﺻل  5درس 28
__________________________________________________

اﻣﺎ ﺳﺎرای ھﻣﺳر اﺑرام ﻓرزﻧدی ﺑرای وی ﻧﯾﺎورده ﺑود .او را ﮐﻧﯾزی ﻣﺻری ﺑود ،ھﺎﺟر ﻧﺎم .ﭘس ﺳﺎرای ﺑﮫ
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.
-ﭘﯾداﯾش 2-1 :16

اﻣﺎ ﭼﮕوﻧﮫ وﻋدۀ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺧواھد ﺷد؟ ﺑرای ﺳﺎرا ،ﻓرزﻧد داﺷﺗن ﻏﯾرﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳﯾد.
او ﺑﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗظر ﺧدا و وﻗت ﻣورد ﻧظر وی ﺷود ،ﮐﻧﯾزش ھﺎﺟر را ﺑﮫ اﺑراھﯾم داد و ھﺎﺟر ﭘﺳری ﺑﮫ
ﻧﺎم اﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑدﻧﯾﺎ آورد .ﺳراﻧﺟﺎم طﺑﻖ وﻋدۀ ﺧدا ،ﺳﺎرا ﻧﯾز ﻓرزﻧدی ﺑرای اﺑراھﯾم ﺑدﻧﯾﺎ آورد .آﻧﮭﺎ او را
اﺳﺣﻖ ﻧﺎﻣﯾدﻧد .و ﺳﺎرا ﺑﺎ ھﺎﺟر و اﺳﻣﺎﻋﯾل رﻓﺗﺎری ﺗﻠﺦ داﺷت .اﺑراھﯾم ﻣﺿطرب ﮔردﯾد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 5

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
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در درس ﮔذﺷﺗﮫ اﯾﻣﺎن اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺧدا را دﯾدﯾم و ھﻣﭼﻧﯾن وﻋدۀ ﺧدا ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ او را ﭘدر ﻗوﻣﯽ ﺑزرگ ﻧﻣﺎﯾد
و اﯾﻧﮑﮫ ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺑواﺳطﮥ او ﺑرﮐت دھد .درس اﻣروز ﻧﮕﺎھﯽ دارد ﺑﮫ ده ﺳﺎل ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اﯾن
وﻋده را اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﺑراھﯾم داد )ﭘﯾداﯾش  .(3-1 :12ﺳﺎرا ،ھﻣﺳر اﺑراھﯾم ﺗﻘرﯾﺑﺄ  75ﺳﺎﻟﮫ اﺳت ،و ھﻧوز
ﻓرزﻧدی ﺑرای اﺑراھﯾم ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﯾﺎورده اﺳت! ﺳﺎرا از ﮔراﻣﯽﺗرﯾن اﻣﺗﯾﺎز زﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗوﺟﮫ و ﻣﺣﺑت
ﺷوھرش را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود ﻣﯽدﯾد ،دﺳت ﺷﺳت و ﮐﻧﯾزش ھﺎﺟر را ﺑﮫ ﺷوھر ﺧود داد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ واﺳطﮥ او
ﺻﺎﺣب ﻓرزﻧد ﺷود و ارادۀ ﺧدا را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد .و اﻟﺑﺗﮫ اﺑراھﯾم ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ ﺑدھد ،اﻣﺎ اﯾن
ﮐﺎر را ﻧﮑرد.
ﮐﺎر اﺣﻣﻘﺎﻧﮥ ﺳﺎرا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻧﺎراﺣﺗﯽ در ازدواج ﺧودش ﺷد ،ﺑﻠﮑﮫ ﮐﺷﻣﮑﺷﮭﺎی ﺣﻣﺎﺳﯽ و ﺗراژدی
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﻧﺎداﻧﯽ او ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ اﻣروز اﺣﺳﺎس ﻣﯽﺷود .اﺳﻣﺎﻋﯾل ﭘﺳر ھﺎﺟر ﭘدر
ﻗوﻣﮭﺎی ﻋرب ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﮔردﯾد و ﭘﺳری ﮐﮫ ﺳﺎرا ﺑﻌدھﺎ ﺑﮫ دﻧﯾﺎ آورد ،ﭘدر ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﺷد .ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗوان
روزی را ﺑدون اﺧﺑﺎر رﺳﺎﻧﮫای درﺑﺎره وﻗﺎﯾﻊ ﺧﺷوﻧت ﺑﺎر ﻣﯾﺎن اﺳراﺋﯾل و اﻋراب ،ﯾﺎ ﻣﺑﺎﺣﺛﮫای درﻣورد ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯾت ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم وﻋده داده ﺑود ،ﮔذراﻧد1.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺑﺤﺜﻤﺎن را اداﻣﮫ دھﯿﻢ ،ﺑﯿﺎد دارﯾﺪ ﮐﮫ در ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آﻧﭽﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﮥ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ،اﻏﻠﺐ در ﻧﻘﺸﮥ واﻻی ﺧﺪا ﺑﺮای ﺑﮫ اﻧﺠﺎم
رﺳﯿﺪن ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺟﺎوداﻧﯽ او ،ﺿﺮورت دارد .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺧﺪا در ﺟﻮاب ﺑﮫ ﮔﺮدنﻓﺮازی ﻣﺮدم در ﺑﻨﺎی
ﺑﺮج ﺑﺎﺑﻞ ،زﺑﺎن آﻧﮭﺎ را ﻣﻐﺸﻮش ﮐﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ھﺮج و ﻣﺮج ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪ و ﺧﺪا ﻣﺮدم را در ﺳﺮاﺳﺮ زﻣﯿﻦ
ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺳﺎﺧﺖ .اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ھﻤﯿﻦ اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﻮﻣﮭﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ .و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا
ﺑﻮاﺳﻄﮥ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﻘﻂ از او ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻤﻊ ﮐﺮدن اﻗﻮام ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و آراﻣﺶ ﺑﺎ ﺧﺪا و در
ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد را ﺟﻼل ﺧﻮاھﺪ داد و ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯽدھﺪ.
واﻗﻌﮫای ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺑﮫ آن ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺸﮭﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ زﻣﯿﻨﮫای ﮐﮫ دارﯾﺪ ،ﺑﮫ راﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻤﮑﺶ را ﻣﺠﺎدﻟﮥ ﻣﯿﺎن "ﻣﺮدم ﺧﻮب" و "ﻣﺮدم ﺑﺪ" ﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﻖ دارﻧﺪ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻄﺎ رﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻤﯿﻘﺘﺮ از اﯾﻨﮭﺎﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ در درس ﺑﻌﺪ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺧﺪا ھﻤﭽﻨﺎن زﻣﺎم اﻣﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ دارد و از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺮای ﺟﻼل ﺧﻮد
اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ! در ﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ اﯾﻦ دو ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺰرگ را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ (1 :ﺧﺪا آﺳﻤﺎن را
ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ھﻤﮥ ﻗﻮﻣﮭﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد 2،و  (2دﺷﻤﻦ اﺻﻠﯽ در ﭘﺸﺖ ھﺮ ﻣﺠﺎدﻟﮫ و ﮐﺸﻤﮑﺸﯽ ﺷﯿﻄﺎن اﺳﺖ3.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
ﺑﺮای ﻣﺎ طﺮح اﯾﻦ ﺳﺌﻮال آﺳﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ" :ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎرا ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ؟" اﻣﺎ ﺳﺎرا ﺑﮫ ھﯿﭻوﺟﮫ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺖ ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻮاﻗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﺳﺎرا ﺳﺨﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ طﺮزﻓﮑﺮی ﮐﮫ او را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر واداﺷﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،زﯾﺮا اﺣﺘﻤﺎﻷ ھﻤﮥ ﻣﺎ ﮔﺎھﯽ ﭼﻨﯿﻦ
اﻓﮑﺎری را در ذھﻨﻤﺎن ﭘﺮوراﻧﺪهاﯾﻢ.
ﺳﺎرا وﻋﺪۀ ﺧﺪا را ﻣﯽداﻧﺴﺖ ،اﻣﺎ اﺣﺘﻤﺎﻷ ﺗﺮدﯾﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯽ از وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ او دارد .اﺣﺘﻤﺎﻷ
اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ ﺑﮫ ﮔﻮﺷﺘﺎن ﺧﻮرده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ" :از ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ ".ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ
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ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﺮوج وظﯿﻔﮫﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺮﺧﻮردی ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﻧﻮع دﯾﺪﮔﺎه ،زﻣﯿﻨﮫای ﺑﺮای ﭘﺮورش
ارادۀ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮﺧﻼف ارادۀ ﺧﺪاﺳﺖ .و ھﻤﯿﻨﮑﮫ راه ﻋﺰم و ارادۀ ﺷﺨﺼﯽ را ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﺮدن
اﻋﻤﺎﻟﻤﺎن و ﺑﺎور درﺳﺖ ﺑﻮدن ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢُ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻋﻤﻞ ﺳﺎرا را ﺑﺎﺷﮑﻮه و از ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺘﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻦ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،در ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﻨﺪھﻤﺴﺮی زﻣﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺳﺎرا ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد او ﻏﯿﺮﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد .ﺗﺎ
وارث ﻣﻮﻋﻮد ،ﭘﺴﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(4 :15ﺧﺪا ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ واﻗﻌﮫ
آن زﻣﺎن ﺧﺪا ﻓﻘﻂ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ٍ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﻔﺖ ،وﻋﺪهای ﮐﮫ ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ داده از طﺮﯾﻖ ﭘﺴﺮی ﮐﮫ ﺳﺎرا ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد ،ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ .(19-15 :17
• آﯾﺎ اﻣﮑﺎن دارد ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ھﻤﺎن ﮐﺎری را ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺳﺎرا ﮐﺮدﻧﺪ؟ دﻟﯿﻞ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ
ﺧﻮد را ﺷﺮح دھﯿﺪ.
• ﻧﻈﺮﺗﺎن درﺑﺎرۀ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞ "از ﺗﻮ ﺣﺮﮐﺖ ،از ﺧﺪا ﺑﺮﮐﺖ" ﭼﯿﺴﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻘﯿﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ؟
• آﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺨﺎطﺮ دارﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺳﺮﮔﺮدان ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻔﺎوت
ﻣﯿﺎن ﻧﻘﺶ ﺷﻤﺎ و ﻧﻘﺶ ﺧﺪا ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﮐﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻘﻄﮫ از داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ،در واﻗﻊ اﺳﻢ ﺳﺎرا ،ﺳﺎرای ﺑﻮد و اﺳﻢ اﺑﺮاھﯿﻢ ،اَﺑﺮام ،ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺨﺎطﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ زﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ درﺳﮭﺎی اﻣﯿﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﻤﯽﭘﺮدازد .اﻣﺎ در رواﯾﺖ ﮐﺘﺎب-
ﻣﻘﺪس ،ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺧﺪا اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  .(15 ،5 :17ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺤﺖاﻟﻠﻔﻈﯽ
ﺳﺎرای" ،زن ﺳﺘﯿﺰهﺟﻮ" اﺳﺖ .اَﺑﺮام ﻧﯿﺰ "ﭘﺪر واﻻﻣﻘﺎم" ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻦ ،ﺧﺪای اﺳﺎﻣﯽ آﻧﮭﺎ
را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .ﺳﺎرا ﯾﻌﻨﯽ "ﺷﺎھﺰاده ﺧﺎﻧﻢ" و اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ "ﭘﺪر ﭘﺮﺛﻤﺮ" ﯾﺎ "ﭘﺪر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺜﯿﺮ" اﺳﺖ.
ﯾﮏ "زن ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮ" ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﺪن ﮐﺎرھﺎ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻣﺤﮫ و ﻓﺮﯾﺒﮑﺎری ﺑﺰﻧﺪ .اﻣﺎ ﯾﮏ "ﺷﺎھﺰاده
ﺧﺎﻧﻢ" اﯾﻦ ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز را دارد ﮐﮫ ﺑﮕﺬارد ﭘﺪرش ،ﭘﺎدﺷﺎه ،ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺮای او ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻼش ﺧﻮدﺷﺎن ﮐﺎرھﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ .اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺮاد را "ﭘﺮﺛﻤﺮ"
ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻣﺰﻣﻮر .(3-1 :127
اﺑﺮاھﯿﻢ )اَﺑﺮام( و ﺳﺎرا )ﺳﺎرای( ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ ﺧﺪا را ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ راه و روش ﺧﺪا را ﺑﺪون ﮐﺎر ﻣﺎوراء
طﺒﯿﻌﯽ او در وﺟﻮدﺷﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺪﻧﺒﺎل راه و روش ﺧﺪا ھﺴﺘﯿﺪ ،از او ﺑﺨﻮاھﯿﺪ آن را ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن دھﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ .اﻣﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﺪون ھﻤﺮاھﯽ ﺧﺪا ،دﻧﺒﺎل
اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﺳﺖ و ارادۀ او ﻧﺮوﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
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.(2006
اﯾنﺗﺎچ،
)ﺧدﻣﺎت
ارادۀ ﺧﺪا".
"ﮐﺸﻒ
• دﮐﺘﺮ ﭼﺎرﻟﺰ ﺳﺘَﻨﻠﯽ،
) .(http://www.intouch.org/myintouch/exploring/bible_says/God_Will/index_129456.htmlﺑﺮداﺷﺖ 10
اﮐﺘﺒﺮ . 2006

ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ دور اﻧداﺧﺗﮫ ﻧﺷد

ﻓﺼﻞ  5درس 29
________________________________________________________
"و اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﺗﻮ را اﺟﺎﺑﺖ ﮐﺮدم :اﯾﻨﮏ او را ﺑﺮﮐﺖ داده ،ﺑﺎرور ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ و او را ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺜﯿﺮ ﺧﻮاھﻢ ﮔﺮداﻧﯿﺪ .او ﭘﺪر دوازده رھﺒﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ از وی ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﻢ آورد .اﻣﺎ
ﻋﮭﺪ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق اﺳﺘﻮار ﺧﻮاھﻢ ﺳﺎﺧﺖ ،ﮐﮫ ﺳﺎرا او را ﺳﺎل دﯾﮕﺮ در ھﻤﯿﻦ وﻗﺖ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺧﻮاھﺪ زاد".
-ﭘﯿﺪاﯾﺶ 21-20 :17

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.
-اﻣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ 5

ﻣﺸﺎھﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ
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در درس ﻗﺒﻞ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺎرا ﺗﻼش ﮐﺮد ﺗﺎ وﻋﺪۀ ﺧﺪا در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ را ﺑﺎ دادن ﮐﻨﯿﺰ ﺧﻮد،
ھﺎﺟﺮ ،ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎزد .و در ﮐﻨﺎر اﯾﻨﮑﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ و اﺳﺤﻖ ھﺮ ﮐﺪام ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺪر ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻋﺮاب و ﻗﻮم
اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻋﻮاﻗﺐ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎری ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺳﺎرا ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻣﺮوز اداﻣﮫ دارد .درﺣﺎﻟﯿﮑﮫ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻷ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن در ﺣﺪ ﯾﮏ درس اﺧﻼﻗﯽ ﺳﺎده ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ،ﺑﮭﺘﺮ
اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﯾﮏ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی "دور اﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ" ،ﯾﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ وﺟﻮدﺷﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ درس اﺧﻼﻗﯽ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﻢ ،از ﺧﺪا ﺟﻠﻮ ﻧﺰﻧﯿﻢ وﮔﺮﻧﮫ
ﻧﺘﺎﯾﺞ آن وﯾﺮاﻧﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در درش ﭘﯿﺶ دﯾﺪﯾﻢ ،ﻣﺎﺟﺮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺎدﮔﯿﮭﺎ ھﻢ ﻧﺒﻮد .ﺧﺪای ھﻤﮥ رﺣﻤﺘﮭﺎ ھﻤﻮاره ﭼﯿﺰی ﺑﺴﯿﺎر
ﻓﺮاﺗﺮ از آﻧﭽﮫ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ،در ﻧﻈﺮ دارد .ﺑﺮاﺳﺎس رواﯾﺖ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس )ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،(8-4 :16ھﻨﻮز
وﻗﺖ زﯾﺎدی از ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪن اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ ھﺎﺟﺮ ﻧﮕﺬﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺎرا ﺷﺮوع ﺑﮫ اﺑﺮاز اﻧﺰﺟﺎر و ﺑﺪرﻓﺘﺎری ﺑﺎ
او ﮐﺮد .ھﺎﺟﺮ از ﻧﺰد ﺳﺎرا ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و "ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ" )ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻈﮭﺮی از ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺑﻮد( در آﻧﺠﺎ از اودﯾﺪار ﮐﺮد و ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎﻣﺶ ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﭘﺮداﺧﺖ .ھﺎﺟﺮ اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب-
ﻣﻘﺪس ﺑﺮﺧﻮردش ﺑﺎ "ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ" را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ،و اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در رواﯾﺖ ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺎﺟﺮ را
ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺻﺪا ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ اﺷﺎرهای ﻧﺸﺪه ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺎ ﺳﺎرا ،ھﺎﺟﺮ را ﺑﮫ اﺳﻢ ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ
او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﺷﺎرۀ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ او" :ﮐﻨﯿﺰ ﺗﻮ" و "ﮐﻨﯿﺰ ﻣﻦ" ﺑﻮده اﺳﺖ 1.در ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ،ھﺎﺟﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ارزش
واﻗﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت او آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ!
ﺳﭙﺲ ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ ھﺎﺟﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺰد ﺳﺎرا ﺑﺎزﮔﺮدد و زﯾﺮ دﺳﺖ او ﻓﺮوﺗﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ وﻋﺪۀ ﺑﺰرﮔﯽ
ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ھﺎﺟﺮ و ﭘﺴﺮش داد .اﯾﻨﮑﮫ از ﻧﺴﻞ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺰرگ و ﺑﯽﺷﻤﺎر ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ 2.ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺑﮫ ھﺎﺟﺮ
ﻧﮕﻔﺖ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ راﺣﺘﯽ در ﭘﯿﺶ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺎد ﻣﻈﻠﻮﻣﯿﺖ او را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ﺧﺪای
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ھﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ او را ﺑﺎزﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و وﺿﻌﯿﺘﺶ را ﻣﯽداﻧﺪ .آﻧﮕﺎه ھﺎﺟﺮ ﺧﺪا را "اِل روﯾﯽ" ﯾﻌﻨﯽ
"ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ" ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ 3.ھﺎﺟﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻧﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻣﯽدھﺪ و ﺧﺪا را ﺑﺎ
اطﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻣﮑﺮم ﻣﯽدارد.
اﻟﺒﺘﮫ در داﺳﺘﺎن ﮐﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻣﯽروﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺳﺎرا در  90ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺳﺤﺎق را ﺑﺪﻧﯿﺎ ﻣﯽآورد .و از ﭘﯿﺪاﯾﺶ
 ،19 :17ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﺳﺤﺎق در واﻗﻊ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪا وﻋﺪۀ ﭘﺮﺷﮑﻮه ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺮﮐﺖ
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﮭﺎ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ او ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ،ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﮫ رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﻧﯿﺰ از ﻧﺴﻞ اﺳﺤﺎق
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و وﺳﯿﻠﮥ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻌﺠﺰهآﺳﺎی اﺳﺤﺎق و وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﻮاﺳﻄﮥ او ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ اوﻗﺎت ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن
رﺑﻂ داده ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﺎ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺮﻋﯽ را از ﻧﻈﺮ دور ﺑﺪارﯾﻢ ﭼﻮن اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط
اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﺧﺪا ھﯿﭻ ﺷﺨﺼﯽ دوراﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ! ھﺮﭼﻨﺪ ﺳﺎرا ﻧﮭﺎﯾﺘﺄ ﺧﻮاھﺎن ﺑﯿﺮون راﻧﺪن ھﺎﺟﺮ و اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
از ﮐﻨﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ھﺎﺟﺮﯾﺎن ﺟﮭﺎن در وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ .و ھﻤﭽﻨﺎﻧﮑﮫ
داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺑﮫ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺪا ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣﺪ ،ﻧﺰد ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن و ﺳﺘﻢدﯾﺪﮔﺎن ...ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ظﺎھﺮأ در ﻧﻘﺸﮥ ﻓﺮﻋﯽ ﮔُﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ...ﯾﻌﻧﯽ ﻧﺰد ھﺎﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﺟﮭﺎن آﻣﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
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• ﺗﻮﺟﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ ھﺎﺟﺮ از ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد؟ در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮐﺪام ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا؟
• اﮔﺮ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻤﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻧﮕﺎه ﻣﺮدم ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺳﺎرا،
ھﺎﺟﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،و اﺳﺤﺎق ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﻮد؟ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آﻧﮭﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﺷﺪ؟ ﮐﺪاﻣﯿﮏ ﻻﯾﻖ اﺣﺘﺮام
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
وﻗﺘﯽ ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ و ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪهای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ 4،راه ﺳﺎدهﺗﺮ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ طﺮف را در ﯾﮏ ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و طﺮﻓﺪار ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺷﻮﯾﺪ .اﻣﺎ درﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﮫ ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﻨﯿﺪ .ﺧﺪا ھﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﮫ طﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .و ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻤﺎن آﻣﻮﺧﺘﮫاﯾﻢ ﮐﮫ
ھﻤﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﺒﻨﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻓﺮوﺗﻨﺎﻧﮫ ﺑﮫ راھﮑﺎر ﺧﺪا ﺑﺮای ﮔﻨﺎه ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ﺧﺪا ﺑﺮوﯾﻢ.
ﺧﺼﻮﻣﺖ ﭘﯿﭽﯿﺪه و ﻋﻤﯿﻘﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﯿﺎن اﻋﺮاب و اﺳﺮاﺋﯿﻞ درﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻣﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺎﯾﺪ.
وﻟﯽ روزی ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ،ھﻤﮥ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮاﺳﺎس
داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ،او ﺻﻠﺤﯽ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧﻮاھﺪ آورد ﮐﮫ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ .در آن زﻣﺎن ﻓﺮ
و ﺷﮑﻮه او ﺗﺠﻠﯿﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!
اﮔﺮ در وﺿﻌﯿﺘﯽ ﻗﺮار دارﯾﺪ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ "دوراﻧﺪاﺧﺘﻨﯽ" از ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺷﺪهاﯾﺪ،
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ درﺳﺖ ﻣﺜﻞ ھﺎﺟﺮ ،ﯾﮑﻨﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ھﻢ رﻓﺘﺎری ﺗﻨﺪ و ﺧﺸﻦ داﺷﺘﮫ اﺳﺖ ،وﻟﯽ
ھﯿﭽﮑﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺎ ﺧﺪا ﻣﺤﺮوم ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ دارد!

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
• اِلروﯾﯽ – ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ .وب ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺮﯾﺴِﭙﺖ آﺳﺘﯿﻦ.
)_god_who_sees.htm

(http://www.preceptaustin.org/el_roi_-

ﺑﺮداﺷﺖ  10اﮐﺘﺒﺮ  .2006ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ روی ﻧﺎﻣﮭﺎ ﺧﺪا را ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
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ﺧﺪا ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد

ﻓﺼﻞ  5درس 30
_____________________________________________________
و اﻣﺎ اﯾﺎﻣﯽ ﭼﻧد ﭘس از اﯾن ﺑدو ﻓرﻣود" :ای اﺑراھﯾم!" ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻟﺑﯾﮏ!" ﮔﻔت" :ﭘﺳرت را ﮐﮫ ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﺳر
ﺗوﺳت و او را دوﺳت ﻣﯽداری ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺣﺎق را ﺑرﮔﯾر و ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻣورﯾﺎ ﺑرو ،و او را در آﻧﺟﺎ ﺑر ﯾﮑﯽ
از ﮐوهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﺧواھم ﮔﻔت ،ﭼون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎمﺳوز ﺗﻘدﯾم ﮐن".
-ﭘﯾداﯾش 2-1 :22

آﻧﮕﺎه دﺳت دراز ﮐرد و ﭼﺎﻗو را ﮔرﻓت ﺗﺎ ﭘﺳر ﺧود را ذﺑﺢ ﮐﻧد .اﻣﺎ ﻓرﺷﺗﮥ ﺧداوﻧد از آﺳﻣﺎن وی را ﻧدا در
داد" :اﺑراھﯾم! اﺑراھﯾم!" ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﻟﺑﯾﮏ!" ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت" :دﺳت ﺑر ﭘﺳر دراز ﻣﮑن و ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧداﺷﺗﮫ
ﺑﺎش! اﮐﻧون ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯽﺗرﺳﯽ ،زﯾرا ﭘﺳرت ،آری ﯾﮕﺎﻧﮫ ﭘﺳرت را ،از ﻣن درﯾﻎ ﻧداﺷﺗﯽ ".اﺑراھﯾم
ﺳر ﺑﻠﻧد ﮐرد و ﭘﺷت ﺳرش ﻗوﭼﯽ را دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮭﺎﯾش در ﺑوﺗﮫای ﮔرﻓﺗﺎر ﺷده ﺑود .اﺑراھﯾم رﻓﺗﮫ ،ﻗوچ را
ﮔرﻓت و آن را ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺳرش ،ﭼون ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻣﺎمﺳوز ﺗﻘدﯾم ﮐرد .ﭘس اﺑراھﯾم آن ﻣﮑﺎن را ‘ﺧداوﻧد ﻓراھم
ﺧواھد ﮐرد’ ﻧﺎﻣﯾد.و ﺗﺎ اﻣروز ﻧﯾز ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود" :ﺑرﮐوه ﺧداوﻧد ،ﻓراھم ﺧواھد ﺷد".
-ﭘﯾداﯾش 14-10 :22
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و ھر دو ﺑﺎ ھم ﺑﮫ ﻣﮑﺎن ﻣﻘرر رﻓﺗﻧد .در آﻧﺟﺎ ﻣذﺑﺢ را آﻣﺎده ﮐردﻧد و ھﯾزم را ﺑر آن ﭼﯾدﻧد.
ﺧدا ھﻧوز ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﻓراھم ﻧﮑرده ﺑود .ﭘس اﺑراھﯾم ﭘﺳرش را ﺑﺳت و ﺑر ﻣذﺑﺢ ﮔذاﺷت.
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.
و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺧدا ﺑﮫ ﺟﺎی ﭘﺳر آﺑراھﯾم ،ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻓراھم ﮐرد.
اﯾن ﺗﺻوﯾری از آن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا روزی ﺑرای ﮔﻧﺎه ﺑﺷر ﻓراھم ﻣﯽﮐرد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 5

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
اﯾﻦ درس درﺑﺎرۀ ﯾﮑﯽ از ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ داﺳﺘﺎﻧﮭﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﺳﺖ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﺧﺪا را دوﺳﺖ
ﻣﯽداﺷﺖ و دھﮭﺎ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺴﻠﯿﻢ و اﻣﺎﻧﺖ ،ﭘﯿﺮو او ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ،ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮدم را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد ،از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮری ﺑﮑﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ ﻣﺤﺒﻮﺑﺶ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﮕﺬراﻧﺪ.
از اﯾﻨﮭﺎ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﮔﺮ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺤﺎق ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺪا وﻋﺪه داد ﺑﻮاﺳﻄﮥ او ھﻤﮥ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﺮﮐﺖ
دھﺪ! او ﻧﮫ ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪ اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ اﻣﯿﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺮ آن ﻣﺬﺑﺢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﭼﮫ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را درک ﮐﻨﯿﻢ؟
داﺳﺘﺎن اﻣﺮوز در ظﺎھﺮ ،ﺑﺴﯿﺎر در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آن ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﮫ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس درﺑﺎرۀ ﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن
داده اﺳﺖ .اﻣﺎ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در درﺳﮭﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ھﻢ ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدهاﯾﻢ ،ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﮔﺎھﯽ ﻣﺎ را و درﮐﻤﺎن را ﺑﮫ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﯽﮐﺸﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ اھﻤﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺑﺮاﺳﺎس آﻧﭽﮫ "ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ" ﯾﺎ ظﺎھﺮأ در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻓﻮری ﻧﺘﯿﺠﮫﮔﯿﺮی ﻧﮑﻨﯿﻢ .ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ،ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺪا
در ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ و ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ درک ﺑﻨﯿﺎدی ،ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﺑﺮرﺳﯽ داﺳﺘﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ و اﺳﺤﺎق ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.
ﭘﯿﺪاﯾﺶ  1 :22ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا اﺑﺮاھﯿﻢ را "آزﻣﻮد" .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ دو ﺻﻮرت ﺑﮫ ھﺮ آزﻣﻮن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .اﮐﺜﺮ
ﻣﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﮭﺎی ﻣﺪرﺳﮫ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﯾﻢ .اﯾﻨﮕﻮﻧﮫ آزﻣﻮﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺟﮥ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻮﺿﻮع درﺳﯽ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮐﺜﺮأ ﺑﺎ دﻟﺸﻮرۀ ﺟﻮاب اﯾﻦ آزﻣﻮﻧﮭﺎ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯿﻢ .اﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ آزﻣﻮن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺠﺎی
ﻋﻤﻠﮑﺮدﻣﺎن ،ھﻮﯾﺖ ﻣﺎ را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ .ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﻌﻤﻮﻷ ﻓﻠﺰات را آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ درﺟﮥ ﺧﻠﻮﺻﺸﺎن را
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻓﻠﺰ ﻣﺮﺑﻮطﮫ ھﯿﭻ ﮐﺎری ﺑﺮای ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮑﻨﺪ .ﯾﺎ ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽ
دارد .اﯾﻦ ﻧﻮع آزﻣﻮن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺎھﯿﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﻮﻧﺪه را ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ.
ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺧﺪای آزﻣﺎﯾﺸﮕﺮ ھﻤﺎن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ او را ﺑﺮای آزﻣﻮن آﻣﺎده ﮐﺮده
اﺳﺖ .اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻠﺰ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آﺗﺶ ﺗﺼﻔﯿﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ھﻤﮥ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼﯽھﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود،
ﺳﺎﻟﮭﺎ از آﺗﺶ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻤﺎن ﮔﺬﺷﺘﮫ ،و ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ﺗﺼﻔﯿﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﺪا ھﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺒﺎدا
اﺑﺮاھﯿﻢ از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ .در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻄﺮی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺧﺪا دﻗﯿﻘﺄ ﻣﯽداﻧﺴﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﭼﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،او ھﻤﻮاره ﺧﺪا را در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﻗﺮار ﻣﯽداد ،ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺴﺮش .ﺧﺪا ھﻮﯾﺖ
اﺑﺮاھﯿﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺖ ،اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ آن را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ! زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﮔﻮاھﯽ اﺳﺖ از آﻧﭽﮫ ﺧﺪا
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﺮدی ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ ﮐﮫ از ﺻﻤﯿﻢ ﻗﻠﺐ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ ھﺮﻗﯿﻤﺘﯽ از او در ھﺮ ﮐﺠﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
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داﺳﺘﺎن ﺑﮫ طﻮر ھﯿﺠﺎناﻧﮕﯿﺰی اﯾﻤﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﺮای ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارد...و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺧﺪا را ﺟﻼل
ﻣﯽدھﺪ.
اﻟﺒﺘﮫ ،ﻣﺜﻞ ھﺮ داﺳﺘﺎن دﯾﮕﺮ ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﻣﯽﺗﻮان از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎ و درﺳﮭﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ در ﺧﺎﺗﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫﻣﺎن از داﺳﺘﺎن ﺧﺪا ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻗﻮﭼﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺟﺎی اﺳﺤﺎق
را ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﺸﺎﻧﮫای ﻧﺒﻮﺗﯽ از رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را از ﮔﻨﺎه آزاد ﻣﯽﮐﻨﺪ 1.درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺸﯽ
ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﺮای آدم و ﺣﻮا ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد ،و ﮐﺸﺘﯽای ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﻮح آﻣﺎده ﻧﻤﻮد ،اﯾﻦ ﺗﺪارک اﻟﮭﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﺎدآور دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺠﺎت ﺑﺪھﯿﻢ" .او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺻﺨﺮه و ﻧﺠﺎت ﻣﻦ اﺳﺖ" )ﻣﺰﻣﻮر
.(2 :62

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
• اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﮫ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن را در ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ اﻣﯿﺪ ﯾﺎ در ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ،ﭼﮫ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دﺳﺖ
داد؟
• آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻋﺠﯿﺐ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی از اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﺨﻮاھﺪ؟ دﻟﯿﻞ ﺟﻮاب ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽﺗﺎن را
ﺷﺮح دھﯿﺪ.
• اﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﭼﮫ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟ ﭼﺮا؟
• ﺧﺪا ﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﻣﺜﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ 2،ھﻤﻮاره ﺑﺮای آزﻣﻮﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ در راه زﻧﺪﮔﯿﻤﺎن از ﻣﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آﻣﺎده ﻣﯽ-
ﺳﺎزد .آﯾﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﯽ روﺑﺮو ھﺴﺘﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ او ﭼﮕﻮﻧﮫ از ﻗﺒﻞ ﺷﻤﺎ را آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﺧﺪا
از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭼﮫ اﺳﺘﻔﺎدهای ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن آﻧﭽﮫ در زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ ﺳﺎﺧﺘﮫ ،ﻣﯽﮐﻨﺪ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
اﺳﺤﻖ در ﺣﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻣﺤﻞ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺪرش ﭘﺮﺳﯿﺪ" :ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎمﺳﻮز ﮐﺠﺎﺳﺖ؟" اﺑﺮاھﯿﻢ ﺟﻮاب
داد" :ﺧﺪا ﺑﺮۀ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد 3".وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺬﺑﺢ رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ھﻨﻮز ﺧﺒﺮی از ﺑﺮه ﻧﺒﻮد.
وﻗﺘﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺴﺮش را ﺑﺴﺖ و ﺑﺮ ﻣﺬﺑﺢ ﮔﺬاﺷﺖ ...ﺑﺎز ﺑﺮهای در ﮐﺎر ﻧﺒﻮد ! ﺣﺘﯽ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﭼﺎﻗﻮﯾﺶ
را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و دﺳﺘﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد...ھﻢ ھﻨﻮز ﺑﺮهای در آﻧﺠﺎ ﻧﺒﻮد! اﻣﺎ درﺳﺖ ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ او ﭘﺴﺮش را
ذﺑﺢ ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪا او را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮد و ﻗﻮﭼﯽ را ﮐﮫ در ﺑﯿﺸﮫ ﻧﮭﺎده ﺑﻮد ،ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داد.
اﺑﺮاھﯿﻢ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﺪ" :ﺧﺪا ﺑﺮه را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد"؟ او در ﺳﺎﻟﮭﺎﯾﯽ
ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻤﯽ را آﻣﻮﺧﺖ و آن اﯾﻨﮑﮫ :ﺧﺪا ھﻤﻮاره ھﺮﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای
ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺮای آن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺣﺎﻻ اﯾﻦ ﮐﺎر ھﺮﻗﺪرھﻢ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار ﺑﺮﺳﺪ .او
ھﺮﮔﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد را زﯾﺮﭘﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد و از ﻣﺎ ھﻢ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﺎﻣﺤﮫای ﮐﻨﯿﻢ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﻮد
را زﯾﺮﭘﺎ ﺑﮕﺬارﯾﻢ.
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آﯾﺎ ﺧﺪا از ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰی ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،او ھﺮﭼﮫ را ﮐﮫ ﻻزم دارﯾﺪ
ﺑﺮاﯾﺘﺎن راھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺘﻦ در اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا اداﻣﮫ دھﯿﺪ .ﺑﮫ ﺧﺪا اﺟﺎزه دھﯿﺪ ﺷﻤﺎ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺻﺪای او را ﻣﯽﺷﻨﻮد و ﺑﺎ اﯾﻤﺎن و اطﻤﯿﻨﺎن از او اطﺎﻋﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
• ﺳﺎﯾﺖ  ،BibleGateway.comﺧدﻣﺎت ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﮑﺎﺗﺑﺎت اﻧﺟﯾل ،ﻓراھم ﮐﻧﻧدۀ ﺗﻔﺳﯾر آﻧﻼﯾن
ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺗﻔﺳﯾر اﯾن ﺳﺎﯾت را درﻣورد آزﻣﺎﯾش اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺷرح زﯾر
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد:
ﮐﻧد
ﻗرﺑﺎﻧﯽ
را
اﺳﺣﺎق
ﻣﯽدھد
دﺳﺗور
اﺑراھﯾم
ﺑﮫ
 .1ﺧدا
(http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/?action=getComment
(i.1.22.1=aryText&cid=18&source=2&seq

 .2اﯾﻣﺎن و اطﺎﻋت اﺑراھﯾم از ﻓرﻣﺎن اﻟﮭﯽ
(http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/index.php?action=getCo
mmentaryText&cid=18&source=2&seq =i.1.22.2).

 .3ﻗرﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕری ﮐﮫ ﺑﺟﺎی اﺳﺣﺎق ﻓراھم ﺷده اﺳت

(http://www.biblegateway.com/resources/commentaries/index.php?action=getComment
aryText&cid=18&source
=2&seq=i.1.22.3).

اﺑراھﯾم – داﻧﺳﺗن ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﯾش از ﺷروع
ﻓﺼﻞ  6درس 31
________________________________________________________
آﻧﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ او ﻓﺮﻣﻮد" :ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺪان ﮐﮫ ﻧﺴﻞ ﺗﻮ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و
در آﻧﺠﺎ اﯾﺸﺎن را ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺘﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﺮ آن ﻗﻮم ﮐﮫ
اﯾﺸﺎن ﺑﻨﺪﮔﯽ آﻧﮭﺎ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺧﻮاھﻢ رﺳﺎﻧﯿﺪ ،و اﯾﺸﺎن ﭘﺲ از آن ﺑﺎ اﻣﻮال ﻓﺮاوان ﺑﯿﺮون ﺧﻮاھﻨﺪ
آﻣﺪ .وﻟﯽ ﺗﻮ ﺑﮫ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﺰد ﭘﺪران ﺧﻮﯾﺶ ﺧﻮاھﯽ رﻓﺖ و در ﮐﮭﻨﺴﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﮑﻮ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺧﻮاھﯽ ﺷﺪ".
-ﭘﯿﺪاﯾﺶ 15-13 :15

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.
-اﻣﯿﺪ ،ﻓﺼﻞ 6
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در درﺳﮭﺎی  30-26اﺑﺮاھﯿﻢ و ﺑﻌﻀﯽ از اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﺎد
دارﯾﺪ ،ﺧﺪا اﺑﺮاھﯿﻢ را ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ و ﺑﮫ او وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ داد و اﯾﻨﮑﮫ او ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻗﻮﻣﮭﺎ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﭘﯿﺶ
از اﯾﻨﮑﮫ ﺟﻠﻮﺗﺮﺑﺮوﯾﻢ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت درﻣﻮرد وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ ﺧﺪا ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
 .1ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﮐﺖ ﺑﮫ واﺳﻄﮥ اﺑﺮاھﯿﻢ آﻣﺪ ،اﻣﺎ ھﺮﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﺨﻮاھﺪ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .2ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس اﯾﻦ وﻋﺪۀ ﺑﺮﮐﺖ را ﯾﮏ ﻋﮭﺪ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ 1.ﻋﮭﺪی ﮐﮫ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﻨﺪد ،ﯾﮏ وﻋﺪۀ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ .ﺧﺪا ھﺮﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آورد.
 .3ﺧﺪای ازﻟﯽ و اﺑﺪی ،داﻧﺎی ﻣﻄﻠﻖ و ﻗﺎدر ﻣﺘﻌﺎل 2،ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم آن ،ﺗﻼش ﮐﻨﺪ.
او ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺟﺰﺋﯿﺎت را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﭼﻨﺪ درس آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ
آﺷﮑﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
در اداﻣﮥ دروس اﻣﯿﺪ ،ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ھﻤﯿﻦ "ﻧﻮع" وﻋﺪه را ﺑﺎ اﺳﺤﺎق ﭘﺴﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ و ﯾﻌﻘﻮب ﭘﺴﺮ اﺳﺤﺎق
ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﻣﻨﻈﻮر از "ﻧﻮع" در دروس اﻣﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﭼﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا ﺑﮫ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ اﯾﻦ وﻋﺪه را
ﺗﮑﺮار ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ در اﺻﻞ ھﻤﯿﻦ وﻋﺪه ﺑﮫ ﻧﺴﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ وارد ﻋﮭﺪ ﺧﺪا ﺑﺎ
اﺑﺮاھﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﻗﺒﻸ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ وﻋﺪه از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﺶ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪا ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺮای درک ﺑﮭﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  15ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺪا ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ را
اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ )درس  .(27در ھﻤﯿﻦ ﺑﺎب ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺧﺪا ﭘﺲ از آﻧﮑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺧﻮاﺑﯽ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮورﻓﺖ ،ﺑﮫ
او روﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت ھﺮآﻧﭽﮫ ﺑﻌﺪھﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در طﻮل ﻋﻤﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻠﮑﮫ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن را ،ﻧﺸﺎن داد ! اﯾﻦ روﯾﺎ در آﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣﺪه ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﺰﺋﯽ آن ﺗﻮﺟﮫ
ﮐﻨﯿﺪ.
•
•
•
•
•

ﻧﺴﻞ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
آﻧﮭﺎ ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد و ﺗﺤﺖ ظﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ ﻗﻮﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،داوری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از داوری ﺧﺪا ،ﻧﺴﻠﮭﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﻣﻮال ﻓﺮاوان ﺗﺮک ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻋﻤﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ در ﮐﮭﻨﺴﺎﻟﮕﯽ ﻧﯿﮑﻮ و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ روﯾﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ،ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ اﺳﺤﺎق و ﭘﯿﺶ از اﯾﻨﮑﮫ ﺧﺪا ﯾﮏ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
را ﺑﺠﺎی اﺳﺤﺎق ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ داده ﺷﺪ .ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ھﺮ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺑﻔﮭﻤﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻨﻘﺪر ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺳﺤﺎق ﺑﮕﻮﯾﺪ" :ﺧﺪا ﺑﺮۀ
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ".اﺑﺮاھﯿﻢ ﭘﺎﯾﺎن را ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع دﯾﺪه ﺑﻮد .او ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﮫ زﻧﺪه ﻧﮕﺎه
داﺷﺘﻦ اﺳﺤﺎق ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪۀ ﺧﺪا ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ،اداﻣﮥ زﻧﺪﮔﯽ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ درک آن ﭼﯿﺰی
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﺪا ﻗﺒﻸ ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد.
در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪۀ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺪا روﯾﺎی اﺑﺮاھﯿﻢ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮫ را ﺷﻨﯿﺪه
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ" :ﺧﺪا در ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﮭﻔﺘﮫ اﺳﺖ ".اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در اﻧﺘﮭﺎی اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺷﻮاھﺪ ﺑﺰرگ ﺣﻀﻮر و ﻗﺪرت ﺧﺪا را ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.
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• آﯾﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﮫ ﺧﺪا ﻧﻘﺸﮫای ﺑﺎ ﺷﺮح ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺮای اﯾﻦ دﻧﯿﺎ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮدم آن دارد ،ﺣﺎﺋﺰ
اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ؟
• ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ ﺧﺪا ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ روﯾﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ آﯾﻨﺪه داد ،اﺑﺮاھﯿﻢ اﻧﺘﮭﺎی ﮐﺎر را از ھﻤﺎن
اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد .از طﺮﯾﻖ وﻋﺪهھﺎی ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ،ﺧﺪا ﺑﮫ ھﺮ ﻓﺮدﮐﮫ ﺑﮫ او اﻋﺘﻤﺎد دارد ،اﻧﺘﮭﺎی داﺳﺘﺎن
زﻧﺪﮔﯽاش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻋﻤﺮی ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﻤﺎن ﺑﮫ ﺧﺪا ﺳﭙﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ ،در آﺳﻤﺎن و ھﻤﺮاه
او ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ .داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دارد؟
• ﺑﺎ وﺟﻮد وﻋﺪهھﺎی ﺧﺪا ،آﯾﺎ ھﯿﭽﻮﻗﺖ ﻧﮕﺮان آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ؟ ﭼﺮا؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
وﻗﺘﯽ ﺧﺪا وﻋﺪهای ﻣﯽدھﺪ ،ھﺮﭼﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ آورد .او اﻓﺮاد و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻻزم
ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻮﻣﮭﺎ را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآورد .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎ ھﻤﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻠﺒﯽ ،ﺻﺪھﺎ وﻋﺪهای را ﮐﮫ ﺧﺪا
در ﮐﻼم ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ او اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮﮐﻞ دارﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ وﻋﺪهھﺎی او اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﺪ و
آراﻣﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،و ﺑﺪاﻧﯿﺪ او ھﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧﻮد اﻣﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
• دﮐﺘﺮ ﭼﺎرﻟﺰ ﺳﺘ َﻨﻠﯽ" ،وﻋﺪهھﺎی ﺧﺪا" .ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ-ﺗﺎچ.
)(http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm
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ﻓﺻل  6درس 32
___________________________________________________
"ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ ﺑﺪ ﺑﺮای ﻣﻦ داﺷﺘﯿﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺪا ﻗﺼﺪ ﻧﯿﮏ از آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﮐﺎری ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺮدﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﮫ اﻣﺮوز ﺷﺪه اﺳﺖ.
-ﭘﯿﺪاﯾﺶ 20 :50

ﯾﻌﻘوب دوازده ﭘﺳر داﺷت ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ را ﮐﮫ ﻧﺎﻣش ﯾوﺳف ﺑود ،ﺑﺳﯾﺎر دوﺳت ﻣﯽداﺷت .ﺑرادران ﯾوﺳف
ﺑﮫ او ﺑﺳﯾﺎر ﺣﺳﺎدت ﻣﯽﮐردﻧد .ﭘس ﯾوﺳف را ﮔرﻓﺗﻧد و در ﭼﺎھﯽ اﻧداﺧﺗﻧد .آﻧﮕﺎه او را ﺑﮫ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳرزﻣﯾن ﻣﺻر ﻣﯽرﻓﺗﻧد ،ﻓروﺧﺗﻧد .ﺑرادران ﯾوﺳف ،ﻟﺑﺎس او را ﺑﺎ ﺧون آﻏﺷﺗﮫ ﮐردﻧد ،و ﺑﮫ ﭘدرﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد
ﮐﮫ ﺣﯾواﻧﯽ وﺣﺷﯽ ﯾوﺳف را ﺧورده اﺳت.
ﯾوﺳف ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺑرده وارد ﻣﺻر ﺷد .اﻣﺎ در آﻧﺟﺎ ،ﺧدا او را ﺑﮫ ﺧدﻣت اﻓراد ﻗدرﺗﻣﻧدی ﮔﻣﺎﺷت .ﭘس
از ﻣدﺗﯽ ،ﯾوﺳف ﺑﮫ ﺣﺿور ﻓرﻣﺎﻧروای ﻣﺻر ،ﮐﮫ ﻓرﻋون ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد ،اﺣﺿﺎر ﮔردﯾد .از ﯾوﺳف ﺧواﺳﺗﻧد
روﯾﺎﯾﯽ را ﺗﻌﺑﯾر ﮐﻧد .ﺧدا ﺑﮫ او ﺗﻌﺑﯾر درﺳت را در ﻣورد ﻗﺣطﯽ ﺑزرﮔﯽ داد ﮐﮫ ﻗرار ﺑود زﻣﯾن را درﺑرﮔﯾرد.
ﯾوﺳف رﺿﺎﯾت ﻓرﻋون را ﺟﻠب ﮐرد ،و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻗدرت زﯾﺎدی در ﺳرزﻣﯾن ﻣﺻر ﺑﮫ او داده ﺷد.
و اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻗﺣطﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷد ،ﺧﺎﻧوادۀ ﯾوﺳف در ﺳرزﻣﯾن ﮐﻧﻌﺎن رﻧﺞ زﯾﺎدی ﮐﺷﯾدﻧد .اﻣﺎ ﯾوﺳف
اﻧﺑﺎرھﺎی ﻣﺻر را ﭘُر ﮐرده ﺑود .ھرﭼﻧد ﺑرادران ﯾوﺳف ﺑﮫ او ﺧﯾﺎﻧت ورزﯾده ﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﺑﺎز ھم ﻋﻣﯾﻘﺄ
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ﺧﺎﻧوادهاش را دوﺳت ﻣﯽداﺷت .ﺑﺧﺎطر ﻣوﻗﻌﯾت واﻻﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﯾوﺳف اﻋطﺎ ﮐرده ﺑود ،ﺗﻣﺎﻣﯽ اﻋﺿﺎی
ﺧﺎﻧوادهاش ﻓرﺻت ﯾﺎﻓﺗﻧد ﮐﮫ از ﮔرﺳﻧﮕﯽ ﺑﮕرﯾزﻧد ،ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑروﻧد و در آﻧﺟﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب
ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﺧدا وﻋده داده ﺑود ﺑواﺳطﮥ اﯾﺷﺎن ﻗوﻣﮭﺎی دﯾﮕر را ﺑرﮐت ﺧواھد داد ،ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﻧﻘل ﻣﮑﺎن ﮐردﻧد
ﮐﮫ از آن ﺧودﺷﺎن ﻧﺑود.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 6

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺶﭘﮋوھﺎن ﮐﺘﺎبﻣﻘﺪس ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺎﯾﮫای از رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺪاﺳﺖ ،ﮐﮫ در
ﻓﺼﻠﮭﺎی آﯾﻨﺪۀ دروس اﻣﯿﺪ ﺑﮫ او ﺧﻮاھﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در واﻗﻊ ،ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎی ﻣﯿﺎن ﯾﻮﺳﻒ و آن رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ھﻢ ﯾﻮﺳﻒ و ھﻢ رھﺎﻧﻨﺪۀ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﻣﻮﻋﻮد1...

ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﭘﺪرﺷﺎن  ،ﻧﺰد ﺑﺮادران ﺧﻮد ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ – ﺑﺮادران ﯾﻮﺳﻒ از او ﻧﻔﺮت داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
او را ﺑﮑﺸﻨﺪ ،و ﻣﺘﻌﻠﻘﺎن رھﺎﻧﻨﺪه ﻧﯿﺰ او را رد ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺻﺪد ﮐﺸﺘﻨﺶ ﺑﻮدﻧﺪ.
)ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  13 :37ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﯾﻮﺣﻨﺎ  ،3 :7ﻟﻮﻗﺎ .(47 :20
رداﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ از آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.
)ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،24-23 :37ﯾﻮﺣﻨﺎ .(24 :19
ﻣﺪﺗﯽ را در ﻣﺼﺮ ﮔﺬراﻧﺪﻧﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،28-25 :37ﻣﺘﯽ (15-14 :2
ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،28 :37ﻣﺘﯽ .(15 :26
ﺑﮫ زﻧﺠﯿﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ )ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﮫ ﻣﺰﻣﻮر  ،18 :105ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،20 :39ﻣﺘﯽ .(2 :27
وﺳﻮﺳﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،10-7 :39ﻣﺘﯽ .(11-1 :4
ﺑﮫ دروغ ﻣﻮرد ﺗﮭﻤﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،17-16 :39ﻣﺘﯽ .(59 :26
ﺑﺎ دو زﻧﺪاﻧﯽ دﯾﮕﺮ در ﯾﮏ ﺟﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ھﻼﮐﺖ رﻓﺖ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،22-2 :40ﻟﻮﻗﺎ .(43-32 :23
ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن را از ﺳﻦ ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،46 :41ﻟﻮﻗﺎ .(23 :3
ﭘﺲ از دوران رﻧﺞ ،ﺧﺪا ﺳﺮاﻓﺮازﺷﺎن ﮐﺮد.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،43-41 :41ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﺎن .(11-9 :2
ﺻﺪﻣﮫزﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،15-1 :45ﻟﻮﻗﺎ .(34 :23
ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺧﺪا ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﯿﺎری را ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ.
)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،7 :45ﻣﺘﯽ  ،21 :1ﻣﺮﻗﺲ .(45 :10
درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺷﺮارت را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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)ﭘﯿﺪاﯾﺶ  ،20 :50روﻣﯿﺎن .(28 :8
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ و رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺑﮫ ﺷﺒﺎھﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻤﮥ ﺷﺒﺎھﺘﮭﺎی
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﺗﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دھﻨﺪ .ھﻢ ﯾﻮﺳﻒ و ھﻢ رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺑﮫ ھﺪﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ از آن ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺒﻮد .آﻧﮭﺎ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﻧﻘﺸﮥ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ،و ﺑﺎ آن ﻧﻘﺸﮫ ھﻤﮑﺎری
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﯾﻮﺣﻨﺎ  38 :6ﺳﺨﻨﺎن رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد اﯾﻨﻄﻮر ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ" :زﯾﺮا از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﻧﯿﺎﻣﺪهام ﺗﺎ ﺑﮫ
ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ آﻣﺪهام ﺗﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻢ".
در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﮫ ﺷﻮاھﺪی در ﻣﻮرد ﻗﺪرت ھﺪﻓﻤﻨﺪ اﻟﮭﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎﺟﺮاھﺎی زﻧﺪﮔﯽ او را ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽﮐﺮد .ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﮔﯽ ﮐﮫ در ﯾﮏ رود ﺑﺰرگ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻗﺪرت ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮭﯽ در
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻮد .و ﺑﺎ ھﺮ واﻗﻌﮫای ﮐﮫ در زﻧﺪﮔﯿﺶ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد )ﺣﺘﯽ وﻗﺎﯾﻊ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار( ،در ﻋﻮض ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ،ﺧﻮد را ﺑﮫ آن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺧﺪا از زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﻧﻘﺸﮫای را ﮐﮫ از
ﻗﺒﻞ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ،ﯾﻮﺳﻒ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﺟﻼل دھﺪ.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
• از زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﮫ ﻧﮑﺎﺗﯽ را درﺑﺎرۀ ﺧﺪا و ارﺗﺒﺎطﻤﺎن ﺑﺎ او ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ؟
• ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﭼﺮا ﺧﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻮﺳﻒ را ﭼﻨﺎن ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﮫ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ رھﺎﻧﻨﺪۀ ﻣﻮﻋﻮد ﺧﺪا اﯾﻨﮭﻤﮫ ﺷﺒﺎھﺖ
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ؟
• ﺧﺪا ھﺮ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ ھﺪﻓﯽ ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ )اﻓﺴﺴﯿﺎن  .(10 :2در ﺣﯿﻦ ﻣﺮور ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﯾﻮﺳﻒ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ
اﯾﻦ ھﺪف را درﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﻣﺎ ﯾﻮﺳﻒ ﭼﮫ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﻮﺳﻒ ﻧﯿﺰ ھﻤﻮاره ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﯾﺎ
دﻟﯿﻞ وﻗﺎﯾﻌﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد ،ﻣﯽﻓﮭﻤﯿﺪ؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
ﺷﺎﯾﺪ ھﻨﻮز ھﺪف زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﯾﺎ دﻟﯿﻞ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﺪاﻧﯿﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ھﺪف ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ در ھﻤﮥ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮭﯽ،
ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺧﺪا را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﺣﻀﻮر ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪۀ او اطﻤﯿﻨﺎن دارﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ،
ﺣﺘﻤﺄ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا در ﺧﺎﺗﻤﮥ اﯾﻦ راھﻨﻤﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺎ ﺧﺪا ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮاری را وارد زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ،از ﯾﻮﺳﻒ ﺳﺮﻣﺸﻖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺧﺪا در ﺷﻤﺎ و ﺑﮫ واﺳﻄﮥ ﺷﻤﺎ درﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ و ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ را ﺑﮭﺮهﻣﻨﺪ
ﺳﺎزد و ﺧﻮد را ﺟﻼل دھﺪ .زﯾﺮا "در ﺣﻖ آﻧﺎن ﮐﮫ ﺧﺪا را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺮ طﺒﻖ ارادۀ او ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ھﻤﮥ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﯿﺮﯾﺖ در ﮐﺎر اﺳﺖ" )روﻣﯿﺎن .(28 :8
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ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
• ﺑﺎرﺑﺎرا ِرﯾﻨﯽ ،ﻧﮫ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎن ﺳﯿﻨﺪرﻻ .(FamilyLife.com Articles, 2006) .
) .(http://www.familylife.com/articles/article_detail.asp?id=1126ﺑرداﺷت  12اﮐﺗﺑر " .2006ﻣن در
ھﻣﺎن اﺑﺗدای ﺗﺳﻠﯾم ﺷدن ﺑﮫ ارادۀ ﺧدا در زﻧدﮔﯽام ...ﻋواﻗب اﯾن دو ﺑﺧش ﻏﯾرﻣﻧﺗظرۀ ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا در
زﻧدﮔﯽام را درﯾﺎﻓﺗم"....

ﻣﻮﺳﯽ – ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای ﺧﺪا دﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ

ﻓﺼﻞ  6درس 33
_________________________________________________
ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻠﮥ ﭘﺪر زﻧﺶ ﯾﺘﺮون ،ﮐﺎھﻦ ﻣﺪﯾﺎن را ﺷﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮد ...ﻓﺮﺷﺘﮥ ﺧﺪاوﻧﺪ از درون ﺑﻮﺗﮫای در ﺷﻌﻠﮥ آﺗﺶ
ﺑﺮ او ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﻣﻮﺳﯽ دﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﻮﺗﮫ ﺷﻌﻠﮫور اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽﺳﻮزد...ﺧﺪا از درون ﺑﻮﺗﮫ ﻧﺪا در داد" :ای
ﻣﻮﺳﯽ! ای ﻣﻮﺳﯽ!" ﻣﻮﺳﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻟﺒﯿﮏ".ﺧﺪا ﮔﻔﺖ" :ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺎ! ﮐﻔﺶ از ﭘﺎ ﺑﮫ در آر ،زﯾﺮا ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ
آن اﯾﺴﺘﺎدهای زﻣﯿﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﺖ ".و اﻓﺰود" :ﻣﻦ ھﺴﺘﻢ ﺧﺪای ﭘﺪرت ،ﺧﺪای اﺑﺮاھﯿﻢ ،ﺧﺪای اﺳﺤﺎق و ﺧﺪای
ﯾﻌﻘﻮب ".ﻣﻮﺳﯽ روی ﺧﻮد را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪ ،زﯾﺮا ﺗﺮﺳﯿﺪ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺑﻨﮕﺮد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﮔﻔﺖ" :ﻣﻦ ﺗﯿﺮهروزی ﻗﻮم ﺧﻮد را
در ﻣﺼﺮ دﯾﺪهام و ﻓﺮﯾﺎد آﻧﮭﺎ را از دﺳﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﯾﺸﺎن ﺷﻨﯿﺪهام ،و از رﻧﺠﺸﺎن ﻧﯿﮏ آﮔﺎھﻢ.
ﭘﺲ اﮐﻨﻮن ﻧﺰول ﮐﺮدهام ﺗﺎ آﻧﺎن را از ﭼﻨﮓ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﺑﺮھﺎﻧﻢ و از آن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮب و ﭘﮭﻨﺎور
ﺑﺮآورم ،ﺑﮫ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺷﯿﺮ و ﺷﮭﺪ در آن ﺟﺎری اﺳﺖ"...
-ﺧﺮوج 8-1 :3

ﻣﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ ،و ﭼﮭﻞ ﺳﺎل در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﻮﭘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد.

آﻧﮕﺎه ﯾﮏ روز ﺧﺪا ﺑﮫ ﻣﻮﺳﯽ در آﺗﺸﯽ ﻣﯿﺎن ﯾﮏ ﺑﻮﺗﮫ ظﺎھﺮ ﺷﺪ ،آﺗﺸﯽ ﮐﮫ ﺑﻮﺗﮫ را ﻧﻤﯽﺳﻮزاﻧﺪ.
و ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﻮﺳﯽ از ﻣﯿﺎن آن ﺑﻮﺗﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
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.
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ﻣﺸﺎھﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ
در اوﻟﯿﻦ درس از ﻓﺼﻞ  ،6درﻣﻮرد روﯾﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﺨﺼﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ داد ،آﻣﻮﺧﺘﯿﻢ .ﺧﺪا ﺑﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ
ﮔﻔﺖ:
• ﻧﻮادﮔﺎﻧﺶ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ از آن اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﻏﺮﯾﺐ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
• آﻧﮭﺎ ﻣﺪت ﭼﮭﺎرﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺑﺮدﮔﯽ و ظﻠﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
ﺳﭙﺲ در درس  32دﯾﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺧﺪا ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺧﺎﻧﻮادهاش )ﻧﻮادﮔﺎن اﺑﺮاھﯿﻢ( از ﻗﺤﻄﯽای ﮐﮫ
در ﺳﺮزﻣﯿﻨﺸﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد ،و آﻧﮭﺎ را واﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﮫ ﻣﺼﺮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﮐﻨﻨﺪ )ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﮐﮫ آن اﯾﺸﺎن
ﻧﺒﻮد( .ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﺪان ﯾﻮﺳﻒ در ﻣﺼﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و آﻧﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺘﺄ ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ و ﺗﺤﺖ ظﻠﻢ و
ﺳﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺼﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در طﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﻗﻮم ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﻋﻮن
ﻣﺼﺮ ﺣﮑﻢ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﻮزادان ﭘﺴﺮ ھﺮ ﺧﺎﻧﻮادۀ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻧﻮزادان ،ﮐﮫ ﻣﺎدرش او
را در ﺳﺒﺪی در رودی ﮐﮫ از ﮐﻨﺎر ﻗﺼﺮ ﺷﺎھﺰادۀ ﻣﺼﺮ رھﺎ ﮐﺮد ،ﺟﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﮫ در ﺑﺮد .ﺷﺎھﺰاده ﺧﺎﻧﻢ ﭘﺴﺮک
را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،او را ﺑﮫ ﻓﺮزﻧﺪی ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و اﺳﻤﺶ را ﻣﻮﺳﯽ ﮔﺬاﺷﺖ 3.او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎھﺰادﮔﺎن ﻣﺼﺮ
ﺑﺰرگ ﺷﺪ ...اﻣﺎ در اﺻﻞ ﻋﺒﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ،و ھﺮﮔﺰ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد.
ﯾﮏ روز ،وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﺣﺪودأ ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﻣﺼﺮی را دﯾﺪ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﺒﺮاﻧﯽ را ﻣﯽزد ،و او آن ﻣﺮد
ﻣﺼﺮی را ﮐُﺸﺖ .ﻣﻮﺳﯽ از ﺗﺮس ﺟﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﮔﺮﯾﺨﺖ .در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﭼﻮﭘﺎن ازدواج ﮐﺮد و
ﭼﮭﻞ ﺳﺎل ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪ 2.در ھﻤﯿﻦ ﺑﺮھﮫ از زﻣﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ درس اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻮادﮔﺎن
اﺑﺮاھﯿﻢ در ﯾﮏ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻏﺮﯾﺐ ﺑﮫ ﺑﺮدﮔﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ،درﺳﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﮫ ﺧﺪا ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد .و ﻣﻮﺳﺎی 80
ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﺧﺪای اﺑﺮاھﯿﻢ ،اﺳﺤﺎق و ﯾﻌﻘﻮب ﮐﮫ ﻋﮭﺪ ﻣﯽﺑﺴﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮد.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎھﺰادۀ ﻣﺼﺮی از ھﺮﮔﻮﻧﮫ ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﻣﻤﮑﻦ ﺑﮭﺮه
ﻣﯽﺑُﺮد .اﻣﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﮔﺮﻓﺘﺎری ﻗﻮم ﺧﻮدش ﺑﻮد )ﺧﺮوج  .(11 :2او ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﻧﻔﻮذی ﮐﮫ داﺷﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﻮﺳﻒ ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﻣﻮﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺼﺮی را ﮐُﺸﺖ ،ھﻤﮥ ﻣﺮدم و ﺣﺘﯽ ﻗﻮم ﺧﻮدش در
ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎ و ﻧﻔﻮذش را ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺘﮫ ﻣﯽدﯾﺪ ،ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﭘﻨﺎه ﺑُﺮد و در آﻧﺠﺎ
ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯽ را ﺗﺸﺒﯿﮭﯽ از ﺳﻔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯽ ﭼﮭﻞ ﺳﺎل از ﻋﻤﺮش را ﺑﮫ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ روﺷﮭﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﮭﺎن ﺧﻮد ﮔﺬراﻧﺪ .اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ روش ﺧﻮد و ﺟﺪا از ﺧﺪا ﮐﺎری
اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .در ﻣﯿﺎن آﻧﭽﮫ ﺧﺪا در ﻣﺪت زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن در وﺟﻮد او ﺑﻨﺎ ﮐﺮد )ﯾﺎ از
او ﮔﺮﻓﺖ( ،ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﮫ ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ از  40ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ،ﮔﻮﯾﯽ ھﯿﭽﮕﻮﻧﮫ ﺟﺎهطﻠﺒﯽ
ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺛﺮوت ،ﻗﺪرت ،ﺷﮭﺮت ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری ﭘﺮاھﻤﯿﺖ )ﻣﺜﻞ رھﺎﻧﺪن ﻗﻮﻣﺶ از ﺑﺮدﮔﯽ( در
او دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮد .او ﻋﻼﻗﮫای ﺑﮫ ﮐﺴﺐ اھﻤﯿﺖ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آن رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،از ﺧﻮد
ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽداد .ﻣﻮﺳﯽ در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﮫ روش ﺟﮭﺎن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﺧﻮد اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﯽﮐﺮد.
اﺣﺘﻤﺎﻷ آن روز را ﻗﺒﻞ از ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﻮﺗﮥ ﺷﻌﻠﮫور ،ﺑﺎ اﯾﻦ ذھﻨﯿﺖ ﺷﺮوع ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺑﮫ ھﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ...
ﮔﻤﻨﺎم ،در ﺑﯿﺎﺑﺎن اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ داد .ﺷﺎﯾﺪ او ﭘﺲ از ﭼﮭﻞ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮی ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺗﻔﮑﺮ را داﺷﺖ
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ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽاش ﺑﮫ ﺑﯿﮭﻮدﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﺗﺼﻮرش را ھﻢ ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ روزھﺎی زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﺎزه ﺷﺮوع
ﺷﺪه اﻧﺪ ! ﺧﺪا از ﻣﯿﺎن ﺑﻮﺗﮥ ﺷﻌﻠﮫور ﻣﺮاﺳﻢ ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽای ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ﺗﺮﺗﯿﺐ داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ
ﻣﺸﺎﺑﮫ در ﻣﺪارس ﻣﺼﺮ ﮐﺎﻣﻸ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد .ﺑﮫ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺪا ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﮫ را
ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺶ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮐﻨﻮن ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﮫ روش ﺧﺪا ﺑﺠﺎی روش اﻧﺴﺎن ،دﺳﺖ ﺑﮫ
ﮐﺎر ﺷﻮد .او ھﻤﻮاره ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی زﯾﺎدی داﺷﺖ ،ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ طﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را در ھﻨﮕﺎم ﭘﺮورش در
ﻣﺼﺮ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺳﯽ آﻣﺎده ﺑﻮد ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ از آﻧﮭﺎ ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺧﻮاھﯿﻢ دﯾﺪ ،ﻣﻮﺳﯽ ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻗﻮم ﻋﺒﺮاﻧﯽ را از ﺑﺮدﮔﯽ ﺑﺮھﺎﻧﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪت 40
ﺳﺎل رھﺒﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﮔﺮدد.

ﭘﺮﺳﺶ و ﺗﺄﻣﻞ
• ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮای ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد؛ در آﻧﺠﺎ او ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ )ﯾﺎ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪاﺷﺖ( ﺑﮫ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ھﻮﯾﺖ او را در ﻣﺼﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .او در ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﺎﻟﺸﮭﺎی
ﺣﻘﯿﻘﯽ...و ﺷﮑﺴﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد .آﻧﺠﺎ ﺑﮫ طﺮزی ﻏﺮﯾﺐ ،ھﻤﺰﻣﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
راﺣﺖ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ھﻤﺎﻧﺠﺎ ﮔﯿﺮ ﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺷﺒﯿﮫ
اﯾﻦ ﺑﻮدهاﯾﺪ؟ اﮔﺮ ﺟﻮاﺑﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،ﮐﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﯿﺪ.
• ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺪا ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻗﻮت اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻷ او را ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽاﻧﺪازد ﮐﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﻮﮐﻞ ﺑﮫ ﺧﺪا ﻧﺪارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﻮﺗﯽ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن ﻣﺘﮑﯽ ﺑﮫ
آن اﺳﺖ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎن را ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ روﺣﺎﻧﯿﺘﺎن ﺑﺰﻧﺪ .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﮫ ﻗﻮﺗﯽ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن اﺷﺎره
ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ آن ،ﮐﺎرھﺎ را ﺑﺪون اﺗﮑﺎ ﺑﮫ ﺧﺪا اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﺪ؟
• ﺑﮫ ﻧﻈﺮﺗﺎن ﺧﺪا ﭼﮫ درﺳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯽ ،ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دارد؟

ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی و ﻋﻤﻞ
اﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن را در داﺳﺘﺎن ﻣﻮﺳﯽ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ،ﯾﺎ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺪا در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ
ﺧﺮاب ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ "ﻋﻤﺮﺗﺎن را ھﺪر دادهاﯾﺪ" ،زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺳﯽ دﻟﮕﺮﻣﯽای ﺑﺮای ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﺧﺪاﺳﺖ
ﮐﮫ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﮫ وﻗﺖ آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم آﻧﭽﮫ او ﻣﺎ را ﺑﺮای آن ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ،دارﯾﻢ ،و اوﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺣﺘﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ھﺪاﯾﺘﻤﺎن ﺑﮫ ﺑﯿﺎﺑﺎن ،آﻣﺎده ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺧﺪا ھﺮﮔﺰ در ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ ،دﯾﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ! ﺑﺮای زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ رﻓﺘﻦ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺳﻨﺪی ِﺷﭙﺎرد" ،زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن در ﺑﯿﺎﺑﺎن :درﺳﮭﺎﯾﯽ ﭘﺮﻣﻌﻨﺎ از ﻓﺼﻞ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪن) ".ﻣﺠﻠﮥ ﺷﺎﮔﺮدی،
• َ
.(1998
ژوﺋﯿﮫ/اوت
َﻮﭘﺮس،
ﭼﺎپ
ھﺪاﯾﺘﮕﺮان،
ﻧ ِ
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) .(http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.106.10.htmlﺑﺮداﺷﺖ  13اﮐﺘﺒﺮ
. 2006
ﺑﺎﻻ.
ﻣﻘﺎﻟﮥ
از
ﺣﺎﺷﯾﮫای
ﺑﯾﺎﺑﺎن،
ﺑرای
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
از
• آﯾﺎﺗﯽ
) .(http://www.navpress.com/EPubs/DisplayArticle/1/1.106.10.1.htmlﺑﺮداﺷﺖ 13
اﮐﺘﺒﺮ . 2006

ﺳﺢ – ﺗﺻﺎوﯾری از رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود
ﻋﯾد ِﭘ َ
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____________________________________________________
"ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺟﻣﺎﻋت اﺳراﺋﯾل ﺑﮕوﯾﯾد در روز دھم اﯾن ﻣﺎه ،ھر ﻣرد ﺑﺎﯾد ﺑرهای ﺑرای اھل ﺧﺎﻧﮫاش ﺑرﮔزﯾﻧد ،ﺑر
ھر ﺧﺎﻧﮫوار ﯾﮏ ﺑره ...ﺑرۀ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑﯽﻋﯾب ﺑﺎﺷد و ﻧرﯾﻧﮥ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮫ ،از ﮔوﺳﻔﻧدان ﯾﺎ ﺑزھﺎ آن را ﺑﮕﯾرﯾد .ﺗﺎ
روز ﭼﮭﺎردھم اﯾن ﻣﺎه از آن ﻧﮕﮭداری ﮐﻧﯾد ،و ھﻧﮕﺎم ﻋﺻر ﺗﻣﺎم ﺟﻣﺎﻋت اﺳراﺋﯾل ﺑرهھﺎی ﺧود را ذﺑﺢ
ﮐﻧﻧد".
-ﺧروج 6 ،3،5 :12

"آن ﺧون ﻧﺷﺎﻧﮫای ﺧواھد ﺑود ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺑر ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺳر ﻣﯽﺑرﯾد :ﺧون را ﮐﮫ ﺑﺑﯾﻧم از ﺷﻣﺎ
ﺧواھم ﮔذﺷت ،و آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣﺻر را ﺑزﻧم ،ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺑﻼﯾﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻧﺧواھد آﻣد".
-ﺧروج 13 :12

ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑﺎزﮔﺷت ! او ھﻣراه ﺑرادرش ھﺎرون ﻧزد ﻓرﻋون رﻓت.
اﻣﺎ ﻗﻠب ﻓرﻋون در ﺑراﺑر ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺳﺧت ﺑود و ﻧﻣﯽﮔذاﺷت آﻧﮭﺎ ﻣﺻر را ﺗرک ﮐﻧﻧد.
ﭘس ﺧدا دﻧﺑﺎﻟﮫای از ﺑﻼھﺎی ھوﻟﻧﺎک ﺑﮫ ﻣﺻر ﻧﺎزل ﮐرد .اﻣﺎ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن ﺑﻼھﺎ ﺑر ﺳر ﻣردم ﻋﺑراﻧﯽ
ﻧﺎزل ﻧﺷد .ﭘس از ھر ﺑﻼ ،ﻓرﻋون ﺑﺎز ھم از ﺑﯾرون ﻓرﺳﺗﺎن ﻗوم ﺳرﺑﺎز ﻣﯽزد.
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آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑﮫ ھر ﺧﺎﻧوادۀ ﻋﺑراﻧﯽ دﺳﺗور داد ﺗﺎ ﺑرهای ذﺑﺢ ﮐﻧﻧد و ﺧوﻧش را ﺑر ﺳر در ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺣل
ﺳﮑوﻧﺗﺷﺎن ﺑﻣﺎﻟﻧد .و ﺧدا ﻣرگ را ﺑرای ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻧﺧﺳتزادﮔﺎن آن ﺳرزﻣﯾن ،ﺑﮫ ﻏﯾر از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﺳر در
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
اﺳت ﮐﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﭼﮕوﻧﮫ ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن روزی ﺑﺷرﯾت را از ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ ﺧواھد رھﺎﻧﯾد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 6

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻋﺑﺎرﺗﮭﺎی ﻣﻧﺗﺧب از اﻣﯾد و آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ،ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺻر ﺑﺎزﮔﺷت ﺗﺎ
ﻗوﻣش را ﺑرھﺎﻧد .اﻣﺎ ﺣﺎﮐم ﻣﺻر ﻧﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮕذارد آﻧﮭﺎ ﺑروﻧد ،ﺣﺗﯽ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا دﻧﺑﺎﻟﮫای از ﺑﻼھﺎ
را ﻧﺎزل ﮐرد ﺗﺎ او ﺑداﻧد اﯾن اوﺳت ﮐﮫ در ﭘﺷت ﺧواﺳﺗﮥ ﻣوﺳﯽ ﻗرار دارد .ﭘس از ﻧزول  9ﺑﻼ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎری،
ھﺟوم ﺣﺷرات ،ﺧزﻧدان و ﺳﺎﯾر ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ را ﺑرای ﻣﺻر ﺑﮫ ھﻣراه آوردﻧد )ﺑدون آﻧﮑﮫ آﺳﯾﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن
وارد ﮐﻧﻧد( 1،ﺧدا ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﻓرﻣود ﺗﺎ ﻋﯾدی را ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﭘﺎﯾﮫﮔذاری ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ
ﺳﺢ اﺳت .ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻋﺑراﻧﯽ ﻓرﻣﺎن داد ﺗﺎ ﺑرۀ ﺑﯽﻋﯾﺑﯽ را ﺑﮫ
ﻣﯽﺷود .ﻧﺎم اﯾن ﻋﯾدِ ،ﭘ َ
ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎورﻧد و ﭼﮭﺎر روز آن را ﺑﭘرورﻧد .آن ﺑرۀ ﻣﻌﺻوم و ﺷﯾرﯾن ﺑﺎﯾد ﻣﺛل ﻋﺿوی از ﺧﺎﻧواده ﻣﯽﺷد!
ﭘس از ﭼﮭﺎر روز ﺑﺎﯾد ﺑره را ذﺑﺢ ،و ﺧوراﮐﯽ از آن درﺳت ﻣﯽﮐردﻧد .ﺧدا ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﺧﺎﺻﯽ
ﺑرای درﺳت ﮐردن ﺧوراک ﺑره و طرز ﺧوردن آن داد .ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری درﺑﺎره اﯾن ﻣوﺿوع ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده
اﺳت )ﺑﮫ ﻗﺳﻣت :ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد(.
ﺧدا ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺧون ﺑره را دور ﭼﮭﺎرﭼوب درب ﻣﻧزﻟﺷﺎن ﺑﻣﺎﻟﻧد.او ﮔﻔت ﻣرگ را ﺑﮫ
دﻧﺑﺎل ھﻣﮥ ﻧﺧﺳتزادﮔﺎن آن ﺳرزﻣﯾن ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ،ﮐﮫ از روی ﻣﻧﺎزﻟﯽ ﮐﮫ ﺧون ﺑر درﺷﺎن ﻣﺎﻟﯾده ﺷده ﮔذر
ﺧواھد ﮐرد .و ھﻣﮫ ﭼﯾز درﺳت طﺑﻖ ﮔﻔﺗﮥ ﺧدا اﻧﺟﺎم ﺷد.
از اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯽﺗوان درﺳﮭﺎی زﯾﺎدی ﮔرﻓت ،اﻣﺎ درس اﺻﻠﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ زﻧده ﮔذاﺷﺗن و رھﺎﻧﯾدن ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﮐردﻧد و از او اطﺎﻋت ﻧﻣودﻧد .ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺧود را از ﺑردﮔﯽ ﯾﺎ از
ﻣﺣﮑوﻣﯾﺗﯽ ﮐﮫ زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﻓراﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻧﺟﺎت دھﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای آدم و ﺣوا ،ﮐﺷﺗﯽای
ﺑرای ﻧوح ،و ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﺟﺎی ﭘﺳر اﺑراھﯾم ﻓراھم ﮐرد ،ھﻣﺎﻧطور ھم ﺑرۀ ﭘﺳﺢ را ﻓراھم ﮐرد ﺗﺎ
ﻋﺑراﻧﯾﺎن را ﻧﺟﺎت ﺑﺑﺧﺷد.
ھرﯾﮏ از ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا "ﻓراھم ﮐرد" ،ﻧﺷﺎﻧدھﻧدۀ ﻧﮑﺗﮫای در ﻣورد رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود اﺳت .ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد دارﻧد ،رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﻣﺎﻧﻧد ﭘوﺷﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را از ﻋواﻗب ﮔﻧﺎه ﺣﻔظ ﻣﯽﮐﻧد .او ﻣﺎﻧﻧد
ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ اﯾﻣن ،اﯾﺷﺎن را از ﻣﺣﮑوﻣﯾت ﻣﯽرھﺎﻧد .او درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا آن ﻗوچ را در ﻣﯾﺎن ﺑوﺗﮫھﺎ،
ﺳﺢ ،ﺧون او اﯾﺷﺎن را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧد
ﺑﺟﺎی اﺳﺣﺎق ﻓراھم ﮐرده ﺑود ،ﺧودش را ﺑرای اﯾﺷﺎن ﻣﯽدھد .و ﻣﺎﻧﻧد ﺑرۀ ِﭘ َ
ﺗﺎ از ﻣرگ اﺑدی ﻧﺟﺎﺗﺷﺎن دھد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
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• ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﻣواردی ﮐﮫ ﺧدا در ﻓﮭرﺳت ﺑﺎﻻ "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
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد ،ﭼﮫ ﺧواھد ﮐرد .اﯾن ﻣﺛﺎﻟﮭﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎﻧﮕر ﭼﮫ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ درﻣورد رھﺎﻧﻧدهای اﺳت ﮐﮫ ﺧدا وﻋده
داده؟
• ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﯾﮑﯽ از دروس آﯾﻧده ﺧواھﯾم دﯾد ،رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود را ﺑﻌﺿﯽ ،ﺑرۀ ﺧدا ﻣﯽﺧواﻧﻧد.
ﻧظر ﺷﻣﺎ درﺑﺎرۀ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن داد ﺗﺎ ﺑرۀ ﺑﯽﻋﯾﺑﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾﺎورﻧد ،ﻣدﺗﯽ آن
را ﻧﮕﮫ دارﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ آن ﻋﻼﻗﻣﻧد ﺷوﻧد ،و ﺳﭘس آن را ذﺑﺢ ﮐﻧﻧد ﺗﺎ از ﻣرگ ﺣﻔظﺷﺎن ﮐﻧد ،ﭼﯾﺳت؟
• ارزش ھر ﭼﯾز ﺑﺎ ﻗﯾﻣﺗﯽ ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ دﯾﮕران ﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﭘرداﺧت ﺑرای آن ﺑﺎﺷﻧد .ﺟدی ﺑودن
ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻧﯾز اﻏﻠب ﺑﺎ طول ﻣدﺗﯽ ﺳﻧﺟﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد ﺻرف ﮐﻧد ﺗﺎ راه ﺣل آن
را ﺑﯾﺎﺑد .ﺗﺻور ﮐﻧﯾد در ذھن ﻓرزﻧدان ﺧﺎﻧوادهای ﮐﮫ ﭘدرﺷﺎن ﺑرۀ ﭘﺳﺢ را ذﺑﺢ ﻣﯽﮐرد ،ﭼﮫ ﻣﯽﮔذﺷت؟
ﺑﮫ ﻧظر آﻧﮭﺎ اﯾن ﻋﻣﻠﯽ ﺑﺳﯾﺎر وﺣﺷﺗﻧﺎک ﻣﯽآﻣد .ﺷﺎﯾد ھم ﻣﺗوﺟﮫ ﺟدﯾت آن ﺑودﻧد و ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﻧﺳﺑت
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎج ﺧﺎﻧوادۀ آﻧﮭﺎ دارد .ارﺗﺑﺎط اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎ ﻣﺄﻣورﯾت رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺑرای ﻏﻠﺑﮥ
اﺑدی ﺑر ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺷﺎﯾد در آن زﻣﺎن ،دﺳﺗورات ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻧظر اﯾﺷﺎن ﻋﺟﯾب ﻣﯽرﺳﯾد .ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺧدا ﺑﮫ ﻧوح دﺳﺗور ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷﺗﯽ و آﻣﺎدﮔﯽ ﺑرای ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﺎﻣش طوﻓﺎن و ﺳﯾل ﺑود ،ﺻﺎدق اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ
ﺑﮫ اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎراﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻧﺑﺎرﯾده ﺑود ،ﺗﺻور ﻣردﻣﯽ ﮐﮫ ﻧوح را ﺗﻣﺳﺧر ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺳﺎده
اﺳت .اﻣﺎ ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﺣﮑم ﻣرﮔﯽ ﮐﮫ در اﻧﺗظﺎر آﻧﮭﺎ ﺑود ،دﺳﺗورات ﺧدا ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﻋﺟﯾب و ﻏرﯾب
ﻧﺑود.
آﯾﺎ ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﮐﺎری ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺟﮭﺎن اطراﻓﺗﺎن ،ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد؟ اﮔر
ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﻣﺎﻧﻧد ﻧوح ،ﻣوﺳﯽ و ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻋﻣل ﮐﻧﯾد .ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾد و از او اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﯾد .او از ﺷﻣﺎ
ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐﻧد و ﺑرﮐﺗﺗﺎن ﻣﯽدھد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
ﺟﯾزز  . (http://www.jewsforjesus.org/judaica/passover). ( 2006ﺑﺮداﺷﺖ  13اﮐﺘﺒﺮ
• ﭘﺳﺢ) .ﺟوز ﻓور ِ
. 2006
• ﻣوﯾ ِﺷﮫ رو ِﺳن و ﺳﯾل رو ِﺳن .ﻣﺳﯾﺢ در ﭘﺳﺢ) ،ﻣوﺳﺳﮫ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣودی.(1978 ،

(http://www.amazon.com/Christ-PassoverMoishe)Rosen/dp/0802413897/sr=832/qid=1158163699/ref=sr_1_32/10213164070306557?ie=UTF8&s=book

ﺟﯾزز".
 .ﺑرداﺷت 17اﮐﺗﺑر  .2006ﺷرح ﮐﺗﺎب در ﺳﺎﯾت آﻣﺎزون :ﭘرﻓروشﺗرﯾن ﻋﻧوان ﺧدﻣﺎت "ﺟوز ﻓور ِ
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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ﻣﯾﺳﯾوﻧرھﺎﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﺷﺎرت ﻣﯽدھﻧد .ﮐﺗﺎب ،ﻧﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺗﻘﺎﻋد ﮐﻧﻧدهای ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺗﺣﻘﻖ
ﭘﺳﺢ ﺗوﺳط ﻣﺳﯾﺢ دارد.

ھرﭼﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺷﮑوه و ﺟﻼل ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود

ﻓﺻل  6درس 35
__________________________________________________

آﻧﮕﺎه ﻣوﺳﯽ دﺳت ﺧود را ﺑر ﻓراز درﯾﺎ دراز ﮐرد ،و ﺧداوﻧد ﺗﻣﺎم آن ﺷب درﯾﺎ را ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺑﺎد ﺷرﻗﯽ
ﻧﯾروﻣﻧدی ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧد ،و درﯾﺎ را ﺧﺷﮏ ﺳﺎﺧت .آﺑﮭﺎ ﺷﮑﺎﻓﺗﮫ ﺷد و ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺑﮫ ﻣﯾﺎن درﯾﺎ ﺑر زﻣﯾن
ﺧﺷﮏ داﺧل ﺷدﻧد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﯾواری از آب در ﺟﺎب راﺳت و ﭼپ آﻧﮭﺎ ﺑراﻓراﺷﺗﮫ ﺑود .ﻣﺻرﯾﺎن ﺑﺎ ھﻣﮥ
اﺳﺑﺎن و اراﺑﮫھﺎ و ﺳواران ﻓرﻋون از ﭘﯽ اﯾﺷﺎن ﺗﺎﺧﺗﮫ ،ﺑﮫ ﻣﯾﺎن درﯾﺎ درآﻣدﻧد...
-ﺧروج 23-21 :14

...آﻧﮕﺎه ﺧداوﻧد ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﮔﻔت" :دﺳت ﺧود را ﺑرﻓراز درﯾﺎ دراز ﮐن ﺗﺎ آﺑﮭﺎ ﺑر ﺳر ﻣﺻرﯾﺎن و اراﺑﮫھﺎ و
ﺳواراﻧﺷﺎن ﺑرﮔردد ".ﭘس ﻣوﺳﯽ دﺳت ﺧود را ﺑر ﻓراز درﯾﺎ دراز ﮐرد و درﯾﺎ ،ھﻧﮕﺎم طﻠوع روز ،ﺑﮫ وﺿﻊ
ﻧﺧﺳت ﺧود ﺑرﮔﺷت .و ﭼون ﻣﺻرﯾﺎن ﺑﮫ درون آن ﮔرﯾﺧﺗﻧد ،ﺧداوﻧد اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ دل درﯾﺎ اﻓﮑﻧد...
-ﺧروج 27-26 :14

...اﺳراﺋﯾل ﭼون ﮐﺎر ﻋظﯾم ﺧداوﻧد را ﺑر ﺿد ﻣﺻرﯾﺎن دﯾدﻧد ،از ﺧداوﻧد ﺗرﺳﯾدﻧد و ﺑﮫ او و ﺑﮫ ﺧدﻣﺗﮕزارش
ﻣوﺳﯽ اﯾﻣﺎن آوردﻧد .آﻧﮕﺎه ﻣوﺳﯽ و ﻗوم ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل اﯾن ﺳرود را ﺑرای ﺧداوﻧد ﺳراﯾﯾدﻧد" :ﺧداوﻧد را ﺧواھم
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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
ﺑرﻣﯽاﻓرازم .ﺧداوﻧد ﺟﻧﮕﺎور اﺳت؛ ﻧﺎم او ﯾﮭوه اﺳت"...
-ﺧروج 3 :15 -31 :14

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.
ﭘس ﺧدا آب درﯾﺎ را ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن دو ﻧﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺑر زﻣﯾن ﺧﺷﮏ ﻋﺑور ﮐﻧﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣﺻرﯾﺎن اﯾﺷﺎن را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐردﻧد ،ﺧدا درﯾﺎ را ﺑﮫ ﺣﺎل اول ﺑرﮔرداﻧد ،و ﺗﻣﺎﻣﯽ آن ﺳﭘﺎه ﻏرق ﺷدﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 6

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ

ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ درس اﻣروز از دو زاوﯾﮫ ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ،ﮔوﯾﯽ از ﻟﻧز دورﺑﯾﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﯽﻧﮕرﯾم .اول ﻧﮕﺎھﯽ ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ
آن ﻣﯽاﻧدازﯾم و ﺳﭘس دورﺗر ﻣﯽروﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ زاوﯾﮥ ﺑﺎز ﺑﮫ آن ﺑﻧﮕرﯾم.
ﺑﺎ ﻣﺷﺎھدۀ ﻧزدﯾﮏ اﯾن ﺻﺣﻧﮫھﺎ ﻣﯽﺗوان ﻏﺑﺎر ﻧﻣﮏ ،درﯾﺎی ﭘﯾش رو ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﺳﭘﺎه ﻣﺻر را ﮐﮫ از ﭘﺷت
ﻧزدﯾﮏ و ﻧزدﯾﮑﺗر ﻣﯽﺷوﻧد ،اﺣﺳﺎس ﮐرد .ﺗﻣﺎم ﻋﻣر در ﻣﺻر ﺑردﮔﯽ ﮐردهاﯾد .ﻧﺎﮔﮭﺎن وﻗﺎﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد و ﻓرﻋون ﻣﺻر ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺻر را ﺗرک ﮐﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ اﻣوال ﭘرارزﺷﯽ
رواﻧﮫﺗﺎن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد .ھﻧوز ﮐﺎﻣﻸ از ﻣﺻر ﺑﯾرون ﻧﯾﺎﻣدهاﯾد و ھزاران ھزار ﻧﻔر ﺑﮫ ﺧﺎﻧوادهﺗﺎن ﻣﯽﭘﯾوﻧدﻧد .ﺗرس
در ھﻣﮥ ﭼﮭرهھﺎ دﯾده ﻣﯽﺷود .ﺳﭘس ،درﺳت ھﻣﺎن وﻗﺗﯽ ﮐﮫ از آزادی ﺑﮫ دﺳت آﻣده ﻧوﻣﯾد ﺷدهاﯾد ،ﻣوﺳﯽ
ﻋﺻﺎﯾش را دراز ﻣﯽﮐﻧد و درﯾﺎی ﭘﯾش روﯾﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻘب راﻧده ﻣﯽﺷود! ﺧدا از ﻣﯾﺎن اﯾن ﺑنﺑﺳت ،راھﯽ
درﺳت ﮐرده اﺳت ...ﻧﮫ ﻓﻘط راه ﻓراری ﺑرای ﻗوم ﺷﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ راھﯽ ﺑرای ھﻼک ﮐردن ﺳﭘﺎه ﻗدرﺗﻣﻧد ﻣﺻر
ﮐﮫ ﺗﮭدﯾدﺗﺎن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد.
ﺣﺎل ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن واﻗﻌﮫ از دور و ﺑﺎ زاوﯾﮫ ﺑﺎزﺗری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ در ﻧﺧﺳﺗﯾن درس اﯾن ﻓﺻل،
ﺑﮫ روﯾﺎی ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم درﺑﺎرۀ آﯾﻧده داد ،ﭘرداﺧﺗﯾم:
•
•
•
•

ﻧﺳل اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾن ﻏرﯾﺑﯽ ﮐﮫ از آن اﯾﺷﺎن ﻧﯾﺳت ،ﺧواھﻧد رﻓت.
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣدت ﭼﮭﺎرﺻد ﺳﺎل ﺗﺣت ظﻠم و ﺳﺗم ﻗرار ﺧواھﻧد ﮔرﻓت.
ﺳراﻧﺟﺎم ﺧدا ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ ﻣﯽﮔﯾرد ،داوری ﺧواھد ﮐرد.
ﭘس از داوری ﺧدا ،ﻧﺳل اﺑراھﯾم ﺑﺎ ﻣﺎل و ﺛروت ،آن ﻗوم را ﺗرک ﺧواھﻧد ﮐرد.
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• ﻋﻣر ﺧود اﺑراھﯾم در ﺳﺎﻟﺧوردﮔﯽ و ﺻﻠﺢ و ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎ ﺧواھد رﺳﯾد.
ﺑﺎ داﺳﺗﺎن اﻣروز ،ھرﭼﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ داﺳﺗﺎن اﺑراھﯾم ﮐﮫ ﺳﯾﻧﮫ ﺑﮫ
ﺳﯾﻧﮫ از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد ﺑﺎزﮔو ﻣﯽﺷد ،ﮔوش داده )و آن را ﺑﺎور ﮐرده( ﺑودﻧد ،ﺣﺗﻣﺄ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر اﯾن
روز ﺑودﻧد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل وﻗﺗﯽ ﺧدا درﯾﺎ را ﺑﮫ دو ﻧﯾم ﮐرد ،ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮕﻔتزده ﺷدﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ﺑﺎ دﯾدن اﯾن ﻣﻧظره
ﻧﮕراﻧﯽﺷﺎن ﮐﻣﺗر ﺷد ﭼون ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد ﺧدا وﻋده داده ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻣﯽرھﺎﻧد و ھﻣﮥ وﻋدهھﺎی ﻗﺑﻠﯽ او ﺗﺎ آن
زﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑود.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺧدا اﺟﺎزه داد ﻋﺑراﻧﯾﺎن از ﻣﺻر ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﻧد و ﺑﻌد ﺳﭘﺎه ﻣﺻر
ﺑﮫ دﻧﺑﺎﻟﺷﺎن ﺑرود؟ )ﺗذﮐر -ﺧروج  3 :15-31 :14را ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن درس آﻣده دوﺑﺎره ﺑﺧواﻧﯾد(.
• وﻗﺗﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﻧظر ھﯾﭻ راه ﻓراری وﺟود ﻧداﺷت ،ﺧدا راھﯽ را ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻓراھم ﮐرد .آﯾﺎ ﺗﺎ
ﺑﺣﺎل وﻗﺗﯽ دﯾﮕر راھﯽ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﻧﻣﯽرﺳﯾده ،ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ راھﯽ ﻓراھم ﮐرده اﺳت؟ اﮔر ﭼﻧﯾن
ﺑوده اﺳت ،ﮐﻣﯽ ﺷرح ﺑدھﯾد .واﮐﻧش ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﺑوده؟ آﯾﺎ ﻣﺷﺎﺑﮫ واﮐﻧش ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﺧروج :14
 3 :15 -31ﺑوده اﺳت؟
• اﮔر واﻗﻌﺄ در ﻣﯾﺎن ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑودهاﻧد ﮐﮫ وﻋدۀ ﻣﺷﺧص ﺧدا ﺑﮫ اﺑراھﯾم را ﻣد ﻧظر داﺷﺗﻧد،
ﻣﯽﺗواﻧﯾد اطﻣﯾﻧﺎن آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا اﯾﺷﺎن را از ﭼﻧﮓ ﻣﺻرﯾﺎن ﻧﺟﺎت ﺧواھد داد ،اﺣﺳﺎس ﮐﻧﯾد؟
آﯾﺎ ﻣﺗوﺟﮫ ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ وﻋدهھﺎی ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﺗواﻧد ﺷﻣﺎ را ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او
ﻣطﻣﺋنﺗر ﺳﺎزد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻣﺗن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺟزﺋﯾﺎﺗش ﺷرح ﻣﯽدھد )ﺧروج  14و  (15ﺳرﺷﺎر از درﺳﮭﺎﯾﯽ ﺑرای
ﻣﺎﺳت .ﮐﻣﯽ وﻗت ﺻرف ﺧواﻧدن اﯾن ﺑﺎﺑﮭﺎ و ﺗﺄﻣل ﺑر آﻧﭼﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾد ،ﺑﮑﻧﯾد.
در ﺧروج  14 :14اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ﺧداوﻧد ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺟﻧﮕﯾد؛ ﺷﻣﺎ ﻓﻘط آرام ﺑﺎﺷﯾد ".ﻣطﻣﺋﻧﺄ وﻗت
ﺑرای ﺟﻧﮕﯾدن و واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادن ھﺳت ،اﻣﺎ در اﯾن ﻣﺎﺟرا ،ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﭼﻧﯾن وﻗﺗﯽ ﻧﺑود .ﺧدا وﺿﻌﯾت
را طوری ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ادﻋﺎﯾﯽ را ﺛﺎﺑت ﮐﻧد .اﮔر ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرای ﻧﺟﺎت ﺟﺎﻧﺷﺎن ﮐﺎر
ﺑﮑﻧﻧد )ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد( ،آﻧﮕﺎه در طول اﻋﺻﺎر ﻣردم ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻗوم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮭﯽ ﺑودهاﻧد .اﻣﺎ ﺧدا
اﯾن وﺿﻌﯾت دﺷوار را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐرده ﺑود ﺗﺎ ﻓﻘط ﺧودش ﺑﺗواﻧد آن را ﺣل و ﻓﺻل ﮐﻧد و ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای
ﺳﺗﺎﯾش دﯾﮕری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧد.
اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺧدا در زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺟﻼل ﺑﯾﺎﺑد ،آﻣﺎدۀ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد .ﺷﺎﯾد او اﺟﺎزه دھد ﻣﺎﻧﻌﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ
اﯾﺟﺎد ﺷود ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧودش ﺗواﻧﺎﯾﯽ رﻓﻊ آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .در واﻗﻊ ،ھرﻗدر ﻣﺎﻧﻊ ﺑزرﮔﺗر ﺑﺎﺷد ،ﺷﮑوه و ﺟﻼل
ﺧدا در ھﻧﮕﺎم رﻓﻊ آن ،ﺑﯾﺷﺗر ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺳﮑوت ﮐﻧﯾد ،ﺑﮕذارﯾد او ﺑراﯾﺗﺎن
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ﺑﺟﻧﮕد .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل ﻋﺑراﻧﯾﺎن درﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت ﮐﮫ "ﺧداوﻧد ﺟﻧﮕﺎور اﺳت" )ﺧروج  ،(3 :15و وﻗﺗﯽ ھﯾﭻ
راھﯽ دﯾده ﻧﻣﯽﺷود ،ﻣﯽﺗواﻧد راھﯽ ﺑراﯾﺗﺎن اﯾﺟﺎد ﮐﻧد!

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
راﺟرز ،وﻋدهھﺎی ﺧدا) .ﺧدﻣﺎت ﻻو وورث ﻓﺎﯾﻧدﯾﻧﮓ.(2006 ،
• آدرﯾَن
ِ
) .(http://www.lwf.org/site/PageServer?pagename=dis_PromisesOfGodﺑﺮداﺷﺖ  17اﮐﺘﺒﺮ .2006

ﺷرﯾﻌت – ودﯾﻌﮫای ﺧﺎص ،ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﻘدس
ﻓﺻل  7درس 36

آﻧﮕﺎه ﻣوﺳﯽ ﻧزد ﺧدا ﺑﺎﻻ رﻓت .ﺧداوﻧد از ﮐوه ﻣوﺳﯽ را ﻧدا داد و ﻓرﻣود" :اﯾن را ﺑﮫ ﺧﺎﻧدان ﯾﻌﻘوب ﺑﮕو و
ﺑﮫ ﺑﻧﯽاﺳراﺋﯾل اﻋﻼم ﮐن :ﺷﻣﺎ ﺧود دﯾدﯾد ﮐﮫ ﺑر ﻣﺻرﯾﺎن ﭼﮫ ﮐردم و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑر ﺑﺎﻟﮭﺎی ﻋﻘﺎﺑﮭﺎ ﺣﻣل
ﮐرده ،ﻧزد ﺧود آوردم .ﺣﺎل اﮔر واﻗﻌﺄ ﺻدای ﻣرا ﺑﺷﻧوﯾد و ﻋﮭد ﻣرا ﻧﮕﺎه دارﯾد ،از ﻣﯾﺎن ﺟﻣﯾﻊ ﻗوﻣﮭﺎ ،ﻣﻠﮏ
ﺧﺎص ﻣن ﺧواھﯾد ﺑود ،زﯾرا ﺗﻣﺎﻣﯽ زﻣﯾن از آن ﻣن اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻣن ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ از ﮐﺎھﻧﺎن ،و اﻣﺗﯽ ﻣﻘدس
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
ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت .ھﻣﮥ ﻗوم ﯾﮑﺻدا ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد" :ھرآﻧﭼﮫ ﺧداوﻧد ﻓرﻣوده اﺳت ،ﺧواھﯾم ﮐرد".ﭘس ﻣوﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ
ﻗوم را ﺑﮫ ﺧداوﻧد ﺑﺎزﮔﻔت.
-ﺧروج 8-3 :19

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
ﯾﺎﻓت ،و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن وی در ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗوﻣﮭﺎی زﻣﯾن ﺧواھﻧد ﮔردﯾد.
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 ،ﺑﺎﻻ رﻓت.
ﺧدا ﺑر ﻟوحھﺎی ﺳﻧﮕﯽ ،ﻗواﻧﯾﻧﯽ را ﻧﮕﺎﺷت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس آﻧﮭﺎ زﯾﺳت و ﺑرﮐت ﯾﺎﻓت.
او آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻣوﺳﯽ ﺳﭘرد ﺗﺎ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑدھد.
اﯾن ودﯾﻌﮫای ﺧﺎص و ﻓراﺧواﻧﯽ ﻣﻘدس ﺑود.
زﯾرا اﯾن ﻗواﻧﯾن راھﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﺧدا ﺑودﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 7

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﭼﮫ اﻓﺗﺧﺎری! ﭼﮫ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ! ﻋﺑراﻧﯾﺎن از ﻣﯾﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻗوﻣﮭﺎی زﻣﯾن ،ﺑﮫ واﺳطﮥ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ و ﭘﯾروزﯾﮭﺎی
ﻣﻌﺟزهآﺳﺎ ﺟدا ﺷدﻧد ﺗﺎ ﻋﮭدی ﺑﺎ ﺧدا ﺑﺑﻧدﻧد .ھﺳﺗﮥ ﻣرﮐزی اﯾن ﻋﮭد ،ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣوﺳﯽ در
ﮐوه ﺳﯾﻧﺎ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن داد .اﯾن ﺷرﯾﻌت ﮐﮫ ﺑﮫ ده ﻓرﻣﺎن ﻣﺷﮭور اﺳت ،در ﺧروج  17-1 :20و ﺗﺛﻧﯾﮫ 21-6 :5
ﺑرای ﻣﺎ ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت .ﺧدا در اﯾن ﻋﮭد ،وﻋده داد ﮐﮫ اﮔر ﻋﺑراﻧﯾﺎن از ﺷرﯾﻌت او اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ،ﻗوم
او ﺧواھﻧد ﺑود و اﯾﺷﺎن را ﺑرﮐت ﺧواھد داد .اﻣﺎ در ﺻورت ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ اﯾﺷﺎن از ﺷرﯾﻌت ،او آﻧﮭﺎ را ﻣﺟﺎزات
ﺧواھد ﻧﻣود .ﺑرﮐﺗﮭﺎ و ﻟﻌﻧﺗﮭﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﯾن ﻋﮭد ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل در ﺗﺛﻧﯾﮫ  28آﻣده اﺳت.
ھرﭼﻧد اﯾن ﻋﮭد در وﺣﻠﮥ اول ﺑﺎ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﺑود ،اھﻣﯾت ﻧﮭﺎﯾﯽاش اﯾن
ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﺑﺳط ﻣﯽﯾﺎﻓت .در ﻣﺗن ﻣﻧﺗﺧب از ﺧروج  19در ﺑﺎﻻ ،ﺧدا وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﮔر
ﻋﺑراﻧﯾﺎن از او اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ،ﺑرای او "ﻣﻣﻠﮑﺗﯽ از ﮐﺎھﻧﺎن" ﺧواھﻧد ﺑود .ﯾﮏ ﮐﺎھن در اﺻل ،ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ ﻣﯾﺎن
ﺧدا و اﻧﺳﺎن اﺳت .ﮐﺎھن ،ﻗوم ﺧدا را ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺧدا ﺑرای ﻣردم اﺳت.
ﺷرﯾﻌت ﻧﺷﺎندھﻧده راھﮭﺎ و ﺧواﺳت ﺧدا ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺑود .ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺎ اطﺎﻋت از ﺷرﯾﻌت ،ﻧﻣﺎﯾﻧدۀ ﺧواﺳت
و راھﮭﺎی ﺧدا ﺑرای ﺟﮭﺎن اطراﻓﺷﺎن ﻣﯽﺷدﻧد .اﮔر آﻧﮭﺎ ﺑﺎ اطﺎﻋت از ﺷرﯾﻌت ،ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن اﻣﯾن ﺧدا ﻣﯽ-
ﮔردﯾدﻧد ،وﻋدۀ ﺧدا اﯾن ﺑود ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑرﮐت دھد ﺗﺎ ﺟﮭﺎن ﺧدا را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ھﺳت ،ﺑﺷﻧﺎﺳد! ﺳﺎدهﺗر ﺑﮕوﯾﯾم،
ﻋﮭد ﺧدا ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺑرﮐت ﯾﺎﻓﺗن ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﺷﺎھدۀ ﺧدا ﺗوﺳط اﯾﻣﺎن ﻗوم او،
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺟﮭﺎن اطراف ﻣﯽﮔردد.
اﮔر از درس  ،31ﻋﮭد ﺧدا ﺑﺎ اﺑراھﯾم را ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد ﭼطور ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﻣروز ﻣﺎ
واﻗﻌﺄ ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﻋﮭد ﺑﺎﺷد .در آن درس ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ ﻋﮭد ،وﻋدۀ ﻧﺎﻣﺷروط و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﺧداﺳت.
در ﻋﮭدی ﮐﮫ اﻣروز ﺑﮫ آن ﻣﯽﭘردازﯾم ،ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن وﻋدۀ ﺑرﮐت داده ﻣﯽﺷود "اﮔر" اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد .ﺑرﮐت آﻧﮭﺎ
ﻧﺎﻣﺷروط ﻧﯾﺳت .ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻧوط ﺑﮫ اطﺎﻋﺗﺷﺎن اﺳت .ﺑﺎ اﯾن وﺟود ﯾﮏ ﻋﮭد اﺳت ،زﯾرا ﺻرف ﻧظر از دﻓﻌﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن از اﻧﺟﺎم ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﻗﺎﺻر و ﻣردود ﺷوﻧد ،ھﻣواره ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا و اطﺎﻋت از او
ﺑﺎزﮔردﻧد ،ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت .ﺧدا ھرﮔز ﻧﺎم آﻧﮭﺎ را "ﺧط" ﻧﺧواھد زد .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ اﯾن
ﻋﮭد ،وﻋدۀ ﻧﺎﻣﺷروط و ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺑرﮔﺷت ﺧدا ﺑرای ﺑرﮐت ﻋﺑراﻧﯾﺎن اﺳت اﮔر از او اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد و ﻣﺟﺎزات
اﯾﺷﺎن اﺳت اﮔر ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ ﮐﻧﻧد -اﻣﺎ ﺧدا ھرﮔز آﻧﮭﺎ را طرد ﻧﻣﯽﮐﻧد و از آﻧﮭﺎ روی ﺑرﻧﻣﯽﺗﺎﺑد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
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• اﮔر رواﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﺑﮫ دﻗت ﺑﺧواﻧﯾد ،ﺧواھﯾد دﯾد ﮐﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت ﺷرﯾﻌت )ﺧروج
 17-1 :20و ﺗﺛﻧﯾﮫ  (21-6 :5ﻣواﻓﻘت ﺧود را ﺑﺎ ﺑﺳﺗن ﻋﮭد ﺑﺎ ﺧدا اﻋﻼم ﮐردﻧد )ﺧروج .(8 :19
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؟
• آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ھم ﺣﺎﺿرﯾد ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﯾد ﺧدا از ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ،ﺧود را ﻣﺗﻌﮭد ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﮐﻧﯾد؟
ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ ﺑرای ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن دارﯾد؟
• ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ھرﮐﺳﯽ ﺑﮫ ﺧدای ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧد و از او ﭘﯾروی ﻧﻣﺎﯾد ،ﮐﺎھن
)1ﭘطرس  (9 :2و ﺳﻔﯾر )اﻓﺳﺳﯾﺎن  (20 :6ﺧداﺳت .اﯾن ﻓراﺧوان ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن
داده ﺷد ،ودﯾﻌﮫای ﺧﺎص اﺳت .آﯾﺎ ﺑرای ﻗﺑول آن آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾد؟ ﮐﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻋﺑراﻧﯾﺎن در ﭘذﯾرش ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺧدا ﺑرای ﺑﺳﺗن ﻋﮭد ﺑﺎ او ،ﻋﺟﻠﮫ داﺷﺗﻧد ،اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﺗﺻوﯾری ﮐﺎﻣﻸ روﺷن از ﺧدا
در ذھﻧﺷﺎن ﺑود .ﺧدا ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ آﻧﮭﺎ را از ﻣﺻر رھﺎﻧده ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ در روزھﺎی ﺑﻌد از آن ﻣﻌﺟزه ،ﻣﻌﺟزات
دﯾﮕری ﻧﯾز طﯽ ﺳﻔرﺷﺎن در آن ﺳرزﻣﯾن ﻧﺎﺷﻧﺎس دﯾده ﺑودﻧد ،از ﺟﻣﻠﮫ:
•
•
•
•

ﺧروج  – 21 :13ﺧدا آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﺳﺗوﻧﯽ از آﺗش در ﺷب و اﺑری در روز ،ھداﯾت ﻣﯽﮐرد.
ﺧروج  – 15-13 :16ﺧدا ھر روز ﺻﺑﺢ ﺧوراﮐﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻧﺎن ﮐﮫ آن را ﻣﻧٌﺎ ﻣﯽﺧواﻧدﻧد ،و ﻧﯾز
ﺑﻠدرﭼﯾن در ھﻧﮕﺎم ﺷب ،ﻣﮭﯾﺎ ﻣﯽﮐرد.
ﺧروج  – 6 :17ﺧدا ﺑراﯾﺷﺎن از ﺻﺧره آب ﻓراھم ﮐرد.
ﺧروج  – 13-9 :17ﻟطف ﺧدا ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ارﺗش دﺷﻣن ﺷﺎﻣل ﺣﺎﻟﺷﺎن ﺷد.

ﺧدا ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ھﻣراھﯽ ﺧود را ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺛﺎﺑت ﮐرد .او ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ ﺧداﺳت ،و ﺛﺎﺑت ﮐرد ﮐﮫ
ﻧﯾﮑوﺳت! در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﺑداﻧﻧد او ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھد ،ﺑﮫ وی ﺟواب ﻣﺛﺑت ﺑدھﻧد.
ﻣﺎ ھم ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼم ﺧدا ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﺑﺎ ﻣﻌﺟزات ﺧدا و وﻋدهھﺎی ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﻓﺗﮥ او آﺷﻧﺎ ﺷوﯾم.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﺻوﯾری از ﺧداﺳت ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد ﻣﺷﺎھده ﮐﻧﯾم! در اﯾن ﮐﺗﺎب ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻋﺑراﻧﯾﺎن ...و
ﺑﺳﯾﺎری ﭼﯾزھﺎی دﯾﮕر ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده اﺳت .اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺧدا را در ﺣﯾن ﻋﻣل ﺑﺑﯾﻧﯾد ،ﺷﺎﮔرد ﮐﻼم او
ﺷوﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
.(2006
آﺳﺗﯾن،
)ﭘرﯾ ِﺳﭘت
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس.
در
• ﻋﮭد
 .(http://www.preceptaustin.org/covenant_in_the_bible.htm).ﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر  .2006اﯾن وبﺳﺎﯾت
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ﺟدوﻟﯽ از ﺧﻼﺻﮥ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از ﻋﮭدھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﻣﺧﺗﻠف را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ
ﻗرار ﻣﯽدھد.
• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﭼرا ﺷرﯾﻌت داده ﺷد ،ﻣوﻋظﮥ  15ﻧواﻣﺑر ) .1981دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد.(2006 ،
.(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByTopic/11/320_Why_the_Law_Was_Given/
ﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر .2006
ﺑرﻧدا ﮐوﯾن ،دﯾداری ﺑﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس :ﭼﺷماﻧدازی از ﮐﻼم ﺧدا در  366ﺧواﻧدﻧﯾﮭﺎ و
• ﻓﯾﻠﯾپ ﯾﺎﻧﺳﯽ و ِ
ﺗﺄﻣل روزاﻧﮫ )زوﻧدِروان.(2000 ،
• دروازۀ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻗﺎﺑل ﭘژوھش آﻧﻼﯾن .(http://www.biblegateway.com) .ﺑرداﺷت 17
اﮐﺗﺑر  .2006اﯾن وبﺳﺎﯾت وﺳﯾﻠﮫای اﺳت ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﭘژوھش آﻧﻼﯾن ﮐﻼم ﺧدا ---ﺑﮫ زﺑﺎن ﯾﺎ
ﺗرﺟﻣﮥ ﻣﻧﺗﺧب ﺷﻣﺎ! ﺑﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن و ﻣﻘﺎﯾﺳﮥ ﻣﺗون ﻣﺷﺧص ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑر اﺳﺎس
ﮐﻠﯾدواژهھﺎ ،ﻋﺑﺎرات ،و ﻣرﺟﻊ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ.

ﭘوﺷﺷﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎه

ﻓﺻل  7درس 37
___________________________________________________
اﯾن ﻣﺳﮑن و ﺗﻣﺎم اﺳﺑﺎب آن را درﺳت ﻣطﺎﺑﻖ طرﺣﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗو ﻧﺷﺎن ﺧواھم داد ،ﺑﺳﺎزﯾد.
-ﺧروج 9 :25

ھر روز ﺟﮭت ﮐﻔﺎره ،ﮔوﺳﺎﻟﮫای را ﺑﮫ رﺳم ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﺗﻘدﯾم ﮐن ،ﺑﺎ ﮐﻔﺎره ﮐردن ﺑرای ﻣذﺑﺢ آن را طﺎھر
ﺳﺎز؛ آن را ﻣﺳﺢ ﮐن ﺗﺎ ﺗﺧﺻﯾص ﮔردد.
-ﺧروج 36 :29

در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﻣﻼﻗﺎت ﺧواھم ﮐرد و آن ﻣﮑﺎن ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺟﻼل ﻣن ﺗﻘدﯾس ﺧواھد ﮔﺷت .ﺑدﯾن ﺳﺎن
ﻣن ﺧﯾﻣﮥ ﻣﻼﻗﺎت و ﻣذﺑﺢ را ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽﮐﻧم و ﻧﯾز ھﺎرون و ﭘﺳراﻧش را ﺗﺧﺻﯾص ﻣﯽﮐﻧم ﺗﺎ ﺑرای ﻣن
ﮐﮭﺎﻧت ﮐﻧﻧد .آﻧﮕﺎه در ﻣﯾﺎن ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺳﺎﮐن ﺧواھم ﺷد و ﺧدای اﯾﺷﺎن ﺧواھم ﺑود.
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-ﺧروج 45-43 :29

ﺧدا ﻣﯽداﻧﺳت ﻗوم ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را ﻓﺎﺳد ﮔرداﻧﯾده ،ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﯾن ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﺧواھﻧد ﺑود.
ﭘس ﺧدا َروش ﺳﺎﺧﺗن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘدس را ﺑرای ﻣوﺳﯽ ﺷرح داد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ،ﺣﺿور او در ﻣﯾﺎن اﯾﺷﺎن ﺳﺎﮐن
ﺷود ،و ﻗوم ﺑﺗواﻧﻧد ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن ﺑﯾﺎورﻧد.
ﺧون اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﭘوﺷش ،ﻧﻣﯽﮔذاﺷت ﺧدا ﺑر ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﺑﻧﮕرد.
ھرﭼﻧد اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﮔﻧﺎه را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧدﻧد ،وﻟﯽ آن را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑردﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 7

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن داد ،ﻣﯽداﻧﺳت ﻗوم ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﺑﺷرﯾت را ﻓﺎﺳد ﮔرداﻧﯾده )درس
 ،(18ﻗﺎدر ﺑﮫ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن اﯾن ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎ ﻧﺧواھﻧد ﺑود .ﺷﺎﯾد اﯾﻧطور ﺑﮫ ﻧظر ﺑﯾﺎﯾد ﮐﮫ ﺧدا از ﺳر ﺑﯾرﺣﻣﯽ ،ﺑﮫ
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻣﻌﯾﺎری را داد ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد طﺑﻖ آن زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﻣﯽ ﻋﻣﯾﻖﺗر ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن داﺷﺗن ارﺗﺑﺎط ﺳﺎﻟم ﺑﺎ ﺧداﺳت .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﯾﺎﻧﮕر ﺷﺧﺻﯾت
ﺧداﺳت ،اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد آن را ﮐﻧﺎر ﺑﮕذارد و راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺷرﯾﻌت ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ
ﺧدا ﮐﯾﺳت .ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧدازۀ ﺧدا ،ﻗدوس ،ﻋﺎدل و ﻧﯾﮑوﺳت) ...روﻣﯾﺎن  .(16 :7اﮔر اﻧﺳﺎن ﺑﺧواھد
ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﯽ ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ﺧدای ﭘُر از ﻓﯾض ،رﺣﻣت و ﺣﮑﻣت ،راھﯽ را ﺑرای ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﻓراھم ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧودﺷﺎن
را ﺑﺎ او ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد ،ھرﭼﻧد ﺑﮫ طور اﺟﺗﻧﺎبﻧﺎﭘذﯾری ﺷرﯾﻌت را زﯾرﭘﺎ ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در وﯾدﺋوی
اﻣﯾد ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ،ﺧدا روش ﺳﺎﺧﺗن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻘدس را ﺑرای ﻣوﺳﯽ ﺷرح داد ﺗﺎ در آﻧﺟﺎ ،ﺣﺿور او در ﻣﯾﺎن
اﯾﺷﺎن ﺳﺎﮐن ﺷود ،و ﻗوم ﺑﺗواﻧﻧد ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮔﻧﺎه ﺑﮫ آن ﻣﮑﺎن ﺑﯾﺎورﻧد .ﺧون ﺣﯾواﻧﺎت ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ
ﭘوﺷش ،ﻧﻣﯽﮔذاﺷت ﺧدا ﺑر ﮔﻧﺎه آﻧﺎن ﺑﻧﮕرد .دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﺧدا در ﻣورد اﯾن ﻣﮑﺎن ﻣﻘدس ،ﮐﮫ ﻣﺳﮑن
ﺧواﻧده ﻣﯽﺷد ،ﺑﮫ ﺗﻔﺻﯾل در ﺧروج ﺑﺎﺑﮭﺎی  27-25آﻣده اﺳت .دﺳﺗورات ﺧدا در ﻣورد ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در
آﻧﺟﺎ ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﺷد ﻧﯾز ﻣﻔﺻﻸ در ﺧروج ﺑﺎﺑﮭﺎی  30-29ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت.
در ﺧروج  ،36 :29ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان "ﮐﻔﺎره" ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﺷد 1.ﮐﻠﻣﮥ "ﮐﻔﺎره" از واژۀ ﻋﺑری
" َﮐﻔﺎر 2"kaphar ،ﺑرﮔرداﻧده ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ ﻟﻔظﯽ آن "ﭘوﺷﺎﻧدن" اﺳت) .ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﮫ وﻗﺗﯽ ﺧدا ﺑﮫ ﻧوح
ﮔﻔت ﮐﺷﺗﯽ را ﺑﺎ ﻗﯾر "ﺑﭘوﺷﺎﻧد" ،ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ اﺳت (.وﻗﺗﯽ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷد ﻗرﺑﺎﻧﯽ ،ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎه اﺳت ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
اﯾن ﻣﻌﻧﯽ را ﻣﯽداد ﮐﮫ "ﭘوﺷﺷﯽ" ﺑرای ﮔﻧﺎه اﺳت .اﺣﻣﻘﺎﻧﮫ اﺳت اﮔر ﻓﮑر ﮐﻧﯾم ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻣﯽﺑﯾﻧد
و ﻣﯽداﻧد ،ﮔﻧﺎه را ﻧﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﮔوﯾﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ دﯾدن از ﻣﯾﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ را ﻧدارد .دﻗﯾﻖﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ﺧدا ﺑﮫ
ﮔذراﻧدن ﻗرﺑﺎﻧﯽ اﯾﻧطور اﺣﺗرام ﻣﯽﮔذاﺷت ﮐﮫ دﺳﺗﮑم در دورهای از زﻣﺎن ،ﺑﮫ ﮔﻧﺎه اﻧﺟﺎم ﺷده ﻧﮕﺎه ﻧﻣﯽﮐرد
و آن را داوری ﻧﻣﯽﻧﻣود.
اﮔر ﺟﮭﺷﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑﮫ ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﻧﯾم )ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ،(4 :10ﺧواھﯾم دﯾد ﮐﮫ ھرﭼﻧد اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﮔﻧﺎه را
"ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧدﻧد" ،اﻣﺎ آن را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑردﻧد .ﺑﮫ ﻋﻼوه ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ھرﭼﮫ ﭘﻧﮭﺎن ﺑوده،
آﺷﮑﺎر ﺧواھد ﺷد )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  5 :4و  .(13 :3ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر ،ﭘوﺷشھﺎ ﺑرداﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد و اﻋﻣﺎل ﺧوب
ﯾﺎ ﺑد ھر ﺷﺧص ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔردد )2ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ،10 :5ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(12 :20
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ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎی ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑرای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎه ﻣﺎﻧﻧد ﯾﮏ ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫ ﺑود .وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﭘول زﯾﺎدی را ﻗرض ﻣﯽﮔﯾرد،
ﻣﻣﮑن اﺳت ﻗرض دھﻧده از او ﺑﺧواھد ﻗراردادی )ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫای( 3را اﻣﺿﺎ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎن ﻣﻌﯾﻧﯽ ﻗرض را
ﭘس ﺧواھد داد .اﯾن ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫ ﺑدھﯽ را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ آن ﻓرد اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺎزﭘرداﺧت
ﺑدھﯽ ،ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣﻌﻣول ﺧود ﺑﭘردازد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ،ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدادﻧد ﺗﺎ راﺑطﮥ ﻣﺳﺗﻘﯾم
ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .آﻧﮭﺎ ﮔﻧﺎه را از ﺑﯾن ﻧﻣﯽﺑردﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ راه ﺣﻠﯽ ﻣوﻗﺗﯽ ﺑرای ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮔﻧﺎه ﺑودﻧد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﮔﻧﺎه را ﺗﺎ اﺑد از ﺟﮭﺎن ﺑرﮔﯾرد )ﯾوﺣﻧﺎ  .(29 :1اﯾن ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ زﻣﺎﻧﯽ داﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﯾﮏ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻋﯾب ،ﺑﺎزﭘرداﺧت ﻧﮭﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم دھد و ﺑدھﯽ ﮔﻧﺎه را ﮐﺎﻣﻸ ﺻﺎف ﮐﻧد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد ﺷرﯾﻌت ﺧدا ﻧﯾﮑوﺳت )روﻣﯾﺎن 1 ،12 :7ﺗﯾﻣوﺗﺎﺋوس  .(8 :1آﯾﺎ ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ
ﺷرﯾﻌت ﺧدا )ﯾﺎ ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﻗواﻧﯾن و ﻣﻘررات( اﺣﺳﺎس ﺧوﺑﯽ در ﺷﻣﺎ ﺑرﻣﯽاﻧﮕﯾزد ﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﺑد؟
ﭼرا؟
• ﺑرای اﮐﺛر ﻣردم ،ﺗﺻور ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ،ﻧﺎراﺣت ﮐﻧﻧده اﺳت .اﻣﺎ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد
ﮐﮫ ﻣﻌﺎﻟﺟﮥ ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﺗﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ﻣورد ﻧظر اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﺳرطﺎن
اﺳت اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺗﺣت ﺷﯾﻣﯽدرﻣﺎﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑر روی ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺑﯽ دارد ،ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺟراﺣﯽ ﻗﻠب ﺑﺎز اﻧﺟﺎم ﺷود .ھﯾﭼﮑﺳﯽ ﺗﺣت ﭼﻧﯾن ﻣﻌﺎﻟﺟﺎﺗﯽ ﻗرار ﻧﻣﯽﮔﯾرد ،ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﯾﻣﺎریاش
آن را اﯾﺟﺎب ﮐﻧد.
ﯾﮏ ﻋﻣل ﮔﻧﺎهآﻟود ﻓﻘط ﯾﮏ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺧﻠف از ﺷرﯾﻌت ﺧداﺳت ،و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺗﺧﻠف ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧود
ﺧداﺳت .ﻗدرت ﮔﻧﺎه ﺳﺎﮐن در ھر ﻓرد ،ﻓﻘط دﯾدﮔﺎه ﺑد و ﻧﺎدرﺳت او ﻧﯾﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ ﻗدرت ﺗﺎرﯾﮑﯽ اﺳت ﮐﮫ اﮔر
ﺑﺎ آن ﻣواﺟﮫ ﻧﺷود ،ﻣرگ را ﺑﺑﺎر ﻣﯽآورد .ﺷﺎﯾد ﮐﺷﺗن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ ﻧظر ﺑﻌﺿﯽ ،زﯾﺎدهروی و اﻓراط ﺑﺎﺷد،
اﻣﺎ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮔﻧﺎه ﺑﺳﯾﺎرﺑزرﮔﺗر از آن اﺳت .اﺣﺳﺎس ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑرای
ﮔذراﻧﯾدن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎه ﭼﯾﺳت؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺧروج  30-29را ﺑﺧواﻧﯾد .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺎﯾد ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑرای ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔذراﻧدﻧد ﺗﺎ ارﺗﺑﺎط ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧود را ﺑﺎ ﺧدا ﺣﻔظ ﮐﻧﻧد .اﻣﺎ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر رھﺎﻧﻧده اﯾﻣﺎن ﻣﯽآورﻧد،
ﻣﺳﺋﻠﮥ ﮔﻧﺎه ﯾﮑﺑﺎر و ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ ﺣل ﺷده اﺳت .اﮔر ھرﮔز ﺑﮫ اﯾن رھﺎﻧﻧده اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎوردهاﯾد ،ﻓورأ ﺑﮫ ﺑﺧش
ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .اﮔر ﺑﮫ رھﺎﻧﻧده ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد،
ﺧروج  30-29را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،و در ﺣﯾن دﻋﺎ ،ﺧدا را ﺑرای وﺟود رھﺎﻧﻧده و ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم داده،
ﺷﮑر ﮐﻧﯾد!

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ِﻟﻣﺎن ﺷﺗراوس ،ﮐﻔﺎرۀ ﻣﺳﯾﺢ،
ﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر .2006
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__________________________________________________
زﯾرا ھﯾﭻ ﺑﺷری ﺑﺎ ﺑﮫﺟﺎ آوردن اﻋﻣﺎل ﺷرﯾﻌت ،در ﻧظر ﺧدا ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﻣرده ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺗﻧﮭﺎ ﮔﻧﺎه
را ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﺎﻧد.
-روﻣﯾﺎن 20 :3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در دو درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺷرﯾﻌﺗﯽ ﭘرداﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺧﺷﯾد .ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ اﮔر ﻋﺑراﻧﯾﺎن از
ﺷرﯾﻌت اطﺎﻋت ﮐﻧﻧد ،ﺑرﮐت ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت ،اﻣﺎ ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺟﺎزات ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن دﯾدﯾم ﮐﮫ
ﺧدا ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎﻣل و ﻣﺳﺗﻣر ﺷرﯾﻌت ﻧﯾﺳﺗﻧد ،راھﯽ ﺑرای ﭘوﺷﺎﻧدن ﮔﻧﺎھﺷﺎن
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮔذراﻧدن ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﻓراھم ﮐرد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﺟﻧﺑﮥ ﻣﮭم دﯾﮕر از ﺷرﯾﻌت وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾم .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺗﺻور
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت داده ﺷد ﺗﺎ ﺑﮫ واﺳطﮥ آن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا راﺑطﮥ درﺳﺗﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس در اﯾن
ﻣورد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد )روﻣﯾﺎن  (20 :3ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺷرﯾﻌت ،در ﺣﺿور ﺧدا
راﺳت ﺑﺎﯾﺳﺗد )ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﻣرده ﺷود( .ﮐﻣﯽ ﺗﺄﻣل ﮐﻧﯾد .اﮔر ﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﮐﺎﻣﻸ ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﻋﻣل ﮐﻧﯾم )ﮐﮫ
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ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم( ،ﺑﺎز ھم آﻟوده ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﯽ ﺑودﯾم ﮐﮫ از طرﯾﻖ آدم ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺑﺷر اﻧﺗﻘﺎل ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت )ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ
درس  .(18ﮔﻧﺎه اﻧﺳﺎن را از ﺧدا ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﯽ اﮔر ﺷﻣﺎ ھرﮔز ﮔﻧﺎه ﻧﮑرده ﺑﺎﺷﯾد ،ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ در ﺷﻣﺎﺳت،
از ﺧدا ﺟداﯾﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،در ﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت ھم ﺑرای ﺧدا و ھم ﺑرای اﻧﺳﺎن ﻣﺛل ﯾﮏ آﯾﯾﻧﮫ اﺳت .ﻣﺎ در
ﺷرﯾﻌت اﻧﻌﮑﺎس واﻗﻌﯽ ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا را ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم .اﯾن اﻧﻌﮑﺎس ،ﻗدوﺳﯾت و ﻋدل ﺧدا را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .اﻣﺎ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﺷرﯾﻌت ،ﭼﮭرۀ واﻗﻌﯽ ﺧودﻣﺎن را ھم ﺑﺑﯾﻧﯾم .ﻋدم ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎ ﺑرای ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺷرﯾﻌت ،آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻣﻌﯾﺎر ﺧدا ،ﻣﻘدس و ﭘﺎرﺳﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾم .ﭼﯾزی در ﻣﺎ وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﮔذارد ﺑﮫ اﯾن
ﻣﻌﯾﺎر ﺑرﺳﯾم ،و آن ﭼﯾز ﺑر اﺳﺎس روﻣﯾﺎن  ،20 :3ﮔﻧﺎه اﺳت.
ﯾﮏ آﯾﯾﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺻورﺗﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد .اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺷﺳﺗن ﺻورت ﺷﻣﺎ
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ھﯾﭻ اﻧﺳﺎن ﻋﺎﻗﻠﯽ آﯾﯾﻧﮫ را ﺑﮫ ﺻورﺗش ﻧﻣﯽﻣﺎﻟد ﺗﺎ آن را ﭘﺎک ﮐﻧد .ﺑﺎﯾد از ﯾﮏ ﻣﺎدۀ
ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ﻣﺛل ﺻﺎﺑون اﺳﺗﻔﺎده ﮐرد .اﯾن ﻣوﺿوع درﺑﺎرۀ ﺷرﯾﻌت ﻧﯾز ﺻﺎدق اﺳت .ﺷرﯾﻌت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را
از ﮔﻧﺎه ﭘﺎک ﮐﻧد ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﭘﺎک ﺷدن دارﯾم .ﻣﯽﺗواﻧد اﺣﺳﺎس ﻧﯾﺎز ﺑﮫ رھﺎﻧﻧدۀ
ﻣوﻋود ،ﯾﻌﻧﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗن ﮔﻧﺎه اﺳت ،در ﻣﺎ ﺑراﻧﮕﯾزد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل اﺻطﻼح "ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ/ﻗﺎﻧونﭘرﺳﺗﯽ" 1را ﺷﻧﯾدهاﯾد؟ اﯾن اﺻطﻼح ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ
اﺳت ﮐﮫ ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﻧﺟﺎت )راﺳت ﺑودن در ﺑراﺑر ﺧدا( ﻓﻘط ﺑواﺳطﮥ ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺷرﯾﻌت ﮐﺳب ﻣﯽﺷود.
اﻣﺎ اﮔر ﺷرﯾﻌت ﻣﺎﻧﻧد آﯾﯾﻧﮫ ﺑﺎﺷد ،و ﻧﮫ ﻣﺎدۀ ﭘﺎک ﮐﻧﻧده ،آﯾﺎ ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان راھﯽ ﺑرای
ﭘﺎرﺳﺎﺷﻣرده ﺷدن ،ﺑﯽﻣﻌﻧﺎ ﻧﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ دارد ﮐﮫ ﻣردم ﺑﮫ اﯾن اﻋﺗﻘﺎد ﭘﺎﯾﺑﻧد ﻣﯽﺷوﻧد؟
• دو ﻣوﺿﻊ اﻓراطﯽ درﺑراﺑر ﺷرﯾﻌت وﺟود دارد .ﯾﮑﯽ ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﺗﻌرﯾﻔش ﮐردﯾم.
دﯾﮕری ﮐﮫ آن را " ُﻣﺟﺎزﮔراﯾﯽ" 2ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﻓﯾض ﺧدا ﺑﮫ اﻧدازهای اﺳت ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت
ﻋﻣﻸ در ﺑراﺑر آن ﺣرﻓﯽ ﺑرای ﮔﻔﺗن ﻧدارد .اﯾن دو دﯾدﮔﺎه ،دو ﻗطب اﻓراطﯽ ﻣﺗﻘﺎﺑل ھﺳﺗﻧد و ﻣﻌﻣوﻷ
ﻧظر اﮐﺛر ﻣردم ﭼﯾزی ﻣﯾﺎن اﯾن دو اﺳت .ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن را در ﮐدام ﻗﺳﻣت اﯾن طﯾف ﻣﯽداﻧﯾد ،ﻧزدﯾﮑﺗر
ﺑﮫ ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ ﯾﺎ ﻣﺟﺎزﮔراﯾﯽ؟ ﭼرا؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ھر ﺷﺧص ﺑﮫ طور اﯾدهآل ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯾﺎن دو اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ و ُﻣﺟﺎزﮔراﯾﯽ ،ﭘﯾدا ﻣﯽﮐﻧد .ﺷﺎﯾد
ﻧﻘطﮥ ﻣﯾﺎﻧﯽ اﯾن طﯾف را ﺑﺗوان آزادی ﻧﺎﻣﯾد 3.ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺧدا واﻗﻌﺄ آزادی دارد ،ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آزاداﻧﮫ
ﺑﮫ ﺷرﯾﻌت ﺑﻌﻧوان ﻣﻌﯾﺎر ﻗدوﺳﯾت و ﻋداﻟت ﺧدا اﺣﺗرام ﻣﯽﮔذارد )روﻣﯾﺎن  (12 :7و در ﻋﯾن ﺣﺎل از ﺑﻧد
ﺷرﯾﻌت ﺑﻌﻧوان وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای راﺳت ﺷدن درﺑراﺑر ﺧدا ،آزادﻧد.
آزادی ،ھدف ﺧدا ﺑرای ھﻣﮥ ﭘﯾرواﻧش اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾل ﺑﮫ ﻣﺟﺎزﮔراﯾﯽ ھﺳﺗﯾد ،زﻣﺎﻧﯽ را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ
ﺷرﯾﻌت ﺧدا ،ﻣﺧﺻوﺻﺄ ده ﻓرﻣﺎن )ﺧروج  17-1 :20و ﺗﺛﻧﯾﮫ  (21-6 :5اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد .اﮔر ﺗﻣﺎﯾل
ﺑﯾﺷﺗری ﺑﮫ ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ دارﯾد ،وﻗﺗﯽ را ﺻرف ﻣطﺎﻟﻌﮥ روﻣﯾﺎن  7 ،6و  ، 8ﯾﺎ ﮐﺗﺎب ﻏﻼطﯾﺎن ﮐﻧﯾد .از
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ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ از اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد و ﺷﻣﺎ را ﺑرای اﯾﺟﺎد راﺑطﮥ درﺳﺗﯽ ﺑﺎ ﺷرﯾﻌت و ﺑﺎ ﺧودش ،آزاد
ﺳﺎزد!

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺳﺋواﻻت ﻣﻌﻣول درﺑﺎرۀ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس :در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ "ﺷرﯾﻌت" ﻣﯽﺧواﻧﯾم .ﻣﻌﻧﯽ آن ﭼﯾﺳت
و آﯾﺎ ﺑﺎﯾد اﻣروز ﻧﯾز "ﺷرﯾﻌت" را ﻧﮕﺎه دارﯾم؟ )اﻧﺟﻣن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.(2006 ،
) .(http://www.ibs.org/bibles/about/17.phpﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر . 2006
• رﯾﭼﺎرد الِ .ﻣﯾﮭﯾو ،ﺷرﯾﻌتﮔراﯾﯽ :آﯾﺎ ﻣﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﯽرﺳﺎﻧد؟ ) ،CrossMap.comﻣﻧﺎﺑﻊ
ﺷﺑﺎﻧﯽ 20 ،اوت  .(2005ﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر . 2006
• ﺟﺎن ﻣﮏ آرﺗور ،آزادی در ﻣﺳﯾﺢ – آزادی ﻣﺳﯾﺣﯽ ﭼﯾﺳت؟ ).(2006 ،BibleBulletinBoard.com
) .(http://www.biblebb.com/files/MAC/sg1667.htmﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر . 2006
دﯾﺳﮑﺎوری ،ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣؤﻣن
• ِری ﺳﯽ .ﺳﺗِد َﻣن .ﺑدن ﺑرای ﭼﯾﺳت؟ )ﺷرﮐت اﻧﺗﺷﺎراﺗﯽ
ِ
ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ِﭘﻧﯾﻧﺳوﻻ .(http://www. raystedman.org/1corinthians/3585.html) .(1995 ،ﺑرداﺷت 18
اﮐﺗﺑر . 2006
• ﺟﺎن ﻧﺎﯾﻠز ،ﺷرﯾﻌت ﮔراﯾﯽ ،ﻣﺟﺎزﮔراﯾﯽ ،ﯾﺎ آزادی؟ )ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺷﺎرﺗﯽ ﮐﺎﻧﺎدا 2004 ،اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ را
ﮐﮫ اﺑﺗدا در ﻣﺟﻠﮥ ﻣﺷﺎرﮐت ژوﺋن  1998ﭼﺎپ ﺷده ﺑود ،ارﺳﺎل ﮐردﻧد(.
) .(http://www.christianity.ca/faith/biblestudies/ 2003/06.004.htmlﺑرداﺷت  18اﮐﺗﺑر . 2006

از ﺑرﮐت ﺗﺎ اﺳﺎرت

ﻓﺻل  7درس 39
___________________________________________________
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﮐﻣﯽ ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل ،در ﺗﻼش ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑراﺳﺎس ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧدا زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﻧد.
اﻣﺎ ﺑﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ،و ﺣﺗﯽ ﮔﺎھﯽ ﺑدﻧﺑﺎل ﺧداﯾﺎن دروﻏﯾن رﻓﺗﻧد.
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﺑﺎزﻧﻣﯽﮔﺷﺗﻧد ،اﻏﻠب آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ﻓرﺳﺗﺎدن ﻗوﻣﯽ دﯾﮕر ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐرد ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ﺣﻣﻠﮫ
و آن را ﺗﺳﺧﯾر ﻣﯽﻧﻣود.
ﺳﭘس ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﺑﯽوﻓﺎﯾﯽ ﺧود ﭘﯽ ﻣﯽﺑردﻧد و از ﺧدا ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد آﻧﮭﺎ را ﺑرھﺎﻧد.
آﻧﮕﺎه ﺧدا رھﺑری را ﺑرﻣﯽاﻧﮕﯾﺧت ﺗﺎ ﻗوم را از ﺳﺗﻣﮕران آزاد ﮐﻧد .و ﻗوم ﺗﻌﮭدی دوﺑﺎره ﺑرای زﻧدﮔﯽ طﺑﻖ
راھﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﺧدا ﻣﯽدادﻧد.
از ﺑرﮐت ﺑﮫ اﺳﺎرت ﺑﮫ ﺑرﮐت ﺑﮫ اﺳﺎرت ،اﯾن ﭼرﺧﮫ ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑرار ﻣﯽﺷد .ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺧواﻧده ﺷده ﺑودﻧد
ﺗﺎ ﺷﺧﺻﯾت ﺧدا را ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻧﺷﺎن دھﻧد .اﻣﺎ ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ دﻧﯾﺎ را ﺑﮫ ﺧود آﻟوده ﺑود ،اﻓﺗﺎن و ﺧﯾزان در راه
ﺧدا ﻗدم ﺑرﻣﯽداﺷﺗﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 7
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در آﻏﺎز اﯾن درس ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ دروس اﻣﯾد ،ﻣروری ﻣﺧﺗﺻر از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت .اﻣﮑﺎن ﻧدارد
در ﯾﮏ وﯾدﺋوی  80دﻗﯾﻘﮫای ،ﺗﻣﺎم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﭘوﺷش ﺑدھﯾم .ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب از اﻣﯾد ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ آﻣده ،ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھد در دورۀ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾش از ھزار ﺳﺎل ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺗﺎد .در اﯾن ﻣدت ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن و ﭘﯾﺎﻣﺑران زﯾﺎدی در
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﺧود ﺑﺎﻗﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد .داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی آﻧﺎن در ﺑﺳﯾﺎری از ﮐﺗب ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده
اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﺑﺧواھﯾد اﯾن دوره از زﻣﺎن را در ﯾﮏ ﭘﺎراﮔراف ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ،ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب در ﺑﺎﻻ ﺷرح
دﻗﯾﻘﯽ از آن اﺳت.
اﯾن ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب ﭼرﺧﮫای را ﮐﮫ اﻏﻠب در ﺗﺎرﯾﺦ ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ ﺗﮑرار ﻣﯽﺷد ،ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد .ﻧوﯾﺳﻧدهای،
ھﻣﯾن ﭼرﺧﮫ را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺷرح ﻣﯽدھد:
از اﯾﻣﺎن ﺑﮫ اطﺎﻋت
از اطﺎﻋت ﺑﮫ ﺑرﮐت
از ﺑرﮐت ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ
از ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﺧواھﯽ
از ﺧودﺧواھﯽ ﺑﮫ داوری
از داوری ﺑﮫ اﺳﺎرت
از اﺳﺎرت ﺑﮫ ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ
از ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ اﯾﻣﺎن1....
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﭘس از دﯾدن ﻣﻌﺟزات ﺧدا در ﺧروج از ﻣﺻر ،اﯾﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای اطﺎﻋت از ﺧدا را داﺷﺗﻧد .آﻧﺎن
ﺑﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺧود را وﻗف اﻧﺟﺎم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺧدا ﮐردﻧد .ﺧدا ﺑﮫ اﯾﺷﺎن وﻋده داد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺷرط اطﺎﻋت ،ﺑرﮐﺗﺷﺎن
ﺑدھد ،و ھﻣﯾن ﮐﺎر را ھم ﮐرد .در واﻗﻊ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻓراواﻧﯽ ﺑرﮐت داد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﭼرﺧﮥ ﻣزﺑور ﺷروع
ﺷد ،و ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﺗﮑرار ﮔردﯾد.
اﯾن روﻧد ﻋﻠت و ﻣﻌﻠوﻟﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣورد ارﺗﺑﺎط ھر ﻗوم ﯾﺎ ﻓرد دﯾﮕری ﺑﺎ ﺧدا ،ﺻدق
ﻣﯽﮐﻧد.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﺑرﮐت و ﻓراواﻧﯽ وﺟود دارد .ﻓراواﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻷ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ داﺷﺗن ﺑﯾش از ﺣد
ﻧﯾﺎز اﺳت .از دﯾدﮔﺎه ﺧدا ،داﺷﺗن ﺑﯾش از ﺣد ﻧﯾﺎز ،ﺑرای ﻣﺎ ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﺎزادﻣﺎن ﺑرای ﺑرﮐت
ﺳﺎﯾرﯾن ،ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﺟﻠﯾل از ﺧدا را ﺑﮫ ھﻣراه دارد .اﻧﺟﺎم ھر ﮐﺎری ﮐﻣﺗر از اﯾن ،ﺧودﺧواھﯽ ﻣﺣﺳوب
ﻣﯽﺷود .در ﻣورد ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،ﺧودﺧواھﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ داوری ﻣﯽﺷد .آﯾﮫای در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس )ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،(6 :12
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧدا ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دوﺳت ﻣﯽدارد ،ﺗﻧﺑﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﻧﮕﯾزۀ داوری ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺗوﺳط ﺧدا،
ﻣﺣﺑت او ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺑود .اﻏﻠب داوری او ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ اﺳﯾر ﺷدن ﺑﮫ دﺳت ﻗوﻣﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﺷد ،ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را
ﺑﮫ ﻧﻘطﮥ ﺷﮑﺳﺗن و ھﺷﯾﺎری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧﯾﺎزﺷﺎن ﺑﮫ ﺧدا ﻣﯽرﺳﺎﻧد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل

• آﯾﺎ وﺿﻌﯾت ﺧﺎﺻﯽ را درﻣورد ﻗوم ،ﮔروھﯽ از ﻣردم و ﯾﺎ اﻓراد ،ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽآورﯾد ﮐﮫ ﭼرﺧﮥ ﺑﺎﻻ
ﺑراﯾﺷﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
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• ﺗﻐﯾﯾر وﺿﻌﯾت ﭼﺷﻣﮕﯾری ﮐﮫ در اﯾن ﭼرﺧﮫ وﺟود دارد ،در ﺑﺧش از ﻓراواﻧﯽ ﺑﮫ ﺧودﺧواھﯽ اﺳت.
آﯾﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾری در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده اﺳت؟ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗوان از آن اﺟﺗﻧﺎب ﮐرد؟
ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
• ﺧودﺗﺎن را در ﮐﺟﺎی اﯾن ﭼرﺧﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﮫ ﻗدم اطﺎﻋت در ﭼرﺧﮥ ﻣورد ﺑﺣث ﻓﮑر ﮐﻧﯾد .اﯾﻣﺎن ،ھدﯾﮥ ﺧداﺳت )اﻓﺳﺳﯾﺎن  .(8 :2ﻣﯽﺗواﻧﯾم از ﺧدا اﯾﻣﺎن
ﺑﺧواھﯾم ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم آن را اﯾﺟﺎد ﮐﻧﯾم .ﺷﮑﺳﺗﮕﯽ ﻣوﺟب ھﺷﯾﺎری ﻧﺎراﺣتﮐﻧﻧدهای از ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺗﯽ ﻣﺎ ﺟدا از
ﺧدا ﻣﯽﺷود .ﻣﯽﺗواﻧﯾم در ﺑراﺑر ﮐﺎر ﺧدا در زﻧدﮔﯾﻣﺎن ﺑرای ﺷﮑﺳﺗن ﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐﻧﯾم ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧودﻣﺎن،
ﺧودﻣﺎن را ﺑﺷﮑﻧﯾم .ﺑﮫ ﻏﯾر از اطﺎﻋت ،ھﻣﮥ ﻗدﻣﮭﺎی اﯾن ﭼرﺧﮫ ،ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
اﻣﺎ اطﺎﻋت ،ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺑﺷر اﺳت.
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ واﻗﻌﯽ اطﺎﻋت ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .در 1ﺳﻣوﺋﯾل  22 :15اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :اطﺎﻋت از ﻗرﺑﺎﻧﯾﮭﺎ ﻧﯾﮑوﺗر
اﺳت ".ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯾﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ و اطﺎﻋت وﺟود دارد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗواﻧد ﻋﻣﻠﯽ ﺑر اﺳﺎس اطﺎﻋت ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد
دﻻﯾل دﯾﮕری ﻧﯾز داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﻣﻣﮑن اﺳت ﺷﺧص اﺑﺗﮑﺎر ﻋﻣل را ﺑدﺳت ﮔﯾرد و ﻗرﺑﺎﻧﯽ را در وﻗت و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﺑﮫ دﻟﺧواه ﺧود ﺑﮕذراﻧد .اﻣﮑﺎن دارد ﮐﺳﯽ ﻗرﺑﺎﻧﯽای ﺑﮕذراﻧد ﮐﮫ ﺧدا ھرﮔز ﻧﺧواﺳﺗﮫ اﺳت.
اطﺎﻋت ﮐردن ،ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .اطﺎﻋت ھﻣواره واﮐﻧش ﻣﻧﺎﺳب اﻧﺳﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧداﺳت .اطﺎﻋت واﻗﻌﯽ از ﻗﻠب
ﺳرﭼﺷﻣﮫ ﻣﯽﮔﯾرد .اطﺎﻋت ،ﺑرﮐت را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻣﯽآورد .ﻓﻘط و ﻓﻘط اطﺎﻋت اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎﻧﻊ از ﺑوﺟود
آﻣدن ﺧودﺧواھﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻓراواﻧﯽ ﺷود.
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧودﺗﺎن را در اﯾن ﭼرﺧﮫ ﮐﮫ ﺳﺎﻟﮭﺎی ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﻋﺑراﻧﯾﺎن را ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد.
ھرﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ھﺳﺗﯾد ،ھم اﮐﻧون ﺑﺎ اطﺎﻋت ﻗﻠﺑﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﭘﺎﺳﺦ ﺑدھﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر

ﭘﺎﯾﭘر ،رﺿﺎﯾت ﺧدا از اطﺎﻋت ) .دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد .ﻣوﻋظﮫ  29ﻣﺎرس .(1987
• ﺟﺎن
ِ
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1987/588_The_Pleasure_of_God_in_O

) .bedience/ﺑرداﺷت  19اﮐﺗﺑر . 2006
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در ﺑﺎغ ﻋدن ،ﺧدا وﻋده داد ﮐﮫ رھﺎﻧﻧدهای ﻣﯽﻓرﺳﺗد.
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.
در ﻣﻌﺑد ،دودی ﮐﮫ ھر روز ،ھر ﺳﺎل ،ﻧﺳل ﺑﮫ ﻧﺳل ،از ﻗرﺑﺎﻧﯽھﺎ ﺑرﻣﯽﺧﺎﺳت،
ﺑرای ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﯾﺎدآور داﺋﻣﯽ ﻧﯾﺎز ﺑﺷرﯾت ﺑﮫ آن رھﺎﻧﻧده ﺑود.
اﻣﺎ او ِﮐﯽ ﻣﯽآﻣد؟
ﭼطور ﻣﯽآﻣد؟
دﯾﮕر ﮐمﮐم ،ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎ ﺧود ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد آﯾﺎ اﺻﻸ او ﺧواھد آﻣد؟

-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 7
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درس اﻣروز ،ﻧﻘطﮥ ﻣﯾﺎﻧﯽ در داﺳﺗﺎن اﻣﯾد اﺳت .ﺗﺎﺑﺣﺎل ﺑﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ و وﻗﺎﯾﻊ زﯾﺎدی در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭘرداﺧﺗﮫاﯾم.
ﺑﻧﺎﺑﮫ ﺧواﺳت ﺧدا ،ﺻﺣﻧﮫ ﺑرای واﻗﻌﮥ ﺑﻌدی ﮐﺎﻣﻸ آﻣﺎده ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻘب ﺑرﮔردﯾم و آﻧﭼﮫ ﮔذﺷت را ﻣرور
ﮐﻧﯾم:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﭼرا ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﻣﯽﺗوان ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺧدا ﺑر اﻧﺳﺎن ﻣﺣﺳوب ﮐرد )درس  3و (4
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﺧدا – ﻣﺎھﯾت و ﺻﻔﺎت )ذات و ﺷﺧﺻﯾت( او ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد )درس (6
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس درﺑﺎرۀ اﻧﺳﺎن – ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﺧدا آﻓرﯾده ﺷد اﻣﺎ ﺑواﺳطﮥ ﮔﻧﺎه از ﺧدا ﺟدا ﮔردﯾد )درس
 9و  (10ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد
ھدف ﺧدا از آﻓرﯾﻧش اﻧﺳﺎن – ﻋﺷﻖ ﺑﮫ ﺧدا و ﻣﺣﺑت دﯾدن از ﺧدا )درس (13
ﻣﺎھﯾت ﮔﻧﺎه و ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر اﻧﺳﺎن و ارﺗﺑﺎط او ﺑﺎ ﺧدا )درس  18و (19
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﺷﯾطﺎن و ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ او ﺑﺎ ﺧدا و اﻧﺳﺎن دارد ،ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد )درس (14
وﻋده ﺧدا ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ ﺑر ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ ﺗﺎ اﺑد ﻏﻠﺑﮫ ﺧواھد ﮐرد )درس ( 20
ﭼﮕوﻧﮫ ﻗوﻣﮭﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺎ ﺑوﺟود آﻣدﻧد )درس (25
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﻣردی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺑراھﯾم را ﻓراﺧواﻧد و وﻋده داد ﺗﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮥ او ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺑرﮐت دھد
)درس (26
ﭼﮕوﻧﮫ وﻋدۀ ﺧدا در ﻣﯾﺎن ﻧوادﮔﺎن اﺑراھﯾم ھﻣﭼﻧﺎن زﻧده و ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﻣﺎﻧد )درس (31
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا از ﻧﺳل اﺑراھﯾم ،ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ را ﺷﮑل داد ،ﮐﮫ ﻗرار ﺑود رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود را ﺑواﺳطﮥ آﻧﮭﺎ
ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ ﺑﮫ وﻋدۀ او در ﻣورد ﺑرﮐت ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﻋﻣل ﮐﻧد )درس (32

ھﻣﮥ اﯾن وﻗﺎﯾﻊ و ﺣﻘﺎﯾﻖ در ﭘﻧﺞ ﮐﺗﺎب اول ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾدهاﻧد .اﯾن ﭘﻧﺞ ﮐﺗﺎب )ﮐﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن آن را
ﺗورات ﻣﯽﺧواﻧﻧد( ﺑﮫ دﻗت ﮔردآوری ﺷده و ﺑﺎ وﺳواس ﺗﻣﺎم ﭘﯾش از دوراﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾن درس ﺑﮫ آن ﻣﯽﭘردازﯾم
)ﺣدود  400ق.م .ﺗﺎ 1م ،(.از آن ﻣﺣﺎﻓظت ﻣﯽﮐردﻧد .ﺑرای ﻣرور روﺷﮭﺎی ﺣﻔظ دﻗت روﻧوﯾﺳﯽھﺎی
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ درس  3ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.
در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺗب ﺗورات ﻣوﺿوع ﺗﮑرار ﺷوﻧدۀ ﻣرﮐزی درﺑﺎرۀ ﻣﺄﻣورﯾت و ﺧدﻣﺎت رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا ﺑﮫ
ﭼﺷم ﻣﯽﺧورد ،ﮐﮫ ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ او را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﺷﯾَﺢ ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .ﺳﺎﯾﮫای از اﯾن ﻣوﺿوع ﻣرﮐزی در ﺻدھﺎ
ﻧﺑوت و داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی ﭼﻧدی از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس دﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻣوارد در اداﻣﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن ﺗوﺟﮫ
ﮐﻧﯾد:
•
•
•
•
•

ﭘوﺳت ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘوﺷش ﺑرای آدم و ﺣوا ﻓراھم ﮐرد )درس (20
ﮐﺷﺗﯽ ﺣﺎﻣل ﻧوح ،اﯾﺷﺎن را از ﻣﯾﺎن داوری ﺑر ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﻣﻧﯾت ﻋﺑور داد )درس (23
ﻗوﭼﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﺎﯾﮕزﯾن ﭘﺳرش ﻓراھم ﮐرده ﺑود )درس (30
ﺳﺢ ﮐﮫ ﺑر درب ﻣﻧﺎزل ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻋﺑراﻧﯽ ،ﻣرگ را از ﺳرﺷﺎن ﮔذراﻧﯾد )درس ( 34
ﺧون ﺑرۀ ﭘ َ
دﺳﺗوراﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑرای ﮔذراﻧدن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺟﮭت ﮐﻔﺎره )ﭘوﺷﺎﻧدن( ﮔﻧﺎه داد )درس ( 37

ھرﮐدام از اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ،ﻧﻣﺎﯾش ﭘرﻣﻌﻧﺎﯾﯽ اﺳت از آن ﮐﮫ روزی ﺧدا ﮐﺎری ﺑرای اﻧﺳﺎن ﺧواھد ﮐرد ﮐﮫ اﻧﺳﺎن
ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎﻣش ﻧﯾﺳت ،ﯾﻌﻧﯽ :آزادی از ﮔﻧﺎه و ﻗدم ﺑرداﺷﺗن اﺑدی در ارﺗﺑﺎطﯽ راﺳت و ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﺎﺧدا .ﺷﺎﯾد
ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد ،ﺑﺎ ھﻣﮥ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ﻣوﺟود ﺑرای ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ ،ﺣﺗﻣﺄ آﻧﺎن ﺑﺎ ﭘﺷﺗﮑﺎر ﺗﻣﺎم ﻣﻧﺗظر ظﮭور رھﺎﻧﻧدۀ
ﻣوﻋود ﺑودﻧد .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن ﻧﺑود.
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ﺑﻧﺎ ﺑر ﮔﻔﺗﮥ ﻣورﺧﯾن ،در زﻣﺎن ﻣرﺑوط ﺑﮫ درس ﺣﺎﺿر ،آداب و رﺳوم دﯾﻧﯽ ﺑﯾش از ھﻣﯾﺷﮫ رﻋﺎﯾت ﻣﯽﺷد،
و در ﻋوض ،روﺣﺎﻧﯾت ﮐﻣﺗر از ھروﻗت دﯾﮕر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﺑود 1.ھرﭼﻧد ﺑﻌﺿﯽ واﻗﻌﺄ اﻧﺗظﺎر آن ﻣوﻋود
ﮐﻼم ﺧدا را ﻣﯽﮐﺷﯾدﻧد ،اﮐﺛرأ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎر رھﺎﻧﻧدۀ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را از ﺣﮑوﻣت ﺧﺎرﺟﯾﺎن آزاد ﮐﻧد و
وﺿﻌﯾت زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺑﮭﺑود ﺑﺑﺧﺷد .ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗﻣرﮐز آﻧﺎن از اﻧﺗظﺎر اﻣﯾدﺑﺧش رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ در
ﻣﺗون ﻣﻘدس درﺑﺎرهاش ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ﺷده ﺑود ،ﺑﮫ ﺟﺎی دﯾﮕر ﻣﻌطوف ﺷود؟
اﮐﺛر ﻣورﺧﯾن و داﻧشﭘژوھﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾن ﺗﻐﯾﯾر ﺟﮭت را ﺑﮫ ﻧﻔوذ رھﺑران دﯾﻧﯽ ﻋﺑراﻧﯽ ﻧﺳﺑت ﻣﯽدھﻧد
ﮐﮫ ﺻدھﺎ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ "ﺷرﯾﻌﺗﯽ" ﮐﮫ ﺧدا داد ،اﻓزوده ﺑودﻧد .در ﺗﺛﻧﯾﮫ  ،32 :12ﺧدا ﻓرﻣود" :ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻣن
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻓرﻣﺎن ﻣﯽدھم ،ﺑﮫ دﻗت ﺑﺟﺎی آورﯾد .ﭼﯾزی ﺑر آن ﻣﯾﻔزاﯾﯾد و ﭼﯾزی از آن ﮐم ﻣﮑﻧﯾد ".ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ
راﺣﺗﯽ ﺑﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ اﯾن ﻧﻔوذ در طول زﻣﺎن ﺗواﻧﺳت ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﺗﻣرﮐز ﻋﺑراﻧﯾﺎن و از دﺳت دادن ﺑﯾﻧش
اﯾﺷﺎن ﺷود .ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد درﺳﯽ از اﯾن ﻣﺛﺎل ﺑﮕﯾرﯾم.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ در اوﻟﯾن ﻧﯾﻣﮫ از ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن دروس آﻣوﺧﺗﮫاﯾد ،از ﺧود ﺑﭘرﺳﯾد ﭼﮫ ﺗﻐﯾﯾری در
دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا و ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﺑﺎ او ﺑوﺟود آﻣده اﺳت.
• ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس  5ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردﯾم ،ﺟﮭﺎن "ﭘﺳﺎ-ﻣدرن" 2اﻣروز ،اﯾن اﯾده را ﮐﮫ داﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﯽ
در ﭘس اﯾن ﺟﮭﺎن و ھدف از آﻓرﯾﻧش ﻣﺎ وﺟود دارد ،واﭘس ﻣﯽزﻧد .دﯾدﮔﺎه ﭘﺳﺎﻣدرن ،ﻣﺎ را ﺑﮫ ﺳوی
ﺗﻔﮑر ﻧﺳﺑﯾتﮔرا 3ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ھرﯾﮏ از ﻣﺎ داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺷﺧﺻﯽ دارﯾم ﮐﮫ ﺟﮭﺎن و ھدف
ﻗرارﮔرﻓﺗن ﻣﺎ در آن را ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ،و ھرﮐدام از اﯾن داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﺑﮫ طور ﯾﮑﺳﺎن ﻣﻌﺗﺑر و درﺳت
ھﺳﺗﻧد .ﺟواب ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘﺳﺎﻣدرﻧﯾﺳم ﮐﮫ ﻣﯽﮔوﯾد داﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﯽ ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ ﺟﮭﺎن ﻣﺎ و ھدف از وﺟود
ﻣﺎ در آن ،وﺟود ﻧدارد ،ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
درﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ در اﯾن دوره از ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺷﺎن ﺑﯾﺎﻣوزﯾم ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺎده و ﺳرراﺳت اﺳت .ﮐﻼم ﺧدا
را ﻧﺎدﯾده ﻧﮕﯾرﯾد و ﭼﯾزی ﺑﮫ آن اﺿﺎﻓﮫ ﻧﮑﻧﯾد! اﯾن ﻣوﺿوع در روﻣﯾﺎن  ،4 :15ﺑﮫ زﯾﺑﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎن ﺷده اﺳت:
"زﯾرا آﻧﭼﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺎ ﺑوده ﺗﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾداری و آن دﻟﮕرﻣﯽ ﮐﮫ ﮐﺗب ﻣﻘدس
ﻣﯽﺑﺧﺷد ،اﻣﯾد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم ".اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد اﻣﯾدی ﭘﺎﯾدار در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﺳﺑﯾتﮔرا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،ﺷﺎﮔرد ﮐﻼم
ﺧدا ﺷوﯾد .ﺑﮕذارﯾد ﮐﻼم ﺧدا دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ را در ﻣورد ﺟﮭﺎن اطراﻓﺗﺎن و ھدﻓﯽ ﮐﮫ در آن دارﯾد ،ﺷﮑل دھد.
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ﺧدای ﻏﯾرﻣﻧﺗظره

ﻓﺻل  8درس 41
__________________________________________________
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".
-ﻟوﻗﺎ 31-30 :1

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.
ﻟوﻗﺎ 7 :2ﭘس از ھزاران ﺳﺎل اﻣﯾد و اﻧﺗظﺎر ،ﺑﺎﻻﺧره اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد .ﺷﺑﯽ در ﺷﮭر ﻧﺎﺻره ،زن ﺟواﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣرﯾم،
ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻏﯾرﻣﻧﺗظره داﺷت.
ﻓرﺷﺗﮫای از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑﮫ او ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﺳری ﺑدﻧﯾﺎ ﻣﯽآورد ،و ﻧﺎم او را ﻋﯾﺳﯽ ﺧواھد ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽاش
اﯾن اﺳت" :ﺧداوﻧد ﻣﺎ را ﻣﯽرھﺎﻧد".
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اﻣﺎ ﺑﯾتﻟﺣم ﺑﺳﯾﺎر ﺷﻠوغ ﺑود و ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﻣرﯾم وﺟود ﻧداﺷت .ﭘس آﻧﮭﺎ ﺑﮫ طوﯾﻠﮫای ﭘﻧﺎه ﺑردﻧد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب،
رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ،ﭘﺳر ﺧدا ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوزادی در ﺣﻘﯾرﺗرﯾن ﻣﺣﯾطﮭﺎ ،ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﮐﺎرھﺎی ﺧدا اﻏﻠب ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺎ روﺷﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ آﻧﮭﺎ را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم ،ﺗﻔﺎوت دارد .در واﻗﻊ ،اﻏﻠب ﮐﺎرھﺎی او
ﺑرای ﻣﺎ ﻏﯾرﻣﻧﺗظره اﺳت .در اﺷﻌﯾﺎ  8 :55ﺑﮫ ﻧﻘل از ﺧداوﻧد ﭼﻧﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت" :اﻓﮑﺎر ﻣن اﻓﮑﺎر ﺷﻣﺎ
ﻧﯾﺳت ،و ﻧﮫ راھﮭﺎی ﻣن ،راھﮭﺎی ﺷﻣﺎ ".ﺣﻘﯾﻘت ﻣوﺟود در اﯾن آﯾﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﮭﺗرﯾن ﺷﮑل در آﻣدن رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود
ﺧدا ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾده ﻣﯽﺷود .ﺑﮫ دو ﻣوﺿوع درﺑﺎرۀ آﻣدن او ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
اول ،ﺧدا ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺗظﺎر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد اﻧﺳﺎن راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی او ﺑوﺟود آورد ،ﺧودش ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آدﻣﯾﺎن آﻣد!
اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺳﺎده و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻋﻣﯾﻖ ،ﭘﯾﺎم ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را از ھر ﻧظﺎم دﯾﻧﯽ دﯾﮕری در ﺟﮭﺎن ﻣﺗﻣﺎﯾز
ﻣﯽﮐﻧد .ﺳﺎﯾر ادﯾﺎن درﺑﺎرۀ آﻧﭼﮫ اﻧﺳﺎن ﺑﺎﯾد اﻧﺟﺎم دھد ﺗﺎ راھﯽ ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ﺑﺳﺎزد ،ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھﻧد .اﻣﺎ ﭼﻧﯾن
ﺗﻌﺎﻟﯾﻣﯽ :اﻟف( از درﯾﺎﻓت ﺷﮑﺎف ﻋظﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه در ﻣﯾﺎن ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﺑوﺟود آورده ،ﻗﺎﺻر ھﺳﺗﻧد ،ب(
ﺑﯽﺟﮭت اﻧﺳﺎن را ﻣﻐرور از ﺗواﻧﺎﯾﯽاش ﺑرای ﺑﺳﺗن اﯾن ﺷﮑﺎف ﻣﯽﮐﻧﻧد ،و ج( ﻗدوﺳﯾت ﺧدا را ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل اﯾن
ﻣﻔﮭوم ﮐﮫ ﻏﯾرﻣﻣﮑن اﺳت ،ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽدھﻧد .ﺗﻌﻠﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎری از دﺳت اﻧﺳﺎن ﺑرای اﯾﺟﺎد
ﯾﮏ راه ﺑﮫ ﺳوی ﺧدا ،ﺑرﻧﻣﯽآﯾد ،اﻣﺎ ﺧدا اﯾﻧﻘدر اﻧﺳﺎن را ﻣﺣﺑت ﻣﯽﻧﻣود ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ ﻧزد آدﻣﯾﺎن آﻣد!
دوم ،روش آﻣدن ﺧدا ﺑﮫ ﻧزد آدﻣﯾﺎن را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .او ﺑﮫ طوری ﺗﻘرﯾﺑﺄ ﻏﯾرﻗﺎﺑل ﺗﺻور ،ﺑﺎ ﺻﻣﯾﻣﯾت و
ﻓروﺗﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭﺎن آﻣد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧوزاد دﺧﺗر ﺑﺎﮐرهای در ﺧﺎﮐﯽﺗرﯾن ﻣﺣﯾط ،ﯾﻌﻧﯽ ﯾﮏ اﺻطﺑل
)طوﯾﻠﮫ( آﻣد .ذھن اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﭼﻧﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ را از ﺧود ﺑﺳﺎزد .اﯾن روش ﺧداﺳت.
از دﯾدﮔﺎه ﺑﺳﯾﺎری از ادﯾﺎن ،ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ طﺑﯾﻌﺗﺄ ﺷرﯾر اﺳت .ﺑرای اﯾن ادﯾﺎن ،اﻋﺗﻘﺎد ﺑﮫ اﯾﻧﮑﮫ ﺧدای آﻓرﯾﻧﻧدۀ
ﻗدوس ،ﺟﺳم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑﮕﯾرد و ﺧود را در ﻣﻌرض ﺟﮭﺎن ﺳﻘوط ﮐرده و ﺳرﺷﺎر از ﮔﻧﺎه ﻗرار دھد ،ﮐﻔر اﺳت1.
)در درس آﯾﻧده ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت(.
ﺣﺗﯽ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد روش ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز آﻣدن ﺧدا را ﺑﭘذﯾرﻧد ،ﺑﺎز ھم ﺷﯾوۀ آﻣدن او ﺑﺳﯾﺎر دور از
ذھن ﻣﯽآﯾد .او ﺑﯽﺳروﺻدا ،و در ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﭘﺎﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔذاﺷت .وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻧدﯾد ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﺷرﮐت در
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﯽﮔﯾرد ،اﻏﻠب ﺑﮏ ﺷرﮐت رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ را اﺳﺗﺧدام ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ "ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ" او را ﺑرﻋﮭده ﮔﯾرد.
ھدف از اﯾن ﮐﺎر ،اﯾﺟﺎد ﺿربآھﻧﮕﯽ ﺑرای دﯾده ﺷدن و ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﮫ ھواداران وی اﺳت.
ھﻣﯾن ﻣوﺿوع در ﻣورد ﻣﺟری ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﻔرﯾﺣﯽ ﮐﮫ ﺑرای رﻓﺗن ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﻔر ﮐﺎری آﻣﺎده ﻣﯽﺷود ،ﯾﺎ ﻓﯾﻠﻣﯽ
ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﮫ زودی ﺑر ﭘردۀ ﻧﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺻدق ﻣﯽﮐﻧد .ﺧﺑرھﺎی رﺳﺎﻧﮫای ﻣوﺟب ﺗﺷدﯾد ھﯾﺟﺎن
ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯽﺷود.
رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا ﺑدون ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺟﺎروﺟﻧﺟﺎل و ﺗﺑﻠﯾﻐﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن آدﻣﯾﺎن آﻣد .ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ ،ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران اﯾن
واﻗﻌﮫ ﻓﻘط ﭼﻧد ﭼوﭘﺎن و ﺣﯾواﻧﺎت اھﻠﯽ ﺑودﻧد .اﯾن واﻗﻌﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻣدن ﻏرب ﺳﻧﺟﯾده
ﻣﯽﺷود )ﻗﺑل از ﻣﯾﻼد و ﺑﻌد از ﻣﯾﻼد( 2،ﺑﺎ اﯾن وﺟود از ﭼﺷم ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم آن زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﭘوﺷﯾده
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ﻣﺎﻧد .اﻣﺎ در ﻗﻠﻣرو روح ،ﮔروه ﻋظﯾﻣﯽ از ﺗﻣﺎﺷﺎﮔران آﺳﻣﺎﻧﯽ ﯾﻌﻧﯽ ﻓرﺷﺗﮕﺎن ،ﺑﺎ ورود ﺧدای ﺳرﻣدی ﺑﮫ
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﺟﺷن و ﺳرور ﭘرداﺧﺗﻧد! )ﻟوﻗﺎ .(13 :2

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل در ﺗرﺗﯾب ﻣراﺳم ورود ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﻣﮭم ﺷرﮐت داﺷﺗﮫاﯾد؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت،
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزیای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﺑرای ورود آن ﺷﺧص ﮐردﯾد ﭼﮫ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺧدا ﺑرای ورود
ﭘﺳرش داﺷت؟
• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ داﺷت ﮐﮫ ﺧدا رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود را طوری ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻔرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ھﻣﮥ دﻧﯾﺎ از آن
ﺑﺎﺧﺑر ﺷوﻧد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘﯾشﻓرﺿﮭﺎی ﺧودﺗﺎن در ﻣورد ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧدا ﻗرار اﺳت اﻧﺟﺎم دھد ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را در
زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﻧﺷﺎن دھد ،ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾد .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ راھﮭﺎی ﺧدا ،راھﮭﺎی ﻣﺎ ﻧﯾﺳت.
ﯾوﺳف و ﻣرﯾم ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺟﺎﯾﯽ در ﯾﮏ ﻣﮭﻣﺎﻧﺳرا ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ،ﭼون ﺑراﯾﺷﺎن ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺑود .آن ﺷب ﺑﯾتﻟﺣم ﺑﺳﯾﺎر
ﺷﻠوغ و ﭘر رﻓت و آﻣد ﺑود .اﯾن واﻗﻌﯾت ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﻣﮭم اﺑدی در ﺣﺎل وﻗوع در ﻣﯾﺎن اﯾﺷﺎن اﺳت ،از دﯾد
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﭘوﺷﯾده ﻣﺎﻧد .آﻧﮭﺎ اﯾن اﺗﻔﺎق را از دﺳت دادﻧد ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺧﺎطر ﮐﮫ ﺳرﮔرم ﮐﺎرھﺎی ﺑدی
ﺑودﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﺳرﮔرم ﮐﺎر ﺧودﺷﺎن ،و ﺑﯽﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ،ﺑودﻧد.
ﺷﺎﯾد ﺧدا ﺑﺧواھد ﻣﺎﻧﻧد آﻣدن رھﺎﻧﻧده ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ،ﮐﺎر ﻣﮭﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد ،اﻣﺎ ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن
ﮐﺎﻣﻸ ﻏﯾرﻣﻧﺗظره اﺳت .اﮔر ھﺷﯾﺎر ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﻣﻣﮑن اﺳت آن را ﻧﺑﯾﻧﯾد .آﻣﺎدۀ اﻧﺟﺎم ﮐﺎر ﻏﯾرﻣﻧﺗظرۀ ﺧدا در
زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑﺎﺷﯾد!

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﮐﻼم ،ﻣﺟﺳم ﺷد) .ﻣوﻋظﮥ  24دﺳﺎﻣﺑر  ،1989دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد.(2006 ،
)(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/703_The_Word_Became_Flesh/

 .ﺑرداﺷت  25اﮐﺗﺑر . 2006
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________________________________________________
 ...ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﺑﮫ واﺳطﮥ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن وارد ﺟﮭﺎن ﺷد ،و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﮔﻧﺎه ،ﻣرگ آﻣد ،و ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣرگ
داﻣﻧﮕﯾر ھﻣﮥ آدﻣﯾﺎن ﮔردﯾد ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﮔﻧﺎه ﮐردﻧد...
-روﻣﯾﺎن 12 :5

ﻣﯾﺎن ﺗو و زن ،و ﻣﯾﺎن ﻧﺳل ﺗو ﻧﺳل زن ،دﺷﻣﻧﯽ ﻣﯽﮔذارم؛ او ﺳر ﺗو را ﺧواھد ﮐوﺑﯾد و ﺗو ﭘﺎﺷﻧﮥ وی را
ﺧواھﯽ زد.
-ﭘﯾداﯾش 15 :3

ﻧﻘﺷﮥ ﺧدا در ﺣﺎل آﺷﮑﺎر ﺷدن ﺑود .اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ ﺣﺗﯽ ﺗﺻورش را ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺷﮑل ﺑوﻗوع ﺑﭘﯾوﻧدد؟
از وﻋدهھﺎی ﺑﺎﺳﺗﺎﻧﯽ ﺧدا ،ﺷﺎﯾد اﯾن ﺑرداﺷت ﻣﯽﺷد ﮐﮫ آن رھﺎﻧﻧده ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه ،درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﺧدا
ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺧواھد ﺑود.
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اﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ اﻧﺗظﺎر داﺷت ﮐﮫ رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ ﺧدا در طول اﻋﺻﺎر وﻋدۀ آﻣدﻧش را ﻣﯽداد ،ﺧود ﺧدا در ﺷﮑل
اﻧﺳﺎن اﺳت؟
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

و ﮔﻧﺎه ﺑواﺳطﮥ آدم از ﻧﺳﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌد ﻣﻧﺗﻘل ﺷد و ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺷرﯾت را ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز آﻟوده ﮐرد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 3

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﮔذﺷﺗﮫ ،ﮔﻔﺗﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﺧدای ﻗدوﺳﯽ ﮐﮫ ﺟﺳم ﻣﯽﭘوﺷد ،ﺑرﺧواھﯾم ﮔﺷت .ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺧدای ﺑﯽﮔﻧﺎه ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن وارد اﯾن ﺟﮭﺎن آﻟوده ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺷود ،و ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧد؟ اول،
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ اھﻣﯾت اﯾن ﻣوﺿوع ،و ﺳﭘس ﺑﮫ ﭼﮕوﻧﮕﯽ اﻣﮑﺎن آن ﺑﭘردازﯾم.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب ﺑﺎﻻ از ﻓﺻل  8اﻣﯾد ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﻻزﻣﮥ اﯾﻧﮑﮫ رھﺎﻧﻧده ﺑﺷرﯾت را از ﮔﻧﺎه
ﺑرھﺎﻧد اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺧود ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد .اﯾن ﻋﺑﺎرت اﻣﯾد ،ﺧﻼﺻﮥ ﺣﻘﯾﻘت ﻣوﺟود در ﯾﮏ آﻣوزۀ ﮐﻠﯾدی اﻟﮭﯾﺎﺗﯽ
اﺳت .رھﺎﻧﻧده ﺑﺎﯾد ﺷرﯾﻌت را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﻣﯾﺎﻧﺟﯽ و آﺷﺗﯽدھﻧدۀ ﻣﯾﺎن ﺧدا و اﻧﺳﺎن ﺷود .او ﺑرای
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧدن ﺷرﯾﻌت ،ﺑﺎﯾد ﺑﯽﮔﻧﺎه ﻣﯽﺑود.
ﺑﺳﯾﺎری از آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ رھﺎﻧﻧده ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑود )ﻋﺑراﻧﯾﺎن 15 :4؛ 2ﻗرﻧﺗﯾﺎن 21 :5؛
1ﭘطرس 22 :2؛ 1ﯾوﺣﻧﺎ  .(5 :3اﻣﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮕوﻧﮫ اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت؟
ﻣﺎ در دروس اﻣﯾد ﺑﮫ ﺗﮑرار درﺑﺎرۀ ﮔﻧﺎه و آﻟوده ﺷدن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺷرﯾت ﺗوﺳط آن ﺻﺣﺑت ﮐردهاﯾم )ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد
ﺑﮫ ﻓﺻل  ،3درس  .(18و روﻣﯾﺎن  12 :5در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﮔوﯾد ..." :ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﺑﮫ واﺳطﮥ ﯾﮏ اﻧﺳﺎن
وارد ﺟﮭﺎن ﺷد ،و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﮔﻧﺎه ،ﻣرگ آﻣد ،و ﺑدﯾن ﺳﺎن ﻣرگ داﻣﻧﮕﯾر ھﻣﮥ آدﻣﯾﺎن ﮔردﯾد ،از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ھﻣﮫ
ﮔﻧﺎه ﮐردﻧد ".ﭘس ﭼطور ﻣﻣﮑن اﺳت ﮐﮫ رھﺎﻧﻧده از ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻣﺗوﻟد ﺷود و آﻟوده ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻧﺑﺎﺷد؟ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ دو
اﻣﮑﺎن ﺑﭘردازﯾم.
اول ،ﺑﺎﯾد درﯾﺎﺑﯾم ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧد ھرﭼﮫ ﺑﺧواھد اﻧﺟﺎم دھد ،ﻣطﻣﺋﻧﺄ اﯾن ﺗواﻧﺎﯾﯽ را داﺷت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ
طور ﻣﻌﺟزهآﺳﺎ از آﻟودﮔﯽ ﺑﮫ ﮔﻧﺎه در دورهای ﮐﮫ در ﺷﮑم ﻣرﯾم ﺑود ،ﺣﻔظ ﮐﻧد1.
دوم ،ﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﻗت روﻣﯾﺎن  12 :5را در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم .ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﮔوﯾد" :ﮔﻧﺎه ﺑﮫ واﺳطﮥ
ﯾﮏ اﻧﺳﺎن وارد ﺟﮭﺎن ﺷد" و ﻣرگ داﻣﻧﮕﯾر "ھﻣﮥ آدﻣﯾﺎن" ﮔردﯾد .آﯾﮥ ﻣزﺑور ﻧﻣﯽﮔوﯾد ﮔﻧﺎه ﺑﮫ واﺳطﮥ "ﯾﮏ
ﻣرد و ﯾﮏ زن" وارد ﺟﮭﺎن ﺷد .ﮔﻧﺎه ﺑﮫ واﺳطﮥ آدم وارد ﺟﮭﺎن ﺷد ،ﻧﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺣوا .آدم ﺑود ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را
ﺑﮫ ﻧﺳﻠش ﻣﻧﺗﻘل ﮐرد ،ﻧﮫ ﺣوا 2.ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ در ﭘﯾداﯾش  ،15 :3ﺧدا وﻋده ﻣﯽدھد ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﺳر ﺷﯾطﺎن را ﻣﺿروب )ﯾﺎ "ﮐوﺑﯾده"( ﻣﯽﮐﻧد ،از ﻧﺳل زن ﺧواھد ﺑود ،ﻧﮫ از ﻧﺳل ﻣرد.
در واﻗﻊ ﺛﺎﺑت ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑرﺧﯽ از ﺧﺻوﺻﯾتھﺎ ،ﻧﺎھﻧﺟﺎریھﺎ و ﺑﯾﻣﺎرﯾﮭﺎ ﻓﻘط ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﭘدر ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽﺷود
ﻧﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻣﺎدر 3.ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺷﮑل ،اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه )ﻣﻧظور ﻗدرت ﮔﻧﺎه اﺳت ﻧﮫ ﮔﻧﺎه ﮐردن( ﻧﯾز ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﭘدر ﺑﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی ﺑﻌدی ﻣﻧﺗﻘل ﺷود ،ﻧﮫ ﻣﺎدر .در ﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ،ﺧدا ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی او ﺑﮫ
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ﻗدرت روحاﻟﻘدس در رﺣم ﻣرﯾم ،ﭘدر او ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷد ،و ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑود .ﺻرﻓﻧظر از ﺑرﺧﯽ ﺗﻌﺎﻟﯾم،
اﯾن ﻣوﺿوع ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻟزوﻣﯽ ﻧداﺷت ﻣرﯾم ﺑرای ﺑدﻧﯾﺎ آوردن ﻋﯾﺳﺎی ﺑدون ﮔﻧﺎه ،ﺧودش ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد.
ﮔﻧﺎه او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ زن ،ﺑﮫ ﻧﺳل ﺑﻌدیاش ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣﯽﺷد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه در ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ
ﺑﮫ ﺣﺎل زﯾﺳﺗﮫاﻧد ،وﺟود داﺷﺗﮫ اﺳت )روﻣﯾﺎن  ،23 :3روﻣﯾﺎن  ...(10 :3ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻋﯾﺳﯽ! )2ﻗرﻧﺗﯾﺎن :5
21؛ 1ﯾوﺣﻧﺎ 5 :3؛ ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(15 :4

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
 .1ﭼرا ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑودن رھﺎﻧﻧده ،ﺿرورت داﺷت؟ در واﻗﻊ ﺑﯽﻋﯾب ﺑودن ﺑرۀ ﭘﺳﺢ )ﺧروج (5 :12
ﺳﺎﯾﮫای از ﺑﯽﻋﯾب و ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑودن رھﺎﻧﻧده ﺑود )1ﭘطرس .(19 :1
 .2آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺣﺎل ﻓﮑر ﮐردهاﯾد ﮐﮫ ﭼطور ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﺧﻼف ﺳﺎﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن زﻧدﮔﯽ ﮐردهاﻧد ،ﻣﯽ-
ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﺑدون ﮔﻧﺎه ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﺑﯾﺎﯾد؟ آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد درک ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای
ﺑﻌﺿﯽ ،ﻣﺷﮑل اﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﻏﻠب اوﻗﺎت ،وﻗﺗﯽ ﻣردم ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﻔﮭﻣﻧد ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﺗواﻧﺳﺗﮫ ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم دھد ،ﻣوﺿوع را ﺑﺎ ﻧﺎدﯾده
ﮔرﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘت در ذھﻧﺷﺎن ،رﻓﻊ و رﺟوع ﮐردهاﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻋﻘﺎﯾد دﯾﻧﯽ ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﮫ
ﺑدون آﻟوده ﺷدن ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ،اﻧﺳﺎن ﺷود .در ﻧظر آﻧﮭﺎ اﻧﺳﺎن ﺷدن ﺧدا ﮐﻔر اﺳت ،و ﻋﯾﺳﯽ را در ﺣد ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر
ﭘﺎﯾﯾن ﻣﯽﮐﺷﻧد .دﯾﮕران ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎﯾد ﻣرﯾم ﺑﯽﮔﻧﺎه ﻣﯽﺑود .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ
در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم (1 :ﺧدا در ﻋﯾﺳﯽ ﺟﺳم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭘوﺷﯾد )ﮐوﻟﺳﯾﺎن  ،(9 :2و  (2ﻣرﯾم ﺑﯽﮔﻧﺎه ﻧﺑود
)روﻣﯾﺎن  .(23 :3و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن درس ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم ،ﺑﺎ وارﺳﯽ دﻗﯾﻖﺗر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﻣﯽﺗوان
ﺑﯽﮔﻧﺎھﯽ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑدون ﻧﺎدﯾده ﮔرﻓﺗن ﺣﻘﯾﻘت ،ﺗﺷرﯾﺢ ﮐرد.
درس اﻣروز ﺳﺎده اﺳت .ھرﮔز ﺣﻘﯾﻘت ﮐﻼم ﺧدا را ﭘﺷت ﮔوش ﻧﯾﻧدازﯾد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن در اﯾن
ﮐﻼم ﺿد و ﻧﻘﯾض ﻣﯽرﺳد ،رﻓﻊ و رﺟوع ﮐﻧﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ،ﮐﻼم ﺧدا را ﻋﻣﯾﻘﺗر ﺑﮑﺎوﯾد و از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
درک و ﻓﮭم ﻋطﺎ ﮐﻧد.
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___________________________________________________
ﺑﺎری ،آن ﮐودک رﺷد ﻣﯽﮐرد و ﻗوی ﻣﯽﺷد .او ﭘر از ﺣﮑﻣت ﺑود و ﻓﯾض ﺧدا ﺑر او ﻗرار داﺷت.
-ﻟوﻗﺎ 40 :2

ھرﮐﮫ ﺳﺧﻧﺎن او را ﻣﯽﺷﻧﯾد ،از ﻓﮭم او و ﭘﺎﺳﺧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداد ،در ﺷﮕﻔت ﻣﯽﺷد.
-ﻟوﻗﺎ 47 :2

ﭼون ﻋﯾﺳﯽ از آب ﺑرﻣﯽآﻣد ،در دم دﯾد ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﮔﺷوده ﺷده و روح ھﻣﭼون ﮐﺑوﺗری ﺑر او ﻓرود ﻣﯽآﯾد.
و ﻧداﯾﯽ از آﺳﻣﺎن در رﺳﯾد ﮐﮫ" :ﺗو ﭘﺳر ﻣﺣﺑوب ﻣن ھﺳﺗﯽ و ﻣن از ﺗو ﺧﺷﻧودم".
ﻣرﻗس 11-10 :1127

ﻋﯾﺳﯽ ،در ﮐودﮐﯽ در ﺣﮑﻣت و ﻗوت رﺷد ﻣﯽﮐرد .ﺣﺗﯽ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﯾﮭود از درﮐﯽ ﮐﮫ او از اﻣور اﻟﮭﯽ داﺷت،
ﺷﮕﻔﺗزده ﻣﯽﺷدﻧد .وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد ،او را ﭘدر ﺧود ﻣﯽﺧواﻧد!
ﻓﯾض ﺧدا ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻗرار داﺷت ،و ﻣورد ﻟطف ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ او را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ از آب ﺑرﻣﯽآﻣد ،روح ﺧدا ﺑر او ﻓرود آﻣد .و ﻧداﯾﯽ از آﺳﻣﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ" :اﯾن ﭘﺳر ﻣﺣﺑوب ﻣن
اﺳت ﮐﮫ از او ﺧﺷﻧودم".
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
درﺑﺎرۀ ﮐودﮐﯽ ﯾﺎ ﺟواﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯾز زﯾﺎدی ﻧﻣﯽداﻧﯾم .از زﻣﺎن ﺑدﻧﯾﺎ آﻣدن او ﺗﺎ ﺷروع ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽاش،
ﺳﯽ ﺳﺎل ﺳﭘری ﺷد ،و ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ اطﻼﻋﺎت ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽدھد .او ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳر ﺧدا،
ﺷﺑﯾﮫ ﻣردم دﯾﮕر ﻧﺑود .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﺳر ﻣرﯾم ،ﺷﺑﺎھﺗﯽ ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺣﺎل زﯾﺳﺗﮫاﻧد ﻧداﺷت .ﺑزرگ ﺷدن ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺧدا در ﺟﺳم اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود؟ ﺳﺋواﻻت زﯾﺎدی ﮐﮫ در ذھن دارﯾم ،ﺑﯽﺟواب ﻣﯽﻣﺎﻧد.
ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺷود آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن ﺑﺎﺷﯽ ،و درﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﺛل ھر ﻧوزاد و ﮐودک دﯾﮕری ،واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ آﻓرﯾﻧش
ﺷوی؟ اوﻟﯾن ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﭼﮫ ﺑودﻧد؟ آﯾﺎ ھرﮔز او ﻧﯾز در ھﻧﮕﺎم ﯾﺎرﮐﺷﯽ ﺑﭼﮫھﺎ ﺑرای ﺑﺎزی ،آﺧر
از ھﻣﮫ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد؟ وﻗﺗﯽ از ﺳﻧﯾن ﭘرﺗﻧش ﺑﻠوغ و ﺟوﺷﮭﺎی ﭼرﮐﯽ ﻣﯽﮔذﺷت ،ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷت؟ آﯾﺎ ھرﮔز
ﺗوﺟﮫ دﺧﺗری را ﺑﮫ ﺧود ﺟﻠب ﮐرده ﺑود؟ واﮐﻧش او ﭼﮫ ﺑود؟
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ،ﺑرای ﻣﺎ آﺳﺎﻧﺗر اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎﻟﮭﺎ را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم ،و آﻧﮭﺎ را از ﻗﻠم ﺑﯾﻧدازﯾم ،وﻟﯽ ﻋﯾﺳﯽ آﻧﮭﺎ را
ﻧﺎدﯾده ﻧﮕرﻓت .او آن ﺳﺎﻟﮭﺎ را ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل ﺗﺟرﺑﮫ ﮐرد .از آﯾﺎت ﺑﺎﻻ ،ﭼﻧد ﻣورد ﺧﺎص وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗواﻧﯾم درﺑﺎرۀ ﻧﺷو و ﻧﻣﺎی ﭘﺳر ﺧدا ﺑرداﺷت ﮐﻧﯾم.
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺣﺗﯽ در ھﻧﮕﺎم ﮐودﮐﯽ ،ﺗﺷﻧﮥ اﻣور ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﺑود .ﻣﺗن ﻟوﻗﺎ  47 :2در ﻣﻌﺑد اﺗﻔﺎق
اﻓﺗﺎد .ﯾوﺳف و ﻣرﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ را ﺑرای ﻋﯾد ﭘﺳﺢ ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑرده ﺑودﻧد ،اﯾن ﻋﯾد ﺳﺎﯾﮫای از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ
ﺑود ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه و ﻣرگ اﻧﺟﺎم ﮔرﻓت .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ از واﻟدﯾﻧش ﺟدا ﺷده ﺑود .واﻟدﯾن او
ﭘس از ﺳﮫ روز ،ﺑﺎﻻﺧره او را در ﻣﻌﺑد و در ﺣﺎل ﻣﺑﺎﺣﺛﮫ ﺑﺎ رھﺑران دﯾﻧﯽ آن روزﮔﺎر ﯾﺎﻓﺗﻧد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣردم از "ﻓﮭم و ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽداد ،در ﺷﮕﻔت ﺑودﻧد" .و ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﺎدرش او را ﺳرزﻧش
ﮐرد ﮐﮫ ﭼرا ﺑﺎﻋث ﻧﮕراﻧﯽ واﻟدﯾﻧش ﺷده اﺳت ،ﻋﯾﺳﯽ در ﺟواب ﮔﻔت" :ﭼرا ﻣرا ﻣﯽﺟﺳﺗﯾد؟ ﻣﮕر ﻧﻣﯽداﻧﺳﺗﯾد
ﮐﮫ ﻣﯽﺑﺎﯾد در ﺧﺎﻧﮥ ﭘدرم ﺑﺎﺷم؟" )ﻟوﻗﺎ .(49 :2
از اﯾن واﻗﻌﮫ در ﻣﻌﺑد ،ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﻣﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ رواﯾت ﻣرﻗس  18 ،10 :1ﺳﺎل در ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﺳﭘری ﺷد .در
درس ﺑﻌد ﮐﻣﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺑر ﺗﻌﻣﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺄﻣل ﺧواھﯾم ﮐرد ،وﻟﯽ ﺣﺎﻻ ﺑﮫ طور ﻣﺧﺻوص ﺗوﺟﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ
ﺳﺧﻧﺎن ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او از آب ﺑرآﻣد ،ﺟﻠب ﻣﯽﮐﻧﯾم" :ﺗو ﭘﺳر ﻣﺣﺑوب ﻣن ھﺳﺗﯽ ،از ﺗو
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،
ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر را ﺗﻐﯾﯾر داد ،اﻋﻼم ﮐرد .اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ او ﻣوﻋظﮫای ﯾﺎ ﻣﻌﺟزهای ﮐﻧد ،و
ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﺎر ﺧود را ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه و ﻣرگ و آﺷﺗﯽ دادن اﻧﺳﺎن ﺑﺎ ﺧدا ،ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد،
ﮔﻔﺗﮫ ﺷد .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮕوﯾد ﮐﮫ از او ﺧﺷﻧود اﺳت!
ﺧدای ﭘدر ﺧﺷﻧود ﺑود ،ﻧﮫ ﺑﺧﺎطر ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر وﺟود او ...ﯾﺎ اﺣﺗﻣﺎﻷ
دﻗﯾﻘﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﺑﺧﺎطر ﺗﻌﻠﻘﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ او داﺷت! ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺧدا ﺑراﺳﺎس
ﻋﻣﻠﮑردﺷﺎن آﻧﮭﺎ را دوﺳت ﻣﯽدارد ﯾﺎ ﻣﯽﭘذﯾرد ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺧن زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﻔﺗن دارد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ از ﻓﮑر ﮐردن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻧوﺟواﻧﯽ ﮐﮫ ﺻداﯾش دورﮔﮫ ﺷده ﯾﺎ ﺟوش زده اﺳت ،ﺣﺗﯽ
ﮐﻣﯽ ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺣﺳﺎس ﻧﺎراﺣﺗﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ اﺣﺳﺎس ﺧودﺗﺎن
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-
آوری ﮐرده ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾده ،ﺧﺷﻧودی ﺧود را از او اﻋﻼم داﺷت؟ آﯾﺎ ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾد رﺿﺎﯾت ﺧدا از ﺷﻣﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻋﻣﻠﮑردﺗﺎن اﺳت؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﻌدھﺎ ﻋﯾﺳﯽ در طول زﻧدﮔﯽ ﺧود داﺳﺗﺎﻧﯽ را از ﯾﮏ ﺧﺎدم وﻓﺎدار ﻧﻘل ﮐرد ﮐﮫ ارﺑﺎﺑش ﻣدﺗﯽ ﺑﮫ ﺳﻔر رﻓت
و ﻣﺑﻠﻐﯽ را ﺑﮫ او ﺳﭘرد .او ﭘول ارﺑﺎﺑش را ﺳرﻣﺎﯾﮫﮔذاری و ﭼﻧد ﺑراﺑر ﻧﻣود .وﻗﺗﯽ ارﺑﺎب ﺑﺎزﮔﺷت ﺑﮫ آن
ﺧﺎدم ﮔﻔت" :آﻓرﯾن ای ﺧﺎدم ﻧﯾﮑو و اﻣﯾن .در ﭼﯾزھﺎی ﮐم اﻣﯾن ﺑودی ،ﭘس ﺗو را ﺑر ﭼﯾزھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺧواھم
ﮔﻣﺎﺷت1".
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،
ﺑر اﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﺑﺎ اطﺎﻋت وﻓﺎداراﻧﮫﻣﺎن ،اﺟﺎزه دادهاﯾم او ﺑواﺳطﮥ ﻣﺎ اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﮫ ﻣﺎ "آﻓرﯾن" ﺧواھد ﮔﻔت.
ﺑﺎ اﯾن وﺟود ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس اﻣروز دﯾدﯾم ،ﻣﺣﺑت ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑر ﭘﺎﯾﮥ آﻧﭼﮫ ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﯾم
ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺧﺎطر وﺟود ﺧودﻣﺎن...ﯾﺎ دﻗﯾﻘﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﺑﺧﺎطر آﻧﮑﮫ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ دارﯾم ،اﺳت .اﮔر ﺷﻣﺎ ﻣﺗﻌﻠﻖ
ﺑﮫ او ھﺳﺗﯾد ،در اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آرام ﮔﯾرﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد و از ﺷﻣﺎ ﺧﺷﻧود اﺳت ،ﭼون ﺷﻣﺎ از
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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• دﯾوﯾد ھﺎﻣﭘﺎل ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭘﺳر ﺑﭼﮫ ،ﻟوﻗﺎ ) 52-21 :2ﻣطﺎﻟﻌﮥ آﯾﮫ ﺑﮫ آﯾﮫ اﻧﺟﯾل.(1998 ،
) .(http://www.elite.net/~ebedyah/PastorsSite/gospels/luke2-21-52.htmﺑرداﺷت  27اﮐﺗﺑر.2006 ،
ﻣﻧﺎﺑﻊ زﯾر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺗﺄﯾﯾد اﻟﮭﯽ و ﭘذﯾرش ﺑر اﺳﺎس ﻋﻣﻠﮑرد ،ﻣﯽﺷود:
• دﮐﺗر ﺑﯾل ﮔﯾلھﺎم ،ﻗطﺑﮭﺎی ﮐﻼم ﺧدا) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ،
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/polar-positions/ﺑرداﺷت  27اﮐﺗﺑر .2006

.(1979

• دﮐﺗر ﺑﯾل ﮔﯾلھﺎم ،اﻟﻔﺑﺎ ،ﯾﺎ ﻗﺑول/رد؟ )ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ،
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/passfail/ﺑرداﺷت  27اﮐﺗﺑر .2006

.(1980

• دﮐﺗر ﺑﯾل و آﻧﺎ ِﺑل ﮔﯾلھﺎم ،ﺳ﷼ وﯾدﺋوﯾﯽ زﻧدﮔﯽ .ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮕذارﯾم ﻣﺳﯾﺢ در ﻣﺎ و ﺑواﺳطﮥ ﻣﺎ زﻧدﮔﯽ
ﮐﻧد.
.(1996
ﮔﺎراﻧﺗﯽ،
ﻻﯾفﺗﺎﯾم
ﺧدﻣﺎت
و
ھﯾل
ﻣﺎرس
)ﺗوﻟﯾدات
) .(http://www.marshill.org/media/christian_growth/christian_set.htmﺑرداﺷت  27اﮐﺗﺑر . 2006
ﺑرﯾدﺟز ،ﺗﻘدﯾس ﺷدن ﺑﺎ اﻧﮕﯾزۀ اﻧﺟﯾل ،2003) .ﻣﺟﻠﮫ اﺻﻼﺣﺎت ﻣدرن ،ﻧﺷرﯾﮫ ﻣﮫ/ژوﺋن
• دﮐﺗر ِﺟری
ِ
 ،2003ﺟﻠد .(http://www.modernreformation.org/jb03gospel.htm) .(12.3.ﺑرداﺷت  27اﮐﺗﺑر
. 2006

ﺗﻌﻣﯾد ﻋﯾﺳﯽ

ﻓﺻل  8درس 44
__________________________________________________
آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ از ﺟﻠﯾل ﺑﮫ رود اردن آﻣد ﺗﺎ از ﯾﺣﯾﯽ ﺗﻌﻣﯾد ﮔﯾرد .وﻟﯽ ﯾﺣﯾﯽ ﮐوﺷﯾد او را ﺑﺎزدارد و ﺑﮫ او ﮔﻔت:
"ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗو ﺗﻌﻣﯾد ﺑﮕﯾرم ،و ﺣﺎل ﺗو ﻧزد ﻣن ﻣﯽآﯾﯽ؟" ﻋﯾﺳﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت" :ﺑﮕذار اﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﺷود،
زﯾرا ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾم ".ﭘس ﯾﺣﯾﯽ رﺿﺎﯾت داد .ﭼون ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻌﻣﯾد
ﮔرﻓت ،ﺑﯽدرﻧﮓ از آب ﺑرآﻣد .ھﻣﺎن دم آﺳﻣﺎن ﮔﺷوده ﺷد و او روح ﺧدا را دﯾد ﮐﮫ ھﻣﭼون ﮐﺑوﺗری ﻓرود
آﻣد و ﺑر وی ﻗرار ﮔرﻓت .ﺳﭘس ﻧداﯾﯽ از آﺳﻣﺎن در رﺳﯾد ﮐﮫ "اﯾن اﺳت ﭘﺳر ﻣﺣﺑوﺑم ﮐﮫ از او ﺧﺷﻧودم".
-ﻣﺗﯽ 17 -13 :3

ﯾﺣﯾﯽ ﺑﺎ اﻋﻼم ﻧزدﯾﮏ ﺑودن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ آﺳﻣﺎن ،ﻣردم را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ راھﮭﺎی ﺧدا ﻓراﻣﯽﺧواﻧد.
وﻗﺗﯽ ﻣردم ﭼﺎﻟش ﯾﺣﯾﯽ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺧواﺳت ﺧدا را ﻣﯽﭘذﯾرﻓﺗﻧد ،در ﻣراﺳﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻌﻣﯾد ﺷرﮐت
ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ طﯽ آن درون آب ﻓرو ﻣﯽرﻓﺗﻧد.
اﯾن ﻋﻣل ﻧﺷﺎﻧﮕر طﮭﺎرت و ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﻓرﻣﺎﻧﮭﺎی ﺧدا ﺑود.
ﺑﺎری ،ﯾﮏ روز ﻋﯾﺳﯽ ﻧزد ﯾﺣﯾﯽ آﻣد.
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ﯾﺣﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﺳت ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت ،از او ﺧواﺳت ﺗﺎ ﺗﻌﻣﯾدش دھد.
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.
و ﻧداﯾﯽ از آﺳﻣﺎن رﺳﯾد ﮐﮫ" :اﯾن اﺳت ﭘﺳر ﻣﺣﺑوﺑم ﮐﮫ از او ﺧﺷﻧودم".
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در اﯾن درس ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ رﯾﺷﮥ ﻋﻣل ﺗﻌﻣﯾد 1در ﺷﺳﺗﺷوﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن دﺳﺗور داد ﺑﮫ
ﻣﻧظور طﮭﺎرت اﻧﺟﺎم دھﻧد )ﻻوﯾﺎن 28 ،26 :16؛  .(6 :22اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ طﺎھر ﺷدن ﻧداﺷت .ﺷﺎﯾد
ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﯾﺣﯾﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را از ﮐودﮐﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺧت ،ﺳﻌﯽ داﺷت ﻋﯾﺳﯽ را از ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓﺗن
ﺑﺎزدارد و ﺑﮫ او ﮔﻔت" :ﻣﻧم ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از ﺗو ﺗﻌﻣﯾد ﺑﮕﯾرم ،و ﺣﺎل ﺗو ﻧزد ﻣن ﻣﯽآﯾﯽ؟" )ﻣﺗﯽ .(14 :3
ﭘس اﮔر ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﭘﺎﮐﯽ و طﮭﺎرت ﻧﺑود ،ھدف از ﺗﻌﻣﯾد در زﻧدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﺑود؟ اﮐﺛر اﻟﮭﯾداﻧﺎن ﺗواﻓﻖ دارﻧد
ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾن واﻗﻌﮫ دﺳﺗﮑم ﺳﮫ ﻣﻧظور ﻋﻣﻠﯽ ﺷد :ھوﯾت ،ﻣﺳﺢ و ﺗﺄﯾﯾد 2.در ﻣورد ھوﯾت ،ﺑﺳﯾﺎری ﻣﻌﺗﻘدﻧد
ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺎﻣد ﮐﮫ ﺷرﯾﻌت را ﻧﺳﺦ ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺎ آن را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷد )ﻣﺗﯽ  ،(17 :5ﺑﺎ
ﻓراﺧوان ﯾﺣﯾﯽ ﺟﮭت ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﯾﻌﻧﯽ زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﺎ راھﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﺧدا ،ﺧود را ﻣرﺗﺑط ﺳﺎﺧت .اﻣﺎ
ﺑرﺧﯽ در اﯾن واﻗﻌﮫ ﯾﮏ ﺗﺷﺧﯾص ھوﯾت دﯾﮕر را ﻧﯾز ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﮐﺗر اِچ .اِی .آﯾرونﺳﺎﯾد ،ﻣﻌﻠم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس" :ﻣﺎ ﻣﺛل ﺑدھﮑﺎران ﺑﯽﻧواﯾﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑدھﯽ
ﺟﻣﻊ ﺷدهﻣﺎن را ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯾم .اﯾن ﺑدھﯽھﺎ ،ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎﺳت .ﺷﮑﺎﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی ﻋﻠﯾﮫ ﻣﺎ ﻣطرح ﻣﯽﺷود،
و اﻣﮑﺎن ﻧدارد ﺑﺗواﻧﯾم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣواﺟﮭﮫ ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ،ﺗﻣﺎم ﻗرﺿﮭﺎ و ﺳﻔﺗﮫھﺎ و ﺗﻌﮭدﻧﺎﻣﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎزﭘرداﺧت ﮐﻧﯾم ،ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود آﻧﮭﺎ را اﻣﺿﺎ ﮐرد و ﮔﻔت ﺷﺧﺻﺄ آﻧﮭﺎ را ﭘرداﺧت ﺧواھد
ﻧﻣود .ﻣﻌﻧﯽ ﺗﻌﻣﯾد او ھﻣﯾن ﺑود ،و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺑﮫ ﯾﺣﯾﺎی ﺗﻌﻣﯾد دھﻧده ﮔﻔت...‘ :ﺷﺎﯾﺳﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ
را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷﯾم’ )ﻣﺗﯽ  .(15 :3او ﻧﯾت ﺧود را ﺑرای ﺗﺣﻘﻖ دﺳﺗورات ﺧدا ﺟﮭت ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺑﺎ ﺗﻘﺑل
ﺑﺎزﭘرداﺧت ﺑدھﯽ اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ،اﻋﻼم ﮐرد3".
ﻋﯾﺳﯽ در ھﻧﮕﺎم ﺗﻌﻣﯾد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺧود را از ﻧظر ﻋداﻟت ھم ھوﯾت ﺑﺎ ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﻣن و ﺷﻣﺎ ﻧﯾز
در ﻧﯾﺎزﻣﺎن ﺑرای ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ،ﺧود را ﯾﮑﯽ داﻧﺳت .ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ ﺧودش را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣﺎ ﺗﻘدﯾم ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ ﺧدا
ﺑرای ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻻزم ﻣﯽداﻧد ،ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷد .اﯾن ﺟﺎﯾﮕزﯾﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد او آﻏﺎز ﺷد و در ﺻﻠﯾب ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﯾد.
ﻣﺳﺢ ﺷدن در اﯾن واﻗﻌﮫ ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ رخ داد ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﻣﺎﻧﻧد ﮐﺑوﺗری ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻓرود آﻣد )ﻣﺗﯽ .(16 :3
ﻣﺳﺢ ﺷدن ﻋﺑﺎرت از ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗن از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑرا اﻧﺟﺎم ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ ﺧﺎص اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ در اﺑﺗدای ﻗدم
ﮔذاﺷﺗن ﺑﮫ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ اوج آن در رﻧﺞ و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑﯽﻧظﯾر او ﺑرای ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﺷﯾطﺎن،
ﮔﻧﺎه و ﻣرگ رخ داد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ھﻣﯾن ھدف ﺧﺎص ،ﻣﺳﺢ ﺷد.
ﺗﺄﯾﯾد ﻋﯾﺳﯽ در ﻧدای ﭘدر از آﺳﻣﺎن ﺑﺎزﻧﻣود ﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﮔﻔت" :اﯾن اﺳت ﭘﺳر ﻣﺣﺑوﺑم ﮐﮫ از او ﺧﺷﻧودم" )ﻣﺗﯽ
 .(17 :3ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس ﭘﯾش دﯾدﯾم ،اﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﺟزهآﺳﺎﯾﯽ ﻧﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺟﺎم داده
ﺑود ،زﯾرا او ھﻧوز ﮐﺎری ﻧﮑرده ﺑود .اﯾن ﺗﺄﯾﯾد ﺑﺧﺎطر وﺟود او )ﯾﺎ ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﺗﻌﻠﻖ داﺷت( ،و اﺷﺗﯾﺎﻗش
ﺑرای ﻗدم ﺑرداﺷﺗن در اﯾن ارﺗﺑﺎط و ﺗﻌﻠﻖ ﺑود.
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ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد ،آﺷﻧﺎﯾﯽ دارﯾد؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺛﺑت اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ؟ اﮔر ﻧﮫ ،درﺑﺎرۀ آن ﭼﮫ ﻧظری دارﯾد؟
• آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓﺗﮫاﯾد؟ در آن زﻣﺎن ﺑراﯾﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ داﺷت؟
• ﻧظرﺗﺎن درﺑﺎرۀ اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ در طول ﺗﻌﻣﯾد ،ﺧود را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ داﻧﺳت ،ﭼﯾﺳت؟ اﯾن ﮐﺎر او ﺷﺧﺻﺄ
ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎ دارد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در اﯾن درس دﯾدﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﺗﻌﻣﯾدش ،ﺧود را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ داﻧﺳت .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﺧودﺗﺎن را ﺑﺎ او ﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﯾد؟
ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﺑرداﺷﺗﯽ ﮐﮫ از اﯾن ﺳﺋوال درﺑﺎرۀ ﺗﻌﻣﯾد دارﯾد ،ﻣﺣدود ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺗﻌﻣﯾد ،اﺑراز ﯾﮑﯽ داﻧﺳﺗن ﺷﻣﺎ
ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ در دﯾد ﻋﻣوم اﺳت و اھﻣﯾت دارد .اﻣﺎ آﯾﺎ ﺷﺧﺻﺄ ھوﯾت ﺧود را در ﻋﯾﺳﯽ از ﻧظر ھدﻓﯽ ﮐﮫ او
ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ و ﺟﮭﺎن اطراﻓﺗﺎن دارد ،ﭘﯾدا ﮐردهاﯾد؟ اﮔر ﻧﮫ ،اﯾﻧﺟﺎ ﻧﻘطﮫای ﺑرای ﺷروع اﺳت.
وﻗﺗﯽ ،ﺑﺎ ﺳرﺳﭘردﮔﯽ و ﺳﭘردن زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑدﺳت ﻋﯾﺳﯽ ،ھوﯾت ﺧود را در او ﻣﯽﯾﺎﺑﯾد ،آﻧﮕﺎه ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻗدرت ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ دﻗﯾﻘﺄ ھﻣﺎﻧﯽ ﺷوﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای آن آﻓرﯾده و ﻓراﺧواﻧده ﺗﺎ اﻧﺟﺎﻣش دھﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﻗدرت ﻣﯽﺑﺧﺷد ،ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از ﻗدم ﺑرداﺷﺗﻧﺗﺎن در ارﺗﺑﺎطﯽ راﺳت ﺑﺎ او ﺧﺷﻧود اﺳت .ﺗﺄﯾﯾد او ﺷﺎﯾد
ﺑﺟﺎی ﻧداﯾﯽ ﺷﻧﯾدﻧﯽ از آﺳﻣﺎن ،ﻓﻘط ﺻدای آراﻣﯽ در ﻗﻠﺑﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ آن را ﺧواھﯾد ﺷﻧﯾد.
ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ،ﭘﯾروی ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ھﻣﯾن ھوﯾت آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .آﯾﺎ ھوﯾت ﺷﻣﺎ در ﻋﯾﺳﯽ اﺳت؟ اﮔر ﻧﮫ ،ﺗﺄﺧﯾر ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت .ﻓورأ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،و ﺑﮫ دﻗت دﻋوت ﺑزرگ
ﺧدای ﭘدر را ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ دﺧﺗر ﯾﺎ ﭘﺳر او ﺷوﯾد ،ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار دھﯾد.
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وﺳوﺳﮥ ﻋﯾﺳﯽ

ﻓﺻل  8درس 45
__________________________________________________
آﻧﮕﺎه روح ،ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ھداﯾت ﮐرد ﺗﺎ اﺑﻠﯾس وﺳوﺳﮫاش ﮐﻧد.
-ﻣﺗﯽ 1 :4

ﭼون اﺑﻠﯾس ھﻣﮥ اﯾن وﺳوﺳﮫھﺎ را ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﯾد ،او را ﺗﺎ ﻓرﺻﺗﯽ دﯾﮕر ﺗرک ﮔﻔت.
-ﻟوﻗﺎ 13 :4

ﺳﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن رﻓت ﺗﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺷﯾطﺎن در ﺑوﺗﮥ آزﻣﺎﯾش ﻗرار ﮔﯾرد.
اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ﮐرد و ﺷﯾطﺎن ﮔرﯾﺧت.
ﺑرﺧورد آﻧﮭﺎ در ﺑﯾﺎﺑﺎن ،ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺑود.
درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻓﻠزات را ﻣﺣﮏ ﻣﯽزﻧﻧد ﺗﺎ درﺟﮥ ﺧﻠوﺻﺷﺎن ﻣﻌﯾن ﺷود ،اﯾن آزﻣون ﻧﯾز ﻣﺣﮑﯽ ﺑود ﺗﺎ
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.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 8

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از ﺗﻌﻣﯾدش ،ﺑﮫ ھداﯾت روح )روح ﺧدا( ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن رﻓت ﺗﺎ وﺳوﺳﮫ ﺷود .ﺷرح اﯾن آزﻣﺎﯾش را در
ﻣﺗﯽ  ،11-1 :4ﻣرﻗس  ،13-12 :1و ﻟوﻗﺎ  12- 1 :4ﻣﯽﺧواﻧﯾم .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻣﺗﯽ  1 :4ﻣﯽﮔوﯾد
روح ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﺑﯾﺎﺑﺎن ھداﯾت ﮐرد ﺗﺎ وﺳوﺳﮫ ﺷود ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔوﯾد روح ﻋﯾﺳﯽ را وﺳوﺳﮫ ﮐرد .اﯾن ﺗﻔﺎوت
ﻣﮭﻣﯽ را اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد ﭼون در ﯾﻌﻘوب  13 :1ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ" :ﺧدا ﺑﺎ ھﯾﭻ ﺑدی وﺳوﺳﮫ ﻧﻣﯽﺷود ،و ﮐﺳﯽ را
ﻧﯾز وﺳوﺳﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد ".ﺷﯾطﺎن )ﮐﮫ در ﻣﺗﯽ  3 :4و 1ﺗﺳﺎﻟوﻧﯾﮑﯾﺎن  ،5 :3وﺳوﺳﮫﮔر ﺧواﻧده ﺷده( ﮐﺳﯽ اﺳت
ﮐﮫ وﺳوﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑراﺳﺎس ﯾﻌﻘوب  ،13 :1ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﺳوﺳﮥ ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﺳط ﺷﯾطﺎن ﺑﯽﺛﻣر ﺑود ،زﯾرا "ﺧدا
وﺳوﺳﮫ ﻧﻣﯽﺷود ".در ﭘﺎﯾﺎن ،وﺳوﺳﮥ ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﯾش از ﭘﯾش اراده و ﻗﺻد ﺧدا را ﺑﮫ ﭘﯾش ﺑُرد .اﯾن ھم ﺑﺧﺷﯽ
از ﻧﻘﺷﮥ اﻟﮭﯽ ﺑود .ﺑﺎ ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﮐﻠﻣﮥ "وﺳوﺳﮫ" ،اﯾن ﻣوﺿوع ﺑرای ﻣﺎ آﺷﮑﺎرﺗر ﺧواھد ﺷد.
"ﭘﯾﯾرازو  "peirazoﻣﯽآﯾد ﮐﮫ در واﻗﻊ اﺻطﻼح ﻗﺿﺎﯾﯽ
"وﺳوﺳﮫ ﮐردن" )ﯾﺎ وﺳوﺳﮫ ﺷدن( از ﮐﻠﻣﮥ ﯾوﻧﺎﻧﯽ ِ
ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "اﺛﺑﺎت آوردن" اﺳت 1.در ﭘرﺗوی ﻣﻌﻧﯽ رﯾﺷﮥ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ ،ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم ﮐﮫ ﺷﯾطﺎن ﻋﯾﺳﯽ را
وﺳوﺳﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد او ﻓرﻗﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل زﯾﺳﺗﮫاﻧد ﻧدارد؛ اﯾﻧﮑﮫ او ﻧﯾز درﺳت ﻣﺛل آدم
اﺳت و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺧم ﺧواھد ﺷد .در ﻧﮭﺎﯾت ﺷﯾطﺎن ﻧﯾز ﻣﯽﺧواﺳت ﻣﺎﻧﻧد دادﺳﺗﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐوﺷد از ﺷﮭﺎدت
ﻣﺗﮭم ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﮐﻧد ،از ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑﺷرﯾت را از ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ
آزاد ﻧﻣﺎﯾد ،ﺳﻠب ﺻﻼﺣﯾت ﮐﻧد.
ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب ﺗوﺟﮫ اﺳت ﮐﮫ ھﻣﯾن ﮐﻠﻣﮥ ﯾوﻧﺎﻧﯽ " "peirazoدر ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس" ،آزﻣﺎﯾش ﮐردن"
ﯾﺎ "آزﻣﺎﯾش ﺷدن" ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده اﺳت 2.ھرﭼﻧد ﺧدا ﮐﺳﯽ را وﺳوﺳﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ اﻓراد را ﻣورد آزﻣﺎﯾش ﻗرار
ﻣﯽدھد .در ﻋﺑراﻧﯾﺎن  17 :11ﻣﯽﺧواﻧﯾم "ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑود ﮐﮫ اﺑراھﯾم ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ آزﻣوده ﺷد ،اﺳﺣﺎق را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺗﻘدﯾم ﮐرد ".ﺑﺎ درﻧظر داﺷﺗن اﯾن داﺳﺗﺎن ﮐﮫ ﻗﺑﻸ در ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار دادﯾم،
ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ اﺑراھﯾم از اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﯾرون آﻣد و ﺧدا از ﻗﺑل اﯾن را ﻣﯽداﻧﺳت .اﯾن آزﻣﺎﯾش ﺑرای
ﺗﻌﯾﯾن ﻗﺑول ﯾﺎ رد ﺷدن اﺑراھﯾم ﻧﺑود .ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای اﺛﺑﺎت ﺟوھرۀ اﺑراھﯾم ﺑود .ﯾﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ھﻣﺎن ﺑﺎب 11
ﻋﺑراﻧﯾﺎن آﯾﮫ  2ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،اﯾن آزﻣﺎﯾش وﺳﯾﻠﮫای ﺑود ﺗﺎ "درﺑﺎرۀ ﭘﯾﺷﯾﻧﯾﺎن ﺑﮫ ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺷﮭﺎدت داده ﺷود".
ﺳﺎده ﺗر ﺑﮕوﯾﯾم ،ﺷﯾطﺎن ﻣﺎ را "وﺳوﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد" ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﺧدا ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،و ﺧدا ﻣﺎ
را "ﻣﯽآزﻣﺎﯾد" ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﻧﻣﺎﯾد ﻣﺎ دﻗﯾﻘﺄ ھﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ او ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد .ﺗﻔﺎوت اﺻﻠﯽ ﻣﯾﺎن "آزﻣﺎﯾش" و
"وﺳوﺳﮫ" ،ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ آن را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد.
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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.
• ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ،ﻧﮕﺎه ﺷﻣﺎ ﺑﮫ آزﻣوﻧﮭﺎ و آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ وﻗﺗﯽ در زﻧدﮔﯽ در ﺑوﺗﮥ آزﻣﺎﯾش ﻗرار
ﻣﯽﮔﯾرﯾد ،آﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﺎ ﺗرس از ﻣردود ﺷدن ﺑﮫ آن ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﯾد؟ ﯾﺎ آن را ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای ﺛﺎﺑت
ﮐردن ﺷﺧﺻﯾت و ﺗواﻧﺎﯾﯽﺗﺎن ﻣﯽﺷﻣﺎرﯾد؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در دﻧﯾﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ،ﺷراﯾط ﻗﺑوﻟﯽ در ﺑﻌﺿﯽ از دورهھﺎی ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس و دﮐﺗرا ﺑﺳﯾﺎر دﺷوار اﺳت.
اﻣﺎ ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﮐﺳﯽ ﻗﺑول ﻣﯽﺷود ،ﺳرﺗﺎﺳر دوره طوری در ھم ﺗﻧﯾده ﺷده اﺳت ﮐﮫ داﻧﺷﺟو ﺑﺗواﻧد ﺑﺎ ﻣوﻓﻘﯾت آن
را ﺑﮫ اﺗﻣﺎم ﺑرﺳﺎﻧد.
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ وﯾژﮔﯾﮭﺎی ﻻزم ﺑرای ﻗﺑوﻟﯽ در اﯾن دورهھﺎی ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﺳﺧت و دﺷوار اﺳت ،اﻣﺎ
وﯾژﮔﯽ ﻻزم ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﺧدا در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ آن ﺑﺳﯾﺎر دﺷوارﺗر اﺳت .ﺷﺧص ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻣﻸ ﺑﯽﻋﯾب و
ﻧﻘص ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع از ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت! ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ آﻣد ﺗﺎ ﺑرای
ﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﺧودﻣﺎن ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎﻣش ﻧﺑودﯾم .ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ،ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺷﻣﺎ ﺗدارﮐﯽ را ﮐﮫ ﺧدا ﺑراﯾﺗﺎن
دﯾده ﺑﭘذﯾرﯾد و وارد ارﺗﺑﺎطﯽ ﺻﻣﯾﻣﯽ و ﺟﺎوداﻧﯽ ﺑﺎ او ﺷوﯾد ،آﻧﮕﺎه ﺧدا ھرﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﮐردن
ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ارادۀ اوﺳت ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را ﻣﯽﺗوان در ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  6 :1ﻣﻼﺣظﮫ
ﮐرد" :ﯾﻘﯾن دارم آن ﮐﮫ ﮐﺎری ﻧﯾﮑو در ﺷﻣﺎ آﻏﺎز ﮐرد ،آن را ﺗﺎ روز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﺧواھد رﺳﺎﻧﯾد".
اﮔر ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت اﯾن ﻣطﻠب اطﻣﯾﻧﺎن ﻧدارﯾد ،در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺷﺎﯾد ﯾﮑﯽ از دو ﻣورد زﯾر در زﻧدﮔﯽ
ﺷﻣﺎ وﺟود دارد (1 :اﻣﮑﺎن دارد ﺷﻣﺎ ھرﮔز واﻗﻌﺄ ﺑﮫ رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورده ﺑﺎﺷﯾد ،ﯾﺎ  (2اﻣﮑﺎن
دارد اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد ،اﻣﺎ ھﻧوز از ارﺗﺑﺎط ﻣﺣﮑﻣﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ،درک درﺳﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.
اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣورد اول ﺗوﺻﯾﻔﯽ از زﻧدﮔﯾﺗﺎن اﺳت ،ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن
راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و دوﺑﺎره درﺑﺎرۀ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑﺟﺎی ﺷﻣﺎ اﻧﺟﺎم داده ،ﺑﺧواﻧﯾد .اﮔر اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد
ﮐﮫ ﻣورد دوم در زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻣﺻداق دارد ،ﺑﺎ دﻋﺎ و ﺗﺄﻣل ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ اﯾن آﯾﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ او دارﯾد ﭼﻘدر ﻣﺣﮑم و ﭘﺎﯾدار اﺳت! ﯾوﺣﻧﺎ  ،47 :6ﯾوﺣﻧﺎ  ،40 :6ﯾوﺣﻧﺎ
 ،29-28 :10روﻣﯾﺎن  ،1 :8روﻣﯾﺎن  ،29 :8روﻣﯾﺎن 1 ،39 :8ﻗرﻧﺗﯾﺎن 1 ،8 :1ﯾوﺣﻧﺎ .14 :3
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____________________________________________________
ﭼون ﻋﯾﺳﯽ در ﮐﻧﺎر درﯾﺎﭼﮥ ﺟﻠﯾل راه ﻣﯽرﻓت ،دو ﺑرادر را دﯾد ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮭﺎی ﺷﻣﻌون ،ﻣﻠﻘب ﺑﮫ ﭘطرس ،و
ﺑرادرش اﻧدرﯾﺎس ،ﮐﮫ ﺗور ﺑﮫ درﯾﺎ ﻣﯽاﻓﮑﻧدﻧد ،زﯾرا ﻣﺎھﯾﮕﯾر ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :از ﭘﯽ ﻣن آﯾﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
را ﺻﯾﺎد ﻣردﻣﺎن ﺧواھم ﺳﺎﺧت ".آﻧﺎن ﺑﯽدرﻧﮓ ﺗورھﺎی ﺧود را واﻧﮭﺎدﻧد و از ﭘﯽ او ﺷﺗﺎﻓﺗﻧد .ﭼون ﺑﮫ راه
ﺧود اداﻣﮫ داد ،دو ﺑرادر دﯾﮕر ﯾﻌﻧﯽ ﯾﻌﻘوب ﭘﺳر زﺑدی و ﺑرادرش ﯾوﺣﻧﺎ را دﯾد ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘدرﺷﺎن زﺑدی در ﻗﺎﯾﻖ
ﺑودﻧد و ﺗورھﺎی ﺧود را آﻣﺎده ﻣﯽﮐردﻧد .آﻧﺎن را ﻧﯾز ﻓراﺧواﻧد؛ اﯾﺷﺎن ﺑﯽدرﻧﮓ ﻗﺎﯾﻖ و ﭘدر ﺧود را ﺗرک
ﮔﻔﺗﻧد و از ﭘﯽ او رواﻧﮫ ﺷدﻧد.
-ﻣﺗﯽ 22-18 :4

آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ دوازده ﺷﺎﮔردش را ﻧزد ﺧود ﻓراﺧواﻧد و آﻧﺎن را اﻗﺗدار ﺑﺧﺷﯾد ﺗﺎ ارواح ﭘﻠﯾد را ﺑﯾرون ﮐﻧﻧد و
ھر درد و ﺑﯾﻣﺎری را ﺷﻔﺎ دھﻧد .اﯾن اﺳت ﻧﺎﻣﮭﺎی دوازده رﺳول :ﻧﺧﺳت ،ﺷﻣﻌون ﻣﻌروف ﺑﮫ ﭘطرس و
ﺑرادرش اﻧدرﯾﺎس؛ ﯾﻌﻘوب ﭘﺳر ِز ِﺑدی و ﺑرادرش ﯾوﺣﻧﺎ؛ ﻓﯾﻠﯾﭘس و َﺑرﺗوﻟﻣﺎ؛ ﺗوﻣﺎ و ﻣﺗﺎی ﺧَراﺟﮕﯾر؛ ﯾﻌﻘوب
ﭘﺳر َﺣﻠﻔﺎی و ﺗَدای؛ ﺷﻣﻌون ﻏﯾور و ﯾﮭودای اﺳﺧرﯾوطﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﺗﺳﻠﯾم دﺷﻣن ﮐرد.
ﻣﺗﯽ 4-1 :10136

ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر ﺷﯾطﺎن ،ﺑﮫ ﻧﯾروی روح از ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾرون آﻣد.
ﭘﯽ او روان ﺷدﻧد.
ﺑﮫ زودی ،ﻣردم از ِ
اﮐﺛر اﯾن ﭘﯾروان ،اﻓرادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑودﻧد.
اﻣﺎ آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﻏﯾرﻋﺎدی و ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده در ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽدﯾدﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ اﻣﻧﯾت روزﻣره زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺗرک ﮐردﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎﺷﻧد.
ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾﮕﯾراﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :از ﭘﯽ ﻣن آﯾﯾد ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺻﯾﺎد ﻣردﻣﺎن ﺧواھم
ﺳﺎﺧت".
ﻋﯾﺳﯽ از ﻣﯾﺎن ﭘﯾرواﻧش ،ﯾﮏ ﮔروه دوازه ﻧﻔری را ﺑرﮔزﯾد.
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد ،و ﺣدود ﺳﮫ ﺳﺎل ،اﯾن ﺷﺎﮔردان ﺑﺎ او ﺳﻔر ﻣﯽﮐردﻧد و از او
ﻣﯽآﻣوﺧﺗﻧد .ﮐمﮐم آﻧﮭﺎ ﻧﯾز از ﭼﺷم او ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد.
اﯾن ﻣردان ﻣﺎﻧﻧد ھر ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ ،آﻣﺎدۀ ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﻗدرت ﺗﺻورﺷﺎن ﺑودﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 9

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از ﻣﻘﺎوﻣت در ﺑراﺑر وﺳوﺳﮥ ﺷﯾطﺎن ،ﺑﮫ ﻧﯾروی روح از ﺑﯾﺎﺑﺎن ﺑﯾرون آﻣد .او اﮐﻧون آﻣﺎده ﺧدﻣت
زﻣﯾﻧﯽ ﺧود ﺑود .طوﻟﯽ ﻧﮑﺷﯾد ﮐﮫ ﻣردم از ﭘﯽ او روان ﺷدﻧد .ﻋﯾﺳﯽ از ﻣﯾﺎن اﯾن ﭘﯾروان ،ﺑﺎﻻﺧره ﮔروه
ﮐوﭼﮑﺗری را ﺑرﮔزﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺎﮔردان او ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷدﻧد 1.آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھم زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐردﻧد .او ھر روز
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻧﻣوﻧﮥ ﺷﺧﺻﯽ و ﺑطور ﺷﻔﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد .زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﺳرﻣﺎﯾﮥ زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﮐرد .وﺟود
آﻧﮭﺎ را ﺷﮑل ﻣﯽداد .و ﺧدا ﺑواﺳطﮥ اﯾن ﺷﺎﮔردان ،ﮐﺎر و ﺟﻧﺑﺷﯽ )ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ( را آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻣﺎم
ﻣﻌﻧﺎ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯽﻧظﯾر ﺑود.
اﮔر ﻗرار ﺑود ﻣﺎ ﮔروھﯽ را ﺟﻣﻊ ﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ ﺟﻧﺑش دﻧﯾﺎ را ﺗﻐﯾﯾر دھﻧد ،اﺣﺗﻣﺎﻷ دﻧﺑﺎل ﮐﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺗواﻧﺎﯾﯽھﺎ و اﺳﺗﻌدادھﺎی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﯽﮔﺷﺗﯾم .اﻣﺎ ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻏﻠب ﮐﺎرھﺎی ﺧدا ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎ ﻋﻣﻠﮑرد
ﻣﺎ ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﺣﻘﻠﮥ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﮔرداﻧش ﻗرار داد ،ﻣرداﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﭘرﻧﻔوذ
ﻧﺑودﻧد .آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻸ اﻓرادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑودﻧد .ﭼﻧد ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ ﻣﺎھﯾﮕﯾرﺑودﻧد ،ﯾﮑﯽ ﺧراجﮔﯾر ،و ﯾﮑﯽ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ھرﯾﮏ از آﻧﮭﺎ را ﻣﯽدﯾد ،و ﺳراﻧﺟﺎم ﺧدا ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﺎن ﭼﯾزی ﺑﺳﯾﺎر
ﭼﺷﻣﮕﯾر را ﺑوﺟود آورد ،ﭼﯾزی ﮐﮫ ھم اﻣروز و ھم ﺗﺎ اﺑد زﻧده و ﭘﺎﺑرﺟﺎ ﺧواھد ﻣﺎﻧد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣرداﻧﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺑودﻧد ﯾﺎ اﻓرادی ﺑزرگ؟ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
• ﺑﺳﯾﺎری از ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی ﮐﻼﺳﯾﮏ ،رﺳوﻻن ﻣﺳﯾﺢ را ﻣﺎﻧﻧد اَﺑَراﻧﺳﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺗﺻوﯾر ﮐﺷﯾدهاﻧد 2.ﻓﮑر
ﻣﯽﮐﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
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• ﺧدا از اﻓراد ﻋﺎدی ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﺎﮔردان ،اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧد .آﯾﺎ
ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد از ﺷﻣﺎ ﺑرای ﮐﺎرھﺎی ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد؟ ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن
را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ھرﭼﻧد ﺷﺎﮔردان اﻓرادی اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ از ﻧظر اﻧﺳﺎﻧﯽ )ﺗﺣﺻﯾﻼت ،ﺛروت ،ﻗدرت و ﻏﯾره( ﻧﺑودﻧد ،اﻣﺎ ﭼﯾزی آﻧﮭﺎ
را از ﺳﺎﯾرﯾن ﻣﻣﺗﺎز ﻣﯽﮐرد .آﻧﮭﺎ ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺧود را ﮐﺎﻣﻸ در دﺳﺗرس ﻋﯾﺳﯽ ﻗرار دادﻧد .ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﻧد ﮐﮫ
زﻧدﮔﯾﺷﺎن را ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺳﭘری ﮐﻧﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ھم ﻣﯽﺧواھﯾد ﻣورد اﺳﺗﻔﺎدۀ ﺧدا ﻗرار ﮔﯾرﯾد ،اﯾن درس را از ﺷﺎﮔردان ﺑﯾﺎﻣوزﯾد و ﺧودﺗﺎن را در
دﺳﺗرس و ﺗﺣت اﺧﺗﯾﺎر او ﺑﮕذارﯾد .ﺧدا ﺑﯾش از ﺗواﻧﻣﻧدی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ در دﺳﺗرس ﺑودﻧﺗﺎن اھﻣﯾت ﻣﯽدھد .اﮔر
ﺧود را در دﺳﺗرس او ﻗرار دھﯾد ،او ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺧواھد ﺑرد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎدﮔﯽ.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎن َﻣﮏ آرﺗور ،دوازده ﻣرد ﻣﻌﻣوﻟﯽ) .ﮔروه اﻧﺗﺷﺎرات دﺑﻠﯾو ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺷرﮐت ﺗوﻣﺎس ِﻧﻠﺳون،
ﻧَﺷوﯾل ،ﺗﻧﺳﯽ .(2002 ،ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ از ﭘﺷت ﺟﻠد ﮐﺗﺎب" :اﯾن ﮐﺗﺎب...ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔوﻧﮫای ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان
روﺑرو ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻧدﯾدهاﯾد .ﭘﺎ در ﮐﻔش آﻧﺎن ﻣﯽﮔذارﯾد و ﻗدم ﺑرﻣﯽدارﯾد .ﺑﺎ ﺷﮑﮭﺎ و
اﻣﯾدھﺎﯾﺷﺎن آﺷﻧﺎ ﻣﯽﺷوﯾد .وﻗدرت ﮐﻼم ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻸ ﺗﺎزه ﻣﯽﺷﻧوﯾد .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺗواﻧد
ﺑوﺳﯾﻠﮥ اﯾن ﭼﻧﯾن اﻓرادی ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺻد ﺧود ﺑرﺳد ،ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ اھداﻓﯽ در
آﺳﺗﯾن دارد!"
)(http://www.amazon.com/Twelve-Ordinary-Men-JohnMacArthur/dp/0849917735

ﺑرداﺷت  9اﮐﺗﺑر . 2006

.

• ﻓراﺧوان .ﭼﮕوﻧﮫ ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﯾﮏ دﺧﺗر ﮐوﭼﮏ ﺑر ﯾﮏ ﻧﺳل در ﭘﯾروی از ﻣﺳﯾﺢ ،ﺗﺄﺛﯾر ﮔذاﺷت.
)ﺗوﻟﯾدات ﻣﺎرس ھﯾل .(1995 ،اﯾن ﻓﯾﻠم وﯾدﺋوﯾﯽ از داﺳﺗﺎن ِﺷری ھﺎوارد ﺗﮭﯾﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎل
 1985اوﻟﯾن داﻧشآﻣوزی ﺑود ﮐﮫ در دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧش واﻗﻊ در وﯾﭼﯾﺗﺎی ﮐﺎﻧزاس ،ﻧﺧﺳﺗﯾن ﺟﻠﺳﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ رھﺑری داﻧشآﻣوزان را ﺗﺄﺳﯾس ﮐرد .در اﻧﺗﮭﺎی ﺳﺎل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ،در ﺳراﺳر ﻣدارس
وﯾﭼﯾﺗﺎ ،ﯾﮏ ﺟﻠﺳﮥ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ رھﺑری داﻧش آﻣوزان وﺟود داﺷت!
• آن دوازده ﺑرﮔزﯾده ﮐﮫ ﺑودﻧد؟ ).(2001-1996 ،(© BibleNet. Net
)(http://www.biblenet.net/library/study/12disciples.html

ﺑرداﺷت  1ﻧواﻣﺑر  .2006ﻣروری ﮐوﺗﺎه ﺑر دوازده ﺷﺎﮔرد ﻋﯾﺳﯽ.

.
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ﺧدﻣت ﻋﯾﺳﯽ

ﻓﺻل  9درس 47
___________________________________________________
ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮕر ﻧﯾز ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ،ﮔﻣﺎن ﻧﻣﯽﮐﻧم ﺣﺗﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز
ﮔﻧﺟﺎﯾش آن ﻧوﺷﺗﮫھﺎ را ﻣﯽداﺷت.
-ﯾوﺣﻧﺎ 25 :21

ھﻣﯾن ﮐﺎرھﺎ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،ﺧود ﺑر ﻣن ﺷﮭﺎدت ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﻣرا ﭘدر ﻓرﺳﺗﺎده اﺳت.
-ﯾوﺣﻧﺎ 36 :5

ﻣردم در طﯽ ﺳﻔرھﺎی ﻋﯾﺳﯽ و ﺷﺎﮔرداﻧش ،دور او ﺟﻣﻊ ﻣﯽﺷدﻧد .او اﺳﺗﺎد ارﺗﺑﺎط ﺟﻣﻌﯽ ﺑود .ﺑﺎ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ
و ﺗﺷﺑﯾﮭﺎت ﺷﮕﻔتآوری ،راھﮭﺎ و روﺷﮭﺎی ﺧدا را ﺑﮫ ﻣرد ﻣﯽآﻣوﺧت و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ ﻣطﺎﺑﻖ اﯾن راھﮭﺎ
ﻓراﻣﯽﺧواﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻔﻘت ﺑﺎ راﻧدهﺷدﮔﺎن و دﻟﺷﮑﺳﺗﮕﺎن رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐرد .ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﻟﯽ ﭘرﻏرور داﺷﺗﻧد،
ﻣﻠزم ﻣﯽﺳﺎﺧت .ﺑﺎ اﻗﺗدار ﻓرﺳﺗﺎدۀ اﻟﮭﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت ،وﻟﯽ ﻓﻘط ﻣرد ﮐﻼم ﻧﺑود.
ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻔﻘت و دﻟﺳوزیاش را ﺑﺎ ﻣﻌﺟزات ﻗدرﺗﻣﻧداﻧﮫ ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐرد .ﺑﻧﺎﺑر ﮔزارش اﻧﺎﺟﯾل ،او طوﻓﺎﻧﮭﺎ را
آرام ﻣﯽﻧﻣود و ﺑر درﯾﺎ ﻗدم ﻣﯽزد .در دو ﻣورد ،ﻓﻘط ﭼﻧد ﻗرص ﻧﺎن و ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ﻣﺎھﯽ را ﭼﻧﺎن ﺗﮑﺛﯾر ﮐرد
139

ﮐﮫ ھزاران ﻧﻔر از آﻧﮭﺎ ﺧوردﻧد .ﮐوران را ﺑﯾﻧﺎ ﻣﯽﮐرد ،ﻟﻧﮕﺎن را ﺧراﻣﺎن ﻣﯽﻧﻣود ،و ﻣردم را از اﻣراض
ﺷدﯾد ﺷﻔﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد .دﯾوھﺎ را از ﻣردم ﺑﯾرون ﻣﯽراﻧد ،و ﺣﺗﯽ ﻣردﮔﺎن را زﻧده ﻣﯽﮐرد .ﻋﯾﺳﯽ ﺳﯽ ﺳﺎل را
در ﮔﻣﻧﺎﻣﯽ ﺳﭘری ﮐرد .وﻟﯽ اﮐﻧون ،ﻗدرت ﺧود را ﺑر ﺟﮭﺎن ﻓﯾزﯾﮑﯽ و ﺟﮭﺎن روﺣﺎﻧﯽ ،ﺑر ﺣﯾﺎت و ﻣرگ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧت.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 9

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻋﯾﺳﯽ در طول ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﯾﺎن ﺗﻌﻣﯾد ﺧود و ﻣرگ و ﻗﯾﺎﻣش ،در ﺳرﺗﺎﺳر ﺳرزﻣﯾن ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺳﻔر ﮐرد و ﺑﮫ
ﻣردم ﺧدﻣت ﻧﻣود .ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ او دو ﺟﻧﺑﮥ اﺻﻠﯽ داﺷت .اوﻟﯾن ﺟﻧﺑﮫ ،ﺗﻌﺎﻟﯾم وی ﺑود.
ﻣﺷﺧﺻﮥ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،اﻗﺗدار )ﻣﺗﯽ  ،29 :7ﻣرﻗس  ،22 :1ﻟوﻗﺎ  ،(32 :4و ﺣﮑﻣت )ﻣﺗﯽ
 ،54 :13ﻣرﻗس  (2 :6ﺑود .ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮥ ﺗوﺻﯾفﮐﻧﻧدۀ واﮐﻧش ﺷﻧوﻧدﮔﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻋﯾﺳﯽ اﺳت،
ﻋﺑﺎرﺗﻧد از :ﺗﺣﯾٌر )ﻣﺗﯽ  ،28 :7ﻣرﻗس  ،22 :1ﻟوﻗﺎ  (32 :4و ﺷﮕﻔتزدﮔﯽ )ﻣﺗﯽ ،33 :22 ،54 :13
ﻣرﻗس  .(18 :11 ،2 :6ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺑودن ﻋﯾﺳﯽ ﺗردﯾد دارﻧد ،ﺗﻌﺎﻟﯾم او را
ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ ﻣﯽداﻧﻧد" .ﻣوﻋظﮥ ﺳر ﮐوه" او و ﻣﺛلھﺎی 1ﻣﺗﻌددش در زﻣرۀ ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫﺗرﯾن ﮔﻔﺗﮫھﺎی ادﺑﯽ ﺟﮭﺎن
ﺟﺎی دارﻧد.
دوﻣﯾن ﺟﻧﺑﮥ ﺧدﻣﺎت ﻋﯾﺳﯽ ﻣرﺑوط ﻣﯽﺷود ﺑﮫ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﮐﮫ او ﺑﮫ ظﮭور آورد .ﻗﺳﻣت ﺑﯾﺷﺗر درس اﻣروز
درﺑﺎرۀ ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ اﺳت .اﻣﺎ ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ ﺟﻠوﺗر ﺑروﯾم ،ﺑﮕذارﯾد ﭼﻧد اﺻطﻼح را ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻧﯾم .ﮐﻠﻣﮥ
اﻣروزی "ﻣﻌﺟزه" ﺑرﮔرداﻧﯽ از ﮐﻠﻣﮥ ﻻﺗﯾن ﻣﯾراﮐوﻟوم ) ،(miraculumﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ "ﯾﮏ اﻋﺟﺎز" ﯾﺎ "ﭼﯾزی
اﻋﺟﺎب اﻧﮕﯾز" 2اﺳت .در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﭼﮭﺎر ﮐﻠﻣﮫ )دو ﻋﺑری و دو ﯾوﻧﺎﻧﯽ( ﺑﮫ ﭼﺷم ﻣﯽﺧورﻧد ﮐﮫ ﺑرﮔرداﻧﺷﺎن
ﮐﻠﻣﮥ "ﻣﻌﺟزه" اﺳت .در ھر ﻣورد ،ﮐﻠﻣﺎت ﺑﮫ ﮐﺎر رﻓﺗﮫ ﻧﺷﺎن از دﺧﺎﻟت ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮐﻧﺎرﮔذاﺷﺗن ،ﻣﻌﻠﻖ
ﮐردن ،ﯾﺎ ﺗﻌدﯾل ﻧﻣودن ﺳﯾر ﻣﻌﻣول و طﺑﯾﻌﯽ وﻗﺎﯾﻊ ،دارد 3.ﻣﻌﻧﯽ اﺻطﻼح ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ "ﻣﻌﺟزه" ،ﺑﺳﯾﺎر
ﻓراﺗر از رﯾﺷﮥ ﻻﺗﯾﻧﯽ آن اﺳت.
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﮐﺎرﺑرد ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮥ ﻓﻘط ﺑﮫ درﮔﯾر ﺷدن ﺧدا در اﻣور اﻧﺳﺎن اﺷﺎره ﻧﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﻠﮑﮫ اﺷﺎرۀ آن ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﺳﯽ.اس.ﻟوﺋﯾس " ﻣداﺧﻠﮥ اﻟﮭﯽ در طﺑﯾﻌت ،ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻗدرﺗﯽ ﻣﺎﻓوق طﺑﯾﻌﯽ" اﺳت 4.ﺧدا
در زﻧدﮔﯽ روزﻣرۀ ﻣﺎ ﮐﺎرھﺎی ﺑﯽﺷﻣﺎری اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،اﻣﺎ ﺿرورﺗﺄ ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ را زﯾر ﭘﺎ ﻧﻣﯽﮔذارد.
اﻣﺎ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ روز دﭼﺎر ﺳرطﺎن ﻣرﮔﺑﺎری ﺑودﯾد ،و روز ﺑﻌد از آن ﺳرطﺎن ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﻧﺎﭘدﯾد ﺷد ،ﺗﺿﺎد
ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻗواﻧﯾن طﺑﯾﻌﯽ در وﺟودﺗﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس  35ﻣﻌﺟزۀ ﻋﯾﺳﯽ را در طﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﺧدﻣﺎت ﻋﻣوﻣﯽ او ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧده اﺳت .اﯾن ﻣﻌﺟزات
ﮔﺳﺗرهای از راه رﻓﺗن ﺑر روی آب ﺗﺎ زﻧده ﮐردن ﻣردﮔﺎن دارد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﻓﮭرﺳﺗﯽ از اﯾن  35ﻣﻌﺟزه را در
اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد .اﻣﺎ در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾﻧﮭﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺛﺑت
رﺳﯾدهاﻧد .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﯾﺎن ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر دﯾﮕر ﻧﯾز ﮐرد ﮐﮫ اﮔر ﯾﮏ ﺑﮫ ﯾﮏ
ﻧوﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز ﮔﻧﺟﺎﯾش آن ﻧوﺷﺗﮫھﺎ را ﻧﻣﯽداﺷت ! )ﯾوﺣﻧﺎ .(25 :21
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ﯾﮑﯽ از اوﻟﯾن دﻻﯾل )اﮔر ﻧﮕوﯾﯾم اوﻟﯾن دﻟﯾل واﻗﻌﯽ( ظﮭور ﻣﻌﺟزات ﺛﺑت ﺷده در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾن ﺑود ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ ﻧﺷﺎﻧﮫھﺎی ﻣؤﯾد ﺣﺿور ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮥ ﺧدا ﺑودﻧد .اﯾن ﻣوﺿوع ھم در ﻣورد ﻣﻌﺟزات ﺧدا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ و
ھم در ﻣورد ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ ﺻﺎدق اﺳت .ﻣﻌﺟزات ﺧروج  11-7ﻣؤﯾد آن ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣوﺳﯽ از ﺟﺎﻧب ﺧدا
ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد .در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﻧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﻣﻌﺟزاﺗش ﺛﺎﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد او ﮐﯾﺳت و ﺧدای ﭘدر او را ﻓرﺳﺗﺎده
اﺳت )ﯾوﺣﻧﺎ  .(36 :5ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﺑﮫ ظﮭور آورد ﺗﺎ ﻣردم اﯾﻣﺎن آورﻧد او ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻧد .آﯾﺎ ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺎ ﻣﻼﺣظﮥ ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ ،اﯾﻣﺎن ﻣﯽآورﯾد؟

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻌرﯾف ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ از ﻣﻌﺟزه اراﺋﮫ ﺷد ،ﻣواﻓﻖ ھﺳﺗﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن
را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

• آﯾﺎ ﺷﻧﺎﺧت ﺗﻌﺎﻟﯾم و ﮐﺎرھﺎی ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی ﻋﻣﯾﻖ ﻋﯾﺳﯽ ،در ﺗﻔﮑری ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او دارﯾد ،ﺗﻔﺎوﺗﯽ
اﯾﺟﺎد ﻣﯽﮐﻧد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﺑﮫ ظﮭور آورد ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آورﻧد .اﻣﺎ در ﺑﻌﺿﯽ از ﺷراﯾط ،او ﻣﻌﺟزهای اﻧﺟﺎم
ﻧﻣﯽداد ﭼون ﻣﯽداﻧﺳت ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﻣﻧﺟر ﻧﺧواھد ﺷد .ﻗﻠب آن اﻓراد ﺣﺗﯽ ﭘذﯾرای ﻣﻌﺟزه ھم ﻧﺑود" .در
آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺑﯽاﯾﻣﺎﻧﯽ اﯾﺷﺎن ،ﻣﻌﺟزات زﯾﺎدی ﻧﮑرد" )ﻣﺗﯽ .(58 :13
ﮔﺎھﯽ ﻣردم دﻟﯾل ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ اﮔر ﺧدا ﮐﺎری در زﻧدﮔﯾﺷﺎن اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن ﻣﯽآورﻧد .اﻣﺎ ﺧدا ﮐﺎری
را ﻗﺑﻸ اﻧﺟﺎم داده اﺳت .او ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﮐﮫ ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺟزات ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣد ﺗﺎ ﻣﺎ اﯾﻣﺎن آورﯾم .در
ﻣرﻗس  ،23 :9ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻣﺎن دارد ھﻣﮫ ﭼﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت ".ﺷﺎﯾد ﺑﺧواھﯾم ﺧدا ﺧود را
ﺑﮫ ﻣﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد ،اﻣﺎ ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﺳﺧﻧﺎن ،اول ﺑﺎﯾد ﻗﻠﺑﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن داﺷت.
وﻗﺗﯽ را ﺻرف ﺧواﻧدن ﻣﻌﺟزات ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾدۀ ﻋﯾﺳﯽ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓﮭرﺳتوار
آﻣده اﺳت .از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد در ﺣﯾن ﺧواﻧدن آﻧﮭﺎ ﺧود را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﮐﻧد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
•

ﭘﺎﻟﻣر ،ﻣوﻋظﮥ ﺑﺎﻻی ﮐوه )زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﮐن ﭘﺎﻟﻣر.(2006-1998 ،
ِﮐن
ِ
) .(http://www.lifeofchrist.com/teachings/sermons/ mount/default.aspﺑرداﺷت  1ﻧواﻣﺑر
" .2006اﯾن ﺑﻠﻧدﺗرﯾن ﻣوﻋظﮥ ﻋﯾﺳﯽ اﺳت .دﻋﺎی ﺧداوﻧد ،ﺧوﺷﺎﺑﮫﺣﺎﻟﮭﺎ ،و ﻗﺎﻧون طﻼﯾﯽ را ﻣﯽﺗوان
در اﯾن ﻣوﻋظﮫ ﯾﺎﻓت".
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• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﻋﯾﺳﯽ ﻓوقاﻟﻌﺎده ﮔراﻧﺑﮭﺎﺳت ﭼون ﺗﺻوﯾر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از او درﺳت اﺳت ،ﺑﺧش .2
.(2006
ﮔﺎد،
دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
ﭘﺎﯾﭘر،
)ﺟﺎن
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1982/333_Jesus_Is_Prec
)ious_Because_His_Biblical_Portrait_Is_True_Part_2/

ﺑرداﺷت  1ﻧواﻣﺑر  .2006ﻣوﻋظﮥ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر در روز  14ﻓورﯾﮫ . 1982

در طﻠب ﺑرﮐت ،ﻧﮫ ﺑرﮐت دھﻧده

ﻓﺻل  9درس 48
___________________________________________________
آﻧﮕﺎه ﭼﺷﻣﺎن ﻧﺎﺑﯾﻧﺎﯾﺎن ﮔﺷوده ﺧواھد ﺷد ،و ﮔوﺷﮭﺎی ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﺑﺎز ﺧواھد ﮔﺷت.
آﻧﮕﺎه ﻟﻧﮕﺎن ﭼون ﻏزال ﺟﺳت و ﺧﯾز ﺧواھﻧد ﮐرد ،و زﺑﺎن ﮔﻧﮓ ﺷﺎدﻣﺎﻧﮫ ﺧواھد ﺳراﯾﯾد.
-اﺷﻌﯾﺎ 6-5 :35

ﺳﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﺎﮔردان ﺧود ﺑﮫ ﺳوی درﯾﺎ ﮐﻧﺎره ﺟﺳت .اﻧﺑوھﯽ از ﺟﻠﯾﻠﯾﺎن ﻧﯾز در ﭘﯽ او رواﻧﮫ ﺷدﻧد .ﻧﯾز،
ﮔروھﯽ ﺑﺳﯾﺎر از ﻣردم ﯾﮭودﯾﮫ و اورﺷﻠﯾم و ادوﻣﯾﮫ و ﻧواﺣﯽ آن ﺳوی رود اردن و ﺣواﻟﯽ ﺻور و ﺻﯾدون،
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.
زﯾرا از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎری را ﺷﻔﺎ داده ﺑود ،دردﻣﻧدان ﺑر او ھﺟوم ﻣﯽآوردﻧد ﺗﺎ ﻟﻣﺳش ﮐﻧﻧد.
-ﻣرﻗس 10-7 :3
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اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺳرﻋت در ﺳرﺗﺎﺳر آن ﺳرزﻣﯾن ﭘﺧش ﻣﯽﺷد.
ﺻدھﺎ ﺳﺎل ﭘﯾش از آن ،ﯾﮏ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﻋﺑراﻧﯽ ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎ آﻣدن رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا ،ﮐوران ﺧواھﻧد دﯾد،
ﻧﺎﺷﻧواﯾﺎن ﺧواھﻧد ﺷﻧﯾد ،ﻟﻧﮕﺎن ﻣﺛل ﻏزاﻟﮭﺎ ﺟﺳت و ﺧﯾز ﺧواھﻧد ﮐرد ،ﮔُﻧﮕﺎن ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻓرﯾﺎد ﺧواھد ﮐرد و
ﺧﺑر ﺧوش اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد!
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا اﻣﯾد ﺑﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﻣﯽﭘرﺳﯾدﻧد" :آﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﺎن رھﺎﻧﻧده اﺳت؟
ﺑﺳﯾﺎری ﺑﯾش از ﺗﺄﻣل ﺑر اﯾﻧﮑﮫ او ﮐﯾﺳت ،ﮐﺎرھﺎﯾش ﺗوﺟﮫﺷﺎن را ﺟﻠب ﻣﯽﮐرد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 9

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺳﻔر ﺑﮫ اطراف و اﮐﻧﺎف آن ﺳرزﻣﯾن ،ﻣﺷﻐول ﺗﻌﻠﯾم و اﻧﺟﺎم ﻣﻌﺟزات ﺑود ،اﺧﺑﺎر ﻣرﺑوط ﺑﮫ
او ﺑﮫ ﺳرﻋت ﭘﺧش ﻣﯽﺷد .از ﻣرﻗس  10-7 :3ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ اﻧﺑوه زﯾﺎدی از ﻣﻧﺎطﻖ ﻣﺧﺗﻠف ﮐﮫ درﺑﺎرۀ
ﮐﺎرھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺷﻧﯾده ﺑودﻧد ،ﻧزد او آﻣدﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻣﯽ ﺗﺄﻣل ﺑر اﯾن آﯾﮫ ،ﺑﮫ ﻧﯾت آﻧﮭﺎ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد.
آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی از او ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد .آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻧد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ درﺑﺎرۀ ﺧودش ﺗﻌﻠﯾم
ﺑدھد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،او ﺑﺳﯾﺎری را ﺷﻔﺎ ﺑﺧﺷﯾد ،اﻣﺎ اﺷﺗﯾﺎق اﺻﻠﯽ او ﺷﻔﺎی اﻣراض
ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻧﺑود .طﺑﻖ ﮔﻔﺗﮥ ِری ﺳﺗِدﻣن ،ﻣﻌﻠم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس" :او ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرﮔﺗری داﺷت ،ﻣﯽﺧواﺳت ﮐﻼم ﺧدا
را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻌﻠﯾم دھد و ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧد ﺗﺎ ﺟراﺣﺗﮭﺎی ﻗﻠﺑﯽ و روﺣﯽﺷﺎن را ﺷﻔﺎ ﺑﺑﺧﺷد 1".ﺟﻣﻌﯾت ﺑزرگ ﻣردم
اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﮑل ﻣﯽﮐردﻧد ،زﯾرا ﺗﻣرﮐز اﺻﻠﯽ آﻧﮭﺎ ﺷﻔﺎی ﺟﺳﻣﯽ ﺑود .اﻣروز ﻧﯾز ھﻣﯾن اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺗد،
ﺟﻣﻌﯾﺗﮭﺎی ﺑزرگ ﻣردم ﺑﮫ ﺟﺎی ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣﺻراﻧﮫ ﺧواﺳﺗﺎر ﻗدرت او ھﺳﺗﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﯾن
ﻣوﺿوع ،ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﻓرﻣود راھﯽ ﺑرای ﻓرار از اﯾن ﻣوﺿوع ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ﻣردم ھﺟوم آوردﻧد ﺗﺎ او را
ﻟﻣس ﮐﻧﻧد ،و ﻧﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ﺑﮫ ﺗﻌﻠﯾم اداﻣﮫ دھد ،او ﺑﺎ ﻗﺎﯾﻘﯽ از آﻧﺟﺎ دور ﻣﯽﺷد .در ﻣﺗﯽ  ،5-1 :13ﻣرﻗس :4
 1و ﻟوﻗﺎ  ،3 :5ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از درون ﻗﺎﯾﻖ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد.
ﺑﮫ آﻧﭼﮫ واﻗﻌﺄ در اﯾن داﺳﺗﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎد ،ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد .ﻣردم ﭼﯾزی از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺧواﺳﺗﻧد و آن ﺷﻔﺎی ﺟﺳﻣﯽﺷﺎن
ﺑود .اﯾن ﺧواﺳﺗﮥ آﻧﮭﺎ اﺷﺗﺑﺎه ﻧﺑود ،اﻣﺎ آﻧﻘدر ﺑراﯾش اوﻟوﯾت ﻗﺎﯾل ﺑودﻧد و ﻋﯾﺳﯽ را ﺑرای رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﺗﺣت
ﻓﺷﺎر ﻣﯽﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑﮫ ﺧواﺳﺗﮫﺷﺎن ﺑرﺳﻧد .آﻧﮭﺎ ﺑﯾش از ﺑرﮐت دھﻧده ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺑرﮐت ﺑودﻧد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺑﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھدف ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺗن ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﻋﯾﺳﯽ ﺑودﻧد ،ﺗﻔﺎوت دارﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب
ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
• آﯾﺎ ﻣﯾﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن و روش ﻣردم در ﻧزدﯾﮏ ﺷدن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ،ﺗﺷﺎﺑﮭﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟
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
ھﺳﺗﻧد ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﮐﻣﮏ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎ ﺑرﮐت ﺑودن از ﺧدا ﮐﺎر اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﻧﯾﺳت .در ﻣﺗﯽ  11-9 :7اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم:
"ﮐدامﯾﮏ از ﺷﻣﺎ اﮔر ﭘﺳرش از او ﻧﺎن ﺑﺧواھد ،ﺳﻧﮕﯽ ﺑﮫ او ﻣﯽدھد؟ ﯾﺎ اﮔر ﻣﺎھﯽ ﺑﺧواھد ،ﻣﺎری ﺑﮫ او
ﻣﯽﺑﺧﺷد؟ ﺣﺎل اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ھﻣﮥ ﺑدﺳﯾرﺗﯽﺗﺎن ،ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻓرزﻧدان ﺧود ھداﯾﺎی ﻧﯾﮑو ﺑدھﯾد ،ﭼﻘدر
ﺑﯾﺷﺗر ﭘدر ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ از او ﺑﺧواھﻧد ،ھداﯾﺎی ﻧﯾﮑو ﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد".
ﺧدا ،ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ،ﺑرﮐت دادن را دوﺳت دارد .در واﻗﻊ ،وﻗﺗﯽ ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ از
دﺳت ﺧودﻣﺎن ﺑرﻧﻣﯽآﯾد ،اوﺳت ﮐﮫ ﺟﻼل ﻣﯽﯾﺎﺑد .اﻣﺎ ﺳﺋوال اﺻﻠﯽ ﮐﮫ ﺑﻌد از ﻣطﺎﻟﻌﮥ درس اﻣروز ﺑﺎﯾد
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".
 ﻣﺗﯽ 33 :6"از ﺧداوﻧد ﻟذت ﺑﺑر ،و او ﻣراد دﻟت را ﺑﮫ ﺗو ﺧواھد داد".
 -ﻣزﻣور 4 :37

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﻌﺟزه

ﻓﺻل  9درس 49
_______________________________________________
ﭼون ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن آﻧﮭﺎ را دﯾد ،ﻣﻔﻠوج را ﮔﻔت" :ای ﻓرزﻧد ،ﮔﻧﺎھﺎﻧت آﻣرزﯾده ﺷد ".ﺑرﺧﯽ از ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﮐﮫ
آﻧﺟﺎ ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﺎ ﺧود اﻧدﯾﺷﯾدﻧد" :ﭼرا اﯾن ﻣرد ﭼﻧﯾن ﺳﺧﻧﯽ ﺑر زﺑﺎن ﻣﯽراﻧَد؟ اﯾن ﮐﻔر اﺳت! ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﺟز ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﮔﻧﺎھﺎن را ﺑﯾﺎﻣرزد؟" ﻋﯾﺳﯽ در دم در روح ﺧود درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧود ﭼﮫ ﻣﯽاﻧدﯾﺷﻧد و ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :ﭼرا در دل ﭼﻧﯾن ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾد؟ ﮔﻔﺗن ﮐدام ﯾﮏ ﺑﮫ اﯾن ﻣﻔﻠوج آﺳﺎﻧﺗر اﺳت ،اﯾﻧﮑﮫ "ﮔﻧﺎھﺎﻧت آﻣرزﯾده
ﺷد" ﯾﺎ اﯾﻧﮑﮫ "ﺑرﺧﯾز و ﺗﺷﮏ ﺧود را ﺑردار و راه ﺑرو"؟ ﺣﺎل ﺗﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﺑر زﻣﯾن اﻗﺗدار آﻣرزش
ﮔﻧﺎھﺎن را دارد" – ﺑﮫ ﻣﻔﻠوج ﮔﻔت" :ﺑﮫ ﺗو ﻣﯽﮔوﯾم ،ﺑرﺧﯾز ،ﺗﺷﮏ ﺧود ﺑرﮔﯾر و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑرو!"
-ﻣرﻗس 11-5 :2

ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﯾش از ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎی ﻋﯾﺳﯽ ،ﻋﻠﻣﺎی دﯾن را ﺑﮫ ﺧﺷم ﻣﯽآورد ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻣردم ﻣﯽﮔﻔت
ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن ﺑﺧﺷﯾده ﺷده اﺳت .زﯾرا ﻓﻘط ﺧداﺳت ﮐﮫ ﻗدرت آﻣرزش ﮔﻧﺎه را دارد.
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ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﮐﺎری ﮐﮫ ﻓﻘط ﺧدا ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم آن ﺑود ،در واﻗﻊ ادﻋﺎی ﺧدا ﺑودن ﻣﯽﮐرد ،ﮐﺎری ﮐﮫ
ﻣﺟﺎزاﺗش ﺑر اﺳﺎس ﺷرﯾﻌت ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،ﻣرگ ﺑود.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 9

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻣﻌﺟزات ﻣﯽﭘردازﯾم ،ﻣدارک ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ را ﻣﯽﺗوان در ﯾﮏ ﮐﻼس ﺟداﮔﺎﻧﮫ
ﺑررﺳﯽ ﮐرد .اﻣﺎ در طول ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺳﺎن دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﺑﮫ ظﮭور آوردهاﻧد )ﯾﺎ ادﻋﺎی آن را داﺷﺗﮫاﻧد(.
اﯾن اﻓراد ﻓﻘط ﺷﺎﻣل ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی دﯾﮕر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﻣﯽﺷوﻧد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﻧﯾﺎنﮔذاران ادﯾﺎن دﯾﮕر را ﻧﯾز در ﺑرﻣﯽ-
ﮔﯾرﻧد.
اﻣﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺟزه وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳﺎﯾر ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﯾﺎ ﺑﻧﯾﺎنﮔذاران ادﯾﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﮭﺎن ،ھﯾﭼﮑدام
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ادﻋﺎی اﻧﺟﺎم آن را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد و آن آﻣرزش ﮔﻧﺎه اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﻋﻣﻸ ﺑﮫ اﻓراد ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺷﺎن
آﻣرزﯾده ﺷده اﺳت )ﻣﺗﯽ  ،2 :9ﻣرﻗس  ،5 :2ﻟوﻗﺎ  .(47 :7 ،20 :5اﺳﺎس آﻣرزﺷﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻋرﺿﮫ
ﻣﯽﮐرد ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ در ﻣرگ و ﻗﯾﺎم ﻣﻌﺟزهآﺳﺎی او ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد.
اﮐﺛر ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﯾﮭود از اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔت" :ﮔﻧﺎھﺎﻧت آﻣرزﯾده ﺷد" ،ﺑﯽاﻧدازه ﺑﮫ ﺧﺷم ﻣﯽآﻣدﻧد ﭼون ﻓﻘط
ﺧدا ﻣﯽﺗواﻧد ﮔﻧﺎه را ﺑﯾﺎﻣرزد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﻗدرت ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎه را دارد ،در واﻗﻊ ﻣدﻋﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ
ﺧداﺳت .ھم او و ھم ﻋﻠﻣﺎی دﯾن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع آﮔﺎه ﺑودﻧد .و از اﯾن ﺟﮭت ﮐﮫ رھﺑران دﯾﻧﯽ ،ﺧدا ﺑودن
ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﺎور ﻧداﺷﺗﻧد ،ﺗﺻور ﻣﯽﮐردﻧد ﮐﮫ او ﮐﻔر ﻣﯽﮔوﯾد ،ﯾﻌﻧﯽ ﺑرﺿد ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﺎ ﻓﻘط ادﻋﺎی
ﺧدا ﺑودن دارد 1.ﻣﺟﺎزات ﮐﻔر ﮔوﯾﯽ ﻧﯾز ﻣرگ ﺑود )ﻻوﯾﺎن .(16 :24
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس  47دﯾدﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﺑﮫ ظﮭور آورد ﺗﺎ ﺛﺎﺑت ﮐﻧد اﻟوھﯾت دارد )ﻣرﻗس :2
 .(10اﻣﺎ او ﮔﻧﺎھﺎن را ﻣﯽآﻣرزﯾد ﭼون ﺧدا ﺑود .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣﻌﺟزۀ ﺑزرگ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧدازه ﺑﺎ
ﺳﺎﯾر ﻣﻌﺟزات ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻌﺟزهای اﺳت ﮐﮫ:
•
•
•
•
•

ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن را ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد – ﭼون ﮔﻧﺎه و ﺟداﯾﯽ از ﺧدا ،ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻣﺷﮑل اﻧﺳﺎن
اﺳت ،ﭘس ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾﺎز وی ،ﺗﺟدﯾد ارﺗﺑﺎط و آﺷﺗﯽ دوﺑﺎره ﺑﺎ ﺧداﺳت.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺄﺛﯾر را دارد – ﺷﻔﺎی ﺟﺳم ﻣوﻗﺗﯽ اﺳت .آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾدان ﻣﯽﺷود.
ﭘس اﯾن ﻣﻌﺟزه ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧد!
ﺑزرﮔﺗرﯾن ھدف را ﺗﺣﻘﻖ ﻣﯽﺑﺧﺷد – ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ آﻣده اﺳت ﺗﺎ ﮔﻣﺷدﮔﺎن را ﺑﺟوﯾد و ﻧﺟﺎت ﺑﺑﺧﺷد
)ﻟوﻗﺎ  .(10 :19ﺗﺣﻘﻖ اﯾن ھدف ،واﻻﺗرﯾن ﻧﯾﮑوﯾﯽ ﺧدا را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد و ﺑﯾش از ھر ﭼﯾز
ﺟﻼل او را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد.
ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻗﯾﻣت را داﺷت – زﯾرا ﻻزﻣﮥ آن ،ﻣرگ ﭘﺳر ﺧدا ﺑود.
در دﺳﺗرس ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺟﻣﻌﯾت ﻣردم ﻗرار ﮔرﻓت – "ھر ﮐﮫ ﻧﺎم ﺧداوﻧد را ﺑﺧواﻧد ،ﻧﺟﺎت ﺧواھد ﯾﺎﻓت"
)روﻣﯾﺎن .(13 :10
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• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا رھﺑران دﯾﻧﯽ زﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ،ﭼﻧﯾن ﻣﺷﮑﻠﯽ ﺑﺎ او داﺷﺗﻧد؟ آﯾﺎ ﻓﻘط ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ در
ذھﻧﺷﺎن ﺑﺎور داﺷﺗﻧد ﮐﮫ او ﮐﻔر ﻣﯽﮔوﯾد ،ﯾﺎ دﻟﯾل دﯾﮕری ﻧﯾز داﺷﺗﻧد؟
• آﯾﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣردم در روزﮔﺎر ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﯾﺷﺗر از ﻣﻌﺟزۀ آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ،ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌﺟزات
ﻗﺎﺑل ﻣﺷﺎھده ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد؟ اﻣروز ﭼطور؟ دﻟﯾل آن ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﮔﻧﺎه را ﺑﮫ واﺳطﮥ ﭘﺳرش ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾﺎﻣرزد ،ﻣﻌﺟزهای اﺳت ﮐﮫ ھر اﻧﺳﺎﻧﯽ ﭼﮫ ﺑﺎ ﻗﺑول آن و ﭼﮫ
ﺑوﺳﯾﻠﮥ اﻋﻼم آن ﺑﮫ دﯾﮕران ،ﻣﯽﺗواﻧد در آن ﺳﮭﯾم ﺷود .اﮔر ﺗﺎ ﺑﺣﺎل آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن را ﻧﮕرﻓﺗﮫاﯾد ،اﮔر
ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن آﻣرزﯾده ﺷده اﺳت ،ﻓورأ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ
ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ آن را ﺑﺧواﻧﯾد .ﺧدا را ﻣﯽﺗوان ﺷﻧﺎﺧت ،زﯾرا او ﻣﯽﺧواھد ﮐﮫ ﺑﺷﻧﺎﺳﯾﻣش! اﮔر
ھﯾﭼﮕوﻧﮫ ﺗردﯾدی ﻧدارﯾد ﮐﮫ ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن را از ﺳوی ﺧدا درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﻣﯽداﻧﯾد ﮐﮫ آزادی واﻗﻌﯽ ﭼﮫ
ﺣﺳﯽ دارد .ھرﮔز ﻓراﻣوش ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣردﻣﺎﻧﯽ در اطراف ﺷﻣﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھرﮔز اﯾن آزادی را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﮑردهاﻧد.
ھر ﻓردی در اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺎزﻣﻧد آﻣرزش اﻟﮭﯽ اﺳت...ﭼﮫ اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑداﻧد و ﭼﮫ ﻧداﻧد.
ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﺎ ،ھﻣﮥ ﻣﺎ ﻣﺛل ﺑﯾﭼﺎرﮔﺎن ﮔرﺳﻧﮫ ،ﻣﺣﺗﺎج ﻧﺎن آﻣرزش ھﺳﺗﯾم .اﮔر ﺷﻣﺎ اﯾن آﻣرزش را از ﺧدا
درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،اﯾن ﻧﺎن را ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد و ﻣزۀ آن را ﭼﺷﯾدهاﯾد .آﯾﺎ ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ دﯾﮕران ﻧﯾز ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ آن را ﮐﺟﺎ
ﺑﯾﺎﺑﻧد؟ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :ﻧﺎن ﺣﯾﺎت ﻣن ھﺳﺗم .ھر ﮐﮫ ﻧزد ﻣن آﯾد ،ھرﮔز ﮔرﺳﻧﮫ ﻧﺷود ،و ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣن
اﯾﻣﺎن آورد ھرﮔز ﺗﺷﻧﮫ ﻧﮕردد" )ﯾوﺣﻧﺎ .(35 :6

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر

• اُﺳواﻟد َﭼﻣ ِﺑرز ،آﻣرزش اﻟﮭﯽ) .ﻧﺎن روزاﻧﮥ  ،© My Utmost for His Highestﺧﺪﻣﺎت آر.ﺑﯽ.ﺳﯽ.(2006 ،
) .(http://www.rbc.org/utmost/index.php?day=20&month=11ﺑرداﺷت  1ﻧواﻣﺑر . 2006
ﺟﺎن اف .ﻣﮏ آرﺗور ،آزادی و ﻗدرت ﺑﺧﺷﺎﯾش) .ﺟﺎن اف .ﻣﮏآرﺗور ،ﮐراسوی ﺑوز ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از اﻧﺗﺷﺎرات
ﺧﺑرﺧوش ،وﯾﺗون ،اﯾﻠﯾﻧوی (1998 ،از ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب ﺻﻔﺣﮥ " :18ﭘس ،اﯾﻧﮭﺎ ﺣﻘﺎﯾﻖ اﺳﺎﺳﯽ آﻣوزۀ ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﺑﺧﺷش ھﺳﺗﻧد :ﺧداﺳت ﮐﮫ آﻣرزش از ﮔﻧﺎھﺎن را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد؛ ﺑدﺳت آوردن آن ﺑرای ﺷﺧص ﮔﻧﺎھﮑﺎر
ﻻرن.
ﺳﭘرﺟﺎن ،اﻟﮑﺳﺎﻧدر ﻣﮏ
ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت "...ھﻣﭼﻧﯾن درﺑردارﻧدۀ ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﭼﺎرﻟز اچ.
ِ
ِ

(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
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ﻣﺟﻧون ،دروﻏﮕو ،ﯾﺎ ﺧداوﻧد –
"ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾد ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟"

ﻓﺻل  9درس 50
___________________________________________________
ﭼون ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻧواﺣﯽ ﻗﯾﺻرﯾﮥ ﻓﯾﻠﯾﭘﯽ رﺳﯾد ،از ﺷﺎﮔردان ﺧود ﭘرﺳﯾد :ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻣردم ،ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﮐﯾﺳت؟"
آﻧﺎن ﭘﺎﺳﺦ دادﻧد" :ﺑرﺧﯽ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﯾﺣﯾﺎی ﺗﻌﻣﯾددھﻧده اﺳت ،ﺑﻌﺿﯽ دﯾﮕر ﻣﯽﮔوﯾﻧد اﯾﻠﯾﺎ ،و ﻋدهای ﻧﯾز ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ارﻣﯾﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﯾﺎﻣﺑران اﺳت ".ﻋﯾﺳﯽ ﭘرﺳﯾد" :ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﯾد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟" ﺷﻣﻌون ﭘطرس
ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﺗوﯾﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧدای زﻧده!" ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﺧوﺷﺎﺑﮫﺣﺎل ﺗو ،ای ﺷﻣﻌون ،ﭘﺳر ﯾوﻧﺎ! زﯾرا اﯾن
ﺣﻘﯾﻘت را ﺟﺳم و ﺧون ﺑر ﺗو آﺷﮑﺎر ﻧﮑرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘدر ﻣن ﮐﮫ در آﺳﻣﺎن اﺳت".
-ﻣﺗﯽ 17-13 :16

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
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ﻣردم روزﮔﺎر ﻋﯾﺳﯽ ،ﻋﻘﺎﯾد ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ درﺑﺎرۀ او داﺷﺗﻧد .اﻣروز ﻧﯾز اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﻐﯾﯾر ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﮑرده اﺳت.
اﮔر از ﮔروھﯽ از ﻣردم ﮐوﭼﮫ و ﺑﺎزار ﺑﭘرﺳﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت ،اﺣﺗﻣﺎﻷ ﺟواﺑﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺧواھﯾد ﮔرﻓت .ﺷﺎﯾد
ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﭘطرس در آﯾﺎت ﺑﺎﻻ ،ﺑﮕوﯾﻧد ﻋﯾﺳﯽ ،ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧدای زﻧده اﺳت .اﻣﺎ اﺣﺗﻣﺎﻷ دﯾﮕران وی را
ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻠم ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑزرگ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﯾﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﮕوﯾﻧد او ﻣردی ﺑود ﮐﮫ ﻣﻌﺟزاﺗﯽ را ﺑﮫ ظﮭور
آورد.
ﺳﺋواﻟﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از ﭘطرس ﭘرﺳﯾد" :ﺑﮫ ﻧظر ﺗو ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟" ،ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ھر ﻓرد ﺑﺎﯾد ﺑﮫ آن
ﺟواب ﺑدھد .ﺑﺎ در ﻧظر داﺷﺗن ﺧدﻣﺎت و ادﻋﺎھﺎی ﻋﯾﺳﯽ در ﭼﻧد درس ﮔذﺷﺗﮫ ،زﻣﺎن آن ﻓرا رﺳﯾده ﮐﮫ ﺑﮫ
اﯾن ﺳﺋوال ﺑﭘردازﯾم.
ﺷﺎﯾد اﻓرادی ﺑﺣث دﯾﮕری را ﻣطرح ﮐﻧﻧد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎ اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ رھﺎ ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮕوﯾﯾم ،او ﻓﻘط ﻣﻌﻠم
ﯾﺎ ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺑزرگ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﻌﺟزهﮔر اﺳت .دﻟﯾل ﻣوﺟود ﻧﺑودن اﯾن ﮔزﯾﻧﮫ ،در ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ اﺑﺗدا ﺳﯽ.اس.ﻟوﺋﯾس1
داول 2اﻧﺟﺎم دادﻧد ،ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽﺷود .اﺳﺗدﻻل آﻧﮭﺎ ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻓﻘط ﺳﮫ ﺟواب ﻣﻣﮑن
و ﺳﭘس ﺟﺎش ﻣﮏ ِ
ﺑرای ﺳﺋوال "ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑود؟" وﺟود دارد.
ﻋﯾﺳﯽ ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺧداﺳت .ﺑﻌﺿﯽ ﻧﻣﯽﭘذﯾرﻧد ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺄ او ﭼﻧﯾن ادﻋﺎﯾﯽ ﮐرده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ دﻟﯾل رھﺑران دﯾﻧﯽ
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:
 .1ﻋﯾﺳﯽ ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﺎور داﺷت ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧداﺳت ،اﻣﺎ اﯾن ﻓرﯾﺑﯽ ﺑﯾش ﻧﺑود ،و او ﭼﻧﺎن ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع
اﻋﺗﻘﺎد داﺷت ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑود ﺑﺧﺎطر آن ﺑﻣﯾرد .در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﺗوان او را در زﻣرۀ اﻓراد ﺳﺎدهﻟوح ﯾﺎ
ﻣﺟﻧون و دﯾواﻧﮫ ﻗرار داد.
 .2ﻋﯾﺳﯽ ﺧود ﻣﯽداﻧﺳت ﮐﮫ ﭘﺳر ﺧدا ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾت ﻗﻠﺑﯽ دروغ ﻣﯽﮔﻔت .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ
ﯾﮏ دروﻏﮕو ،ﺑﻠﮑﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﭘﻠﯾد ﺑود زﯾرا ﻋﻣدأ ﮐﺳﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺣﺎﺿر ﺑودﻧد ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
او رﻧﺞ ﺑﮑﺷﻧد و ﺑﻣﯾرﻧد ،ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد.
 .3ﻋﯾﺳﯽ ھﻣﺎن ﭘﺳر ﺧدای زﻧده ﺑود ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐرد.
ﻋﯾﺳﯽ ﮔزﯾﻧﮥ دﯾﮕری ﺑرای ﻣﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕذاﺷت .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻓﻘط او را ﻣرد ﺧوﺑﯽ ﻗﻠﻣداد ﮐﻧﯾم ،ﭼون ﭼﻧﯾن ﻓردی
ﻣردم را ﺑﺎ ﮔﻔﺗن ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺻﺣت ﻧدارد ،ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫ ﻧﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮕوﯾﯾم او ﻓﻘط ﯾﮏ ﻣﻌﻠم ﺑزرگ
ﺑود ،ﭼون ھﯾﭻ ﻣﻌﻠم واﻗﻌﯽ ،ﺧود را وﻗف ﺗﻌﻠﯾم ﯾﮏ دروغ ﻧﻣﯽﮐﻧد .و اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﻣردم را ﻓرﯾب ﻣﯽداد ،ﭼﮫ
از روی ﻋﻣد ،و ﭼﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺧود ﻓرﯾب ﺧورده ﺑود ،ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻧﺗﯾﺟﮫﮔﯾری ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻗدرت ظﮭور
ﻣﻌﺟزات او از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﺑوده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮥ ﻋﺎﻗﻼﻧﮫﺗر اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﭘذﯾرﯾم ﻗدرت او از ﺟﺎﻧب ﺷﯾطﺎن ﺑود.
ﻟوﺋﯾس اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺣث و اﺳﺗدﻻل ﺧود ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھد" :ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﺎ ﮔزﯾﻧﮫای ﺗرﺳﻧﺎک ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﯾم .ﻣرد
ﻣورد ﺑﺣث ﻣﺎ ﯾﺎ درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻔت ﺑود )و ھﺳت(  ،ﯾﺎ ﯾﮏ دﯾواﻧﮫ و ﯾﺎ ﻓردی ﺷﯾﺎد ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ
ﻧظر ﻣن ﮐﺎﻣﻸ ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﮐﮫ او ﻧﮫ دﯾواﻧﮫ ﺑوده و ﻧﮫ ﺷﯾﺎد؛ و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ،ھرﻗدر ھم ﻋﺟﯾب و ھوﻟﻧﺎک و ﺑﻌﯾد
ﺑﮫ ﻧظر آﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﭘذﯾرم ﮐﮫ او ﺧدا ﺑود و ھﺳت .ﺧدا ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﺗﺣت اﺷﻐﺎل دﺷﻣن ،ﺑﮫ ﺷﮑل ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ،وارد
ﺷد3".
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ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﯾد ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت؟ دﯾواﻧﮫای ﺳﺎدهﻟوح ،دروﻏﮕو ﯾﺎ ﺧداوﻧد؟ اﯾن ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺳﺋواﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
آن ﺟواب دھﯾد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• درﺑﺎرۀ ﺑﺣﺛﯽ ﮐﮫ ﺳﯽ.اس.ﻟوﺋﯾس ﻣطرح ﻣﯽﮐﻧد ،ﭼﮫ ﻧظری دارﯾد؟ آﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺗدﻻل او ﻣواﻓﻘﯾد ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف؟
دﻟﯾل ﺧود را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
• ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﭼرا ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻋﯾﺳﯽ را ﯾﮏ ﻣرد ﺑزرگ ﻣﯽداﻧﻧد و ﺑس؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﮔر ھﻧوز ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال" :ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﻣن ﮐﯾﺳﺗم؟" ﻋﯾﺳﯽ ﺟواﺑﯽ ﻧدادهاﯾد ،ﺗﺎ دﯾر ﻧﺷده اﯾن ﮐﺎر را ﺑﮑﻧﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﯾن درس دﯾدﯾم ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮔزﯾﻧﮫھﺎی ﭼﻧداﻧﯽ ﻧﻣﯽدھد .ﺗﺻﻣﯾﻣﺗﺎن را ﺑﮕﯾرﯾد .ﯾﮑﺑﺎر ﺑرای
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
را ﮐﮫ در ﭘﯾش ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺑﺎ ﻣراﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺑﺧش رﺷد در ﺧدا ،ﻋﻣﯾﻘﺗر ﮐﻧﯾد.

اﻣر ﺧﯾر ﯾﺎ اﻣور ﺧدا؟

ﻓﺻل  10درس 51
___________________________________________________
زﯾرا ﺷﺎﮔردان ﺧود را ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽداد و در اﯾن ﺑﺎره ﺑدﯾﺷﺎن ﺳﺧن ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ" :ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﺑﮫ دﺳت ﻣردم ﺗﺳﻠﯾم
ﺧواھد ﺷد و او را ﺧواھﻧد ﮐﺷت .اﻣﺎ ﺳﮫ روز ﭘس از ﮐﺷﺗﮫ ﺷدن ،ﺑرﺧواھد ﺧﺎﺳت ".وﻟﯽ ﻣﻧظور او را
درﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد از او ﺳﺋوال ﮐﻧﻧد.
-ﻣرﻗس 32-31 :9

از آن ﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺎﮔردان ﺧود از اﯾن ﺣﻘﯾﻘت آﻏﺎز ﮐرد ﮐﮫ ﻻزم اﺳت ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑرود و در
آﻧﺟﺎ از ﻣﺷﺎﯾﺦ و ﺳران ﮐﺎھﻧﺎن و ﻋﻠﻣﺎی دﯾن آزار ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺑﯾﻧد و ﮐﺷﺗﮫ ﺷود و در روز ﺳوم ﺑرﺧﯾزد .اﻣﺎ
ﭘطرس او را ﺑﮫ ﮐﻧﺎری ﺑرد و ﺳرزﻧش ﮐﻧﺎن ﮔﻔت" :دور از ﺗو ،ﺳرورم! ﻣﺑﺎد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ھرﮔز ﺑر ﺗو
واﻗﻊ ﺷود ".ﻋﯾﺳﯽ روی ﺑرﮔرداﻧﯾده ،ﺑﮫ او ﮔﻔت" :دور ﺷو از ﻣن ،ای ﺷﯾطﺎن! ﺗو ﻣﺎﻧﻊ راه ﻣﻧﯽ ،زﯾرا اﻓﮑﺎر
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
ﺧوﯾش ﺑرﮔﯾرد و از ﭘﯽ ﻣن ﺑﯾﺎﯾد .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺟﺎن ﺧود را ﻧﺟﺎت دھد ،آن را از دﺳت ﺧواھد داد؛
اﻣﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،آن را ﺑﺎز ﺧواھد ﯾﺎﻓت".
-ﻣﺗﯽ 25-21 :16

او ﺷروع ﺑﮫ ﺗﺷرﯾﺢ ﻣﺎھﯾت ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻣﺄﻣورﯾﺗش ﺑرای ﺷﺎﮔردان ﮐرد .ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﺑدﺳت ﺳران
دﯾﻧﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ،و ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد .اﻣﺎ ﺳﮫ روز ﺑﻌد ،از ﻣردﮔﺎن زﻧده ﺧواھد ﺷد .ﺷﺎﮔرداﻧش ﮐﮫ اﯾن ﮔﻔﺗﮫھﺎ
را ﺷﻧﯾدﻧد ،ﻧﺗواﻧﺳﺗﻧد ﻣﻌﻧﯽ ﮐﺎﻣل ﺳﺧﻧﺎن او را ﺑﭘذﯾرﻧد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 10

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯾدن ﻣدت ﺧدﻣﺗش ﺑر زﻣﯾن ،ﺷروع ﺑﮫ آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺗن ﺷﺎﮔرداﻧش درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﮐرد
ﮐﮫ ﺑﮫ زودی رﻧﺞ ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﮐﺷﺗﮫ ﺧواھد ﺷد ،و در روز ﺳوم از ﻣردﮔﺎن ﺑرﻣﯽﺧﯾزد .از ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب ﻣرﻗس
 9در ﺑﺎﻻ)" :آﻧﮭﺎ( ﻣﻧظور او را در ﻧﯾﺎﻓﺗﻧد و ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد از او ﺳﺋوال ﮐﻧﻧد "،روﺷن اﺳت ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﯽﮔﻔت در ذھن ﺷﺎﮔرداﻧش ﻧﻣﯽﮔﻧﺟﯾد .از اﯾن ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺳﺧﻧﺎن او ﭼﻧﺎن ﺑراﯾﺷﺎن ﺳﺧت ﻣﯽﻧﻣود ﮐﮫ ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد
ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﯾﺷﺗری از او ﺑﺧواھﻧد.
واﮐﻧﺷﯽ ﮐﮫ ﭘطرس در ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب از ﻣﺗﯽ در ﺑﺎﻻ ،ﻧﺷﺎن داد ،ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺑر ھﯾﺟﺎن ﻣوﺿوع اﻓزود.
ﭘطرس ﻧﮫ ﻓﻘط ﻣوﺿوع را درک ﻧﻣﯽﮐرد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺟﺳوراﻧﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﻋﯾﺳﯽ را رد ﮐرد" .دور از ﺗو ﺳرورم! ﻣﺑﺎد
ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ھرﮔز ﺑر ﺗو واﻗﻊ ﺷود ".در اﯾﻧﺟﺎ ﭘطرس ﺧطﺎب ﺑﮫ ﻋﯾﺳﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧداﺳت ﻣﯽﮔوﯾد" :ﺧدا
ﻧﮑﻧد"! ﺟواب ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﭘطرس ﺑﮫ اﻧدازهای ﺷدﯾد اﺳت ﮐﮫ اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺗﻌﺟب واﻣﯽدارد" .دورﺷو از ﻣن ای
ﺷﯾطﺎن...اﻓﮑﺎر ﺗو اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت ،ﻧﮫ اﻟﮭﯽ ".در واﻗﻊ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ اﯾن ﺷﯾطﺎن اﺳت ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﭘطرس
ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ارادۀ ﺧدا ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽورزد .آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ ﺳﺧﻧﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑرای ﭘطرس ،ﺑرای ﺑرای
ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ﭘﯾرو او ﺑﺎﺷد ،ﮐﺎرﺑرد دارد" :اﮔر ﮐﺳﯽ ﺑﺧواھد ﻣرا ﭘﯾروی ﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد ﺧود را اﻧﮑﺎر
ﮐرده ،ﺻﻠﯾب ﺧوﯾش ﺑرﮔﯾرد و از ﭘﯽ ﻣن ﺑﯾﺎﯾد .زﯾرا ھر ﮐﮫ ﺑﺧواھد ﺟﺎن ﺧود را ﻧﺟﺎت دھد ،آن را از دﺳت
ﺧواھد داد؛ اﻣﺎ ھر ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣن ﺟﺎن ﺧود را از دﺳت ﺑدھد ،آن را ﺑﺎز ﺧواھد ﯾﺎﻓت ".اﯾن ﮔﻔﺗﮫ ﭼﻘدر ﺑﺎ
طرز ﻓﮑر طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺎ ﻣﺗﺿﺎد اﺳت! اﮔر ﻣﯽﺧواھﯾد ﺟﺎﻧﺗﺎن را ﻧﺟﺎت دھﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را ﺑﺧﺎطر او از دﺳت
ﺑدھﯾد .اﯾن ﻋﺑﺎرت ،ﺷﻧوﻧده را ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺷﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻓراﺗر از ﺑﺎزﺷﻧﺎﺧﺗن ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺳﯾﺢ )رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود(
و ﭘﺳر ﺧدای زﻧده )ﻣﺗﯽ  (16 :16دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد! ﭼﺎﻟش ﻣوﺟود در اﯾﻧﺟﺎ ،ﺗرک ھﻣﮫ ﭼﯾز و ﺗﺳﻠﯾم ﮐﺎﻣل
ﺷدن ﺑﮫ ارادۀ اوﺳت.
ﺧدا در ﺳرﺗﺎﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،وﻋدۀ ﻓرﺳﺗﺎدن رھﺎﻧﻧدهای ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﺑﺷرﯾت را از ﺷﯾطﺎن ،ﮔﻧﺎه و ﻣرگ
آزاد ﺧواھد ﺳﺎﺧت ،ﻣﮑررأ ﺗﺻرﯾﺢ ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ روز وﻋدۀ ﺑرﮐت ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺗﺄﻣﯾن
ﺧواھد ﮐرد .اﮐﻧون ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔت ﮐﮫ راه رﺳﯾدن ﺑﮫ آن ﺑرﮐت ،ﺑﺎ ﮔذﺷﺗن از ﻣﯾﺎن رﻧﺞ و ﺗﻠﻔﺎﺗﯽ ﻏﯾرﻗﺎﺑل
ﺗﺻور ،ﻣﯾﺳر ﻣﯽﺷود .اﻟﺑﺗﮫ ﻣﺎ ﺑرﮐت ﻣﯽﺧواھﯾم .اﻣﺎ ﭼﻧد ﻧﻔرﻣﺎن ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺣﺎﺿرﯾم ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎدﮐﻧﯾم ﺗﺎ ﻣﺎ
را ﺑﮫ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺑرد ﮐﮫ طﺑﯾﻌﺗﺄ ﻧﻣﯽﺧواھﯾم از آن ﺑﮕذرﯾم ﺗﺎ ﻣوﻓﻖ ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﺑرﮐت ﺷوﯾم؟
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ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﭼرا ﭘذﯾرﻓﺗن ﺳﺧﻧﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی آزار ﻣﯽﺑﯾﻧد ،ﮐﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود و در روز ﺳوم از
ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧواھد ﺧواﺳت ،ﺑرای ﺷﺎﮔردان اﯾﻧﻘدر ﻣﺷﮑل ﺑود؟ اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮏ از آن ﺷﺎﮔردان ﺑودﯾد،
ﭼﮫ واﮐﻧﺷﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدادﯾد؟
• وﻗﺗﯽ ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﺳﺧت ﻣواﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾد ،اوﻟﯾن واﮐﻧﺷﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ آﯾﺎ ﺟواﺑﯽ ﻣﺛل ﭘطرس ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﯽدھﯾد )"ﺧدا ﻧﮑﻧد"( ،ﯾﺎ ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺗﻔﺎوت ﺧواھد ﺑود؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ھر ﻣﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﺳر راھﻣﺎن ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد ،طوری ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ اﺷﺗﺑﺎھﯽ ﭘﯾش آﻣده
اﺳت .اﻟﺑﺗﮫ ،اﻣﮑﺎن دارد آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎﯾﯽ ﺳر راھﻣﺎن ﺑﺎﺷد ،ﮐﮫ ﺧدا ﻧﻣﯽﺧواھد از ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑﮕذرﯾم .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾرواﻧش ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ،ﮐوھﮭﺎ را ﺟﺎﺑﺟﺎ ﮐﻧﻧد )ﻣﺗﯽ  ،21 :21 ،20 :17ﻣرﻗس .(23 :11
زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯾش ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﯽﺧواھد اﯾﻣﺎﻧﻣﺎن را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرﯾم ،ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد ﮐﻧﯾم ﺗﺎ آزﻣﺎﯾش ﭘﯾش روﯾﻣﺎن از
ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷود ﯾﺎ رﻓﻊ ﮔردد .ﺗﺣﻣل آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﻓﻘط ﺑرای از ﻣﯾﺎن ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷدﻧش ﻻزم ﺑﺎﺷد ﺑﮫ ﺧدا
اطﻣﯾﻧﺎن ﮐﻧﯾم ،ﮐﺎر اﺑﻠﮭﺎﻧﮫای اﺳت.
از ﺳوی دﯾﮕر ،ﺧدا اﺟﺎزه ﻣﯽدھد ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ دﭼﺎر ﺑرﺧﯽ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎﯾﯽ ﺷوﯾم ﮐﮫ او ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑرطرﻓﺷﺎن
ﮐﻧد .در ﻣورد ﭘطرس )ﻣﺗﯽ  ،(25-21 :16ھﯾﭻ اﯾﻣﺎن ﻋظﯾﻣﯽ ھم ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت از روﯾﺎروﯾﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ
آزﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش رو داﺷت ،ﯾﺎ ﺳﺧﺗﯽھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﮔردان در ﻧﺗﯾﺟﮥ آن دﭼﺎرش ﻣﯽﺷدﻧد ،ﺟﻠوﮔﯾری ﮐﻧد .اﯾﻧﮭﺎ
ھﻣﮕﯽ در ﻧﻘﺷﮫ و ھدف ﺧدا ﺑود ،ھرﭼﻧد ﭘطرس در آن زﻣﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت آن را ﺑﺑﯾﻧد .ﭘطرس ﭼﯾزی را
ﻣﯽﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘﯾدۀ او ﺧﯾر و ﻧﯾﮑو ﺑود؛ اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ "اﻣور ﺧدا" را دﻧﺑﺎل ﻣﯽﮐرد .اﮔر ﭘطرس ھدف
ﺷﮑوھﻣﻧد و ﺟﺎوداﻧﮫای را ﮐﮫ ﻗرار ﺑود ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ اﻧﺟﺎم ﺷود ،ﻣﯽداﻧﺳت و درک ﻣﯽﮐرد ،آن را ﻣﯽﭘذﯾرﻓت،
و ﺣﺗﯽ اﻣﮑﺎن داﺷت از آن اﺳﺗﻘﺑﺎل ھم ﺑﮑﻧد.
در ﯾﻌﻘوب  4-2 :1اﯾﻧطور ﻣﯽﺧواﻧﯾم" :ای ﺑرادران ﻣن ،ھر ﮔﺎه ﺑﺎ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی ﮔوﻧﺎﮔون روﺑﮫرو ﻣﯽﺷوﯾد،
آن را ﮐﻣﺎل ﺷﺎدی ﺑﯾﻧﮕﺎرﯾد! زﯾرا ﻣﯽداﻧﯾد ﮔذﺷﺗن اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ از ﺑوﺗﮥ آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎ ،ﭘﺎﯾداری ﺑﮫ ﺑﺎر ﻣﯽآورد .اﻣﺎ
ﺑﮕذارﯾد ﭘﺎﯾداری ﮐﺎر ﺧود را ﺑﮫ ﮐﻣﺎل رﺳﺎﻧد ﺗﺎ ﺑﺎﻟﻎ و ﮐﺎﻣل ﺷوﯾد و ﭼﯾزی ﮐم ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد".
اﻏﻠب در ﺷروع روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ،از ﻗﺻد و ھدف آن آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﯾم .اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ
اﮔر ﺧدا اﺟﺎزه داده ﺗﺎ ﺳر راه ﻣﺎ ﻗرار ﮔﯾرد ،ﺣﺗﻣﺄ ﻣﻘﺻودی از آن دارد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻣﺳﻠط اﺳت ،در ﻧﮭﺎﯾت ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺑرای ﻣﺎ ﺧﯾر ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺟﻼل او ﻣﯽاﻧﺟﺎﻣد! اﮔر ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
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.
اﮔر ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﻓراﻣﯽﺧواﻧد ﺗﺎ از ﻣﯾﺎن ﯾﮏ آزﻣﺎﯾش ﺑﮫ دﻧﺑﺎل او ﺑروﯾد ،ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻓﯾض ﺗﺣﻣل آن را
ھم ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد و در ﻧﮭﺎﯾت ،رﺳﯾدن ﺑﮫ ھدف ﺑرای ﺷﻣﺎ ﺧﯾر ﺧواھد ﺑود و ﺑﮫ ﺟﻼل ﺧدا ﺧواھد اﻧﺟﺎﻣﯾد!
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ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• رﯾﮏ ﺟﯾﻣز ،ﻧﻘﺎبﺑرداری از آزﻣﺎﯾﺷﮭﺎی زﻧدﮔﯽ) .ﮐﻣﭘِسﮐرو ِﺳﯾدﻓورﮐراﯾﺳت ،ﺷرﮐت- 2004 ،
 .(http://grow.campuscrusadeforchrist.com/library/journey/trials.html) .( 2005ﺑرداﺷت 2
ﻧواﻣﺑر . 2006
• واﻟﺗر ﭼﺎﻧﺗری ،ﺻﻠﯾب ﺧود را ﺑردار.(2006-1999 ، ©The Reformed Reader) .
) .(http://www.reformedreader.org/rbb/chantry/takeyourcrossenglish.htmﺑرداﺷت  2ﻧواﻣﺑر
. 2006

ﺑرۀ ﺧدا ،ﭘﺳﺢ را ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرد

ﻓﺻل  10درس 52
__________________________________________________
ﺳﺎﻋت ﻣﻘرر ﻓرا رﺳﯾد و ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ رﺳوﻻن ﺧود ﺑر ﺳﻔره ﺑﻧﺷﺳت .آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :اﺷﺗﯾﺎق ﺑﺳﯾﺎر داﺷﺗم
ﭘﯾش از رﻧﺞ ﮐﺷﯾدﻧم ،اﯾن ﭘِ َﺳﺢ را ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺧورم .زﯾرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ دﯾﮕر از آن ﻧﺧواھم ﺧورد ﺗﺎ آن
ھﻧﮕﺎم ﮐﮫ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﺑد ".ﭘس ﺟﺎﻣﯽ ﺑر ﮔرﻓت و ﺷﮑر ﮐرد و ﮔﻔت" :اﯾن را ﺑﮕﯾرﯾد و ﻣﯾﺎن
ﺧود ﺗﻘﺳﯾم ﮐﻧﯾد .زﯾرا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ آﻣدن ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا دﯾﮕر از ﻣﺣﺻول ﻣو ﻧﺧواھم ﻧوﺷﯾد ".ھﻣﭼﻧﯾن
ﻧﺎن را ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ،ﺷﮑر ﮐرد و ﭘﺎره ﻧﻣود و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ داد و ﮔﻔت" :اﯾن ﺑدن ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود؛
اﯾن را ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣن ﺑﮫ ﺟﺎ آرﯾد ".ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺎن ﭘس از ﺷﺎم ﺟﺎم را ﺑرﮔرﻓت و ﮔﻔت" :اﯾن ﺟﺎم ،ﻋﮭد ﺟدﯾد اﺳت
در ﺧون ﻣن ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺷﻣﺎ رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود".
-ﻟوﻗﺎ 20- 14 :22

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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ﺷﺎﮔردان داد و ﮔﻔت" :ھﻣﮥ ﺷﻣﺎ از اﯾن ﺑﻧوﺷﯾد .اﯾن اﺳت ﺧون ﻣن ﺑرای ﻋﮭد ]ﺟدﯾد[ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﯾﺎری
ﺑﮫ ﺟﮭت آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود".
-ﻣﺗﯽ 28-26 :26

ﺑﺎری ،ھﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﺣﯾﯽ ﺑرۀ ﺧدا ﺧواﻧد ،ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم رﻓت ﺗﺎ ﭘﺳﺢ را ﺑرﮔزار ﮐﻧد...
...ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺎﮔرداﻧش را ﺟﻣﻊ ﮐرد ﺗﺎ ﭘﺳﺢ را ﺟﺷن ﺑﮕﯾرﻧد .او ﻧﺎن ﭘﺳﺢ را ﮔرﻓت ،ﭘﺎره ﮐرد و ﮔﻔت" :اﯾن
ﺑدن ﻣن اﺳت ،ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ داده ﻣﯽﺷود ".آﻧﮕﺎه ﺷراب ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺧون ﺑرۀ ﭘﺳﺢ را ﮐﮫ ﺑر ﺳردر ﻣﻧﺎزل
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﻣﺎﻟﯾده ﺷده ﺑود ،ﮔرﻓت .ﮔﻔت" :اﯾن ﺧون ﻣن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ ﺟﮭت آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن
رﯾﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود".
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 10

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
از درس  34ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ ﻓرﻣود ﺗﺎ ﺟﺷن ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫای را ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺳﺢ ﭘﺎﯾﮫﮔذاری
ﮐﻧﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد آورﻧد ﭼﮕوﻧﮫ او آﻧﮭﺎ را از ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﺻر رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷﯾد .وﻗﺗﯽ ﻓرﻋون ﻣﺻر ﻗﺑول ﻧﮑرد ﺑﮕذارد
ﻗوم از آﻧﺟﺎ ﺑروﻧد ،ﺧدا ﻣرگ را ﺑرای ھﻣﮥ ﻧﺧﺳتزادﮔﺎن ذﮐور آن ﺳرزﻣﯾن ﻓرﺳﺗﺎد ،اﻣﺎ از ﻣﻧﺎزﻟﯽ ﮐﮫ ﺧون
ﺑرهای ﺑر ﺳردرﺷﺎن ﻣﺎﻟﯾده ﺷده ﺑود" ،ﮔذر ﮐرد" .آﻧﮭﺎ "ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﺧون ﭘوﺷﺎﻧده ﺷده ﺑودﻧد" .ﺑﺳﯾﺎری از
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑرای ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﭘﺳﺢ از ﻓواﺻل ﺑﺳﯾﺎر دور ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ،ﺷﮭر ﻣرﮐزی ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ،ﺳﻔر ﻣﯽﮐردﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز در اواﺧر ﺧدﻣﺎﺗش ﺑر زﻣﯾن ،ﺷﺎﮔردان ﺧود را ﺑﮫ اورﺷﻠﯾم ﺑُرد ﺗﺎ ﭘﺳﺢ را ﺑرﮔزار ﮐﻧﻧد.
ﺑﻧﺎﺑر رواﯾت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس )ﺧروج  ،8-5 :12اﻋداد  ،(12-11 :9ﺷﺎم ﭘﺳﺢ ﺷﺎﻣل ﺳﮫ ﻣﺎدۀ ﻏذاﯾﯽ اﺻﻠﯽ
ﯾﻌﻧﯽ :ﺑرۀ ﮐﺑﺎب ﺷده ،ﻧﺎن ﺑﯽﺧﻣﯾرﻣﺎﯾﮫ )ﻓطﯾر( و ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺗﻠﺦ ﺑود .ھر ﯾﮏ از اﯾن ﻣواد ﮐﺎری را ﮐﮫ ﺧدا
در رھﺎﯾﯽ ﭘدران ﻗوم از اﺳﺎرت ﻣﺻر اﻧﺟﺎم داده ﺑود ،ﺑﮫ ﻧﺳﻠﮭﺎی آﯾﻧده اﯾﺷﺎن ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐرد1.
ﺑره ،ﯾﺎدآور ﺑرۀ ﺑﯽﻋﯾب ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧوﻧش ﺑر ﺳردر ﺧﺎﻧﮫھﺎ ﻣﺎﻟﯾده ﺷد ﺗﺎ ﻣرگ از اﻓراد داﺧل آن ﺧﺎﻧﮫ
"ﮔذر ﮐﻧد" .ﺳﺑزﯾﺟﺎت ﺗﻠﺦ ﯾﺎدآورد ﺑﻧدﮔﯽ ﻣﺻرﯾﺎن ﺑود .ﻧﺎن ﻓطﯾر دو ﻣﻌﻧﯽ داﺷت .اول ،ﺑﺧﺎطر اﯾﻧﮑﮫ ﻻزم
ﻧﺑود زﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ورآﻣدﻧش ﺻرف ﺷود ،ﺑﯾرون آﻣدن ﺷﺗﺎﺑﺎن آﻧﮭﺎ از ﻣﺻر را ﺑﮫ ﯾﺎدﺷﺎن ﻣﯽآورد )ﺗﺛﻧﯾﮫ
 .(3 :16دوم ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﻣﯾرﻣﺎﯾﮫ ﺳﻣﺑﻠﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ از ﮔﻧﺎه و ﻓﺳﺎد اﺳت ،اﯾن ﻧﺎن زﻧدﮔﯽای را ﺑﮫ
آﻧﮭﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐرد ﮐﮫ ﺗﺣت ﺣﺎﮐﻣﯾت ﮔﻧﺎه ﻧﯾﺳت .درﺑراﺑر اﯾن ﭘﯾش زﻣﯾﻧﮥ ﻏﻧﯽ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و اﺳﺗﻌﺎری ،ﻋﯾﺳﯽ
ﺷﺎﮔرداﻧش را ﺑرای ﺷﺎم ﭘﺳﺢ ﺟﻣﻊ ﮐرد و ﻣﻌﻧﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺟدﯾد و ﺑﻧﯾﺎدی را ﺑﮫ آن ﻣراﺳم ﻣﻘدس ﺑﺧﺷﯾد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺑرۀ ﺑﯽﻋﯾب ﭘﺳﺢ ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷد ﺗﺎ ﻗوم ﻋﺑراﻧﯽ را رھﺎﯾﯽ ﺑﺧﺷد ،ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﯾﺣﯾﺎی ﺗﻌﻣﯾد
دھﻧده ،ﺑرۀ ﺧدا ﺧواﻧد ،ﺑدن ﺑﯽﮔﻧﺎه ﺧود را ﺗﻘدﯾم ﮐرد ﺗﺎ ﺑﺷرﯾت را رھﺎﯾﯽ دھد ...و ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣطﻠب،
ﻧﺎن را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن داد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧون ﺑرۀ ﭘﺳﺢ ﺧﺎﻧوادهھﺎی ﻋﺑراﻧﯽ را ﭘوﺷﺎﻧد ،ﺧون ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺗﻣﺎم ﮐﺳﺎﻧﯽ
ﮐﮫ از ﻣﺟﺎزات ﮔﻧﺎه ﺑﮫ او ﭘﻧﺎه ﻣﯽآورﻧد ،ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧَد...و ﺑﺎ ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣطﻠب ،ﻋﯾﺳﯽ ﺷراب را ﺑﮫ اﯾﺷﺎن داد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﺑﮫ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﮔﻔت ھﻣواره رﺳم ﭘﺳﺢ را ﻧﮕﺎه دارﻧد ،ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾز ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش
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ﮔﻔت" :اﯾن را ﺑﯾﺎد ﻣن ﺑﺟﺎ آرﯾد ".آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ در آن ﺷب ﭘﺎﯾﮫﮔذاری ﮐرد ،اﻣروزه ﻋﺷﺎء رﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺎم ﺧداوﻧد،
ﯾﺎ ﺳﻔرۀ ﺧداوﻧد ﺧواﻧده ﻣﯽﺷود .در 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ،26-23 :11ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﺧواﺳت ﭘﯾرواﻧش
اﯾن رﺳم را ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺗﺎ ﺑﺎزﮔﺷت او ﻧﮕﺎه دارﻧد.
ﻧﻣﺎدﮔراﯾﯽ و ﻧﻣﺎﯾﺷﯽ ﮐﮫ در اﯾن درس ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﯾم ﺑﺎورﻧﮑردﻧﯽ اﺳت .ﺑﺎر دﯾﮕر ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
ﻓﻘط ﻣﺟﻣوﻋﮥ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی از ﮔﻔﺗﮫھﺎی ﺣﮑﯾﻣﺎﻧﮫ و ﺣﻘﺎﯾﻖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾﺳت .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫﺗرﯾن
داﺳﺗﺎﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﮐﻣﯽ درﺑﺎرۀ آن ﻓﮑر ﮐﻧﯾد – ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾن داﺳﺗﺎن را ﻧوﺷت،
ﺧودش را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺷﺧﺻﯾت ﻣرﮐزی وارد ﮐرد و ﺳﭘس ﺧود را ﺑﮫ ﺗوطﺋﮫای ﮐﮫ ﺑراﯾش ﭼﯾدﻧد ،ﺗﺎ ﭘﺎی
ﻣرگ ،ﺗﺳﻠﯾم ﮐرد! ھرﭼﻧد ﭘﺎﯾﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﮫ رﺷﺗﮫ ﺗﺣرﯾر درآﻣده اﺳت ،اﻣﺎ ﺗوطﺋﮥ ﻣزﺑور ،اﻣروز ﻧﯾز
ھﻣﭼﻧﺎن ﺧود را ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد .ﺣﺗﯽ در ھﻣﯾن ﻟﺣظﮫای ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺷﻐول ﺧواﻧدن اﯾن ﮐﻠﻣﺎت ھﺳﺗﯾد ،ﺧدا
دﻋوﺗﺗﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻧﻘﺷﯽ در اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺟﺎوداﻧﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد در آن ﻣوﻗﻊ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑدن ﺧو و ﺷراب را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧوﻧش ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان
ﻣﯽداد ،ﺧودﺗﺎن را ﺟﺎی آﻧﮭﺎ ﺑﮕذارﯾد .در آن ﻟﺣظﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﮫ ﻓﮑر ﻣﯽﮐردﻧد و ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﻧد؟
آﯾﺎ ﺗﺻوﯾری ﮐﮫ او ﺑراﯾﺷﺎن ﺗرﺳﯾم ﮐرد ،ﺑرای ﺷﻣﺎ ھم ﻋﺟﯾب ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد؟
• اﮔر در ﻣراﺳم ﻋﺷﺎء رﺑﺎﻧﯽ ،ﺷﺎم ﺧداوﻧد ﯾﺎ ﺳﻔرۀ ﺧداوﻧد ﺷرﮐت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﯾن ﻣراﺳم ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
ﺑرای ﺷﻣﺎ دارد؟ آﯾﺎ ﺑراﯾﺗﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻘدس اﺳت ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﯾﮏ ﻣراﺳم ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﻣﯽآﯾد؟ ﺗوﺿﯾﺢ
دھﯾد.
• اﮔر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑزرﮔﺗرﯾن داﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،و اﮔر ﺗﺎ اﻣروز ھﻣﭼﻧﺎن
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷود ،آﯾﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮑﯽ از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی آن ﺑﺑﯾﻧﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت
ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑرای ﺟﺷن ﮐرﯾﺳﻣس ،ﺣﺗﯽ ﯾﮏ دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ھم داده ﻧﺷده ،اﻣﺎ ﮐرﯾﺳﻣس ﯾﮑﯽ از ﺑزرﮔﺗرﯾن
اﻋﯾﺎدی اﺳت ﮐﮫ در ﺟﮭﺎن ﺟﺷن ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﮐﺛر ﻣردم ﺑﺎ اﻧﺗظﺎرات ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ﮐرﯾﺳﻣس ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧﻧد.
ﺟﺷﻧﯽ ﮐﮫ اﻣروز ﻣورد ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻗرار دادﯾم در ﺳﮫ اﻧﺟﯾل )ﻣﺗﯽ ،ﻣرﻗس و ﻟوﻗﺎ( از ﻣﺟﻣوع اﻧﺎﺟﯾل و ﻧﯾز در
ﺳﺎﯾر آﯾﺎت ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﺷرح داده ﺷده اﺳت .اﯾن ﻣراﺳم ﻣﻘدس ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﮫای ﻏﻧﯽ و
اﺑدی ﺑرﻗرار ﺷد ﮐﮫ ﻓﻘط ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ اﻓﺗﺧﺎر ﺷرﮐت در آن را دارﻧد .ﺑﮕذارﯾد اھﻣﯾت ،ﻧﻣﺎدﮔراﯾﯽ اﯾن ﺳﻧٌت،
اﺣﺗرام ،ارزش و اﻧﺗظﺎر ﺷﻣﺎ را در ھﻧﮕﺎم اﻧﺟﺎم دادﻧش ،ﺑراﻧﮕﯾزد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر

154

•

•

ﮔرﯾس ،ﺑﮭﺎر  -1991ﺟﻠد. (2005 ،4:1.
آرﺗور ال .ﻓﺎرﺳﺗﺎد ،ﺷﺎم ﺧداوﻧد) .ﻣﺟﻠﮥ اﻧﺟﻣن ﺑﺷﺎرﺗﯽ ِ
) .(http://www.faithalone.org/journal/1991i/Farstad.htmlﺑرداﺷت 2ﻧواﻣﺑر . 2006
ﭘﺎﯾﭘر ،ﭼرا و ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﺎم ﺧداوﻧد را ﺟﺷن ﻣﯽﮔﯾرﯾم) .ﻣوﻋظﮥ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر 13 ،اوت  .2006در
ﺟﺎن ِ
.(2006
ﮔﺎد،
دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/2006/1774_Why_and_Ho
) . w_We_Celebrate_the_Lords_Supper/ﺑرداﺷت  9ﻧواﻣﺑر . 2006

ﭘرﺳﺗون ﮔﯾﻠﮭﺎم ،ﺟﺷﻧﯽ ﻏﯾر از ﺟﺷﻧﮭﺎی دﯾﮕر) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ.(2006-1997 ،
• ِ
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/celebration/ﺑرداﺷت 1دﺳﺎﻣﺑر .2006
.

ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟

ﻓﺻل  10درس 53
___________________________________________________
ﭘس ﭘﯾﻼﺗس ﺑﮫ ﮐﺎخ ﺑﺎزﮔﺷت و ﻋﯾﺳﯽ را ﻓراﺧواﻧده ،ﺑﮫ او ﮔﻔت" :آﯾﺎ ﺗو ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮭود ھﺳﺗﯽ؟" ...ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎﺳﺦ
داد" :ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣن از اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت .اﮔر ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣن از اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑود ،ﺧﺎدﻣﺎﻧم ﻣﯽﺟﻧﮕﯾدﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ دﺳت
ﯾﮭودﯾﺎن ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﯾﺎﯾم .اﻣﺎ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﻣن از اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت ".ﭘﯾﻼﺗُس از او ﭘرﺳﯾد":ﭘس ﺗو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ؟" ﻋﯾﺳﯽ
ﭘﺎﺳﺦ داد" :ﺗو ﺧود ﻣﯽﮔوﯾﯽ ﮐﮫ ﻣن ﭘﺎدﺷﺎھم .ﻣن از اﯾن رو زاده ﺷدم و از اﯾن رو ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣدم ﺗﺎ ﺑر
ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮭﺎدت دھم .ﭘس ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﮫ ﻧدای ﻣن ﮔوش ﻓراﻣﯽدھد ".ﭘﯾﻼﺗُس ﭘرﺳﯾد:
"ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟"
ﭼون اﯾن را ﮔﻔت ،ﺑﺎز ﻧزد ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﯾرون رﻓت و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔت" :ﻣن ھﯾﭻ ﺳﺑﺑﯽ ﺑرای ﻣﺣﮑوم ﮐردن او ﻧﯾﺎﻓﺗم.
اﻣﺎ ﺷﻣﺎ را رﺳﻣﯽ ھﺳت ﮐﮫ در ﻋﯾد ﭘﺳﺢ ﯾﮏ زﻧداﻧﯽ را ﺑراﯾﺗﺎن آزاد ﮐﻧم؛ آﯾﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﮭود را آزاد
ﮐﻧم؟" آﻧﮭﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﯾﺎد ﺳردادﻧد" :او را ﻧﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎراﺑﺎس را آزاد ﮐن!" اﻣﺎ ﺑﺎراﺑﺎس راھزن ﺑود .آﻧﮕﺎه
ﭘﯾﻼﺗُس ﻋﯾﺳﯽ را ﮔرﻓﺗﮫ ،دﺳﺗور داد ﺗﺎزﯾﺎﻧﮫاش زﻧﻧد.
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-ﯾوﺣﻧﺎ 1 :19-33 :18

ﻋﯾﺳﯽ اﻏﻠب درﺑﺎرۀ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐرد .ﭘس ﻓرﻣﺎﻧدار از او ﭘرﺳﯾد" :آﯾﺎ ﺗو ﭘﺎدﺷﺎھﯽ؟"
ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او "از اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت".
ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﮫ رھﺑران دﯾﻧﯽ ﮔﻔت" :اﯾن ﻣرد ﮐﺎری ﻧﮑرده ﮐﮫ ﻣﺳﺗﺣﻖ ﻣرگ ﺑﺎﺷد".
اﻣﺎ رھﺑران دﯾﻧﯽ ﺑر درﺧواﺳت ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﮐردﻧد ،آﻧﮭﺎ ﻣدﻋﯽ ﺷدﻧد ﮐﮫ او ﺗﮭدﯾدی ﺑرای ﻗوم و
ﺑرای ﻓرﻣﺎﻧدار اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ از ﺧود دﻓﺎع ﻧﮑرد .ﻓرﻣﺎﻧدار ﺷﮕﻔتزده ﺷد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 10

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
درﺑﺎرۀ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ در ھﻔﺗﮥ آﺧر ﺧدﻣﺎت زﻣﯾﻧﯽ ﻋﯾﺳﯽ روی داد ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎ ﻧوﺷﺗﮫ ﺷدهاﻧد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳری
درﺳﮭﺎی اﻣﯾد ،ﻣروری ﻣﺧﺗﺻر ﺑر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳت ،ﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ھﻣﮥ وﻗﺎﯾﻊ آن در اﯾن دروس و اﻟﺑﺗﮫ ﺷرح
ﺟزﺋﯾﺎت آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﻣﮑن ﻣﯽﺷود .در اﯾن درس ﻓﻘط ﺑﮫ ﺟزﺋﯾﺎت ﯾﮑﯽ از اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺧواھﯾم ﭘرداﺧت.
ﻋﯾﺳﯽ و ﺷﺎﮔرداﻧش ،ﭘس از ﺷﺎم ﻋﯾد ﭘﺳﺢ ﺑﮫ ﺑﺎﻏﯽ رﻓﺗﻧد .در آﻧﺟﺎ ﻋﯾﺳﯽ دﺳﺗﮕﯾر ﺷد و ﺑﮫ ﺣﺿور رھﺑران
دﯾﻧﯽ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑرده ﺷد .آﻧﮭﺎ از ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎزﺟوﯾﯽ ﮐردﻧد و او را ﺑﺧﺎطر ادﻋﺎی ﭘﺳر ﺧدا ﺑودن ،ﮔﻧﺎھﮑﺎر
ﺷﻧﺎﺧﺗﻧد .آﻧﮕﺎه او را ﻧزد ﻓرﻣﺎﻧدار ﺧﺎرﺟﯽ )ﭘﯾﻼﺗُس( ﻓرﺳﺗﺎدﻧد ﮐﮫ ﺣﺎﮐم روﻣﯽ ﺳرزﻣﯾﻧﺷﺎن ﺑود .رھﺑران
دﯾﻧﯽ ﻋﺑراﻧﯽ در ﺑراﺑر ﭘﯾﻼﺗُس اﯾﻧطور اﺳﺗدﻻل ﮐردﻧد ﮐﮫ اﮔر ﻋﯾﺳﯽ در ﺑراﺑر وی ﺑﮫ ادﻋﺎﯾش ﻣﺑﻧﯽ ﺑر ﭘﺎدﺷﺎه
)ﯾﺎ ھر ﻧوع ﺣﺎﮐﻣﯾت( اﺻرار ورزد ،ﺑﺎﯾد ﺗﺣت اﺷدّ ﻣﺟﺎزات و ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﻗرار ﮔﯾرد .درس ﺣﺎﺿر از
ھﻣﯾﻧﺟﺎ ﺷروع ﻣﯽﺷود.
ﭘﯾﻼﺗس از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﭘرﺳد ﮐﮫ آﯾﺎ او ﭘﺎدﺷﺎه اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ در ﺟواب ﻣﯽﮔوﯾد ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او از اﯾن ﺟﮭﺎن ﻧﯾﺳت.
ﺳﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ " :از اﯾن رو ﺑﮫ ﺟﮭﺎن آﻣدم ﺗﺎ ﺑر ﺣﻘﯾﻘت ﺷﮭﺎدت دھم .ﭘس ھر ﮐس ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘت
ﺗﻌﻠﻖ دارد ،ﺑﮫ ﻧدای ﻣن ﮔوش ﻓرا ﻣﯽدھد ".در اﯾن ﻧﻘطﮫ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺣدس ﺑزﻧﯾم ﮐﮫ در ﻓﮑر ﻓرﻣﺎﻧدار ﭼﮫ
ﻣﯽﮔذﺷت .ھم ﻣﺗﯽ 14 :27و ھم ﻣرﻗس  5 :15ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار از ﻋﯾﺳﯽ "در ﺷﮕﻔت ﺷد".
ھرﭼﻧد ﻣﻣﮑن اﺳت ﭘﯾﻼﺗس دﻗﯾﻘﺄ ﻧﻔﮭﻣﯾده ﺑﺎﺷد ﻋﯾﺳﯽ ﮐﯾﺳت ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ دارد.
ﺳﭘس ﻓرﻣﺎﻧدار از ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﭘرﺳد" :ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟"
آﯾﺎ اﯾن ﺳﺋواﻟﯽ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑود ﯾﺎ ﺑرای ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﯾﮏ ﺣﻘﯾﻘت ﻣﺳﻠم ﭘرﺳﯾده ﺷد؟ ﻣﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺣدس ﺑزﻧﯾم،
اﻣﺎ ﺑﺎ درﻧظر ﮔرﻓﺗن اﯾﻧﮑﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑدون ﻣﻌطﻠﯽ ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﭘﺎﺳﺦ از ﻧزد ﻋﯾﺳﯽ رﻓت ،ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾم اﯾﻧطور
ﺑرداﺷت ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺳﺋوال او ﻓﻘط ﺑرای ﭘرت ﮐردن ﺣواس ﻋﯾﺳﯽ ﻣطرح ﺷد .ﺷﺎﯾد ھم ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻗﻠب ﻓرﻣﺎﻧدار
رﺳوخ ﮐرده ﺑود .و ﭘﯾﻼﺗس ﮐﮫ ﻣﺄﻣوری ﺑﺎ ﺗدﺑﯾر ﺑود ،ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ ﻋﯾﺳﯽ را واﻗﻌﺄ درﮔﯾر ﺟواب
دادن ﮐﻧد ،ﺳﺋواﻟﯽ ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ از ﻧظر ﺧودش ﺑﯽﺟواب ﺑود.
اﻓراد زﯾﺎدی در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎھﺎی ﻋﯾﺳﯽ دﻗﯾﻘﺄ ھﻣﯾن ﮐﺎر را ﻣﯽﮐﻧﻧد! ھرﭼﻧد اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ
ﺷﺧﺻﯾﺗﯽ اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ اﺳت ،اﻣﺎ واﻗﻌﺄ ﺧودﺷﺎن را درﮔﯾر ﺑﺎ ھوﯾت او و ﭘذﯾرش ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﺷﻧﺎﺧﺗﻧش ﻧﻣﯽﮐﻧﻧد.
در ﻋوض ﺑﺎ ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﻣﺛل اﯾن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد" :ﺧوب اﮔر ﺧدا ﻧﯾﮑوﺳت ﭘس ﭼرا...؟" ﯾﺎ "ﻣﻧظورت
اﯾن اﺳت ﮐﮫ ھر ﮐﺳﯽ ﮐﮫ اﯾﻧطور اﯾﻣﺎن ﻧﯾﺎورد ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽرود...؟" و ﻏﯾره و ذاﻟﮏ .ﺷﺎﯾد ﻧﺗواﻧﯾم ﺑﻔﮭﻣﯾم ﮐﮫ
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آﯾﺎ ﺳﺋوال ﺷﺧص ﻣﻘﺎﺑل واﻗﻌﺄ ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ اﺳت ،ﯾﺎ ﻓﻘط ﻣﯽﺧواھد ﺣواس ﻣﺎ را ﭘرت ﮐﻧد .اﻣﺎ اﻏﻠب اوﻗﺎت
ﺳﺋوال اﺻﻠﯽ ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑﺎ آن درﮔﯾر ﺑود :ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ و ادﻋﺎھﺎﯾش ﭼﮫ ﺑﺎﯾد ﮐرد؟
ﺑﮫ طور ﻣﻌﻣول ﻣﺎ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ﺣﻘﯾﻘت ،ﭼﯾزی واﻗﻌﯽ و دﻗﯾﻖ اﺳت .در ﺟﮭﺎن ﻧﺳﺑﯾتﮔرای اﻣروز ،ﺑﻌﺿﯽ
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ھﻣﺎن ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ھر ﺷﺧص ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد )ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ درس .(40
در ﯾوﺣﻧﺎ  6 :14ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﻣن راه و راﺳﺗﯽ و ﺣﯾﺎت ھﺳﺗم؛ ھﯾﭻﮐس ﺟز ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣن ،ﻧزد ﭘدر
ﻧﻣﯽآﯾد ".ﻋﯾﺳﯽ در اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت در ﯾﮏ اﺻل ،ﯾﮏ اﯾده ﯾﺎ ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﻧﮭﻔﺗﮫ ﻧﺷده اﺳت؛ ﺑﻠﮑﮫ
در ﯾﮏ ﺷﺧص ﺟﺳم ﮔرﻓﺗﮫ و او ھﻣﺎن ﺷﺧص اﺳت .ﭼﮫ طﻧز ﺟﺎﻟﺑﯽ! ﻓرﻣﺎﻧدار ﻣﯽﭘرﺳد" :ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟"
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﺣﻘﯾﻘت در ﺑراﺑرش راﺳت اﯾﺳﺗﺎده اﺳت.
ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﯾﻼﺗس ﺗﺳﻠﯾم ﺧواﺳﺗﮥ رھﺑران دﯾن ﯾﮭود ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﺳرﻧوﺷت ﻋﯾﺳﯽ را رﻗم زﻧد ،ﯾﺎ دﺳﺗﮑم اﯾﻧطور
ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧد .در واﻗﻊ ﺳرﻧوﺷت ﻋﯾﺳﯽ در دﺳﺗﮭﺎی ﺧودش ﺑود) .ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺑﮫ ﯾوﺣﻧﺎ .(18-17 :10
وﻗﺗﯽ ﻓرﻣﺎﻧدار ﻋﯾﺳﯽ را ﻣﯽﺳﭘﺎرد ﺗﺎ ﮐﺷﺗﮫ ﺷود ،ﺑﮫ طور ﻧﻣﺎدﯾن دﺳﺗﮭﺎﯾش را ﻣﯽﺷوﯾد ﺗﺎ ﺧود را ﺑری ﮐﻧد
)ﻣﺗﯽ  .(24 :27اﻣﺎ در ﺑرﺧورد ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ،آﯾﺎ واﻗﻌﺄ ﻣﯽﺗوان دﺳﺗﮭﺎ را ﺷﺳت و ﺧود را ﺑری داﻧﺳت؟

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
 .1آﯾﺎ در ﻣوﻗﻌﯾﺗﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑرای اﺟﺗﻧﺎب از ﯾﮏ ﺳﺋوال ،ﺣواﺳﺗﺎن را ﺑﺎ ﺑﺣﺛﯽ دﯾﮕر
ﭘرت ﮐرده ﺑﺎﺷد؟ آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺳﺋوال ﻓرﻣﺎﻧدار )"ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟"( ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑود؟ دﻟﯾل ﺟواب
ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
 .2ﻧﮑﺗﮥ ﻣورد ﻧظر اﯾن درس آن اﺳت ﮐﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﻧﮫ در ﯾﮏ طرز ﻓﮑر ﯾﺎ واﻗﻌﯾت ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺷﺧص
ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺟﺳم ﻣﯽﯾﺎﺑد .آﯾﺎ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﺛﯾری ﺑر دﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ دارد؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﺛﺑت
اﺳت ،ﮐﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.
ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻓﻘط ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺋوال ﺟواب داد" :ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟" )اﻋﻣﺎل  .(12 :4اﮔرﺟواب دادهاﯾد
و ﺑﮫ او اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد ،وﻗﺗﯽ ﺑﺎ دﯾﮕران درﺑﺎرۀ او ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻣراﻗب ﺳﺋواﻟﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺣواس ﭘرﺗﯽ
ﺷﻣﺎ ﻣطرح ﻣﯽﺷوﻧد ،ﺑﺎﺷﯾد .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ واﻗﻌﺄ ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،ﺟواب آن ﺳﺋواﻻت "ﺣواس-
ﭘرت ﮐن" ،ھرﻗدر ھم ﮐﮫ ﺳﺋواﻻت ﻣﮭﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﺗﻐﯾﯾری در واﮐﻧش اﻓراد ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﺟﺎد ﻧﻣﯽﮐﻧد.
اﮔر ﺗﺎﺑﺣﺎل ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ درﻣورد ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺗﺎ اﺑد ﻣﺎﻧﻧد آن ﻓرﻣﺎﻧدار ﺧود را ﮐﻧﺎر
ﺑﮑﺷﯾد .ھر ﻓردی ﺑﺎﯾد ﺑﮫ اﯾن ﺳﺋوال ﭘﺎﺳﺦ دھد .اﮔر آﻣﺎدﮔﯽ دارﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا
در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
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• َﻣﺗﯾو ِﺟﯽ .ﺳﻠﯾﮏ ،ﺣﻘﯾﻘت ﭼﯾﺳت؟ )ﺧدﻣﺎت ﭘژوھش و دﻓﺎﻋﯾﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ.(2003 ،
) .(http://www.carm.org/cults/truth.htmﺑرداﺷت  2ﻧواﻣﺑر .2006
• داﻧﯾل دَﺑِﻠﯾو .ﺟﺎروﯾس ،ﻣﺣﮑﯽ ﺑرای ﺣﻘﯾﻘت ﻣطﻠﻖ) .ﺧدﻣﺎت اَﺑﺳُﻠوت ﺗروت.(2003 ،
) .(http://www.absolutetruth.net/truth/ﺑرداﺷت  2ﻧواﻣﺑر . 2006

ﻣﺣﺑت ﺧدا و ﺗﻘﺎطﻊ ﻋداﻟت
ﻓﺻل  10درس 54

آﻧﮭﺎ ﭘس از ﻣﯾﺧﮑوب ﮐردن ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺻﻠﯾب ،او را ﺑراﻓراﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﻣﯾرد .ﺑرﺑﺎﻻی ﺳرش ،ﻧﺷﺎﻧﯽ ﮔذاﺷﺗﻧد ﮐﮫ
ﻧﺷﺎن ﻣﯽداد ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑر آن ﺻﻠﯾب آوﯾﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .رھﺑران دﯾﻧﯽ ﺑﺎ آن ﺗﻘﺻﯾرﻧﺎﻣﮫ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد،
وﻟﯽ ﺳرﺑﺎزان ﻣطﯾﻊ دﺳﺗور ﻓرﻣﺎﻧدار ﺑودﻧد .آن ﻧﺷﺎن ھﻣﺎﻧﺟﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺎﺳزا ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد...
ﺳﺎﯾرﯾن ﻋزاداری ﻣﯽﮐردﻧد .اﻣﺎ در آن ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺳﯽ ھﯾﭻ ﮐﻼم ﻧﺎﮔواری ﺑر زﺑﺎن ﻧﯾﺎورد .او در ﻋوض ،ﺧطﺎب
ﺑﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺧود ﮔﻔت" :آﻧﮭﺎ را ﺑﯾﺎﻣرز ،زﯾرا ﻧﻣﯽداﻧﻧد ﭼﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ".ﺑﮫ ﻣدت ﺳﮫ ﺳﺎﻋت ،ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ
آن ﺳرزﻣﯾن را ﻓراﮔرﻓت .ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ ﻧظر ﺑﯽﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽرﺳﯾد .اﻣﺎ در ﻋﯾن ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺎ ﻣﻌﻧﺎ ﺑود.
ﺧدا ﻋﺎدل و دادﮔر و ﭘﺎک اﺳت .او ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺷرارﺗﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ ﺷﯾطﺎن وارد ﺟﮭﺎن ﺷد ،ﺑﭘذﯾرد .ﺷرارﺗﯽ
را ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ آدم وارد ﺑﺷرﯾت ﺷده ﺑود ،ﻧﯾز ﺑراﯾش ﭘذﯾرﻓﺗﻧﯽ ﻧﺑود ،زﯾرا در اﯾﻧﺻورت ﺷﺧﺻﯾت او زﯾر
ﺳﺋوال ﻣﯽرﻓت و ذاﺗش ﺧدﺷﮫدار ﻣﯽﺷد.
اﻣﺎ ﺧدا ﻣﺣﺑت ﻧﯾز ھﺳت .او ﻣردم را آﻓرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺑت ﮐﻧد و ﭘذﯾرای ﻋﺷﻖ آﻧﺎن ﺑﺎﺷد .ﺑرای ﺧدا داوری
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷرارت وارد وﺟودﺷﺎن ﺷده ﺑود ،ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻧﺎﺑودی ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷد ﮐﮫ دوﺳﺗﺷﺎن ﻣﯽداﺷت.
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اﯾن ﯾﮏ ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض از ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﺑود .اﻣﺎ ﺑﻧﺎﺑر داﺳﺗﺎن ﺧدا ،ﭘﯾش از آﻓرﯾﻧش ﺟﮭﺎن ﺑرای اﯾن ﻟﺣظﮫ
ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﻻزم اﻧﺟﺎم ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود.
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.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 10

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ ﻧﻔر در ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن ،از ﺻﻠﯾب ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮥ زﯾﻧﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﻣﺎ در واﻗﻊ ،ﺻﻠﯾب
وﺳﯾﻠﮫای ﺑرای ﻣرگ اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﮏ وﺳﯾﻠﮥ زﯾﻧﺗﯽ 1.ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از "ﻣﺣﺎﮐﻣﮫ ﺷدن" ﺗوﺳط رھﺑران دﯾﻧﯽ
ﻋﺑراﻧﯾﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدار ،و ھﯾرودﯾس ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻋﺑراﻧﯾﺎن...ﭘس از ﺷﻼق ﺧوردن ﺗﺎ ﭘﺎی ﻣرگ...ﭘس از ﻣﺣﮑوم
ﺷدن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺟﻣﻌﯾت آﺷﻔﺗﮥ ﻣردم ...ﺑﮫ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﻠﺟﺗﺎ )ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺟﻣﺟﻣﮫ( ﻓرﺳﺗﺎده ﺷد ﺗﺎ ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑﻣﯾرد.
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
وﺣﺷﺗﻧﺎک و درﻋﯾن ﺣﺎل زﯾﺑﺎ ،وﻗﯾﺢ و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﻣﻘدس ،ﻣﻌﻣوﻟﯽ و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘرﺷﮑوه ،ﺳﺎده و در
ﻋﯾن ﺣﺎل درﺧﺷﺎن ﺑود.
اﮔر ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب اﻣﯾد در ﺑﺎﻻ را ﻧﺧواﻧدهاﯾد ،ﺑﮫ دﻗت آن را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﻋﺑﺎرت" :ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض ﺻﻔﺎت
اﻟﮭﯽ" را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد .در ﻓرھﻧﮓ ﻟﻐﺎت ،ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض ﻣرﺑوط ﺑﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ دﺷوار ﺑرای اﻧﺗﺧﺎب از
ﻣﯾﺎن ﭼﻧد ﮔزﯾﻧﮫ اﺳت ﮐﮫ ھرﮐدام ﺑﮫ ﯾﮏ اﻧدازه ﻣﻧﺣﺻرﺑﮫ ﻓرد ھﺳﺗﻧد ،اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫای اﺳت ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺟواب
ﺧود را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷد .اﮔر ﺑﺗواﻧﯾم ﻧﻘﺎب ﻧﯾروھﺎی ﻗﺎﺑل روﯾت را ﮐﮫ ﮔوﯾﯽ ﺑرﺟﮭﺎن ﺣﮑوﻣت ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﮐﻧﺎر ﺑزﻧﯾم )ﯾﻌﻧﯽ ﻗدرت اﻓراد و ﻗدرت طﺑﯾﻌت را( ،ﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت دو ﻧﯾروی ﻧﺎدﯾدﻧﯽ را در ﭘﺷت آﻧﮭﺎ
ﺑﯾﺎﺑﯾم ،ﻧﯾروھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﺳﯾر ﺗﺎرﯾﺦ را آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد .اوﻟﯾن ﻧﯾرو ،ﻣﺣﺑت ﺧدا
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آدﻣﯾﺎن ،و دوﻣﯾن ﻣﺳﺋوﻟﯾت ﻋﺎدﻻﻧﮫ او ﺑرای داوری ﺑر اﯾﺷﺎن اﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ اﯾن دو
ﻧﯾروی ﻋظﯾم  -ﯾﻌﻧﯽ ھﻣﺎن "ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ" ،آﺷﺗﯽﻧﺎﭘذﯾرﻧد .اﻣﺎ در ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ اﯾن دو ﻧﯾروی
ﻋظﯾم ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ ھم آﺷﺗﯽ ﮐردﻧد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• ھرﭼﻧد ﻧﻣﯽﺗوان ﮐﺎﻣﻸ ﻣﻌﻧﯽ ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ را ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮐﻠﻣﺎت ﺗوﺻﯾف ﮐرد ،اﻣﺎ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ
ﺻﻠﯾب ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ دارد؟ ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ زﺑﺎن آوردن اﻓﮑﺎرﻣﺎن در درک ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻣﮏ
ﻣﯽﮐﻧد.
• در ﻏﻼطﯾﺎن  ،14 :6ﭘوﻟس رﺳول ﻣﯽﻧوﯾﺳد ﮐﮫ ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺎﯾﮥ اﻓﺗﺧﺎر اوﺳت .ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ
ﭼرا او اﯾن را ﻧوﺷت؟ ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻣﻧظورش ﭼﮫ ﺑود؟
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ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﭘس از ﺧواﻧدن اﯾن درس و ﻗطﻌﮥ ﻣﻧﺗﺧب اﺑﺗدای آن ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظر آﯾد" :ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ" ﻣﺳﺋﻠﮥ
ﺧداﺳت .اﻣﺎ ﺧدا ،ﺑﺧﺎطر ﺧدا ﺑودﻧش ھرﮔز دﭼﺎر ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﺧود ﻧﻣﯽﺷود .از ﻧظر او ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣﺿﯽ وﺟود
ﻧدارد .اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻏﺎﻣض ،ﻣﺳﺋﻠﮥ ﻣﺎﺳت و ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﻓﻘط ﺧدا ﻗﺎدر
ﺑﮫ ﺣل آن اﺳت .و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ او ﺑر ﺻﻠﯾب اﻧﺟﺎم داد.
دو ﻧﯾروی ﻋظﯾم ﻣﺣﺑت و ﻋداﻟت ﺧدا ﺑر ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺎ ﺑﮫ اﺑد ﺑﺎ ھم آﺷﺗﯽ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ھر ﯾﮏ از ﻣﺎ ﺷﺧﺻﺄ
ﺑﺎﯾد ﺑواﺳطﮥ اﯾﻣﺎن ،ﭘﺎی ﺻﻠﯾب ﺑروﯾم ﺗﺎ اﯾن آﺷﺗﯽ در زﻧدﮔﯽﻣﺎن داﺧل ﺷود .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺻﻠﯾب را رد ﻣﯽﮐﻧﻧد،
اﯾن دو ﻧﯾز ھﻣﭼﻧﺎن ﺗﺎ اﺑد ﺳرآﺷﺗﯽ ﻧﺧواھﻧد داﺷت .آﯾﺎ ﭘﺎی ﺻﻠﯾب رﻓﺗﮫاﯾد؟ اﮔر ﻧﮫ ،ﻓورأ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت
ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد.

ﻣراﺟﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﻣﺳﯾﺢ ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ُﻣرد ﺗﺎ ﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﺑﻣﯾرﯾم) .ﻣوﻋظﮥ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر در  26ژوﺋن
.(2006
ﮔﺎد،
دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
.1994
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/878_Christ_Died_fo
) .r_Our_Sins_That_We_Might_Die_to_Sin/ﺑرداﺷت  9ﻧواﻣﺑر .2006

• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﺳﺎﻋت ﺟﻼل ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺳر اﻧﺳﺎن ﻓرا رﺳﯾده اﺳت) .ﻣوﻋظﮥ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر در  31ﻣﺎرس
.(2006
ﮔﺎد،
دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
.1985
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/484_The_Hour_Ha
) .s_Come_for_the_Son_of_Man_to_be_Glorified/ﺑرداﺷت  9ﻧواﻣﺑر .2006

• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﺗﺷﻧﮫام) .ﻣوﻋظﮥ ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر در  5آورﯾل  ،1985دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد.(2006 ،
).(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/485_I_Thirst/
ﺑرداﺷت  9ﻧواﻣﺑر . 2006
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ﺧﺷم و ﻏﺿب ﺧدا ﺑﺧﺎطر ﺷﻣﺎ ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻓرورﯾﺧت
ﻓﺻل  10درس 55

ﺧدا او را ﭼون ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎھﺎن ﻋرﺿﮫ داﺷت ،ﮐﻔﺎرهای ﮐﮫ ﺗوﺳط ﺧون او و از راه اﯾﻣﺎن ﺣﺎﺻل ﻣﯽﺷود .او
اﯾن را ﺑرای ﻧﺷﺎن دادن ﻋداﻟت ﺧود اﻧﺟﺎم داد ،زﯾرا در ﺗﺣﻣل اﻟﮭﯽ ﺧوﯾش ،از ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺗر ﺻورت
ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﭼﺷم ﭘوﺷﯾده ﺑود.
-روﻣﯾﺎن 25 :3

از ھﻣﯾن رو ،ﻻزم ﺑود از ھر ﺣﯾث ھﻣﺎﻧﻧد ﺑرادران ﺧود ﺷود ﺗﺎ ﺑﺗواﻧد در ﻣﻘﺎم ﮐﺎھن اﻋظﻣﯽ رﺣﯾم و اﻣﯾن،
در ﺧدﻣت ﺧدا ﺑﺎﺷد و ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎن ﻗوم ﮐﻔﺎره ﮐﻧد.
-ﻋﺑراﻧﯾﺎن 17 :2

...او ﺧود ﮐﻔﺎرۀ ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ اﺳت ،و ﻧﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﻓﻘط ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ﻧﯾز.
1ﯾوﺣﻧﺎ 2 :2161

ﻣﺣﺑت ھﻣﯾن اﺳت ،ﻧﮫ آﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﺧدا را ﻣﺣﺑت ﮐردﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ او ﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﮐرد و ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﮐﻔﺎرۀ
ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﺷد.
1-ﯾوﺣﻧﺎ 10 :4

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.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 10

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 ﻋﺎدﻻﻧﮥ اﻟﮭﯽ را در ﻣورد ﮔﻧﺎه راﺿﯽ ﮐرد .ﻣورد دﯾﮕری ﮐﮫ
ﺑر ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ رﻓﻊ ﺷد ،ﺧﺷم و ﻏﺿب ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎه و ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺧرب آن ﺑر اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑود.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل درﺑﺎرۀ واﻗﻌﮫای ﭼﻧﺎن ﺷرارتﺑﺎر ﮐﮫ دﻟﺗﺎن را ﺑﮫ آﺷوب آورده ﺑﺎﺷد ،ﻣطﻠﺑﯽ ﺧواﻧده ﯾﺎ ﺷﻧﯾدهاﯾد؟
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺑﮫ اﯾﻧطور داﺳﺗﺎﻧﮭﺎ ﭼﻧﯾن ﺟواﺑﯽ ﻣﯽدھﻧد" :اﮔر ﺧدا اﯾﻧﻘدر ﻧﯾﮑوﺳت ،ﭘس ﭼرا اﺟﺎزه ﻣﯽدھد
ﭼﻧﯾن اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﺑﯾﻔﺗد؟" وﻗﺗﯽ ﻣردم اﯾن را ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻘﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﭼﯾزی از آن
ﻧﻣﯽداﻧﻧد.
ﺧدا در ﻣورد ﮔﻧﺎه و ﺗﺄﺛﯾر آن ﺑر ﺟﮭﺎن ،ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾم ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾم ،ﺧﺷﻣﮕﯾن اﺳت .اﻣﺎ دﻟﯾﻠﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ او ﻏﺿﺑش را ﻓروﻧﻣﯽرﯾزد و ﺟﮭﺎن ﮔﻧﺎھﮑﺎر را ﯾﮑﺑﺎره ﻣﺟﺎزات ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﻣﯽﺗواﻧﯾم اﯾن دﻟﯾل
را در 2ﭘطرس  10-9 :3ﺑﯾﺎﺑﯾم" :ﺑرﺧﻼف ﮔﻣﺎن ﺑرﺧﯽ ،ﺧداوﻧد در اﻧﺟﺎم وﻋدهاش ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽورزد ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑردﺑﺎر اﺳت ،ﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﮐﺳﯽ ھﻼک ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھد ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮔراﯾﻧد .اﻣﺎ روز ﺧداوﻧد
ﭼون دزد ﺧواھد آﻣد ،ﮐﮫ در آن آﺳﻣﺎﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻏرﯾوی ﻣﮭﯾب از ﻣﯾﺎن ﺧواھد رﻓت و اﺟرام ﺳﻣﺎوی ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ
آﺗش ﻧﺎﺑود ﺷده ،زﻣﯾن و ھﻣﮥ ﮐﺎرھﺎﯾش ﻋﯾﺎن ﺧواھد ﺷد".
در اﯾن آﯾﮫ ﻣﺷﺎھده ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﯾﮏ روز ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺟﮭﺎن ﺧواھد اﻓﺗﺎد – ﺟﮭﺎن ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ آﺗش
ﻧﺎﺑود ﺧواھد ﺷد .ﺳراﻧﺟﺎم ،روزی ﻣﯽرﺳد ﮐﮫ ﺧدا دﯾﮕر اﯾن ﺟﮭﺎن آﻟوده ﺑﮫ ﮔﻧﺎه را رھﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽدھد و ﻧﮕﺎه
ﻧﺧواھد داﺷت؛ او ﺟﮭﺎن ﺗﺎزهای ﺧواھد آﻓرﯾد )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  .(1 :21اﻣﺎ ﺑﺎوﺟود ﺑراﻓروﺧﺗﮫ ﺷدن ﺧﺷم ﺧدا ﺑر
ﮔﻧﺎه اﯾن ﺟﮭﺎن ،اﯾن آﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾد ﻋﯾﺳﯽ در اﻧﺟﺎم وﻋدهاش ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد )ﮐﮫ ﺑﺎزﮔردد و ﺟﮭﺎن را داوری
ﮐﻧد( .اﻣﺎ او ﺑردﺑﺎر اﺳت ﭼون ﻧﻣﯽﺧواھد ﮐﺳﯽ ھﻼک ﺷود .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر ،ھرﻗدر ھم ﮐﮫ ﺧﺷم ﺧدا ﺑر ﮔﻧﺎه
ﺷدﯾد ﺑﺎﺷد ،ﻣﺣﺑﺗش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣردم ﺷدت ﺑﯾﺷﺗری دارد.
ھرﭼﻧد ﻓورأ ﺑر ﺟﮭﺎن داوری ﻧﻣﯽﮐﻧد ،اﻣﺎ داوریاش ﺣﺗﻣﯽ و ﻏﯾرﻗﺎﺑل اﺟﺗﻧﺎب ﺧواھد ﺑود 1.داوری او
ھوﻟﻧﺎک اﺳت .و ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ ﻧﮑﺗﮥ اﺻﻠﯽ درس اﻣروز ﻣﯽرﺳﯾم.
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در ھرﮐدام از آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن درس از آﻧﮭﺎ ﻧﻘل ﻗول ﺷده ،ﮐﻠﻣﮥ "ﮐﻔﺎره" را ﻣﯽﯾﺎﺑﯾد .ﺳﺎده
ﺑﮕوﯾﯾم ،ﻣﻌﻧﯽ اﯾن ﮐﻠﻣﮫ آن اﺳت ﮐﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﺷم و ﻏﺿب ﺧدا ﺑﺧﺎطر ﮔﻧﺎه اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﻓرورﯾﺧت و
ﺑر ﺻﻠﯾب رﻓﻊ ﺷدِ 2.ﺟﯽ .آی .ﭘَ ِﮑر ) (J.I.Packerاﻟﮭﯾدان ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﮐﻔﺎره "ﻗﻠب اﻧﺟﯾل " ،و ﮐﻠﯾد
درک ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ اﺳت3.
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﮐل دارﻧد ،ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻔﺎره ﺑﺳﯾﺎر ﻓوقاﻟﻌﺎده اﺳت .ﺑدﯾن ﻣﻌﻧﯽ ﮐﮫ ھرﻗدر روزی ﺧﺷم
ﺧدا ﺑر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را رد ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﻓروﺑرﯾزد ،اﻣﺎ او ھﯾﭻ ﺧﺷﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن
آوردهاﻧد ،ﻧدارد .اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن آوردهاﯾد ،ﺷﺎﯾد او ﺑﺧﺎطر ﻣﺣﺑﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارد ،ﺗﺄدﯾب و
ﺗﻧﺑﯾﮫﺗﺎن ﮐﻧد )ﻋﺑراﻧﯾﺎن  ،(10 ،6 :12اﻣﺎ ھرﮔز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﺧواھد ﺷد زﯾرا ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ آن
ﺧﺷم را ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑرﺧود ﮔرﻓت.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺣﺎل ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﺑودهاﯾد؟ آﯾﺎ ھرﮔز ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی را در ذھﻧﺗﺎن ﯾﺎ ﺑﮫ زﺑﺎﻧﺗﺎن ﮔﻔﺗﮫاﯾد:
"ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎور ﮐﻧم او ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﺑﺎ ﻣن ﮐرده ﺑﺎﺷد"؟ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺧدا )ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ
اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ،ﻣﯽداﻧد( ﭼﻧﯾن ﻓﮑری ﮐرده اﺳت؟
• ﺧﺷم اﻧﺳﺎن ﻣﻌﻣوﻷ ﺑﺧﺎطر اﺗﻔﺎق ﻏﯾرﻣﻧﺗظره و ﻧﺎدرﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ او اﻧﺟﺎم ﺷده ،ﺑراﻓروﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷود .ﺧﺷم ﺧدا ﺑﯾﺷﺗر از روی ﻗﺻد و اراده اﺳت .او ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ھر ﻋﻣل ﮔﻧﺎهآﻟود ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل
ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻣﮥ ﮔﻧﺎھﺎﻧﯽ ﮐﮫ در آﯾﻧده ﺧواھﯾم ﮐرد ،ھﻣﮕﯽ را ﻣﯽداﻧد 4.ﺑﺎ داﻧﺳﺗن اﯾن
ﻣوﺿوع آﯾﺎ ﺑﺎز ھم ﻣﻌﺗﻘﯾد ﺧدا ﺑﺎ ﺧود ﮔﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد" :ﻧﻣﯽﺗواﻧم ﺑﺎور ﮐﻧم او ﭼﻧﯾن ﮐﺎری ﮐرده ﺑﺎﺷد"؟
• ﺑﺧﺎطر ﮐﺎر ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺻﻠﯾب ،ﺧﺷم ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن آﯾﻧدۀ ﺷﻣﺎ ﮐﻔﺎره )رﻓﻊ( ﺷده اﺳت .آﯾﺎ ﺑﺎور
اﯾن ﻣوﺿوع ﺑراﯾﺗﺎن ﺷﻣﮑل اﺳت؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑرﺧورداری از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧدا )روﻣﯾﺎن  (1 :5ھدﯾﮫای ﺑﯽاﻧدازه ﭘرارزش اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درﺳﮭﺎی
ﮔذﺷﺗﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﮐردﯾم ،ﺗﺎ ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ھدﯾﮫ ،آن ھدﯾﮫ از آن ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود .اﯾن اﻣﮑﺎن ﮐﺎﻣﻸ وﺟود دارد
ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﺑﺎور داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﺣﻘﯾﻘﯽﺗﺎن ﺑﮫ ﻓدﯾﮥ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن ،ﺑﮫ ﺑﮭﺷت ﺧواھﯾد
رﻓت ،و در ﻋﯾن ﺣﺎل ﺣس ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺧﺎطر ﮐﺎری ﮐﮫ اﻧﺟﺎم دادهاﯾد ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧﺷﻣﮕﯾن اﺳت .درﯾﺎﻓت
ﺑﻌﺿﯽ از ھداﯾﺎ ﺳﺧﺗﺗر اﺳت ،ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﺑﺧﺷﻧدۀ ھدﯾﮫ ﮐﺎر را ﺑرای ﻣﺎ دﺷوارﺗر ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﺎ
ﺧودﻣﺎن ﺳﺧﺗﺗر آن را ﻣﯽﭘذﯾرﯾم .اﺣﺳﺎس ﻣﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ و ﻓوری ﺗﻐﯾﯾر ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ ﺑﺎ ﮔذﺷت زﻣﺎن ،ﺑﮫ واﺳطﮥ
آﻧﭼﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ،اﺣﺳﺎﺳﻣﺎن ﻋوض ﻣﯽﺷود .اﮔر ﺗﺟرﺑﮥ ﺑرﺧورداری از ﺻﻠﺢ ﺑﺎ ﺧدا ﺑراﯾﺗﺎن دﺷوار اﺳت ،اﮔر
ﺑﮫ ﺳﺧﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎور ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺧدا ھرﮔز از ﺷﻣﺎ ﺧﺷﻣﮕﯾن ﻧﻣﯽﺷود ،آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس را ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن
درس آﻣده ﺑﺎ ﺗﺄﻣل ﺑﯾﺷﺗر ﺑﺧواﻧﯾد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺧﺎطر ﺑﺳﭘﺎرﯾد .ﻣﻔﮭوم اﯾن آﯾﺎت را ﺑﺎ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐل ﻣﺗﻧﯽ ﮐﮫ در آن
ﻗرار دارﻧد ،درک ﮐﻧﯾد .از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﺗﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت را در وﺟودﺗﺎن زﻧده ﮐﻧد .او اﯾن ﮐﺎر را ﺧواھد ﮐرد
زﯾرا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﻼم ﺧود اﻣﯾن اﺳت.
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ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
•

ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ وﮐﯾل ﻣداﻓﻊ ﮔﻧﺎھﮑﺎران اﺳت) .از ﻣوﻋظﮥ  10ﻓورﯾﮫ 1985؛ دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
.(2006
ﮔﺎد،
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1985/477_Jesus_Christ_i
) .s_an_Advocate_for_Sinners/ﺑرداﺷت  8ﻧواﻣﺑر . 2006

رﺳﺗﺎﺧﯾز :واﻗﻌﯾت ﯾﺎ ﺧﯾﺎل؟

ﻓﺻل  11درس 56

...در ﺳﭘﯾدهدم ﻧﺧﺳﺗﯾن روز ھﻔﺗﮫ ،ﻣرﯾم ﻣﺟدﻟﯾﮫ و آن ﻣرﯾم دﯾﮕر ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻘﺑره رﻓﺗﻧد .ﻧﺎﮔﺎه زﻣﯾنﻟرزهای
ﺷدﯾد رخ داد ،زﯾرا ﻓرﺷﺗﮥ ﺧداوﻧد از آﺳﻣﺎن ﻧﺎزل ﺷد و ﺑﮫ ﺳوی ﻣﻘﺑره رﻓت و ﺳﻧﮓ را از ﺑراﺑر آن ﺑﮫ
ﮐﻧﺎری ﻏﻠﺗﺎﻧﯾد و ﺑر آن ﺑﻧﺷﺳت .ﭼﮭرۀ آن ﻓرﺷﺗﮫ ھﻣﭼون ﺑرق آﺳﻣﺎن ﻣﯽدرﺧﺷﯾد و ﺟﺎﻣﮫاش ﭼون ﺑرف،
ﺳﻔﯾد ﺑود .ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﺎن از ھراس دﯾدن او ﺑﮫ ﻟرزه اﻓﺗﺎده ،ﭼون ﻣردﮔﺎن ﺷدﻧد! آﻧﮕﺎه ﻓرﺷﺗﮫ ﺑﮫ زﻧﺎن ﮔﻔت:
"ھراﺳﺎن ﻣﺑﺎﺷﯾد! ﻣﯽداﻧم ﮐﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی ﻋﯾﺳﺎی ﻣﺻﻠوب ھﺳﺗﯾد .او اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾﺳت ،زﯾرا ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻓرﻣوده
ﺑود ،ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت!"
-ﻣﺗﯽ 6-1 :28

در ﺳﭘﯾدهدم روز ﺳوم ﭘس از ﺑرﺻﻠﯾب ﺷدن ﻋﯾﺳﯽ ،ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻘﺑره رﻓﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻧد .ﭘﯾﺷﺗر ،ﻓرﺷﺗﮥ ﺧدا از آﺳﻣﺎن ﻓرود آﻣده ﺑود .ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻘﺑره
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،از ﺗرس ﻣﯾﺧﮑوب ﺷدﻧد ،و آن ﻓرﺷﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ورودی ﻣﻘﺑره را ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﻧﺎری
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.
ﯾﮑﺑﺎر ﺑر ﺑﯾش از ﭘﺎﻧﺻد ﻧﻔر ظﺎھر ﺷد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 11

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد؟ ﭘوﻟس رﺳول ﻣﯽﻧوﯾﺳد اﮔر ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ،
اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎطل اﺳت! )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  .(17 :15در درﺳﮭﺎی آﯾﻧده ﮐﮫ ﺑﮫ اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾر ﻣﯽﭘردازﯾم ،درک
ﻋﻣﯾﻘﺗری از اﯾن ﺑﯾﺎﻧﯾﮥ ﻗدرﺗﻣﻧد ﭘوﻟس ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت .اﻣﺎ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﮐﺎرﻣﺎن را ﺑﺎ ﺷواھد ﮔﯾﺞﮐﻧﻧدهای ﮐﮫ ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھﻧد ﻋﯾﺳﯽ واﻗﻌﺄ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت ﺷروع ﮐﻧﯾم ،و ﺑﺑﯾﻧﯾم اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﻧﺗﻘدان ادﻋﺎ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﻧد،
ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﻧﺑوده و ﯾﮏ اﻓﺳﺎﻧﮥ ﺧﯾﺎﻟﯽ ﻧﯾﺳت.
ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده ،اﻣﺎ در راﺳﺗﺎی ھدف اﯾن دروس ،ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧوع ﻣدرک
ﻣوﺟود ﻣﯽﭘردازﯾم:
•

•

•

•

ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ – ﻋﯾﺳﯽ آﺷﮑﺎر را ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﮐﮫ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧواھد ﺧﺎﺳت .رھﺑران دﯾﻧﯽ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﺑﺎ
داﻧﺳﺗن اﯾن ﻣوﺿوع ،ﻣﯽﺗرﺳﯾدﻧد ﻣﺑﺎدا ﮐﺳﯽ ﺟﺳد او را ﺑدزدد و ﺷﺎﯾﻌﮥ رﺳﺗﺎﺧﯾزش را ﭘﺧش ﮐﻧد.
ﭘس آﻧﮭﺎ ﻓرﻣﺎﻧدار را راﺿﯽ ﮐردﻧد ،ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ را ﻣﺄﻣور ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ از اطراف ﻣﻘﺑره ﻧﻣﺎﯾد و ﯾﮏ ُﻣﮭر
رﺳﻣﯽ روی ﻣﻘﺑره ﻗرار دھد )ﻣﺗﯽ  .(66-62 :27ﺳرﺑﺎزان ﻓرﻣﺎﻧدار اﻧﮕﯾزۀ ﻗوی ﺑرای ﻣﺣﺎﻓظت
از ﻣﻘﺑره داﺷﺗﻧد ،زﯾرا ﻣﯽداﻧﺳﺗﻧد اﮔر از اطﺎﻋت دﺳﺗور ﺧودداری ﮐﻧﻧد ،ﻣﺟﺎزات ﻣرگ ﺑﮫ اﻧﺗظﺎرﺷﺎن
ﺧواھد ﺑود .ﺷﮑﺳﺗن ُﻣﮭر دوﻟﺗﯽ ﻧﯾز ﻣﺟﺎزات ﻣرگ را ﺑﮫ دﻧﺑﺎل داﺷت ،و ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﻣﻘﺑره ﺧﺎﻟﯽ ﺑود!
ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ – ﮐﺗﺎبﻣﻘدس روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم از اﻗﺷﺎر ﻣﺧﺗﻠف را ﺑﺎ ﻋﯾﺳﺎی رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﮐرده )از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﺎﮔردان و رﺳوﻻن ﮐﮫ ﺑﮭﺗر از ھر ﮐﺳﯽ او را ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد( ،ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﺎﻧﯾده اﺳت
)ﻣﺗﯽ 20-16 ،10-9 :28؛ ﻣرﻗس 18-12 :16؛ ﻟوﻗﺎ 43-13 :24؛ ﯾوﺣﻧﺎ -26 ،18-14 :20
29؛  .(23-15 :21در ﯾﮏ ﻣورد ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﻣﻌﯾﺗﯽ  500ﻧﻔره ظﺎھر ﺷد )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن .(6 :15
واﮐﻧش ﺷﺎﮔردان – ﺣﺗﯽ ﺑﺎ وﺟود ﻗﺑر ﺧﺎﻟﯽ و ﺷﺎھدان ﻋﯾﻧﯽ ،ﺑﻌﺿﯽ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﯾش از دﺳﯾﺳﮫای ﮐﮫ ﺑدﻗت طراﺣﯽ ﺷده ،ﻧﯾﺳت .اﻣﺎ اﯾن اﺳﺗدﻻل ﺑﺎ در ﻧظر ﮔرﻓﺗن
ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﭘرﺷور ﺷﺎﮔردان ﭘس از رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ،رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد .ﺑﮫ ﻏﯾر از ﯾﮑﯽ از دوازده
ﺷﺎﮔرد ﻋﯾﺳﯽ ،ﺑﻘﯾﮫ ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎن ﭘﺎﯾدارﺷﺎن ﺑﮫ او ﺷﮭﯾد ﺷدﻧد .در ﺻورت ﻧﯾرﻧﮓآﻣﯾز ﺑودن رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﻋﯾﺳﯽ ،اﯾن اﻓراد ﺑﯾش از ھر ﮐس دﯾﮕری ﻣﺗوﺟﮫ ﻣوﺿوع ﻣﯽﺷدﻧد .اﻣﺎ آﻧﮭﺎ را ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن در
روﻏن داغ زﻧده زﻧده ﺟوﺷﺎﻧدﻧد ،ﺑﺎ اره دو ﻧﯾم ﮐردﻧد ،ﺳروﺗﮫ ﻣﺻﻠوب ﻧﻣودﻧد ،ﺟﻠوی ﺷﯾران اﻧداﺧﺗﻧد
و ﺑﺎ ﺗﯾر و ﮐﻣﺎن اﻋدام ﮐردﻧد .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﺣﺎﺿرﻧد ﺟﺎﻧﺷﺎن را ﺑﺧﺎطر آﻧﭼﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﺣﻘﯾﻘﺗش
دارﻧد ،ﺑدھﻧد وﻟﯽ ﻓﻘط اﻓراد دﯾواﻧﮫ ﯾﺎ اﺑﻠﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺣﺎﺿر ﺷوﻧد ﺑﺧﺎطر ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﻧد دروغ
اﺳت ،ﺑﻣﯾرﻧد.
ﺷﮭﺎدت ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن – در ﺟرﯾﺎن ﻣﺣﺎﮐﻣﺎت ﻗﺿﺎﯾﯽ ،ﻣﻌﻣوﻷ دادﮔﺎه از ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎﻧﯽ دﻋوت ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ
ﺷواھد را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد .در طول زﻣﺎن ،داﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن ﺑﯽﺷﻣﺎری ﺷواھد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ را
ﺳﺑﮏ و ﺳﻧﮕﯾن ﮐردهاﻧد و ﺑﮫ اﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ رﺳﯾدهاﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﯾﮏ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ ﮔﻔﺗﯾم ،ﮐﺗﺎﺑﮭﺎی زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ آن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل ،ﺑﮫ ﻧﻘل ﻗوﻟﯽ
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از ﺗوﻣﺎس آرﻧوﻟد ،ﭘروﻓﺳور ﺳﻠطﻧﺗﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣدرن در داﻧﺷﮕﺎه آﮐﺳﻔور و ﻧوﯾﺳﻧدۀ ﮐﺗﺎب :ﺗﺎرﯾﺦ روم
ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد" :ﺳﺎﻟﮭﺎﺳت ﮐﮫ ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ درزﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧم ،و ﺷواھد
ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن آﻧﮭﺎ را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾم .در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ھﯾﭻ واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ اﺛﺑﺎت ﺷدهای را ﻧدﯾدهام ﮐﮫ
ﺑﮫ اﻧدازۀ ﻧﺷﺎﻧﮥ ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﺳﯾﺢ از ﻣردﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ،ﻣوﺛﻖ و از ھر
ﻧظر ﮐﺎﻣل ﺑﺎﺷد و ھر ﺟﺳﺗﺟوﮔر ﻣﻧﺻﻔﯽ را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻧد".

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺷواھدی ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ اراﺋﮫ ﺷد ،از ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻗﺑول رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ،ﮐﻔﺎﯾت
ﻣﯽﮐﻧﻧد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ اﮔر ﺟواﺑﺗﺎن ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،ﺑﮫ ﻋﻘﯾدۀ ﺷﻣﺎ ﭼﮫ دﻟﯾﻠﯽ
واﻗﻌﯽ ﺑودن آن را ﺛﺎﺑت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد؟
• ﺧدا دﯾﮕر ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺑﮑﻧد ﺗﺎ ﻣدرک ﮐﺎﻓﯽ ﺑرای ﻗﺑول واﻗﻌﯾت ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺑﮫ ﻣﺎ
ﺑدھد؟
• آﯾﺎ اﻣروز ﻣواردی وﺟود دارد ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﺷواھد ﻣرﺑوط ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﻣﺗر از رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ اﺳت ،ﺷﻣﺎ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان واﻗﻌﯾت ﻣﯽﭘذﯾرﯾد؟ ﭼرا ﻗﺑول ﻣﯽﮐﻧﯾد ﮐﮫ اﯾن ﻣوارد را ﺑﺎور ﻧﻣﺎﯾﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺗوﻣﺎ ،ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ ،ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑرﺧﺎﺳﺗن ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺗردﯾد داﺷت .او ﺑﮫ ﺳﺎﯾر ﺷﺎﮔردان ﮔﻔت
ﺗﺎ زﺧﻣﮭﺎی ﻋﯾﺳﯽ را ﻟﻣس ﻧﮑﻧد ،ﺣرﻓﺷﺎن را ﺑﺎور ﻧﺧواھد ﮐرد .ﭘس ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺗوﻣﺎ ظﺎھر ﺷد و ﺑﮫ او
ﻓرﺻت داد ﺗﺎ ھﻣﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم دھد .ﺗوﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔت" :ﺧداوﻧد ﻣن و ﺧدای ﻣن!"
اﮐﺛر داﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﻌﺗﻘدﻧد ﮐﮫ ﺗوﻣﺎ ﺑﮫ اﯾران و از آﻧﺟﺎ ﺑﮫ ھﻧدوﺳﺗﺎن رﻓت ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﯾﺳﯽ،
رھﺎﻧﻧدۀ ﻣوﻋود ﺧدا ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧد .ﺑﻌﺿﯽ ﺑﺎور دارﻧد ﮐﮫ او ﺗﺎ ﭼﯾن ھم ﺳﻔر ﮐرد .ھﻣﭼﻧﯾن اﯾن ﺑﺎور وﺟود
دارد ﮐﮫ ﺗوﻣﺎ ﭘس از ھداﯾت ﺑﺳﯾﺎری ﺑﮫ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ،در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﺷﮭﯾد ﺷد1.
ﺗوﻣﺎ ﻣردی ﺑود ﮐﮫ ﺷﮏ ﮐرد .اﻣﺎ ﭘس از اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷد ،ﺧود را ﮐﺎﻣﻸ وﻗف ﺧدﻣت ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﮐرد .آﯾﺎ
ﺷﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺗﻘﺎﻋد ﺷدهاﯾد؟ اﮔر اﯾﻧطور اﺳت ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﺦ دادهاﯾد؟
ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ﺗردﯾدھﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ ﻋﯾﺳﯽ داﺷﺗﮫاﻧد )ﯾﺎ ھﻧوز دارﻧد( .ﺑﻌﺿﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗوﻣﺎ ﺻﺎدق ھﺳﺗﻧد و
ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﻗﻠب ﯾﺎ ذھﻧﺷﺎن ﺑﭘذﯾرﻧد و اﯾﻣﺎن ﺑﯾﺎورﻧد .اﻣﺎ دﯾﮕران ﻓﻘط در ﭘﺷت آﻧﭼﮫ ﺷﮏ و ﺗردﯾد ﻣﯽﺧواﻧﻧد،
ﺧود را ﭘﻧﮭﺎن ﻣﯽﮐﻧﻧد ﺗﺎ از آﻧﭼﮫ ﺑﮫ ﺧوﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ﺣﻘﯾﻘت دارد ،اﺟﺗﻧﺎب ﻧﻣﺎﯾﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺗﻌﺎرﯾف
درﺑﺎرۀ ﺷﻣﺎ ﺻﺎدق اﺳت ،ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﻧﻘطﮥ ﺷروع ﺑرای ھﻣﮥ اﻓرادی ﮐﮫ ﺧدا را زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽﺑرﻧد ،ھﻣﯾﻧﺟﺎﺳت.
ﺑﺎ ﺧدا ﺻﺎدق ﺑﺎﺷﯾد! ﺗوﻣﺎ درﻣورد ﺷﮏ ﺧود ﺻﺎدق ﺑود و ﺧدا ھرﭼﮫ ﻧﯾﺎز داﺷت ،ﺑراﯾش اﻧﺟﺎم داد.
"...آﻧﮕﺎه ﮐﮫ ﻣرا ﺑﺟوﯾﯾد ،ﻣرا ﺧواھﯾد ﯾﺎﻓت؛ اﮔر ﻣرا ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ دل ﺧود ﺑﺟوﯾﯾد) ".ارﻣﯾﺎ ( 13 :29
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ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺟﺎش ﻣﮏدا ِول ،ﺷواھد رﺳﺗﺎﺧﯾز )ﺧدﻣﺎت ﺟﺎش ﻣﮏداول1992 ،؛
 .(http://www.leaderu.com/everystudent/easter/articles/josh2.html) .(2006ﺑرداﺷت  27ﻧواﻣﺑر
.2006
• ﻣﺗﯾو ﺟﯽ .ﺳﻠﯾﮏ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺳﺗﻧد رﺳﺗﺎﺧﯾز) .از ﻣﺗﯾو ﺟﯽ.ﺳﯾﻠﮏ.(2003-1996 ،
) .(http://www.carm.org/diff/table_resurrection.htmﺑرداﺷت  30ﻧواﻣﺑر . 2006
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)آﯾﮥ  (14و اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ،ھم وﻋظ ﻣﺎ ﺑﺎطل اﺳت ،ھم اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ.
)آﯾﮥ  (15ﺑﻌﻼوه ،ﺑرای ﺧدا ﺷﺎھدان دروﻏﯾن ﻣﺣﺳوب ﻣﯽﺷوﯾم ،زﯾرا درﺑﺎرۀ او ﺷﮭﺎدت دادهاﯾم ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ
را از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﯾزاﻧﯾد ،ﺣﺎل آﻧﮑﮫ اﮔر ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﻣﯽﺧﯾزﻧد ،ﭘس ﺧدا او را ﺑرﻧﺧﯾزاﻧﯾده اﺳت.
)آﯾﮥ  (16زﯾرا اﮔر ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﻣﯽﺧﯾزﻧد ،ﭘس ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت.
)آﯾﮥ  (17و اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ،اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎطل اﺳت و ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود ھﺳﺗﯾد.
)آﯾﮫ  (18ﺑﻠﮑﮫ آﻧﺎن ﻧﯾز ﮐﮫ در ﻣﺳﯾﺢ ﺧﻔﺗﮫاﻧد ،از دﺳت رﻓﺗﮫاﻧد.
ّ
)آﯾﮥ  (19اﮔر ﺗﻧﮭﺎ در اﯾن زﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﻣﯾدوارﯾم ،ﺣﺎل ﻣﺎ از ھﻣﮥ دﯾﮕر آدﻣﯾﺎن رﻗتاﻧﮕﯾزﺗر اﺳت.
1-ﻗرﻧﺗﯾﺎن 19-14 :15

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در ﻣﺗن ﺑﺎﻻ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﭘوﻟس رﺳول ﺑﺎ ﺑﯾﺎﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻗوی ،ﺑر اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧد .ﭘوﻟس ﺑﮫ
دﻗت ﻣوﺿوع را ﻣوﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و ﻣﯽﮔوﯾد اﮔر ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،دﺳﺗﮑم ﺷش ﻣوﺿوع
ﺻﺣت ﺧواھد داﺷت:
 .1ﻣوﻋظﮥ ﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﻋﯾﺳﯽ و ﭘﯾﺎم او ﺑﺎطل اﺳت )آﯾﮫ (14
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.2
.3
.4
.5
.6

اﯾﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ و ﭘﯾﺎم او اﺳﺎﺳﯽ ﻧدارد و ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﯽارزش اﺳت )آﯾﮫ (16 ،14
ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺎم ﻋﯾﺳﯽ را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧﻧد ،دروﻏﮕو و ﺷﺎھدان ﻋﻠﯾﮫ ﺧدا ،ﯾﻌﻧﯽ اﺳﺎﺳﺄ ﮐﻔرﮔو ھﺳﺗﻧد
)آﯾﮫ (15
ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﻧوﻣﯾداﻧﮫ در ﺑﻧد ﻗدرت ﮔﻧﺎه ھﺳﺗﯾم )آﯾﮫ (16
ھﻣﮫ ﻣﺎ ﻣﺣﮑوم ﺑﮫ ﻣرگ ھﺳﺗﯾم و ﻣرگ ﺗﺎ اﺑد ﻣﺎ را از ﻋزﯾزاﻧﻣﺎن ﺟدا ﻣﯽﮐﻧد )آﯾﮫ (18
اﮔر ﺑﮫ ﯾﮏ دروغ اﻣﯾد ﺑﺳﺗﮫ و زﻧدﮔﯾﻣﺎن را وﻗف آن ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ،اﻓراد رﻗتاﻧﮕﯾزی ﺑﯾش ﻧﯾﺳﺗﯾم )آﯾﮫ
( 19

داﻧشآﻣوﺧﺗﮕﺎن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از زﻣﺎن ﭘوﻟس ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد ﮐردهاﻧد ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺻﻠﯾب
ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد ﻓﻘط ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﺎ رﺳﺗﺎﺧﯾزش اداﻣﮫ ﯾﺎﺑد! در اﯾن درس ،و درس ﺑﻌد ﺑﺎ ﻧﮕﺎھﯽ
ﻣﺑﺳوط ﺑﮫ ﺑﺣث و اﺳﺗدﻻل ﭘوﻟس ،ﺑﮫ اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣﯽﭘردازﯾم.
ﻣوﻋظﮥ ﭘوﻟس ،ھﻣﺎﻧطوری ﮐﮫ ﺑﮫ او و ﺳﺎﯾر رﺳوﻻن )ﺣﻠﻘﮥ داﺧﻠﯽ ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ( آﺷﮑﺎر ﺷد ،ﺗﻣﺎﻣﺄ ﺑر
اﺳﺎس آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐرد ،اﺳﺗوار ﺑود .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎرھﺎ ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﺳﮫ روز ﭘس از ﺑرﺻﻠﯾب ﺷدن ،از
ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧواھد ﺧﺎﺳت 1.اﮔر ﺳﺧن ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﺳﺎﺧﺗﮕﯽ ﺑود ،ھرﭼﮫ ﻣﯽﮔﻔت ﻣورد ﺷﮏ
و ﺗردﯾد ﻗرار ﻣﯽﮔرﻓت و ﺑدﺗر از آن ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت ﺧدا ﺑﺎﺷد ،ﭼون ﺧدا دروغ ﻧﻣﯽﮔوﯾد.
در دﻧﺑﺎﻟﮥ اﯾن اﺳﺗدﻻل ،اﮔر ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ دروغ اﯾﻣﺎن ﻣﯽآوردﯾم ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾﻣﺎﻧﻣﺎن ﺑﺎطل و ﺑﯽارزش ﺑود ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑرای اﻧﺟﺎم ﭼﻧﯾن ﮐﺎر ﺑﯽﻣﺎﯾﮫای ،رﻗتاﻧﮕﯾز ﺑودﯾم .در طول زﻣﺎن ،ﻣردم از ﺧودﮔذﺷﺗﮕﯽھﺎی زﯾﺎدی ﮐردهاﻧد،
در ﺳﺧﺗﯽھﺎ ﭘﺎﯾداری ﻧﻣودهاﻧد و ﺑﺧﺎطر اﯾﻣﺎﻧﺷﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺗﺣﻣل ﻣرﮔﮭﺎی ﺑﯽرﺣﻣﺎﻧﮫای ﺷدهاﻧد 2.اﮔر ﻋﯾﺳﯽ
از ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود ،آﻧﮕﺎه ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﺑﺧﺎطر ھﯾﭻ ﺑود! ﺑﻌﻼوه ،اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﭼﻧﯾن دروﻏﯽ ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ اﯾن
ﻣردﻣﺎن را ﺑﮫ ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎﻧﯽ رﻗتاﻧﮕﯾز ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ اﻓرادی ﺗﺑﮫﮐﺎر ﺗﺑدﯾل ﻣﯽﮐرد.
اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺳﯽ ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧد ،آﻧﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎم او ﻣوﻋظﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد ،از دو ﺟﮭت ﺗﻘﺻﯾرﮐﺎرﻧد.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺑﺎﻻ دﯾدﯾم ،آﻧﮭﺎ ﻣﻘﺻر ﺑﮫ ھداﯾت دﯾﮕران ﺑﮫ ﺑﯾراھﮫاﻧد ،و ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻘﺻﯾرﮐﺎرﻧد.
از درس  ،49ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾد ﮐﮫ رھﺑران دﯾن ﯾﮭود ،ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﺎری را اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ﯾﻌﻧﯽ
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
ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود ،آﻧﮕﺎه ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺷﺎرت او را اﻋﻼم ﻣﯽﮐردﻧد ،اﺳﺎﺳﺄ در ﮔﻧﺎه ﮐﻔرﮔوﯾﯽ ﺷرﯾﮏ ﺑودﻧد.
در ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ﻣﻔﮭوﻣﯽ ﻧﮭﻔﺗﮫ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﻧﮑردهاﯾم ،اﻣﺎ ﻋﻣﯾﻘﺄ ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت اﺳت .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ
اﻋﺗﺑﺎرش را از دﺳت ﺑدھد ،آﻧﮕﺎه ﺷﯾطﺎن ﭘﯾروزﻣﻧد ﺑﯾرون ﻣﯽآﯾد و ﻗدرﺗش ھﻣﭼﻧﺎن ﺷﮑﺳتﻧﺎﭘذﯾر ﺧواھد
ﻣﺎﻧد.
اﮔر اﯾن طرز ﺗﻔﮑر ﺑﮫ ﻧظر ﺷﻣﺎ ﺑﯾش از اﻧدازه ﺳﯾﺎهﻧﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽآﯾد ،ﻣﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﭘوﻟس در 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن :15
 19-14دﻗﯾﻘﺄ ﻣﯽﺧواھد ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻣوﺿوع ﺑرﺳد .اﮔر ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﻣرگ ﭼﯾره ﻧﺷده ﺑﺎﺷد ،ﭘس دﯾﮕر اﻣﯾدی
ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯾﺳت! اﻣﺎ ﺳﺗﺎﯾش ﺑر ﺧدای ﻗﺎدر ﻣﺗﻌﺎل ،ﻓرﻣﺎﻧروای آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن ،زﯾرا ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت! اﮔر
ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﻻزم ﻣﯽآﯾد ،ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر درس ﻗﺑل را درﻣورد اﺛﺑﺎت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻣرور ﮐﻧﯾد و ﺑﮕذارﯾد در وﺟودﺗﺎن
ﺟﺎ ﺑﯾﻔﺗد.
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ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺑﮫ ﻧظرﺗﺎن ﺑﯾش از اﻧدازه اﺳﺗدﻻل ﭘوﻟس را در ﻣورد اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﺑزرﮔﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐردﯾم؟
دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟
• ﺑﮫ ﻏﯾر از ﻋﯾﺳﯽ ،ھﯾﭼﮑدام از ﭘﺎﯾﮫﮔذاران اﯾﻣﺎنھﺎی دﯾﮕر ،از ﻣردﮔﺎن ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫاﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﺟرﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ،وﻗﺗﯽ ﻣردم درﺑﺎرۀ ادﯾﺎن ﺟﮭﺎن ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﯾﺎ اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ھرﮔز ﻣورد ﺑﺣث ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد؟
دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽ ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت؟
• آﯾﺎ اﯾن درس ﺑﮫ ھر ﺻورت ،ﺗﺄﺛﯾری در دﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز داﺷﺗﮫ اﺳت؟ ﮐﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
1ﭘطرس  15 :3ﻣﯽﮔوﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ھﻣواره آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم ﺗﺎ ھر ﮐس دﻟﯾل اﻣﯾدی را ﮐﮫ در ﻣﺎﺳت ﺑﭘرﺳد ،او
را ﭘﺎﺳﺦ ﮔوﯾﯾم ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﻧرﻣﯽ و ﺑﺎ اﺣﺗرام .اﻟﺑﺗﮫ ،اﻣﯾدی ﮐﮫ در ﻣﺎ وﺟود دارد ،ھﻣﺎﻧﺎ ﻋﯾﺳﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ھﻣﺎﻧطور
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.
اﮔر ھﻣﭼﻧﺎن ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺷﮑوک ھﺳﺗﯾد ،درس ﮔذﺷﺗﮫ را ﻣرور ﮐﻧﯾد و ﺑرﺧﯽ از اطﻼﻋﺎت
ﻓﮭرﺳت ﺷده در زﯾر ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﯾﺷﺗر را ﺑررﺳﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ارزﺷش را دارد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﺑﺎب دِﻓﯾﻧﺑﺎو ،اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز.(http://www.bible.org/page.php?page_id=547) .(2006 ،(© bible.org) .
ﺑرداﺷت  28ﻧواﻣﺑر .2006
• رﺳﺗﺎﺧﯾز

)Christ

for

Crusade

Campus

©،

) .(http://www.face.org/jesus/muscle.htmlﺑرداﺷت  28ﻧواﻣﺑر . 2006

ﮐﺎﻧﺎدا،

.(2002-1997

)AllAboutJesusChrist.org

• ﭘوﻟس درﺑﺎرۀ رﺳﺗﺎﺧﯾر ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد؟
(http://www.allaboutjesuschrist.org/what-does-paul-say-about-theresurrection-of-jesus-faq.htm.(2006
ﺑرداﺷت  29ﻧواﻣﺑر .2006

©- 2002 ،

• رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ .(2006-2002 ،© AllAboutJesusChrist.org) .
) .(http://www.allaboutjesuschrist.org/jesus-resurrection.htmﺑرداﺷت  29ﻧواﻣﺑر . 2006
• اﻧدرو ﻧﺎﯾت ،آﻣرزﯾده ﻧﺷده :ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑدون ﻋﯾد رﺳﺗﺎﺧﯾز) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ.(2006-1997 ،
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/egrace-read/138/ﺑرداﺷت 1دﺳﺎﻣﺑر . 2006
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اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز – ﺑﺧش 2
ﻓﺻل  11درس 58

و اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ،اﯾﻣﺎن ﺷﻣﺎ ﺑﺎطل اﺳت و ﺷﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود ھﺳﺗﯾد.
1-ﻗرﻧﺗﯾﺎن 17 :15

)آﯾﮫ  (4ﭘس ﺑﺎ ﺗﻌﻣﯾد ﯾﺎﻓﺗن در ﻣرگ ،ﺑﺎ او دﻓن ﺷدﯾم ﺗﺎ ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮥ ﺟﻼل ﭘدر ،از ﻣردﮔﺎن
ﺑرﺧﯾزاﻧﯾده ﺷد ،ﻣﺎ ﻧﯾز در زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾﻧﯽ ﮔﺎم ﺑردارﯾم) .آﯾﮫ  (5ﭘس اﮔر در ﻣرﮔﯽ ھﻣﭼون ﻣرگ او ،ﺑﺎ وی
ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺷدهاﯾم ،ﺑﮫ ﯾﻘﯾن در رﺳﺗﺎﺧﯾزی ھﻣﭼون رﺳﺗﺎﺧﯾز او ﻧﯾز ﺑﺎ او ﯾﮕﺎﻧﮫ ﺧواھﯾم ﺑود) .آﯾﮫ  (6زﯾرا ﻣﯽداﻧﯾم
آن اﻧﺳﺎن ﻗدﯾم ﻣﺎ ،ﺑﺎ او ﺑر ﺻﻠﯾب ﺷد ﺗﺎ ﭘﯾﮑر ﮔﻧﺎه درﮔذرد و دﯾﮕر ﮔﻧﺎه را ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧﯾم) .آﯾﮫ  (7ﭼون آن ﮐﮫ
ﻣرده اﺳت ،از ﮔﻧﺎه آزاد ﺷده اﺳت.
-روﻣﯾﺎن 7-4 :6

 ...در ﺗﻌﻣﯾد ،ﺑﺎ او ﻣدﻓون ﮔﺷﺗﯾد و ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻗدرت ﺧدا ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ را از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﯾزاﻧﯾد ،ﺑﺎ او زﻧده
ﺷدﯾد.
ﮐوﻟﺳﯾﺎن 12 :2ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ در ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﺷد ،ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺗﺎزه اﺳت .ﭼﯾزھﺎی ﮐﮭﻧﮫ درﮔذﺷت؛ ھﺎن ،ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺗﺎزه ﺷده اﺳت!
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2-ﻗرﻧﺗﯾﺎن 17 :5

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﭘوﻟس رﺳول درﺑﺎرۀ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ در 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  19-14 :15ﻧوﺷﺗﮫ اﺳت،
ﭘرداﺧﺗﯾم .در درس ﺣﺎﺿر ﺑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن درﺑﺎرۀ رﺳﺗﺎﺧﯾز اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯾم ،و ﮐﺎر را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از آﯾﺎت ھﻣﺎن
ﻣﺗن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻧﯾم .در آﯾﮫ  ،17در ﺑﺎﻻ ،ﭼﻧﯾن ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﻧﺧﺎﺳﺗﮫ ،ﭘس ﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن در ﮔﻧﺎھﺎن
ﺧود ھﺳﺗﯾم .ﺑﯾﺎﯾﯾد ھﻣﯾن ﻧﮑﺗﮥ دﻗﯾﻖ را ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮑﺎوﯾم.
از درس  18ﺑﮫ ﯾﺎد دارﯾد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ﭘس از آدم ،ھﻣﮥ اﻓراد را آﻟوده ﮐرده اﺳت .ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم اﯾن طرز ﻓﮑر
را دارﻧد ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﺑﺎ ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺧوب و ﺑﮭﺗر ﺷدن روزﺑﮫروز ،ﺧودﺷﺎن را از ﺷر ﮔﻧﺎه ﺧﻼص ﮐﻧﻧد.
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﻧﻣﯽدھد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﮔوﯾد ﺗﻧﮭﺎ راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﺣﮑوم ﮐردن آن و ﺑﮫ ﻣرگ ﺳﭘردﻧش
اﺳت )روﻣﯾﺎن  ،(13 :8و اﯾن ھﻣﺎن ﮐﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ﻣرﮔش ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد.
و اﻣﺎ از روﻣﯾﺎن  6-5 :6در ﺑﺎﻻ ،ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺻﻠوب ﺷد ،ﺷﻣﺎ )وﺟود ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﻣﺎ( ﻧﯾز
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ او ﻣﺻﻠوب ﮔﺷﺗﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑر اﯾن ﻣﻔﮭوم ﺗﺄﻣل ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺧوب اﺳت اﯾن را ﺑﮫ ذھﻧﺗﺎن ﺑﺳﭘﺎرﯾد ﮐﮫ
ﭼون ﺧدا ﻣﺣدود ﺑﮫ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻧﯾﺳت ،آﻧﭼﮫ او در زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳﺎﻧد ،ﻣﺣدودﯾﺗﮭﺎی ﻣﻌﻣول
زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻧدارد .ﻟذا ،ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ،ھرﭼﻧد اﮐﻧون ﻧﺗواﻧﯾد ﮐﺎﻣﻸ اﯾن ﻣﻌﻧﺎ را درک ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎوﺟود اﯾﻧﮑﮫ
ﺷﻣﺎ ھﻧوز ﻣﺗوﻟد ﻧﺷده ﺑودﯾد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺧود ﺑر ﺻﻠﯾب ﺑُرد.
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﻧﯾز اھﻣﯾت دارد ﮐﮫ اﺳﺗﻔﺎدۀ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از اﺻطﻼح اﻧﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽ )اﻧﺳﺎﻧﯾت ﮐﮭﻧﮫ( ،اﺷﺎره
ﺑﮫ اﯾن دارد ﮐﮫ ﭘﯾش از اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ در ﭘرداﺧت ﺑﮭﺎی ﮔﻧﺎه ﺷﻣﺎ و آﺷﺗﯽ دادﻧﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا ،ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﮐﺳﯽ
ﺑودﯾد .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ دﯾﮕر" ،اﻧﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽ" اﺷﺎره ﺑﮫ ﺷﺧﺻﯾت ﺷﻣﺎ ﺗﺣت ﺗﺎوان و ﻗدرت ﮔﻧﺎه دارد .ﭘس وﻗﺗﯽ ﺑﺎ
دﻗت آﯾﺎت  6و  7را ﻣﯽﺧواﻧﯾم ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﺳﺎﻧﯾت ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﻣﺎ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﻣﺻﻠوب ﺷد ،ﺗﺎ "ﭘﯾﮑر ﮔﻧﺎه
درﮔذرد" ،ﺗﺎ ﺷﻣﺎ "دﯾﮕر ﮔﻧﺎه را ﺑﻧدﮔﯽ ﻧﮑﻧﯾد" .ﺧدا ﺑﺎ ﺑردن ﺷﻣﺎ )اﻧﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽ ﺷﻣﺎ( ﺑﮫ ﮔور ،ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ
ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﺎ اداﻣﮥ ﻣطﻠب در آﯾﮫ " :7ﭼون آن ﮐﮫ ﻣرده اﺳت ،از ﮔﻧﺎه آزاد ﺷده اﺳت ".آزادی از ﻗدرت ﮔﻧﺎه
ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ُﻣرده ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧدن در ﮔور ھﯾﭻ ﺟﻧﺑﮥ ﺧوﺑﯽ ﻧدارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺣﺎﺋز اھﻣﯾت
ﻓراوان اﺳت!
در روﻣﯾﺎن  5 :6و ﮐوﻟﺳﯾﺎن  12 :2ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﮫ ﻓﻘط ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺻﻠوب ﺷدﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﺎ او رﺳﺗﺎﺧﯾز ھم ﮐردﯾم ،ﺑرﺧﺎﺳﺗﯾم ﺗﺎ در "زﻧدﮔﯽ ﻧوﯾﻧﯽ" ﮔﺎم ﺑردارﯾم )روﻣﯾﺎن  !(4 :6و از 2ﻗرﻧﺗﯾﺎن :5
 ،17درﻣﯽﯾﺎﺑﯾم ﮐﮫ اﮔر در ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺎﺷﯾم )در او ﭘﻧﺎه ﮔرﻓﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾم( ،ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺗﺎزه ھﺳﺗﯾم؛ ﭼﯾزھﺎی ﮐﮭﻧﮫ درﮔذﺷت!
اﮔر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫاﯾد ،آﻧﮕﺎه اﻧﺳﺎن ﻗدﯾﻣﯽﺗﺎن )ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﺑﻸ ﺑودﯾد( ھﻧوز در ﮔور اﺳت ،و ﺷﻣﺎ
ﺷﺧﺻﯽ ﺟدﯾد ،ﺑﺎ ھوﯾﺗﯽ ﺟدﯾد در ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﯾد!
ﺷﺎﯾد ﺑﺎ ﺧود ﺑﮕوﯾﯾد" :اﻣﺎ ﯾﮏ دﻗﯾﻘﮥ ﺻﺑر ﮐن ﺑﺑﯾﻧم ،ﻣن ﮐﮫ ھﻧوز ﺑﺎ ﮔﻧﺎه در ﮐﺷﻣﮑش ھﺳﺗم .ﭘس ﭼطور
ﻣﯽﺗواﻧم ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻣرده ﺑﺎﺷم؟" ﭘوﻟس رﺳول در روﻣﯾﺎن  8-7ﻋﻣﯾﻘﺄ ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺳﺋوال ﻣﯽﭘردازد .او اﺳﺎﺳﺄ
ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﮔﻧﺎه ھﻧوز در ﺟﺳم ﺷﻣﺎ وﺟود دارد )روﻣﯾﺎن  ،(23-18 :7اﻣﺎ دﯾﮕر ﻧوﻣﯾداﻧﮫ ﺗﺣت ﺗﺳﻠط
آن ﻧﯾﺳﺗﯾد )روﻣﯾﺎن  .(12 :8اﮐﻧون آزادﯾد ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻗدرت ﺧدا ﮐﮫ در وﺟودﺗﺎن اﺳت ،ﺑﺎ ﭘﯾروزی ﺑر ﮔﻧﺎه
زﻧدﮔﯽ ﮐﻧﯾد .اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﮫ ﺧﺎطر رﺳﺗﺎﺧﯾز ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر اﺳت!
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رﺳﺗﺎﺧﯾزی ﮐﮫ در روﻣﯾﺎن  6-4 :6ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐردﯾم اﺳﺎﺳﺄ ،رﺳﺗﺎﺧﯾز روﺣﺎﻧﯽ اﺳت؛ و ﺑراﺳﺎس آن ﻣﺎ ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﮔﻧﺎه ﻣردهاﯾم ،و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺧدا زﻧده ﮔﺷﺗﯾم )روﻣﯾﺎن  .(11 :6ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ روزی
ھﻣﮥ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردهاﻧد ،ﺑدﻧﺷﺎن واﻗﻌﺄ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺧواھد ﮐرد و ﺑدﻧﯽ ﺟدﯾد درﺳت ﻣﺎﻧﻧد ﻋﯾﺳﯽ
درﯾﺎﻓت ﺧواھﻧد ﻧﻣود )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  (53-50 :15ﮐﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮔﻧﺎه ﻓﺎﺳد ﻧﺷده اﺳت .اﯾن ﺑدن رﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐرده
ﻗﺎدر اﺳت ﺗﺎ اﺑد در آﺳﻣﺎن ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ اداﻣﮫ دھد )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  .(44- 40 :15ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽﮐﻧﯾم ،اﯾن
اﻣر ﺑواﺳطﮥ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﮐﮫ ﭘﯾﺷرو ﻣﺎﺳت ،اﻣﮑﺎنﭘذﯾر ﺧواھد ﺑود!
ﭘس رﺳﺗﺎﺧﯾز ﭼﮫ اھﻣﯾﺗﯽ دارد؟ ﺑﮫ طور ﺧﻼﺻﮫ ،ﺻﻠﯾب ﻋﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﺟرﯾﻣﮥ ﮔﻧﺎه آزاد ﮐرد .اﻣﺎ
رﺳﺗﺎﺧﯾز روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺎ را از ﻗدرت ﮔﻧﺎه آزادی ﺑﺧﺷﯾد .و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺧﺎطر
ﻋﯾﺳﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﻣﺎ را از ﺣﺿور ﮔﻧﺎه آزاد ﻣﯽﮐﻧد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ اﯾن درس ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﺑﮭﺗر ﻓﮭﻣﯾدن ﻣﻌﻧﯽ 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  17 :15ﮐﮫ در اﺑﺗدای درس آﻣده ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ
ﮐرده اﺳت؟ اﮔر ﭼﻧﯾن ﺑوده ،ﮐﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد .وﮔرﻧﮫ ،ﺗوﺿﯾﺢ دھﯾد ﮐﮫ ﮐدام ﻗﺳﻣت را ﻧﻔﮭﻣﯾدهاﯾد؟
• آﯾﺎ دﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اھﻣﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ،در طﯽ اﯾن ﭼﻧد درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺗﻐﯾﯾری ﮐرده اﺳت؟ ﺗوﺿﯾﺢ
دھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
اﯾن درس "ﮔوﺷت" روﺣﺎﻧﯽ زﯾﺎدی را در ﺧود داﺷت .اﮔر ھﻧوز ﺧوب آن را ھﺿم ﻧﮑردهاﯾد ،ﮐﻣﯽ ﺑﮫ ﺟوﯾدن
اداﻣﮫ دھﯾد! ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ دﻋﺎ آن را ﻣرور ﮐﻧﯾد .وﻗﺗﯽ را ﺑﮫ ﺧواﻧدن روﻣﯾﺎن ﺑﺎﺑﮭﺎی  7 ،6 ،5و  8اﺧﺗﺻﺎص
دھﯾد .ﻣراﺟﻌﯽ را ﮐﮫ در زﯾر آورده ﺷده ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد .ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﮐﮫ در ﺑراﺑر ﺷﻣﺎﺳت ،ﻗدرت آزاد ﮐردﻧﺗﺎن را
ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﮐﮫ ھرﮔز ﺗﺻور ﻧﻣﯽﮐردﯾد ،دارد!

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
ﭘﺎﯾﭘر ،اﻣﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت ،ﺷﻣﺎ دﯾﮕر در ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن ﻧﯾﺳﺗﯾد )ﻣوﻋظﮫ روز ﻋﯾد ﻗﯾﺎم ،ﯾﮑﺷﻧﺑﮫ
• ﺟﺎن ِ
.(2006
ﮔﺎد،
دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ
)ﺧدﻣﺎت
.(1994
آورﯾل
3
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/870_But_Christ_Has_Been_Rais

) .ed_You_Are_Not_Still_In_Your_Sins/ﺑرداﺷت  29ﻧواﻣﺑر . 2006

دﯾﺳﮑﺎوری ،ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
• ِری ﺳﯽ .ﺳﺗِد َﻣن ،روﻣﯾﺎن )ﺳری ) .(1اﻧﺗﺷﺎرات
ِ
ِﭘﻧﯾﻧﺳوﻻ .(http://www.pbc.org/library/series/4518) .(1963-1962 ،ﺑرداﺷت  30ﻧواﻣﺑر . 2006
اﯾن ﺳری از ﻣوﻋظﺎت ری ﺳﯽ ﺳﺗدﻣن ،ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻋﻣﯾﻘﺗر روﻣﯾﺎن ﺑﺳﯾﺎر ارزﺷﻣﻧد اﺳت،
ﻣﺧﺻوﺻﺄ ﺑررﺳﯽ روﻣﯾﺎن  8-5ﮐﮫ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ھﻣﯾن درس اﺳت.
• ﺑﯾل ﮔﯾﻠﮭﺎم ،ﮐﺎﻣﻸ آﻣرزﯾده ﺷدهاﯾم) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ.(2006-1997 ،
) .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/totally-forgiven/ﺑرداﺷت  1دﺳﺎﻣﺑر .2006
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• ﺑﯾل ﮔﯾﻠﮭﺎم ،رازی ﮐﮫ دﻧﯾﺎ آن را ﺑﺧوﺑﯽ ﺣﻔظ ﮐرده اﺳت) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ- 1997 ،
 .(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/best-kept-secret/) .(2006ﺑرداﺷت  1دﺳﺎﻣﺑر . 2006
• ﺑﯾل ﮔﯾﻠﮭﺎم ،ﺗﺿﻣﯾن ﻣﺎداماﻟﻌﻣر .اﻧﺗﺷﺎرات ھﺎروﺳت ھﺎوس1993 ،

اﻟﮭﺎم ﮔرﻓﺗن از رﺳﺗﺎﺧﯾز
ﻓﺻل  11درس 59

ﺳﭘﺎس ﺑر ﺧدا و ﭘدر ﺧداوﻧد ﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﮐﮫ از رﺣﻣت ﻋظﯾم ﺧود ﻣﺎ را ﺑﮫواﺳطﮥ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
از ﻣردﮔﺎن ﺗوﻟدی ﺗﺎزه ﺑﺧﺷﯾد ،ﺑرای اﻣﯾدی زﻧده.
1-ﭘطرس 3 :1

...ﺑرای ﺧدا ھﻣﮫﭼﯾز ﻣﻣﮑن اﺳت.

-ﻣﺗﯽ 26 :19

ﺳرﺑﺎزان ﭘس از اطﻣﯾﻧﺎن از ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ ،اﺟﺎزه دادﻧد ﺟﺳد او از ﺻﻠﯾب ﭘﺎﯾﯾن آورده ﺷود .ھﻧﮕﺎم ﻏروب
ﺟﺳد را در ﻣﻘﺑرهای ﻧﮭﺎدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻧﮕﯽ ﺑزرگ ،درﮔﺎه آن ُﻣﮭر ﺷد .ﺑﮫ اﺻرار رھﺑران دﯾﻧﯽ ،ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﮫ
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ از ﻣﻘﺑره ﮔﻣﺎﺷﺗﮫ ﺷدﻧد .آن زﻣﺎن ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را دوﺳت ﻣﯽداﺷﺗﻧد ،ﺑﺎ ﺳردرﮔﻣﯽ و ﻓﻘدان
ﺑزرﮔﯽ ھﻣراه ﺑود.
در ﺳﭘﯾدهدم روز ﺳوم ﭘس از ﺑرﺻﻠﯾب ﺷدن ﻋﯾﺳﯽ ،ﮔروھﯽ از زﻧﺎن ﺑﮫ دﯾدن ﻣﻘﺑره رﻓﺗﻧد.
آﻧﮭﺎ اوﻟﯾن ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻧﺑودﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﺟﺎ رﻓﺗﻧد .ﭘﯾﺷﺗر ،ﻓرﺷﺗﮥ ﺧدا از آﺳﻣﺎن ﻓرود آﻣده ﺑود .ﺳرﺑﺎزاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﻘﺑره
ﻧﮕﮭﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐردﻧد ،از ﺗرس ﻣﯾﺧﮑوب ﺷدﻧد ،و آن ﻓرﺷﺗﮫ ﺳﻧﮕﯽ ﮐﮫ ورودی ﻣﻘﺑره را ﺑﺳﺗﮫ ﺑود ،ﺑﮫ ﮐﻧﺎری
ﻏﻠﺗﺎﻧﯾد.
ﻣﻘﺑره ﺧﺎﻟﯽ ﺑود! ﻋﯾﺳﯽ درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﻋده داد ،از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳﺗﮫ ﺑود!
اﻣﯾد ،ﻓﺻل 11173

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﭼﻧد درس ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت "ﮔوﺷﺗﯽ" درﺑﺎرۀ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ اﺧﺗﺻﺎص ﯾﺎﻓت .اﮐﻧون ﺑﯾﺎﯾﯾد آﻧﭼﮫ
در آن دروس ﺑﮫ آن ﭘرداﺧﺗﯾم ،ﺑرای ﺷﺧص ﺧودﻣﺎن ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺑﻧدﯾم .ﺑﺎ ﺧواﻧدن رواﯾت اﻣﯾد در ﺑﺎﻻ ،و ﻣد ٌ
ﻧظر داﺷﺗن آﻧﭼﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل آﻣوﺧﺗﮫاﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ﺧودﺗﺎن را ﺟﺎی دوﺳﺗداران ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮕذارﯾد .ﺑرای آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ را ﻋزﯾز ﻣﯽداﺷﺗﻧد ،آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺳردرﮔﻣﯽ و ﻓﻘدان ﺑزرﮔﯽ ھﻣراه ﺑود.
ﻋﯾﺳﯽ دل و ذھن ﭘﯾرواﻧش را ﭘُر از اﻣﯾد و آرزو )روﯾﺎ( ﮐرده ﺑود .او ﻓﻘط ﯾﮏ رھﺑر دﯾﻧﯽ ﻣﺣﺑوب ﻋوام
ﻧﺑود ﮐﮫ در ﻣﻘﺑرهای ﻣدﻓون ﺷده ﺑﺎﺷد ،او ﮐﺳﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ آﻧﮭﺎ ﻣﻌﻧﯽ و ھدف ﺑﺧﺷﯾد .وﻗﺗﯽ
از دﻧﯾﺎ رﻓت ،ﭼﯾزی در درون آﻧﮭﺎ ُﻣرد .دﻟﯾل آﻧﮭﺎ ﺑرای زﻧدﮔﯽ ،در ﭘس آن ﺳﻧﮓ ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ ﺑر درﮔﺎه ﻣﻘﺑره
ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﻣدﻓون ﮔﺷت.
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺷﺎھد ﻣرگ آرزوﯾﯽ ﺑودهاﯾد ﮐﮫ اﻟﮭﺎم ﺑﺧش زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺑود و ﺑﮫ آن ﻣﻌﻧﯽ ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد؟ ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﮔﻔﺗﮫ اﻧﺟﺎم آرزوﯾﺗﺎن ﻧﺎﻣﻣﮑن اﺳت ،ﯾﺎ ﺷراﯾط زﻧدﮔﯾﺗﺎن ﺗﻐﯾﯾر ﮐرده و دﯾﮕر ﻧﺗواﻧﺳﺗﮫاﯾد راھﯽ ﺑرای دﻧﺑﺎل
ﮐردن آن آرزو ﺑﯾﺎﺑﯾد .آن ﺗﻐﯾﯾر ھر ﭼﮫ ﺑوده ،ھﻣﮥ اﻣﯾد ﺷﻣﺎ را ﺑرای دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آرزوﯾﺗﺎن از ﺑﯾن ﺑرده اﺳت.
اﻟﺑﺗﮫ ،در اداﻣﮥ رواﯾت رﺳﺗﺎﺧﯾز ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﺧﺎﺳت و ﺑﺎ او اﻣﯾد ﻋزﯾزاﻧش ﻧﯾز دوﺑﺎره زﻧده ﺷد!
اﻣﺎ ﻓراﺗر از ھر اﻟﮭﯾﺎت ﯾﺎ اﺛﺑﺎت واﻗﻌﯾت ﺗﺎرﯾﺧﯽ رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ،اﯾن واﻗﻌﮫ ﻋﻣﯾﻘﺄ ﺟﻧﺑﮫای ﺷﺧﺻﯽ دارد.
ﺑﺧﺎطر رﺳﺗﺎﺧﯾز اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽداﻧﯾم ﺑرای ﺧدا ھﯾﭻ ﻏﯾرﻣﻣﮑﻧﯽ وﺟود ﻧدارد! ﻣﮭم ﻧﯾﺳت دﯾﮕران ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾﻧد،
ﯾﺎ ﺷراﯾط ﭼﻘدر ﺳﺧت و دﺷوار اﺳت ،ﺣﺗﯽ اﮔر ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد آرزوﯾﺗﺎن ﻣرده اﺳت ...ﺑرای ﺧدا ھﯾﭻ
ﻏﯾرﻣﻣﮑﻧﯽ وﺟود ﻧدارد! رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ از ﻣردﮔﺎن ﺑﮫ ﻗﻠب ﻧوﻣﯾد ،اﻣﯾد ﻣﯽﺑﺧﺷد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺗﺎﺑﺣﺎل ﻣرگ ﯾﮏ روﯾﺎ و آرزوی ﮔراﻧﺑﮭﺎ را ﺗﺟرﺑﮫ ﮐردهاﯾد؟ آن آرزو ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎﯾﯽ
داﺷت؟ ﭼرا از ﺑﯾن رﻓت؟ وﻗﺗﯽ از ﺑﯾن رﻓت ﭼﮫ اﺣﺳﺎﺳﯽ داﺷﺗﯾد؟ اﻣروز ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﭼﮫ
اﺣﺳﺎﺳﯽ دارﯾد؟
• آﯾﺎ ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻣﺎﻣﯽ در زﻧدﮔﯽ دارﯾد – ﭼﯾزی ﮐﮫ دﯾﮕر اﻣﯾدﺗﺎن را ﺑرای اﻧﺟﺎﻣش از دﺳت دادهاﯾد؟ ھرﭼﻧد
ھﻣﮥ آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﯾﺎ اﻣﯾدھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﻧﺗظر اﻧﺟﺎﻣﺷﺎن ھﺳﺗﯾم ،از ﺟﺎﻧب ﺧدا ﻧﯾﺳت ،اﻣﺎ اﯾن
دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ھر ﺟﮭت ﺑرای آرزوھﺎ و اﻧﺗظﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﻗﻠب ﻣﺎ ﮔذاﺷﺗﮫ ﻧﯾز ﻣﮑﺎن اﻣﯾدﺑﺧﺷﯽ ﻧﯾﺳت.
ﮔﺎھﯽ ﺑﺎﯾد آرزوﯾﯽ ﺑﻣﯾرد ،ﺗﺎ وﻗﺗﯽ دوﺑﺎره زﻧده ﻣﯽﺷود ،ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ دﺳت ﺧدا در ﮐﺎر ﺑوده و او ﺟﻼل
ﯾﺎﺑد .آﯾﺎ ﻣوردی در زﻧدﮔﯾﺗﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻧﯾﺎزﻣﻧد رﺳﺗﺎﺧﯾز اﺳت؟ آن ﻣورد ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﭘس از ﺧواﻧدن اﯾن درس ،ﺷﺎﯾد ﻻزم ﺑﺎﺷد وﻗﺗﯽ را ﺑﮫ ﺳﮑوت اﺧﺗﺻﺎص دھﯾد و در آن از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻗﻠﺑﺗﺎن ﺻﺣﺑت ﮐﻧد .ﺷﺎﯾد آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا در دﻟﺗﺎن ﻧﮭﺎده ،آﻧﻘدر ﻋﻣﯾﻖ دﻓن ﺷدهاﻧد ﮐﮫ دﯾﮕر اﺻﻸ
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ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد آﻧﮭﺎ را ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ از آﻧﮭﺎ دﺳت ﮐﺷﯾده ﯾﺎ ﻓراﻣوﺷﺷﺎن ﮐردهاﯾد ،اﻣﺎ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد :ھﯾﭻ ﻣﻘﺑرهای
آﻧﻘدر ﻋظﻣت ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻗدرت رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺧدا را در ﺧود ﻧﮕﺎه دارد! ﺑﮕذارﯾد ھﻣﯾن ﻗدرت ﺳﻧﮓ ﺗردﯾد
و ﺗرس ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮔوﺷﮫای ﺑﻐﻠﺗﺎﻧد ،و آرزوھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ،دوﺑﺎره زﻧده ﺷوﻧد .دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ
ﺣﻘﯾﻘت ﺧدا ،ﺣﻘﯾﻘت ﺷﻣﺎ ﮔردد.
ﺷﺎﯾد در ﻧظر ﮔرﻓﺗن دﻋﺎی زﯾر ﺑﮫ ﻋﻧوان دﻋﺎی ﻗﻠﺑﯽ ﺧودﺗﺎن ،ﺷﻣﺎ را ﯾﺎری ﺑدھد:
ﭘدر ﻗﺎدر ﻣﺗﻌﺎل،
ﻗدرﺗﯽ را ﮐﮫ ﺗو در رﺳﺗﺎﺧﯾز ﭘﺳرت ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن دادی ،دﯾدهام .ﺗو ﺑﮫ راﺳﺗﯽ ﺧدای ﻏﯾرﻣﻣﮑنھﺎ ھﺳﺗﯽ.
ﻣرگ و ﺧﺳﺎرت دل را ﻣﯽﺷﮑﻧد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :آﻣﯾن ،آﻣﯾن ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔوﯾم ،اﮔر داﻧﮥ ﮔﻧدم در ﺧﺎک
ﺑﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﻣﯽآورد" )ﯾوﺣﻧﺎ  .(24 :12ﭼﯾزی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﻣن
ﻧﯾﻔﺗد و ﻧﻣﯾرد ،ﺗﻧﮭﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧد؛ اﻣﺎ اﮔر ﺑﻣﯾرد ِ
ﻧﮭﺎﯾﯽ و ﻧوﻣﯾد ﮐﻧﻧده اﺳت ﺷﺎﯾد از دﯾد ﺗو اﯾﻧﭼﻧﯾن ﻧﺑﺎﺷد .ﻣن  ...................را از دﺳت دادهام ،وﻟﯽ ﭼون
ﺗو ﺧدای رﺳﺗﺎﺧﯾز ھﺳﺗﯽ ،اﻣﯾدم را ﺑﮫ ﺗو از دﺳت ﻧدادهام .ﺑﺧﺎطر ﻣﺣﺑت ﻋظﯾم ﺗوﺳت ﮐﮫ ﻣن اﯾﻧﺟﺎ در ﺣﺎل
دﻋﺎ ھﺳﺗم .رﺣﻣﺗﮭﺎی ﺗو ﺑﯽزوال اﺳت؛ آﻧﮭﺎ ھر ﺑﺎﻣداد ﺗﺎزه ﻣﯽﺷود) .ﻣراﺛﯽ  .(23-22 :3از ﺗو ﻣﯽﺧواھم
آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻧدﮔﯽ ﻣن ﺗو را ﺟﻼل ﻣﯽدھد ،دوﺑﺎره زﻧده ﮐﻧﯽ! ﻣﻘﺑرۀ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﻣن اﻣﯾدﺑﺧش
اﺳت ،و ﺑﮫ ﻣن دﻟﯾﻠﯽ ﻣﯽدھد ﺗﺎ ھر روز در زﻧدﮔﯾم ﺑﮫ ﺗو اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
دﯾﺳﮑﺎوری ،ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ِﭘﻧﯾﻧﺳوﻻ،
• ِری ﺳﯽ .ﺳﺗِد َﻣن ،اﻣﯾد زﻧده) .اﻧﺗﺷﺎرات
ِ
 .(http://www.raystedman.org/misc/3565.html) .(1995ﺑرداﺷت 1دﺳﺎﻣﺑر .2006
• َﻣﮑس ﻟوﮐﺎدو ،او ھﻧوز ﺳﻧﮕﮭﺎ را ﻣﯽﻏﻠﺗﺎﻧد .ﮔروه اﻧﺗﺷﺎرات دﺑﻠﯾو. 1999 ،1993 ،
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)آﯾﮫ  (44آﻧﮕﺎه ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :اﯾن ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑودم ،ﻣﯽﮔﻔﺗم؛ اﯾﻧﮑﮫ ﺗﻣﺎم آﻧﭼﮫ در ﺗورات
ﻣوﺳﯽ و ﮐﺗب اﻧﺑﯾﺎ و زﺑور درﺑﺎرۀ ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎﯾد ﺗﺣﻘﻖ ﯾﺎﺑد) ".آﯾﮫ  (45ﺳﭘس ،ذھن اﯾﺷﺎن را
روﺷن ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺗب ﻣﻘدس را درﯾﺎﺑﻧد) .آﯾﮫ  (46و ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔت" :ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ رﻧﺞ
ﺧواھد دﯾد و در روز ﺳوم از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧواھد ﺧﺎﺳت) ،آﯾﮫ  (47و ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺗوﺑﮫ و آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ھﻣﮥ
ﻗوﻣﮭﺎ ﻣوﻋظﮫ ﺧواھد ﺷد و ﺷروع آن از اورﺷﻠﯾم ﺧواھد ﺑود) .آﯾﮫ  (48ﺷﻣﺎ ﺷﺎھدان اﯾن اﻣور ھﺳﺗﯾد) .آﯾﮫ
 (49ﻣن ﻣوﻋود ﭘدر ﺧود را ﺑر ﺷﻣﺎ ﺧواھم ﻓرﺳﺗﺎد؛ ﭘس در اﯾن ﺷﮭر ﺑﻣﺎﻧﯾد ﺗﺎ آﻧﮕﺎه ﮐﮫ از اﻋﻠﯽ ﺑﺎ ﻗدرت
آراﺳﺗﮫ ﺷوﯾد".
-ﻟوﻗﺎ 49- 44 :24

او ذھن اﯾﺷﺎن را ﺑﺎز ﮐرد ﺗﺎ وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗﺎده ،در ﻧور آﻧﭼﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ اﻧﺑﯾﺎ در اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﺑﯾﺎن ﺷده
ﺑود ،درک ﮐﻧﻧد .ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﺑرای آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ،ﻻزم 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
ﺷده اﺳت .اﮐﻧون زﻣﺎن آن رﺳﯾده ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻧزد ﭘدر ﺑرود ،و ﻣﮑﺎﻧﯽ را در آﺳﻣﺎن ﺑرای ھﻣﮥ دوﺳﺗداراﻧش،
آﻣﺎده ﮐﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﯾرواﻧش وﻋده داد ﮐﮫ ﺑﮫ زودی روح ﺧدا ﺧواھد آﻣد و ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻗدرت ﻣﯽﺑﺧﺷد ﺗﺎ
راﺳﺗﯽ ،ﻣﺣﺑت و آﻣرزش او را ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد .ﭘس از ﮔﻔﺗن اﯾن ﻣطﺎﻟب ،ﻋﯾﺳﯽ از آﻧﺎن
ﺟدا ﮔﺷﺗﮫ ،ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﯾﺎن اﺑرھﺎ ﺻﻌود ﮐرد.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 11
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ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
وﻗﺗﯽ ﺣس ﻣﯽﮐﻧﯾم زﻣﺎن ﮐوﺗﺎه اﺳت ،ﮐﻠﻣﺎﺗﻣﺎن را ﺑﮫ دﻗت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐﻧﯾم .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،ﮐﻼم آﺧر ﻣﻌﻣوﻷ
اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗری دارد ،و ﺣﺗﯽ ﮐﻼﻣﯽ اﺳت ﮐﮫ زﻧدﮔﯽھﺎ را ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽدھد .ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از رﺳﺗﺎﺧﯾزش و ﭘﯾش
از ﺻﻌود ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ،وﻗت ﺑﺎارزﺷﯽ را ﺑﺎ ﭘﯾرواﻧش ﺻرف ﮐرد .در طول اﯾن ﻣدت ،ﺑراﯾﺷﺎن ﺗوﺿﯾﺢ داد:
• ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑراﯾش اﻓﺗﺎده اﺳت – ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﺿﯾﺢ داد ﮐﮫ ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز او ھﻣﮕﯽ ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﻧﻘﺷﮫای
ﺑود ﮐﮫ در ﮐﻼم ﺧدا ﭘﯾشﮔوﯾﯽ ﺷده اﺳت .ﻻزم ﺑود ﮐﮫ ﺑرای آﻣرزش ﮔﻧﺎه ﺑﻣﯾرد.
• ﺑﻌد از آن ﺑرای اﯾﺷﺎن ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺧواھد اﻓﺗﺎد – در ﺷب ﭘﯾش از ﺑرﺻﻠﯾب ﺷدن ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧزد ﭘدر ﻣﯽرود ﺗﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای اﯾﺷﺎن در آﺳﻣﺎن آﻣﺎده ﮐﻧد )ﯾوﺣﻧﺎ  .(3-2 :14اﻣﺎ اﯾن
وﻋده را ﻧﯾز داد ﮐﮫ ﻣددﮐﺎر )ﻣداﻓﻌﯽ( دﯾﮕر را از ﻧزد ﭘدر ﻧزد اﯾﺷﺎن ﺑﻔرﺳﺗد )ﯾوﺣﻧﺎ .(20-16 :14
ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷدن زﻣﺎن ﺟداﯾﯽ ﻋﯾﺳﯽ ،او وﻋدهای را ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش داده ﺑود ﺗﺻرﯾﺢ ﻧﻣود و ﮔﻔت
آن ﺷﺧص را ﮐﮫ در واﻗﻊ روح ﺧداﺳت و ﮐﺗﺎبﻣﻘدس او را روحاﻟﻘدس ﻣﯽﺧواﻧد ،ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد
)اﻋﻣﺎل 33 ،17 :2؛ 31 :4؛ .(32 :5
• ﭘﯾرواﻧش ﺑﺎﯾد ﺗﺎ ﭘﯾش از ﭘﯾوﺳﺗن دوﺑﺎره ﺑﮫ او در ﭼﮫ ﭼﯾز اﺳﺗﻘﺎﻣت ﻧﺷﺎن دھﻧد – ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﭘﯾرواﻧش
ﮔﻔت ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﯾش از ﺑﺎزﮔﺷﺗش ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾد ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ را ﮐﮫ ﺷﺎھد آن ﺑودهاﻧد ﺑﺎ ھﻣﮥ دﻧﯾﺎ ،ﺑﺎ ﻣردم ھﻣﮥ
ﻗوﻣﮭﺎ در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﻧد.
در ﻓﺻل ﺑﻌد ﮐﮫ آﺧرﯾن ﻓﺻل ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻣﺎﺳت ،ﻧﮕﺎھﯽ دﻗﯾﻘﺗر ﺑﮫ وﻋدۀ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن روحاﻟﻘدس ،و
ﻧﯾز ﺑﮫ دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎی او ﺑرای اﻋﻼم ﺣﻘﯾﻘت او ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺟﮭﺎن ،ﺧواھﯾم اﻧداﺧت .اﻣﺎ در درس ﺣﺎﺿر ،ﺑﮭﺗر
اﺳت ﮐﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن درﺑﺎرۀ ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﺎ ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع در زﻣﯾﻧﮥ ﻧﻘﺷﮥ ﺑزرگ ﺧدا،
ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﯾم.
اول ،در آﯾﺎت  44و  45از ﻟوﻗﺎ  ،24ﺑﮫ اﯾن ﻧﮑﺗﮫ ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ھرآﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯽﮔﻔت و اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد،
ﺗﺣﻘﻖ ھﻣﮥ آن ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﺑود ﮐﮫ درﺑﺎرۀ او در ﺷرﯾﻌت ﻣوﺳﯽ ،ﻧوﺷﺗﮫھﺎی اﻧﺑﯾﺎ و ﻣزاﻣﯾر آﻣده ﺑود .اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ
از ﻣﻧﺗﻘدان ﭼﻧﯾن ﮔﻔﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﭼون ﻋﯾﺳﯽ از ﻧوﺷﺗﮫھﺎی ﻗدﻣﺎ ﺑﺎﺧﺑر ﺑود ،ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ زﻧدﮔﯽاش را طوری ﺗﻧظﯾم
ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ آﻧﮭﺎ را ﺗﺣﻘﻖ ﺑﺧﺷد .ﺷﺧص ﻣﯽﺗواﻧد ﯾﮏ ﯾﺎ دو اﺗﻔﺎق را ﺗﻧظﯾم ﮐﻧد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﻣرگ ﺧود را ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﺳﺎزد ،اﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺻدھﺎ ﻧﺑوت را ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧﯾد )درس  4را ﻣرور ﮐﻧﯾد(.
ﺑﻌﻼوه ،ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﻓﺎﻧﯽ ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺧود را ﻧﯾز از ﻗﺑل ﺗرﺗﯾب ﺑدھد؟! وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ "ذھن اﯾﺷﺎن
را روﺷن ﺳﺎﺧت ﺗﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﮐﺗب ﻣﻘدس را درﯾﺎﺑﻧد" ،دﯾﮕر ﺷﮑﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﯽﻣﺎﻧد ﮐﮫ او ﺷﺧﺻﯾت ﻣرﮐزی ﺑوده
اﺳت!
ھﻣﭼﻧﯾن در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﯾﭼﮑدام از اﯾن وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮫ طور "اﺗﻔﺎﻗﯽ" ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ روی ﻧدادهاﻧد .ﻣرگ
او ھرﻗدر ھم ﮐﮫ ﮐرﯾﮫ ﺑوده ﺑﺎﺷد ،اﻣﺎ ﻋﯾﺳﯽ ھرﮔز ﯾﮏ طﻌﻣﮫ ﻧﺑود .ﻧﻣﯽﺗوان رھﺑران دﯾﻧﯽ ﻋﺑراﻧﯾﺎن ﯾﺎ
ﻓرﻣﺎﻧدار ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑرای ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻘﺻر داﻧﺳت .ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺧﺻﺄ ادﻋﺎ ﮐرد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد زﻧدﮔﯽ
او را ﺑﮕﯾرد ،و ﮔﻔت" :ﻣن ﺑﮫ ﻣﯾل ﺧود آن را ﻣﯽدھم .اﺧﺗﯾﺎر دارم آن را ﺑدھم و اﺧﺗﯾﺎر دارم آن را ﺑﺎزﺳﺗﺎﻧم"
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)ﯾوﺣﻧﺎ  .(18 :10اﮔر ﺑﺗوان ﮐﺳﯽ را ﺑرای ﻣرگ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻘﺻر ﻗﻠﻣداد ﮐرد ،آن ﺷﺧص ﻣن و ﺷﻣﺎ ،و ھر
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﺎ ﮔﻧﺎه ﻣﺗوﻟد ﺷده و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻧﺟﺎتدھﻧده دارد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣطﺎﻟﻌﮥ دروس اﻣﯾد ،دﯾد ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس و داﺳﺗﺎن ﻋﯾﺳﯽ روﺷﻧﯽ ﺗﺎزهای ﯾﺎﻓﺗﮫ
اﺳت؟ اﮔر ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﺗوﺿﯾﺢ ﺑدھﯾد ﮐﮫ اﯾن دروس ﭼﮫ ﺗﺄﺛﯾری در دﯾدﮔﺎه ﺷﻣﺎ داﺷﺗﮫ اﺳت؟
• در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﮔر ﺷﻣﺎ ﺗﻧﮭﺎ ﺷﺧص ﮔﻧﺎھﮑﺎر در ﺟﮭﺎن ﺑودﯾد ،ﮔﻧﺎه ﺷﻣﺎ ﺑرای ﻓرﺳﺗﺎدن
ﻋﯾﺳﯽ ﺑر ﺻﻠﯾب ﮐﻔﺎﯾت ﻣﯽﮐرد ،و او ﺑﺎ اﺷﺗﯾﺎق اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد .آﯾﺎ ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﻋﻧوان
ﯾﮑﯽ از ﺷﺧﺻﯾﺗﮭﺎی داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺧدا ﻣﯽﺑﯾﻧﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽﺷوﯾم .اﻣﺎن دارد اﯾن ﻣوﺿوﻋﺎت را )دﺳﺗﮑم ﺑﺎ زﻣﯾﻧﮥ اﯾن دروس( دوﺑﺎره
ﻣرور ﻧﮑﻧﯾد .اﮔر ﻣطﻠﺑﯽ ھﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد دوﺑﺎره ﺑﺧواﻧﯾد و ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد ،ھرﭼﮫ زودﺗر اﯾن وﻗت را
اﺧﺗﺻﺎص ﺑدھﯾد .اﮔر در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﻧﭼﮫ در ﺣﯾن اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓﮭﻣﯾدهاﯾد ،ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺧدا دارﯾد ،آن را ﭘﺷت
ﮔوش ﻧﯾﻧدازﯾد .ﺑﻠﮑﮫ ﺣﺳﺎﺑﺗﺎن را ﺑﺎ ﺧدا ﺗﺻﻔﯾﮫ ﮐﻧﯾد و ھرﮔوﻧﮫ راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ﺑﮕﯾرﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
ﭘﺎﯾﭘر ،ﺷﺎدی ﻗطﻌﯽ) .ﺧدﻣﺎت دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد—2006 ،از ﻣوﻋظﮥ  26ﻣﺎرس .(1989
• ﺟﺎن ِ
) .(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/671_Irrevocable_Joy/ﺑرداﺷت
 2دﺳﺎﻣﺑر .2006
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و ﻣن از ﭘدر ﺧواھم ﺧواﺳت و او ﻣداﻓﻌﯽ دﯾﮕر ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد ﮐﮫ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺎﺷد ،ﯾﻌﻧﯽ روح راﺳﺗﯽ
ﮐﮫ ﺟﮭﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد او را ﺑﭘذﯾرد ،زﯾرا ﻧﮫ او را ﻣﯽﺑﯾﻧد و ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳد؛ اﻣﺎ ﺷﻣﺎ او را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ،ﭼرا ﮐﮫ
ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻣﺳﮑن ﻣﯽﮔزﯾﻧد و در ﺷﻣﺎ ﺧواھد ﺑود .ﺷﻣﺎ را ﺑﯽﮐَس ﻧﻣﯽﮔذارم ،ﻧزد ﺷﻣﺎ ﻣﯽآﯾم .ﭘس از اﻧدک
زﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺎن دﯾﮕر ﻣرا ﻧﺧواھد دﯾد ،اﻣﺎ ﺷﻣﺎ ﺧواھﯾد دﯾد ،و ﭼون ﻣن زﻧدهام ،ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺧواھﯾد زﯾﺳت .در آن
روز ﺧواھﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن در ﭘدر ھﺳﺗم و ﺷﻣﺎ در ﻣن و ﻣن در ﺷﻣﺎ.
-ﯾوﺣﻧﺎ 20-16 :14

ﭼون روز ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت ﻓرارﺳﯾد ،ھﻣﮫ ﯾﮑدل در ﯾﮏ ﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻧﺎﮔﺎه ﺻداﯾﯽ ھﻣﭼون ﺻدای وزش
ﺗﻧدﺑﺎدی از آﺳﻣﺎن آﻣد و ﺧﺎﻧﮫای را ﮐﮫ در آن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﻧد ،ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭘُر ﮐرد .آﻧﮕﺎه زﺑﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ دﯾدﻧد ھﻣﭼون
زﺑﺎﻧﮫھﺎی آﺗش ﮐﮫ ﺗﻘﺳﯾم ﺷد و ﺑر ھر ﯾﮏ از اﯾﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .ﺳﭘس ھﻣﮫ از روحاﻟﻘدس ﭘُر ﮔﺷﺗﻧد و آنﮔوﻧﮫ
ﮐﮫ روح ﺑدﯾﺷﺎن ﻗدرت ﺗﮑﻠم ﻣﯽﺑﺧﺷﯾد ،ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر ﺳﺧنﮔﻔﺗن آﻏﺎز ﮐردﻧد .و در آن روزھﺎ ،ﯾﮭودﯾﺎن
ﺧداﺗرس ،از ھﻣﮥ ﻣﻣﺎﻟﮏ زﯾر آﺳﻣﺎن ،در اورﺷﻠﯾم ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑردﻧد .ﭼون اﯾن ﺻدا ﺑرﺧﺎﺳت ،ﺟﻣﺎﻋﺗﯽ ﮔرد
آﻣده ،ﻏرق ﺷﮕﻔﺗﯽ ﺷدﻧد ،زﯾرا ھر ﯾﮏ از اﯾﺷﺎن ﻣﯽﺷﻧﯾدﻧد ﮐﮫ آﻧﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧودش ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
-اﻋﻣﺎل 6-1 :2

 ...ھﻣﮫ ﻣﯽﺷﻧوﯾم ﮐﮫ اﯾﻧﺎن ﺑﮫ زﺑﺎن ﻣﺎ ﻣدح اﻋﻣﺎل ﻋظﯾم ﺧدا را ﻣﯽﮔوﯾﻧد.
-اﻋﻣﺎل 11 :2

ھﻧوز ﺑﯾش از ﭼﻧد روز از ﺻﻌود ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻧﮕذﺷﺗﮫ ﺑود ،و ﭘﯾرواﻧش در ﯾﮑﺟﺎ ﺟﻣﻊ ﺑودﻧد .ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﺻداﯾﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﺗُﻧدﺑﺎد از آﺳﻣﺎن آﻣد و آن ﺧﺎﻧﮫ را ﭘُر ﺳﺎﺧت .آﻧﮭﺎ زﺑﺎﻧﮫھﺎﯾﯽ ﻣﺛل زﺑﺎﻧﮫھﺎی آﺗش دﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑر
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ھر ﯾﮏ از اﯾﺷﺎن ﻗرار ﮔرﻓت .ھﻣﮕﯽ ﭘُر از روح ﻗدوس ﺧدا ﮔﺷﺗﻧد و ﺷروع ﺑﮫ ﺳﺧن ﮔﻔﺗن ﺑﮫ زﺑﺎﻧﮭﺎی
دﯾﮕری ﻏﯾر از زﺑﺎن ﺧودﺷﺎن ﮐردﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ وﻋده داده ﺑود ،ﭘﯾرواﻧش ﺗﻧﮭﺎ و ﺑﯽﮐس ﻧﻣﺎﻧدﻧد،
زﯾرا ﺣﺿور او ﺑوﺳﯾﻠﮥ روح ﺧدا ﮐﮫ اﯾﺷﺎن را ﭘُر ﻣﯽﺳﺎﺧت ،در اﯾﺷﺎن ﻧﻣﺎﯾﺎن ﺑود.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 12

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻋﯾﺳﯽ در ﺷب ﻗﺑل از ﺑرﺻﻠﯾب ﺷدﻧش ﺑﮫ ﺷﺎﮔردان ﺧود وﻋده داد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﯾﺗﯾم و ﺑﯽﮐس ﻧﻣﯽﮔذارد .او ﺑﮫ
اﯾﺷﺎن ﮔﻔت ﮐﮫ ﭘدر روحاﻟﻘدس را ﮐﮫ ﻣداﻓﻊ و ﻣددﮐﺎر اﺳت ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد )ﯾوﺣﻧﺎ  ،(16 :14ﺗﺎ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺎ
اﯾﺷﺎن ﺑﻣﺎﻧد .ﭘﻧﺟﺎه روز ﭘس از رﺳﺗﺎﺧﯾز )روز ﭘﻧﺗﯾﮑﺎﺳت( ،وﻋدۀ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﯾد .روحاﻟﻘدس آﻣد و
ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ را ﭘُر ﺳﺎﺧت.
در ﭘﯾداﯾش  26 :1ﺧدا درﺑﺎرۀ ﺧود ﺑﺎ ﺿﻣﯾر ﺟﻣﻊ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد" .اﻧﺳﺎن را ﺑﮫ ﺻورت ﺧود ﺷﺑﯾﮫ ﺧود
ﺑﺳﺎزﯾم ".در ﻣﺗﯽ  19 :28ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﭘس ﺑروﯾد و ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺷﺎﮔرد ﺳﺎزﯾد و اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘدر و
ﭘﺳر و روحاﻟﻘدس ﺗﻌﻣﯾد دھﯾد ".اﯾن آﯾﺎت )و ﺑﺳﯾﺎری آﯾﺎت دﯾﮕر( از ﺣﻘﯾﻘﺗﯽ ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﻧد ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
آﺷﮑﺎرا ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ،ھرﭼﻧد ﻟزوﻣﺄ ﺗوﺿﯾﺣﯽ درﺑﺎرهاش اراﺋﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا ﯾﮑﺗﺎﺳت )ﺗﺛﻧﯾﮫ  ،(4 :6و ﺳﮫ در
ﯾﮏ اﺳت .او ﯾﮏ ﺧدا ﺑﺎ ﺳﮫ ﺑﺧش ﻣﺧﺗﻠف ﻧﯾﺳت .او ﺳﮫ ﺧدای ﻣﺟزا در ﯾﮏ ﺟﻣﻊ ﻧﯾﺳت .ﺧدا ﺳﮫ در ﯾﮏ
اﺳت .اﯾن ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫ ﻋﻧوان آﻣوزۀ ﺗﺛﻠﯾث ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷود ،و ھرﭼﻧد ﮐﻼم ﺧدا از آن ﺣﻣﺎﯾت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ،اﻣﺎ
ھﻣﭼﻧﺎن در ذھن ﺑﺷر ﯾﮏ ﻣﻌﻣﺎ و راز ﭘوﺷﯾده اﺳت.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس درﺑﺎرۀ ﭘدر و ﭘﺳر ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدا ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑرای روحاﻟﻘدس ﻧﯾز ھﻣﺎن
ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را ﺑﮫ ﺷرح زﯾر ﻗﺎﺋل اﺳت:
•
•
•
•

ﺟﺎوداﻧﯽ )ازﻟﯽ و اﺑدی( – ﺑدون اﺑﺗدا و اﻧﺗﮭﺎ )ﻋﺑراﻧﯾﺎن (14 :9
ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ – دارای ﻗدرت ﻣطﻠﻖ )ﻟوﻗﺎ (5 :13
ھﻣﮫﺟﺎ ﺣﺎﺿر – در ﯾﮏ زﻣﺎن در ھﻣﮫﺟﺎ ﺣﺎﺿر اﺳت )ﻣزﻣور (7 :139
داﻧﺎی ﻣطﻠﻖ – داﻧﺎ ﺑر ھﻣﮫﭼﯾز )1ﻗرﻧﺗﯾﺎن 10 :2و( 11

روحاﻟﻘدس ھرﭼﻧد ﺧداﺳت ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﮭﯽ را دارد ،اﻣﺎ ﺟﻠب ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﮐﻧد .اﮐﺛر اﻟﮭﯾداﻧﺎن ﻣﯽﮔوﯾﻧد
ﺧدﻣت روحاﻟﻘدس ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺎﻧﺟﯽﮔری و ﺑﺎزﻧﻣود )آﺷﮑﺎر ﺳﺎزی( ﺷﺧﺻﯾت و ﺣﺿور ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ در ﺧدای
ﭘدر اﺳت .در ﯾوﺣﻧﺎ  ،9 :14ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣرا دﯾده ،ﭘدر را دﯾده اﺳت ".روحاﻟﻘدس ﻋﯾﺳﯽ را
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻧد )ﯾوﺣﻧﺎ  (26 :15و ﻋﯾﺳﯽ ﭘدر را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد.
ﻣﺳﯾﺢ در 1ﯾوﺣﻧﺎ  16 :4ﺑﯾﺎن ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ ﺧدا ﻣﺣﺑت اﺳت .در ﻧظر داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای اﺑراز ﻣﺣﺑت ،ﺑﺎﯾد
طرف ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ ﻧﯾز وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑرﺧﯽ اﺳﺗدﻻل ﻣﯽآورﻧد ﮐﮫ ﺧدا اﻧﺳﺎن را آﻓرﯾد ﺗﺎ طرف ﻣﻘﺎﺑﻠﯽ ﺑرای
اﺑراز ﻣﺣﺑت او ﺑﺎﺷد .اﻣﺎ ﺿرورﺗﯽ ﻧداﺷت زﯾرا از ازل ،ﺧدای ﺗﺛﻠﯾث طرﻓﯽ ﺑرای اﺑراز ﻣﺣﺑت در ﻣﯾﺎن
ﺧود داﺷﺗﮫ اﺳت! در واﻗﻊ ،ﺑﻧﺎﺑر ﺗوﺻﯾف ﯾﮑﯽ از اﻟﮭﯾداﻧﺎن ،ﺗﺛﻠﯾث اﻧﻔﺟﺎر ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﻣﺣﺑت و ﺣﯾﺎت از ﯾﮑﯽ
ﺑﮫ دﯾﮕری اﺳت! 2درﺑﺎرۀ اﻧﻔﺟﺎر ﺟﺎوداﻧﯽ ﮐﻣﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد.
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روحاﻟﻘدس ﮐﮫ آﻣد ﺗﺎ ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ را ﭘر ﺳﺎزد ،اﯾﺷﺎن را ﻣﺟﮭز ﻧﻣود ﺗﺎ وارد اﯾن ﺷراﮐت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ و اﺑدی
ﮐﮫ ﻣﯾﺎن ﭘدر ،ﭘﺳر و روحاﻟﻘدس ﺑود ،ﺑﺷوﻧد ،و در آن ﺳﮭﯾم ﮔردﻧد .اﯾن ھﻣﺎن ﻣوﺿوﻋﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در
آﺧرﯾن آﯾﮫ ﻣﻧﺗﺧب از ﯾوﺣﻧﺎ  14در ﺑﺎﻻ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﯽﮔوﯾد" :در آن روز ﺧواھﯾد داﻧﺳت ﮐﮫ ﻣن در
ﭘدر ھﺳﺗم و ﺷﻣﺎ در ﻣن و ﻣن در ﺷﻣﺎ".
ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ ﭘس از ﭘر ﺷدن از روحاﻟﻘدس ،ﺑﺎ ﻗدرت ﺑﯾرون رﻓﺗﻧد و ﺑﮫ زﺑﺎﻧﯽ آﺳﻣﺎﻧﯽ از ﺷﮕﻔﺗﯽھﺎی ﺧدا
ﮔﻔﺗﻧد ،و ھرﮐﺳﯽ ﻣﯽﺷﻧﯾد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ زﺑﺎن ﺧودش ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾﻧد .اﯾن روحاﻟﻘدس ﺑود ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ دﯾﮕران
ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﺎﻧد ،و اﮐﻧون ﻧﯾز ﮐﺎر روحاﻟﻘدس ھﻣﺎن اﺳت!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﺗﺣﻠﯾلھﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺗﺷرﯾﺢ آﻣوزۀ ﺗﺛﻠﯾث اراﺋﮫ ﺷده اﺳت .ﺣدود  20ﺳﺎل ﭘﯾش ،ﯾﮏ ﭘروﻓﺳور اﻟﮭﯾﺎت،
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ را ﺑﺎ داﻧﺷﺟوﯾﺎن در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷت ،و ﺗﺛﻠﯾث را ﺑﺎ اﺑﻌﺎد طول ،ﻋرض و ﺿﺧﺎﻣت ﯾﮏ ﮐﺗﺎب ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ
ﮐرد .طول ﮐﺗﺎب ،ﻋرض آن ﻧﯾﺳت؛ ﻋرض آن ﻧﯾز ،ﺿﺧﺎﻣﺗش ﻧﯾﺳت .اﯾن ﺳﮫ ﺑﻌد ،را ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ طور ﻣﺟزا
ﺗوﺻﯾف ﮐرد ،ﺑﺎ اﯾﻧﺣﺎل ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ از اﯾن اﺑﻌﺎد را ﺑردارﯾم ،دﯾﮕر ﯾﮏ ﮐﺗﺎب را
ﺗوﺻﯾف ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم 3.ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺗرﺗﯾب ،ﺧدای ﺗﺛﻠﯾث ﺳﮫ ﻋﺿو ﻣﺟزا دارد ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻣدﯾﮕر ﻣرﺗﺑط ھﺳﺗﻧد ،و اﮔر
ﺑﺧواھﯾم ﯾﮑﯽ از آن را ﺑردارﯾم دﯾﮕر ﺧداﯾﯽ ﻧدارﯾم.
ﻣطﻣﺋﻧﺄ ھﯾﭻ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻣﺎ را ﻗﺎدر ﺳﺎزد ﺗﺎ راز ﻏﯾرﻗﺎﺑل درک ﺗﺛﻠﯾث را ﮐﺎﻣﻸ درک
ﮐﻧﯾم .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺣﻠﯾلھﺎ ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽدھﻧد .آﯾﺎ ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑﺎﻻ ﺑرای درک ﺗﺛﻠﯾث ﮐﻣﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐرد؟ دﻟﯾل ﺟواب
ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ ﭼطور ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ ﺷﺧص دﯾﮕری ﺑرای درک راز ﺗﺛﻠﯾث ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﭘوﻟس رﺳول در اﻧﺗﮭﺎی ﺑﺣث ﺧود در ﮐﺗﺎب روﻣﯾﺎن )روﻣﯾﺎن  (13 :15ﻣﯽﻧوﯾﺳد" :اﯾﻧﮏ
ﺧدای اﻣﯾد ،ﺷﻣﺎ را از ﮐﻣﺎل ﺷﺎدی و آراﻣش در اﯾﻣﺎن داﺷﺗن آﮐﻧده ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻗدرت روحاﻟﻘدس ،ﺳرﺷﺎر از
اﻣﯾد ﺑﺎﺷﯾد ".ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت ﺧدا اﻧﺗظﺎر ﻧدارد ﻣﺎ ﺑﮫ ﻗوت ﺧودﻣﺎن ،زﻧدﮔﯽای ﺑﺳﺎزﯾم ﮐﮫ او را ﺗﮑرﯾم ﻧﻣﺎﯾد .او
از ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ ﺑر روحاﻟﻘدس ﺗﮑﯾﮫ ﮐﻧﯾم .وﺿﻌﯾت ﻗدم ﺑرداﺷﺗن ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧﺳﺗﮫ و ﻣﺎﻧده
ﺷدهاﯾد؟ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻧزد ﻣن ،ای ﺗﻣﺎﻣﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و ﮔراﻧﺑﺎران ،ﮐﮫ ﻣن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺳﺗراﺣت ﺧواھم
ﺑﺧﺷﯾد" )ﻣﺗﯽ  .(28 :11ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ ،ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ،ﺑﮫ ﺧدای ﭘدر ﺗوﮐل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣﺿور ﻋﯾﺳﯽ را در ﺷﻣﺎ و
ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺷﻣﺎ ،ﺑواﺳطﮥ ﻗدرت روحاﻟﻘدس آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﺑﮫ روحاﻟﻘدس اﺟﺎزه دھﯾد ﮐﮫ داﺋﻣﺄ ﺷﻣﺎ را ﭘُر ﮐﻧد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﯾور ِﮔﮫ آﺗ ِﯾﻧﭼﯾﺎ ،ﺷﮭﺎدت ﺗﺟرﺑﮥ ﺣﺿور و ﻗدرت ﺧدای روحاﻟﻘدس )اورﺑﺎﻧﺎ  – 96ﻧﻣﺎﯾش :اﻋﻣﺎل .(2
)ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺳﯾﺣﯽ اﯾﻧﺗروارﺳﯾﺗﯽ /آﻣرﯾﮑﺎ(.(http://www.urbana.org/_articles.cfm?RecordId=681) .
ﺑرداﺷت  8دﺳﺎﻣﺑر .2006
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ھﺎﯾﻣر ،ﺗﺛﻠﯾث ﭼﯾﺳت؟ )ﺧدﻣﺎت ﺑﯾﺎﯾﯾد دﻟﯾل ﺑﯾﺎورﯾم.(2006 ،
• ﻣﺎﯾﮏ ا ُ ِﭘن ِ
) .(http://www.letusreason.org/Trin7.htmﺑرداﺷت  8دﺳﺎﻣﺑر .2006
• ﭘﺎل ﮐرول ،روحاﻟﻘدس ﺣﺿور ﺷﺧﺻﯽ ﺧود ﺧداﺳت ) 2004ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺧدا(.
) .(http://www.wcg.org/lit/God/presence.htm#_ftn2ﺑرداﺷت 11دﺳﺎﻣﺑر . 2006
• روحاﻟﻘدس ﮐﯾﺳت؟ ) ،© EveryStudent.comﺳﺎﯾﺘﯽ ﺑﮫ ھﻤﺖ ﮐﻤﭙﺲﮐﺮوﺳِﯿﺪﻓﻮرﮐﺮاﯾﺴﺖ ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ(.
) .(http://www.everystudent.com/forum/hspirit.htmlﺑرداﺷت  8دﺳﺎﻣﺑر . 2006
ﭘﺎﯾﭘر .ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﮫ ﻗدرت ﻣﻠﺑس ﺷوﯾم؟ )ﺧدﻣﺎت دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد.(2006 ،
• ﺟﺎن
ِ
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/TopicIndex/4/654_How_Can_We_be_Clothed_with_Pow

) . er/ﺑرداﺷت 11دﺳﺎﻣﺑر . 2006

راز ﮐﻠﯾﺳﺎ

ﻓﺻل  12درس 62
ﭘس ﭘﯾﺎم او را ﭘذﯾرﻓﺗﻧد و ﺗﻌﻣﯾد ﮔرﻓﺗﻧد .در ھﻣﺎن روز ﺣدود ﺳﮫ ھزار ﺗن ﺑدﯾﺷﺎن ﭘﯾوﺳﺗﻧد .آﻧﺎن ﺧود را وﻗف
ﺗﻌﻠﯾم ﯾﺎﻓﺗن از رﺳوﻻن و ﻣﺻﺎﺣﺑت و ﭘﺎره ﮐردن ﻧﺎن و دﻋﺎ ﮐردﻧد .اﻣﺎ ﺑﮭت و ﺣﯾرت ﺑر ھﻣﮫ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﺷده
ﺑود ،و ﻋﺟﺎﯾب و آﯾﺎت ﺑﺳﯾﺎر ﺑﮫ دﺳت رﺳوﻻن ﺑﮫ ظﮭور ﻣﯽرﺳﯾد .ﻣؤﻣﻧﺎن ھﻣﮫ ﺑﺎ ھم ﺑﮫﺳر ﻣﯽﺑردﻧد و در
ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺷرﯾﮏ ﺑودﻧد .اﻣﻼک و اﻣوال ﺧود را ﻣﯽﻓروﺧﺗﻧد و ﺑﮭﺎی آن را ﺑرﺣﺳب ﻧﯾﺎز ھرﮐس ﺑﯾن ھﻣﮫ
ﺗﻘﺳﯾم ﻣﯽﮐردﻧد .اﯾﺷﺎن ھر روز ،ﯾﮑدل در ﻣﻌﺑد ﮔرد ﻣﯽآﻣدﻧد و در ﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧود ﻧﯾز ﻧﺎن را ﭘﺎره ﻣﯽﮐردﻧد
و ﺑﺎ ﺧوﺷﯽ و ﺻﻔﺎی دل ﺑﺎ ھم ﺧوراک ﻣﯽﺧوردﻧد و ﺧدا را ﺣﻣد ﻣﯽﮔﻔﺗﻧد .ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺧﻠﻖ اﯾﺷﺎن را ﻋزﯾز
ﻣﯽداﺷﺗﻧد؛ و ﺧداوﻧد ھر روزه ﻧﺟﺎتﯾﺎﻓﺗﮕﺎن را ﺑﮫ ﺟﻣﻌﺷﺎن ﻣﯽاﻓزود.
-اﻋﻣﺎل 47-41 :2

و از آن روز ،ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﺟﮭﺎن رﻓﺗﻧد و ﺣﻘﯾﻘت ،ﻣﺣﺑت و آﻣرزش ﺧدا را ﺑﮫ دﯾﮕران اﻋﻼم ﮐردﻧد.
آﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮥ روحاﻟﻘدس ﮐﺎرھﺎﯾﯽ را اﻧﺟﺎم دادﻧد ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﻋﯾﺳﯽ در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑود اﻧﺟﺎم ﻣﯽداد ،ﻣﺛل ﺷﻔﺎی
ﺑﯾﻣﺎران ،ﺑﯾرون راﻧدن ارواح ﺧﺑﯾث ،و آﺷﺗﯽ دادن ﻣردم ﺑﺎ ﺧدا .و ﺷﻣﺎر آﻧﺎن ھر روز اﻓزاﯾش ﻣﯽﯾﺎﻓت.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 12

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
روزی ﮐﮫ روحاﻟﻘدس ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ را ﭘُر ﺳﺎﺧت ،ﭼﯾزی ﺧﺎرقاﻟﻌﺎده ﻣﺗوﻟد ﺷد .آن را ﮐﮫ اﮐﺛر ﻣردم ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد ،ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﯾﮏ راز ﻣﯽﺧواﻧد .در اﻓﺳﺳﯾﺎن  ،10-9 :3ﭘوﻟس درﺑﺎرۀ آن ﻣﯽﻧوﯾﺳد" :رازی
را ...ﮐﮫ طﯽ اﻋﺻﺎر ﮔذﺷﺗﮫ ﻧزد ﺧداﯾﯽ ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز را آﻓرﯾد ،ﭘوﺷﯾده ﻧﮕﺎه داﺷﺗﮫ ﺷده ﺑود؛ ﺗﺎ اﮐﻧون از
طرﯾﻖ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺣﮑﻣت ﮔوﻧﺎﮔون ﺧدا ﺑر رﯾﺎﺳﺗﮭﺎ و ﻗدرﺗﮭﺎی ﺟﺎﯾﮭﺎی آﺳﻣﺎﻧﯽ آﺷﮑﺎر ﺷود".
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ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﺳﺗﻌﺎرات ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ را ﺑرای ﺗوﺻﯾف ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺳﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾش اراﺋﮫ ﻣﯽدھد .ﺑﻌﺿﯽ از اﯾن
اﺳﺗﻌﺎرات ﻋﺑﺎرﺗﻧد از:
•
•
•
•
•

ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻌﺑد زﻧده و ﻋﯾﺳﯽ ﺳﻧﮓ زﯾرﺑﻧﺎﯾﯽ اﺻﻠﯽ آن اﺳت )1ﭘطرس .(8-4 :2
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﻠﺗﯽ از ﮐﺎھﻧﺎن ﺳﻠطﻧﺗﯽ و ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎھن اﻋظم اﺳت )1ﭘطرس  ،9 :2ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(21-19 :10
ﮐﻠﯾﺳﺎ رﻣﮥ ﺧدا و ﻋﯾﺳﯽ ﺷﺑﺎن اﺳت )ﯾوﺣﻧﺎ  ،11 :10ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(20 :13
اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻋﯾﺳﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺎک اﺳت )ﯾوﺣﻧﺎ .(5 :15
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋروس و ﻋﯾﺳﯽ داﻣﺎد اﺳت )اﻓﺳﺳﯾﺎن  ،32-31 :5ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ .(7 :19

ھرﮐدام از اﯾن اﺳﺗﻌﺎرات ﺗﺻوﯾری ﻏﻧﯽ ﺑدﺳت ﻣﯽدھﻧد ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾد ھﯾﭼﮑدام ﻧﺗواﻧﻧد اﯾن ارﺗﺑﺎط را ﺑﮭﺗر از
1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  12ﺑﺎزﮔو ﮐﻧﻧد .اﯾن ﻗﺳﻣت از ﮐﻼم ،ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﺻﯾف ﻣﯽﮐﻧد ،ﮐﮫ او
ﺳر اﯾن ﺑدن اﺳت )ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در اﻓﺳﺳﯾﺎن  23 :5ﻣﯽﺧواﻧﯾم( .در زﻣﺎن ﺣﺎﺿر ،ﻣﯽداﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در
ﮐﻧﺎر ﭘدر در آﺳﻣﺎن اﺳت .او ﻣﮑﺎﻧﯽ را ﺑرای اﯾﻣﺎﻧداران ﺑﮫ ﺧود آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد )ﯾوﺣﻧﺎ  (2 :14و ﺑرای آﻧﺎن
در دﻋﺎﺳت )روﻣﯾﺎن  .(34 :8اﮐﻧون ،ﺣﺿور او ﺑر زﻣﯾن ﺑواﺳطﮥ روحاﻟﻘدس از طرﯾﻖ ﺑدﻧش ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ
ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷود .در اﯾن ﺗوﺻﯾف ،اﻋﺿﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﺎزوان ،دﺳﺗﮭﺎ ،ﭘﺎھﺎ ،ﭼﺷﻣﺎن و دھﺎن او در اﯾن ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد.
ﺳ ِر اﯾن ﺑدن ،ﻓﻌﺎﻟﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺑر زﻣﯾن ﺑواﺳطﮥ روحاﻟﻘدس ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد.
ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان َ
در ﺗﺷﺑﯾﮫ ﺑدن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ﺑﮫ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺳﯽ و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾش ،اﯾن دو ﺣﻘﯾﻘت را ﻣدٌ ﻧظر ﻗرار دھﯾد:
 .1ھﻣﮥ ﻗﺳﻣﺗﮭﺎی ﺑدن ﺑرای ﺗﺷﮑﯾل ﯾﮏ واﺣد ﮐﺎرآﻣد و ﮐﺎﻣل ،ﺿروری ھﺳﺗﻧد .اﮔر ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی
ﺑدن ﺿﻌﯾف ﯾﺎ ﻧﺎﻗص ﺑﺎﺷد ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺑدن رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺷد.
 .2ﻓﻘط در زﻣﯾﻧﮥ ﯾﮏ ﺑدن ﻓﻌﺎل اﺳت ﮐﮫ ھر ﻋﺿو ھوﯾت ﺧود را ﮐﺷف ﻣﯽﮐﻧد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ اﻧﮕﺷت
ﺟدا از دﺳت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﮐﺎرش را اﻧﺟﺎم دھد ،ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑل ﻧﯾز ﯾﮏ ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟدا
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؟
• آﯾﺎ اﺣﺳﺎس ﻣﯽﮐﻧﯾد ﻗﺳﻣت ﺣﯾﺎﺗﯽای از ﺑدن ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﯾد؟ دﻟﯾل ﺟواب ﻣﺛﺑت ﯾﺎ ﻣﻧﻔﯽﺗﺎن را ﺗوﺿﯾﺢ
دھﯾد.
• ﺑرای ﺑرﻗرار ﮐردن ارﺗﺑﺎط ﺣﯾﺎﺗﯽﺗر ﺑﺎ ﺑدن ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮑﻧﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
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ﮐﻠﯾﺳﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻧﻣودی از ﮐﻠﯾﺳﺎھﺎی ﻣﺣﻠﯽ در اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اطراف دﻧﯾﺎﺳت .ھدف از اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ھداﯾت ﺷﻣﺎ
ﺑﮫ ﺳﻣت ﯾﮏ ﻓرﻗﮥ ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺄﮐﯾد ﺑر ﺿرورت ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ﺑرای ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ
وﻓﺎداراﻧﮫ ﺧود را درﮔﯾر ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎی ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﮐﻧﻧد )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(25 :10
ﻣﺳﺋوﻟﯾت ھر ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ اﯾن اﺳت ﮐﮫ:
• ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﺑﯾﺎﺑد ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ درﺑﺎرۀ ﻣوارد زﯾر ﺗﻌﻠﯾم دھد (1 :اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان راه
ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و ﺑﮭرهﻣﻧدی از ﺣﯾﺎت ﺟﺎوﯾدان ،و  (2ﺗﺄﯾﯾد ﮐل ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻋﻧوان ﮐﻼم ﺧدا
• ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ در ﭼﮫ ﻗﺳﻣﺗﯽ ﻣﯽﺗواﻧﯾد در ﺧدﻣت ﺑدن ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد و رﺷد ﮐﻧﯾد.
• ﺑﺎ ﺳرﺳﭘردﮔﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
دﯾﺳﮑﺎوری ،ﺧدﻣﺎت ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ
• ِری ﺳﯽ .ﺳﺗِد َﻣن ،اﻓﺳﺳﯾﺎن :ﻓراﺧواﻧدن ﻣﻘدﺳﯾن) .اﻧﺗﺷﺎرات
ِ
ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ِﭘﻧﯾﻧﺳوﻻ .(http://www.pbc.org/library/files/html/0250.html) .(1967 ،ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر
. 2006
• ﮐﻠﯾﺳﺎ )وﯾﮑﯽﭘﯾدﯾﺎ .(http://en.wikipedia.org/wiki/Church) .(2006 ،ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر .2006
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ﮐﻠﯾﺳﺎ – ﮐﺎری در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ
ﻓﺻل  12درس 63

ای ﺷوھران ،زﻧﺎن ﺧود را ﻣﺣﺑت ﮐﻧﯾد ،آنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﻧﯾز ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﻣﺣﺑت ﮐرد و ﺟﺎن ﺧوﯾش را ﻓدای
آن ﻧﻣود ،ﺗﺎ آن را ﺑﮫ آب ﮐﻼم ﺑﺷوﯾد و اﯾنﮔوﻧﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ را طﺎھر ﺳﺎﺧﺗﮫ ،ﺗﻘدﯾس ﻧﻣﺎﯾد ،و ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ درﺧﺷﺎن را
ﻧزد ﺧود ﺣﺎﺿر ﺳﺎزد ﮐﮫ ھﯾﭻ ﻟﮏ و ﭼﯾن و ﻧﻘﺻﯽ دﯾﮕر ﻧداﺷﺗﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻘدس و ﺑﯽﻋﯾب ﺑﺎﺷد.
-اﻓﺳﺳﯾﺎن 27-25 :5

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﮐﺳﯽ را دﯾدهاﯾد ﮐﮫ دﻟﯾﻠش ﺑرای رد ﮐردن ﻋﯾﺳﯽ اﯾن ﺑوده ﮐﮫ" :ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭘُر از اﻓراد رﯾﺎﮐﺎر اﺳت"؟
اﯾن اﺣﺳﺎﺳﯽ ھﻣﮫﮔﯾر اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ ﯾﺎ ﺻﺣﺑﺗﮭﺎی ﻏرﯾﺑﯽ ﮐﮫ در ﮐﻠﯾﺳﺎی اﻣروز در ﺟرﯾﺎن
اﺳت و ﯾﺎ رھﺑران ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﮐﮫ ﻧﻣوﻧﮫھﺎی ﺧوﺑﯽ ﺑرای ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ ﻧﯾﺳﺗﻧد ،در ﻧظر ﻣﯽﮔﯾرﯾم ،درک
روﯾﮕرداﻧﯽ ﻣردم از ﮐﻠﯾﺳﺎ آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ آﯾﺎ اﯾن دﻟﯾل ﺧوﺑﯽ ﺑرای رد ﮐردن ﻋﯾﺳﯽ اﺳت؟
در ﺟﮭﺎن ﻣوﺳﯾﻘﯽ ،آھﻧﮓﺳﺎزان ﮐﻼﺳﯾﮏ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺗزارت ،ﺑﺎخ ،و ﺑﺗﮭوون ﺑﮫ ﻋﻧوان اﺳﺗﺎدان ﻓن ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ
ﻣﯽﺷوﻧد .ﺗﺟرﺑﮥ ﮔوش دادن ﺑﮫ اﺟرای ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرھﺎی آﻧﺎن ﺑوﺳﯾﻠﮥ ارﮐﺳﺗر ﺳﻣﻔوﻧﯽ ﺑزرگ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﻧﺳﺎن
را ﺷﯾﻔﺗﮫ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﯾﮏ ﮔروه از ﺑﭼﮫھﺎی ﮐﻼس ﭘﻧﺟم دﺑﺳﺗﺎن ﺳﻌﯽ در اﺟرای ھﻣﺎن اﺛر ﻣﯽﮐﻧﻧد،
ﻧﺗﯾﺟﮥ ﮐﺎر ﺑﯽاﻧدازه ﻣﺗﻔﺎوت اﺳت .ھﯾﭼﮑس ﻧﺑوغ ﺑﺎخ را ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ دﺳﺗﮫ ارﮐﺳﺗر ﮐﻼس ﭘﻧﺟﻣﯽھﺎ اﺛر او را
ﺑﺎ ﻧﺎﺷﯾﮕری اﺟرا ﻣﯽﮐﻧﻧد ،زﯾر ﺳﺋوال ﻧﻣﯽﺑرد .ﻧﺎﺷﯽﮔری آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻸ ﻗﺎﺑل اﻧﺗظﺎر اﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻋﯾب
و ﻧﻘص دارد ،ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم ارزش ﭘﯾروی از ﻋﯾﺳﯽ را زﯾر ﺳﺋوال ﻣﯽﺑرﻧد.
ﻓردی ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﺧﺎطر ﮐﻣﺑودھﺎی ﮐﻠﯾﺳﺎ رد ﻣﯽﮐﻧد ،ﺑﺎﯾد از دو ﻧﮑﺗﮫ آﮔﺎه ﺑﺎﺷد .اول ،ﻋﯾﺳﯽ ،ﺻرﻓﻧظر
از اﯾﻧﮑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدهای ﺑرای او ﺑﺎﺷد ،ﺧود ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻋﯾب اﺳت .و دوم ،ﻓﻘط اﯾن دﻟﯾل ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ھﻧوز ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﯾﺎ اﻓرادی ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽدھﻧد "ﮐﺎﻣل ﻧﮑرده اﺳت" ،ﺛﺎﺑت ﻧﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ او ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
اﯾن ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ﯾﺎ اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم ﻧﺧواھد داد .ﮐﻠﯾﺳﺎ ﮐﺎری در ﺣﺎل ﺗوﺳﻌﮫ اﺳت.
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ﻋﯾﺳﯽ ﻣراﻗب اﺳت ﺗﺎ ﺳراﻧﺟﺎم ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑدون "ﻟﮑﮫ و ﭼروک و ﯾﺎ ﻧﻘﺻﯽ دﯾﮕر"" ،ﻣﻘدس و ﺑﯽﻋﯾب" ﮔردد.
ﮐﻠﯾﺳﺎ ،ﻣﺎﻧﻧد طﻔﻠﯽ ﮐﮫ ﻗدم ﺑﮫ ﺳﻧﯾن ﻧوﺟواﻧﯽ ﻣﯽﮔذارد ،ﺷﺎﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻧﺗراﺷﯾده و ﻧﺧراﺷﯾده ﺑﮫ ﻧظر ﺑﯾﺎﯾد .اﻣﺎ
ھر ﻋروس زﯾﺑﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻧﻔﺳﮭﺎ را ﺑﻧد ﻣﯽآورد ،روزی ﯾﮏ ﻧوﺟوان ﺧﺎم و ﺑدرﯾﺧت ﺑوده اﺳت .ﯾﮏ روز ﮐﻠﯾﺳﺎ
آﻣﺎده ﻣﯽﺷود ﺗﺎ ﻋروس ﻣﺳﯾﺢ ﻋﯾﺳﯽ ﮔردد )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  .(7 :19و ﺑﻧﺎ ﺑر ﺗﻌﻠﯾم ﮐﺗﺎبﻣﻘدس )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ،(5 :22
ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺢ ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد!

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
• آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﺷﻧﯾدهاﯾد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺑﮕوﯾد ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭘر از اﻓراد رﯾﺎﮐﺎر اﺳت؟ ﻧظرﺗﺎن درﺑﺎرۀ اﯾن ﻋﺑﺎرت
ﭼﯾﺳت؟
• ﺗﺟرﺑﮥ ﺷﺧﺻﯽ ﺷﻣﺎ درﺑﺎرۀ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﭼﮫ ﺑوده اﺳت؟ آﯾﺎ ﺧوب ﺑوده ﯾﺎ ﺑد؟ ﺟواﺑﺗﺎن را ﮐﻣﯽ ﺗوﺿﯾﺢ
ﺑدھﯾد.

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﻣﺎن دﯾدﯾم ،ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر ﻋﯾﺳﯽ ﺗوﮐل ﻣﯽﮐﻧﻧد" ،در او" ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﻣرده ﻣﯽﺷوﻧد .اﻣﺎ
در ھﯾﭻ ﺟﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﺎ ﭼﻧﯾن ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑرﺧورد ﻧﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در او ﭘﺎرﺳﺎ ﺷﻣرده ﺷدهاﻧد ،ﻗﺎدر
ﺧواھﻧد ﺑود  %100ﺑﺎ ﻋداﻟت و راﺳﺗﯽ ﻋﻣرﺷﺎن را ﺳﭘری ﮐﻧﻧد .ھرﯾﮏ از ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ ﮐﺎری در دﺳت
ﭘﯾﺷرﻓت و ﺗوﺳﻌﮫ اﺳت ،و ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در درون او ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳﺎﻧده ،در ﺑﯾرون ﻧﺷﺎن
ﺑدھد .و ھﯾﭻ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﮭﺗر از ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑرای رﺷد ﮐردن ﭘﯾدا ﻧﻣﯽﺷود .ﺧدا ﮐﻠﯾﺳﺎ را اﯾﻧطور طراﺣﯽ ﮐرده اﺳت.
اﮔر ھﻧوز ﺗﺻﻣﯾم ﺑﮫ ﭘﯾروی از ﻋﯾﺳﯽ ﻧﮕرﻓﺗﮫاﯾد ﭼون از وﺿﻌﯾت ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﯾزارﯾد ،آﻧﮕﺎه ﺗﻣرﮐزﺗﺎن را از
روی ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑردارﯾد و روﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﺟﺎﻧب ﻋﯾﺳﯽ ﺑرﮔرداﻧﯾد .ادﻋﺎھﺎی ﻋﯾﺳﯽ را ﺑراﺳﺎس زﻧدﮔﯽ و ﺷﺧﺻﯾت
ﺧود ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺳﻧﺟﯾد.
اﮔر ﭘﯾرو ﻋﯾﺳﯽ ھﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ از ﮐﻠﯾﺳﺎ دﻟﺳرد ﺷدهاﯾد ﯾﺎ ﺣﺗﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ آن آﺳﯾب دﯾدهاﯾد ،اﻣﯾدﺗﺎن را از دﺳت
ﻧدھﯾد .ﺧدا اﻣﯾدش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ از دﺳت ﻧداده و ھﻣواره ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد! ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑﮫ وﺟود ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺎز دارد،
و ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در درس ﮔذﺷﺗﮫ دﯾدﯾم ،ﺟدا از ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط درﺳت ﺑﺎ ﺑدن ﻋﯾﺳﯽ ،ھرﮔز ﻧﺧواھﯾد ﺗواﻧﺳت
ھوﯾﺗﺗﺎن را در ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
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• َﻣت ﺳﻠﯾﮏ ،ﺳﺋواﻻت و ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾت ،ﺑﺧش ) .3ﻣﺗﯾو ﺟﯽ.ﺳﻠﯾﮏ ،ﺧدﻣﺎت ﭘژوھش و دﻓﺎﻋﯾﺎت
ﻣﺳﯾﺣﯽ .(http://www.carm.org/40_objections/40-3.htm) .(2006-1996 ،ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر
. 2006
• ﺳﺋواﻻت ،ﺟواب ﺑﮫ ﺳﺋواﻻت دﺷوار :ﭘس اﯾﻧﮭﻣﮫ رﯾﺎﮐﺎراﻧﯽ ﮐﮫ ﺧودﺷﺎن را ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﯽﺧواﻧﻧد ﭼﮫ؟
)ﺧدﻣﺎت ﺑﺷﺎرﺗﯽ رﺳﺎﻧﮫای ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﻣﭘسﮐروﺳﯾدﻓورﮐراﯾﺳت ،ﺷرﮐت.(2006-1993 ،.
) .(http://www.greatcom.org/resources/toughquestions/tq11/default.htmﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر . 2006

ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﺑزرگ
ﻓﺻل  12درس 64

آﻧﮕﺎه ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﮫ آﻧﺎن ﮐﮫ در ﺳﻣت ﭼپ او ھﺳﺗﻧد ،ﺧواھد ﮔﻔت" :ای ﻣﻠﻌوﻧﺎن ،از ﻣن دور ﺷوﯾد و ﺑﮫ آﺗش
ﺟﺎوداﻧﯽ روﯾد ﮐﮫ ﺑرای اﺑﻠﯾس و ﻓرﺷﺗﮕﺎن او آﻣﺎده ﺷده اﺳت"....
ﻣﺗﯽ 41 :25ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ آﻣده اﺳت" :آﻧﭼﮫ را ھﯾﭻ ﭼﺷﻣﯽ ﻧدﯾده ،ھﯾﭻ ﮔوﺷﯽ ﻧﺷﻧﯾده ،و ﺑﮫ ھﯾﭻ اﻧدﯾﺷﮫای ﻧرﺳﯾده ،ﺧدا ﺑرای
دوﺳﺗداران ﺧود ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت".
1-ﻗرﻧﺗﯾﺎن 9 :2

اﻣﺎ ﻣﺎ ﺑﻧﺎﺑر وﻋدۀ او ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ در اﻧﺗظﺎر آﺳﻣﺎن و زﻣﯾﻧﯽ ﺟدﯾد ھﺳﺗﯾم ﮐﮫ ﻣﻧزﻟﮕﮫ ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ اﺳت.
2-ﭘطرس 13 :3

و ﺳرودی ﺗﺎزه ﺑدﯾنﺳﺎن ﻣﯽﺳرودﻧد ﮐﮫ" :ﺗو ﺳزاوار ﮔرﻓﺗن طوﻣﺎری و ﺳزاوار ﮔﺷودن ﻣﮭرھﺎی آن ،ﭼرا
ﮐﮫ ذﺑﺢ ﺷدی ،و ﺑﺎ ﺧون ﺧود ﻣردم را از ھر طﺎﯾﻔﮫ و زﺑﺎن و ﻗوم و ﻣﻠت ،ﺑرای ﺧدا ﺧرﯾدی؛ و از آﻧﺎن
ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﯽ و ﮐﺎھﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧدﻣﺗﮕزار ﺧدای ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻧد و اﯾﻧﺎن ﺑر زﻣﯾن ﺳﻠطﻧت ﺧواھد ﮐرد".
-ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ 10-9 :5

"ﮐﯾﺳت ﮐﮫ از ﺗو ﻧﺗرﺳد ،ای ﺧداوﻧد ،و ﺟﻼل ﻧﺎم ﺗو را ﺑﮫ آن ﻧدھد؟ زﯾرا ﺗو ،و ﺗﻧﮭﺎ ﺗو ،ﻗدوﺳﯽ .ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ
ﺧواھﻧد آﻣد و در ﭘﯾﺷﮕﺎه ﺗو ﺑﮫ ﭘرﺳﺗش ﺧواھﻧد اﯾﺳﺗﺎد زﯾرا ﮐﮫ ﮐﺎرھﺎی ﺷرﯾف ﺗو اﮐﻧون آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت".
-ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ 4 :15

187

ﺑﺎری ،از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ھﻣﯾﻧطور ﺑوده اﺳت .ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرۀ ﻗرﺑﺎﻧﯽ
ﺧدا و ﺧداوﻧد رﺳﺗﺎﺧﯾز ﮐرده ،روی آورد ،ﮔﻧﺎه او آﻣرزﯾده ﻣﯽﺷود و روح ﺧدا ﺑﮫ درون او آﻣده ،ﺣﯾﺎت
ﺟﺎوﯾدان را ﺑراﯾش ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽآورد.
ﺷﻣﺎر ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓﺗﮫاﻧد از ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾروی ﮐﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺑﯾش از ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺗن رﺳﯾده اﺳت .ﺑر اﺳﺎس
داﺳﺗﺎن ﺧدا ،زﻣﺎﻧﯽ ﺧواھد رﺳﯾد ﮐﮫ ﭘﯾروان او ﻣردﻣﺎﻧﯽ از ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ و ﻗوم در زﯾر آﺳﻣﺎن ﺑﺎﺷﻧد .آﻧﮕﺎه ﻋﯾﺳﯽ
ﺑﺎزﺧواھد ﮔﺷت ،درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ وﻋده داد.
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ را در طﯽ اﻋﺻﺎر رد ﮐردهاﻧد ،ﺗﺎ اﺑد از ﺧدا ﺟدا ﻣﯽﻣﺎﻧﻧد و در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﺷﯾطﺎن و
ﭘﯾروان او آﻣﺎده ﺷده ،ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرﻧد .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردهاﻧد ،ﺣﯾﺎت را آﻧطور ﮐﮫ ﺧدا در ﻧظر
داﺷﺗﮫ ،ھﻣراه او..ﺗﺎ اﺑد ،ﺧواھﻧد ﺷﻧﺎﺧت.
-اﻣﯾد ،ﻓﺻل 12

ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
ﻧﺎﺧوﺷﺎﯾﻧدﺗرﯾن ﺑﺣثھﺎ ،ﺑﺣث درﺑﺎرۀ ﺟﮭﻧم اﺳت .اﻣﺎ اﮔر ﺟﮭﻧم ﺣﻘﯾﻘت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﺟﺗﻧﺎب از ﺻﺣﺑت درﺑﺎرۀ
ﺣﻘﯾﻘت آن ﺣﺗﯽ ﻏﯾرﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫﺗر اﺳت .ﺻدھﺎ ﻣﺗن در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﺟﮭﻧم ﻣﯽﭘردازد .ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾش
از ﺳﺎﯾر ﻧوﯾﺳﻧدﮔﺎن ﮐﻼم ﺧدا درﺑﺎرۀ ﺟﮭﻧم ﺻﺣﺑت ﮐرد .ﺟﮭﻧم ﺣﻘﯾﻘت دارد و ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ﻣﯽﺧواﺳت
ﺑﮫ ﻣردم ھﺷدار دھد ﺗﺎ از ﮔذراﻧدن اﺑدﯾت در آﻧﺟﺎ ﺧودداری ﮐﻧﻧد.
در ﺑررﺳﯽ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﺎﯾد ھﺷﯾﺎر ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ (1 :ﺟﮭﻧم ﺑرای ﺷﯾطﺎن و ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧش ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،ﻧﮫ ﺑرای
اﻧﺳﺎن )ﻣﺗﯽ  ،(41 :25و  (2اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﻣردم را ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﺑﻔرﺳﺗد ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ را
ﺑرﻣﯽﮔزﯾﻧﻧد زﯾرا ﻧﻣﯽﺧواھﻧد ﻧﺟﺎت ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﭘذﯾرﻧد )ﯾوﺣﻧﺎ  .(48 :12ﺣﻘﯾﻘت اﯾن اﺳت ﮐﮫ
ھر ﻓردی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻣﺗوﻟد ﺷده اﺳت ،ﺑدون ﭘرداﺧت ﺧوﻧﺑﮭﺎی ﮔﻧﺎھش ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻋﯾﺳﯽ و ﺑدون ﭘذﯾرش دﻋوت
ﺧدا ﺑرای ﻗﺑول آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺟﺎی وی اﻧﺟﺎم داد ،ﺑﮫ ﺟﮭﻧم ﻣﯽرﻓت .اﮔر ﺑﺎ دﯾد دﯾﮕری ﺑﮫ ﻣوﺿوع ﻧﮕﺎه ﮐﻧﯾم،
ﻋﯾﺳﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ آﺳﻣﺎن ﭼﮕوﻧﮫ ﺟﺎﯾﯽ اﺳت ،ﭘس اﮔر ﮐﺳﯽ ﻋﯾﺳﯽ را رد ﮐﻧد ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ آﺳﻣﺎن را ﻧﯾز
رد ﻣﯽﮐﻧد.
ﻓﺎﺻﻠﮫ و ﺗﻘﺎﺑل ﻣﯾﺎن ﺟﺎوداﻧﯾت ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ و ﺟﺎوداﻧﯾت ﺟدا از ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺎ اﯾن اﻧدازه ﻋظﯾم اﺳت .ﺑﺎ ھﯾﭻ ﭼﯾز
ﻗﺎﺑل ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﻧﯾﺳت .از 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن ،9 :2ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯽﺷوﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای دوﺳﺗداراﻧش ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده ،آﻧﻘدر
ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ در درک ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟد .اﻣﺎ از ﺳﺎﯾر آﯾﺎت ﺑﺎﻻ )و ﺑﺳﯾﺎری آﯾﺎت دﯾﮕر ﮐﺗﺎبﻣﻘدس(
ﻣﯽﺗوان داﻧﺳت ﮐﮫ دوﺳﺗداران ﺧدا آﻣﺎده ﻣﯽﺷوﻧد ﺗﺎ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺟدﯾد و زﻣﯾﻧﯽ ﺟدﯾد ﺳﺎﮐن ﺷوﻧد و ﺑﺎ ﺧداوﻧد
ﺳﻠطﻧت ﮐﻧﻧد )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  (5 :22و او را ﺗﺎ اﺑد ﺟﻼل دھﻧد )ﻣزﻣور !(12 :86
در اﺑﺗدای اﯾن دروس ،آﻣوﺧﺗﯾم ﮐﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس رواﯾت داﺳﺗﺎن ﺧدا ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺧود اوﺳت ،داﺳﺗﺎن ﺑزرﮔﯽ ﮐﮫ
ﺗوﺿﯾﺣﯽ ﺑرای ھﻣﮥ داﺳﺗﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕر اﺳت 1.ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﮫ ﺳراﺳر ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺷر ﻣﻌﻧﺎ ﻣﯽﺑﺧﺷد .و ﺑﺎ ﻧزدﯾﮏ
ﺷدﻧﻣﺎن ﺑﮫ ﺧﺎﺗﻣﮥ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ،ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻘﺻود اﺻﻠﯽ ﺑرﮐت دادن اﻧﺳﺎن اﺳت ﺗﺎ ﺧدا ﺑطور ﺟﺎوداﻧﮫ
ﭘﺎﯾﭘر ،اﻟﮭﯾدان ،اﯾﻧطور
ﻣﺗﺑﺎرک ﺧواﻧده ﺷود و ﺟﻼل ﯾﺎﺑد .ھدف از اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺟﻼل او اﺳت .ﺟﺎن ِ
ﻣﯽﮔوﯾد" :ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﭼﯾزھﺎ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺣﺑتآﻣﯾز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮥ ﺟﻣﻊ ﺑﯽﺷﻣﺎری از
ﺑﺎزﺧرﯾدﺷدﮔﺎن از ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ و زﺑﺎن و ﻗوم و ﻣﻠﺗﯽ ،ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود 2".آﯾﺎ اﯾن ھدف ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ھﺳت؟
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ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
ﺑﻌﺿﯽ از ﻣردم ﻣﯽﺧواھﻧد ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﺑروﻧد زﯾرا ﺑﮫ ﻧظرﺷﺎن ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫھﺎی آﻧﺎن ﺳراﻧﺟﺎم در آن
ﻣﮑﺎن ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﺧواھد رﺳﯾد .آﻧﮭﺎ ﺗﺻور ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﻧد ﺑود .اﻣﺎ اﮔر ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
ھدف ﺧدا ﺑرای اﯾن ﺟﮭﺎن را ﺧﻼﺻﮫ ﮐرده ﺑﺎﺷد ،آﻧﮕﺎه ھدف ﺟﺎوداﻧﮫای در آﺳﻣﺎن وﺟود ﺧواھد داﺷت و آن
ﺟﺑران ﮐﻣﺑودھﺎی زﻧدﮔﯽ زﻣﯾﻧﯽ ﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺑود .ﺑﻠﮫ ،در آﺳﻣﺎن ﻋﻣﯾﻘﺗرﯾن ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﻣﺎ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽرﺳد و
ﺧوﺷﺣﺎل ﺧواھﯾم ﺑود ،اﻣﺎ ﺿرورﺗﺄ آن ﺷﺎدی ﺑراﺳﺎس آﻧﭼﮫ در اﯾن دﻧﯾﺎ آن را ﺧوﺷﺣﺎﻟﯽ ﻣﯽداﻧﯾم ،ﻧﺧواھد
ﺑود .ھر ﺷﮭروﻧد آﺳﻣﺎن ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ﺑﺎ ﺳﭘردن ﺧود ﺑﮫ ھدف ﺟﻼل ﺧدا ﺗﺎ اﺑد ،ﺧواﺳﺗﮫھﺎﯾش ﺑرآورده ﻣﯽﺷود!
از ﺧودﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد:
• آﯾﺎ ﺟﻼل ﺧدا ﭼﯾزی اﺳت ﮐﮫ ﻣن واﻗﻌﺄ ﻣﯽﺧواھم؟
• آﯾﺎ ﺧدا ﮐﺳﯽ اﺳت ﻣن واﻗﻌﺄ ﻣﯽﺧواھم؟
• اﮔر ﺟواب ﻣﻧﻔﯽ اﺳت ،دﻟﯾﻠش ﭼﯾﺳت؟ ﺑﮫ ﻏﯾر از او واﻗﻌﺄ ﭼﮫ ﭼﯾز ﻣﯽﺧواھم؟ ﺑﮫ ﻏﯾر از او ﭼﮫ
ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ واﻗﻌﺄ ﺑﺧواھم؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﮫ اﻧﺗﮭﺎی اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﻧزدﯾﮏ ﺷدهاﯾم .اﮔر ھﻧوز از ﻣﻘﺻد ﺟﺎوداﻧﯽﺗﺎن ﻣطﻣﺋن ﻧﯾﺳﺗﯾد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻓورأ ﺑﮫ ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﻧﺗﮭﺎی اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ،آن را ﺑدﻗت ﺑﺧواﻧﯾد و ﺗﺄﻣل
ﻧﻣﺎﯾﯾد .آن را ﮐﻧﺎر ﻧﮕذارﯾد .ﺷﺎﯾد اﺑدﯾت ﻧزدﯾﮑﺗر از آن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﻓرﮐش را ﻣﯽﮐﻧﯾد.
اﮔر ﺧدا را ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺧواھﯾد درﺑﺎرۀ ﺑﮭﺷت و آﺳﻣﺎن ﺑﯾﺷﺗر ﺑداﻧﯾد ،ﺑﮫ ﻣراﺟﻌﯽ ﮐﮫ در زﯾر اﯾن
ﺻﻔﺣﮫ ،ﻓﮭرﺳتوار آﻣده ،ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ﺑرای آﻣوﺧﺗن درﺑﺎرۀ اﺑدﯾت ﺻﺑر ﮐﻧﯾد.

ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• َرﻧدی آﻟﮑورن ،در ﻧور اﺑدﯾت .اﻧﺗﺷﺎرات واﺗرﺑروک .1999 ،ﻧوﯾﺳﻧده ﻣﺎ را ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ در ﻧور
اﺑدﯾت ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎری ﻣﯽدھد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯾم ھرآﻧﭼﮫ ﺟﺎﻧﻣﺎن آرزوﻣﻧد آن اﺳت در آﻧﺟﺎ
ﺧواھﯾم ﯾﺎﻓت.
• َرﻧدی آﻟﮑورن ،آﺳﻣﺎن .اﻧﺗﺷﺎرات ﺗﯾﻧدِﯾل ھﺎوس .2004 ،اﯾن ﮐﺗﺎب ﭘژوھﺷﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ در
ﺗوﺻﯾف آﺳﻣﺎن اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﺳﺋواﻻت ﺟدی درﺑﺎرۀ آﺳﻣﺎن دارﯾم ،و اﻟﺑﺗﮫ ﺳﺋواﻻﺗﯽ ﮐﮫ زﯾﺎد
ھم ﺟدی ﻧﯾﺳﺗﻧد .آﻟﮑورن ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺎﺋل اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧد و ﻣﺎ را ﯾﺎری ﻣﯽدھد ﺗﺎ درک ﺑﯾﺷﺗر و ﻋﺷﻖ
ﻋﻣﯾﻘﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﻘﺻد اﺑدیﻣﺎن ﺑﯾﺎﺑﯾم.
• ﺗِد ِد ِﮐر ،ﻣﺳﯾﺣﯾت ﺑﮫ ﺧواب رﻓﺗﮫ :ﺑﯾدار ﮐردن اﺷﺗﯾﺎق ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ،در زﻣﯾن .اﻧﺗﺷﺎرات ﻧﻠﺳون ﺑوﮐس،
 .2005ﻧوﯾﺳﻧده اﯾﻣﺎﻧداران ﻣﺳﯾﺣﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﻣﯽﮐﺷد و از ﻣﺎ ﻣﯽﺧواھد ﺗﺎ از ﺧواب ﮐﺳﺎﻟتﺑﺎرﻣﺎن
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ﺑﯾدار ﺷوﯾم و اﻣﯾد اﺻﻠﯽﻣﺎن را ﺑﮫ ﯾﺎد آورﯾم .ھدف او اﯾﺟﺎد اﺷﺗﯾﺎق ﺑرای ﻣﯾراث اﺑدی ﻣرﻣوز و
ﻟذتﺑﺧﺷﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ او در آﺳﻣﺎن را ﺑﮫ ﻣﯾراث –ﻣﯽ ﺑرﯾم ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ-
رﯾزی ﮐرده اﺳت.
• دﮐﺗر ﺑﯾل ﮔﯾلھﺎم ،ﺗﺻور اﺷﺗﺑﺎه) .ﺧدﻣﺎت ﻻﯾفﺗﺎﯾم ﮔﺎراﻧﺗﯽ .2006-1997 ،اﯾن ﻣﻘﺎﻟﮫ اﺑﺗدا در
اﮐﺗﺑر  2000در ﻣﺟﻠﮥ ﺷﺎﮔردی ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯾد((http://www.lifetime.org/get/equipped/dj-read/false-.
)  .notionsﺑرداﺷت  8دﺳﺎﻣﺑر . 2006

ﻧﻘش ﺷﻣﺎ در داﺳﺗﺎن ﺑزرگ

ﻓﺻل  12درس 65

ﭘس ﺑروﯾد و ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ را ﺷﺎﮔرد ﺳﺎزﯾد و اﯾﺷﺎن را ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘدر ،ﭘﺳر و روحاﻟﻘدس ﺗﻌﻣﯾد دھﯾد...
-ﻣﺗﯽ 19 :28

آﻧﮕﺎه ﺑدﯾﺷﺎن ﻓرﻣود :ﺑﮫ ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن ﺑروﯾد و ﺧﺑر ﺧوش را ﺑﮫ ھﻣﮥ ﺧﻼﯾﻖ ﻣوﻋظﮫ ﮐﻧﯾد.
-ﻣرﻗس 15 :16

و ﺑﮫ ﻧﺎم او ﺗوﺑﮫ و آﻣرزش ﮔﻧﺎھﺎن ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﻣوﻋظﮫ ﺧواھد ﺷد و ﺷروع آن از اورﺷﻠﯾم ﺧواھد ﺑود.
-ﻟوﻗﺎ 47 :24

و اﯾن ﻣژدۀ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن اﻋﻼم ﺧواھد ﺷد ﺗﺎ ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﺑﺎﺷد .آﻧﮕﺎه ﭘﺎﯾﺎن
ﻓراﺧواھد رﺳﯾد.
ﻣﺗﯽ 14 :24ﻧﺧﺳت ﺑﺎﯾد اﻧﺟﯾل ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﻣوﻋظﮫ ﺷود.

-ﻣرﻗس 10 :13

ﺑرﺧﻼف ﮔﻣﺎن ﺑرﺧﯽ ،ﺧداوﻧد در اﻧﺟﺎم وﻋدهاش ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽورزد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑردﺑﺎر اﺳت ،ﭼﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد
ﮐﺳﯽ ھﻼک ﺷود ﺑﻠﮑﮫ ﻣﯽﺧواھد ھﻣﮕﺎن ﺑﮫ ﺗوﺑﮫ ﮔراﯾﻧد.
2-ﭘطرس 9 :3
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ﻣﺷﺎھده و ﺑررﺳﯽ
در درس ﮔذﺷﺗﮫ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺧدا را آﻧطوری ﮐﮫ ﺑر اﻧﺳﺎن آﺷﮑﺎر ﺷده اﺳت ،ﺑررﺳﯽ ﮐردﯾم:
" ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ اﺣﺳﺎﺳﺎت ﻣﺣﺑتآﻣﯾز ﺑراﻧﮕﯾﺧﺗﮥ ﺟﻣﻊ ﺑﯽﺷﻣﺎری از ﺑﺎزﺧرﯾدﺷدﮔﺎن از ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ و زﺑﺎن و ﻗوم و
ﻣﻠﺗﯽ ،ﭘرﺳﺗﯾده ﺷود") 1ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  .(9 :7 ،9 :5از 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن  ،9 :2دﯾدﯾم ﮐﮫ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای دوﺳﺗداراﻧش
ﻣﮭﯾﺎ ﮐرده اﺳت ،آﻧﻘدر ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت ﮐﮫ در ذھن ﻣﺎ ﻧﻣﯽﮔﻧﺟد .ھﻣﭼﻧﯾن ﻣﺷﺎھده ﮐردﯾم ﮐﮫ دوﺳﺗداران ﺧدا
در آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺟدﯾد و زﻣﯾﻧﯽ ﺟدﯾد ﻣﺳﮑن ﺧواھﻧد ﮔرﻓت ،و در آﻧﺟﺎ ھﻣراه ﺑﺎ او ﺳﻠطﻧت ﻧﻣوده ،ﺗﺎ اﺑد ﺧدا را
ﺟﻼل ﺧواھﻧد داد! )ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ  ،5 :22ﻣزﻣور .(12 :86
اﻣﺎ زﻣﺎن وﻗوع ھﻣﮥ اﯾﻧﮭﺎ ِﮐﯽ ﻓراﻣﯽرﺳد؟ اﮔر از درس  60ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ،اﯾن ﻣوﺿوع درﺳت ﭘﯾش
از ﺻﻌود ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ آﺳﻣﺎن ﻣطرح ﺷد .او ﭼﻧد دﺳﺗوراﻟﻌﻣل ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﮔرداﻧش داد .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ ﻣﻌروف ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽﺗوان آﻧﮭﺎ را در اﻧﺎﺟﯾل ﻣﺗﯽ ،ﻣرﻗس و ﻟوﻗﺎ ﯾﺎﻓت) .ﮐﮫ در اﺑﺗدای اﯾن
درس ،ﻓﮭرﺳتوار آﻣدهاﻧد (.در ﻣﺗﯽ  14 :24ﺗوﺟﮫ ﮐﻧﯾد ﮐﮫ" :ﭘﺎﯾﺎن" )ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ داﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺧدا(
ﻓراﻧﺧواھد رﺳﯾد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ اﻧﺟﯾل در ﺳرﺗﺎﺳر ﺟﮭﺎن "اﻋﻼم ﺷود ﺗﺎ ﺷﮭﺎدﺗﯽ ﺑرای ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﺑﺎﺷد".
از درس  25ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﻣﻌﻧﯽ اﺻﻠﯽ ﻗوم در ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،ﻓﻘط ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺷور در ﺟﻐراﻓﯾﺎی
زﻣﯾن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﮔروھﯽ از ﻣردم ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ زﺑﺎن ،ﻓرھﻧﮓ ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻗﺑﯾﻠﮫای و ﻏﯾره از ﺳﺎﯾر
ﮔروھﮭﺎ ﻣﺗﻣﺎﯾز ﻣﯽﺷوﻧد .درﺳت ﭘس از داوری ﺧدا ﺑر ﺑﺎﺑل 70 ،ﻗوم ﻣﺗوﻟد ﺷدﻧد .در ﺟﮭﺎن اﻣروز ﻣﺎ
ھزاران ﻗوم وﺟود دارﻧد .اﻧﺟﯾل ھﻧوز در ﺑﺳﯾﺎری از آﻧﮭﺎ اﻋﻼم ﻧﺷده اﺳت .و ﺗﺎ ﻗﺑل از رﺳﯾدن اﻧﺟﯾل ﺑﮫ آن
ﻗوﻣﮭﺎ ،ﭘﺎﯾﺎن )ﯾﺎ ﺷروع ،ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ زاوﯾﮥ دﯾدی ﮐﮫ ﻣﺎ دارﯾم( ﻓراﻧﺧواھد رﺳﯾد.
ﺣﺎﻻ ﺑﯾﺎﯾﯾد ﺑﮫ 2ﭘطرس ) 9 :3در ﺑﺎﻻ( ﺑﭘردازﯾم" .وﻋدۀ" ﻣورد ﻧظر اﯾن آﯾﮫ ،وﻋدهای اﺳت ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای
ﺑﺎزﮔﺷت ﺧود داد ﮐﮫ طﻠﯾﻌﮫای از ﻧﻘﺷﮫھﺎی او ﺑرای ﭘﯾرواﻧش ﺧواھد ﺑود .در اﯾن آﯾﮫ ﻣﯽﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ در
اﻧﺟﺎم وﻋدهاش ﺗﺄﺧﯾر ﻧﻣﯽورزد ،اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺧواھد ﮐﺳﯽ ھﻼک ﺷود .اﯾن ﺟﮭﺎن ھرﻗدر ھم ﮐﮫ ﺑد و ﭘر از رﻧﺞ
ﺑﺎﺷد ،ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻧﻘدر ﻣردم آن را دوﺳت ﻣﯽدارد ﮐﮫ ﺣﺎﺿر اﺳت ﭘﺎﯾﺎن را ﺑﮫ ﺗﺄﺧﯾر اﻧدازد ﺗﺎ ﺷﺎﯾد ﮐﺳﯽ دﯾﮕر
ﺑﺎ اﯾﻣﺎن ﻧزد او ﺑﯾﺎﯾد ،زﯾرا در ھﻧﮕﺎم ﺑﺎزﮔﺷﺗش دﯾﮕر ﺧﯾﻠﯽ دﯾر ﺧواھد ﺑود.
ﻣﺗﯽ  14 :24و 2ﭘطرس  9 :3ﺗﻌرﯾﻔﯽ از ﻋﻣﻖ و وﺳﻌت ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ ھﺳﺗﻧد و ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﻋﻼﻗﮫ ﺷدﯾدی ﺑﮫ ﻗوﻣﮭﺎ و اﻓراد دارد .ﭘس او ﭼﮫ وﻗت ﺑﺎزﺧواھد ﮔﺷت؟ ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت" :ھﯾﭻﮐس آن
روز و ﺳﺎﻋت را ﻧﻣﯽداﻧد ﺟز ﭘدر؛ ﺣﺗﯽ ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن و ﭘﺳر ﻧﯾز از آن آﮔﺎه ﻧﯾﺳﺗﻧد" )ﻣرﻗس .(32 :13
آن روز ﺑرای ﻣﺎ ﻧﺎﻣﻌﻠوم اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯾم ﭘﯾش از وﻗﺎﯾﻊ زﯾر ﻓراﻧﺧواھد رﺳﯾد (1 :ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ﺷﮭﺎدت
اﻧﺟﯾل را درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧد و  (2آﺧرﯾن ﻓردی ﮐﮫ ﻣﯽﺧواھد ،ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن آورد.
در دھﮥ ﮔذﺷﺗﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺑطور ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﮫای ﺑﺎ اﻋﻼم اﻧﺟﯾل ﺑﮫ ﻗوﻣﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از اﯾن ﻏﯾرﻗﺎﺑل دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑودهاﻧد،
ﺗوﺳﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ھﻧوز ﭘﯾﺎم اﻧﺟﯾل را ﻧﺷﻧﯾدهاﻧد .ﺧدا ﻣﺷﺗﺎق روزی اﺳت ﮐﮫ
ﺑرﮐت ﺧود را ﺑر دوﺳﺗداراﻧش ﻓرورﯾزد )اﺷﻌﯾﺎ  .(18 :30اﻣﺎ آن روز ﻧﺧواھد آﻣد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣورﯾت
ﺑزرگ ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳد.

ﭘرﺳش و ﺗﺄﻣل
191

• آﯾﺎ ﻣﺷﺗﺎق آن روزی ھﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎزﮔردد ﺗﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑﮫ دوﺳﺗداراﻧش وﻋده داده ﺑﮫ اﻧﺟﺎم
رﺳﺎﻧد؟ آﯾﺎ ﻣﺷﺗﺎق او ھﺳﺗﯾد؟
• در ﺟﮭت ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ ﭼﮫ ﮐﻣﮑﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾد؟

ﺗﺻﻣﯾمﮔﯾری و ﻋﻣل
ﺑﯾﺎﯾﯾد ﻣطﺎﻟﻌﮫﻣﺎن را ﺑﺎ ﺳﺧﻧﺎن ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر درﺑﺎرۀ ﻣوﺿوع ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﻗول او ،ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی
ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺑرﺳﺎﻧﯾم .ﺑﮫ ﻧﻘل از ﭘﺎﯾﭘر:
"ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ،ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾﺳﺗﻧد .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﺟﻼل ﺧداﺳت ،زﯾرا ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ
ﺧدا اﯾن اﺳت .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑﺎ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﺑراﻓروﺧﺗﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﺟﻣﻊ ﺑﯽﺷﻣﺎری از
ﺑﺎزﺧرﯾدﺷدﮔﺎن از ھر ﻗﺑﯾﻠﮫ ،زﺑﺎن ،ﻗوم و ﻣﻠﺗﯽ اﺳت .ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ وﺟود دارﻧد ﭼون زﻣﺎن
ﭘرﺳﺗش ﺻرف ﻧرﺳﯾده اﺳت .وﻗﺗﯽ ﺳراﻧﺟﺎم ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا در ﺟﻼل از راه ﺑرﺳد ،ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-
ﺧدﻣﺎﺗﯽ از ﺑﯾن ﺧواھﻧد رﻓت .ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﻗﺑل از ﭘﺎﯾﺎن ﺿرورت دارﻧد ،وﻟﯽ ﭘرﺳﺗش ،ﭘﺎﯾﺎن
و ﻧﮭﺎﯾت اﺳت .اﮔر اﯾن ﻣوﺿوع را ﺑﮫ ﻓراﻣوﺷﯽ ﺑﺳﭘﺎرﯾم و ﻧﻘش آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھم ﻋوض ﮐﻧﯾم ،ﺷور و اﺷﺗﯾﺎق
و ﻗدرت ھر دو ﺗﻘﻠﯾل ﻣﯽﯾﺎﺑد2".
ﭘس ﭘرﺳﺗش اﻧﮕﯾزۀ ﻣﺄﻣورﯾﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ اﺳت و ﭘرﺳﺗﺷﯽ ﮐﮫ ﺧدا در ﻧظر دارد ﺑﮫ ﮐﻣﺎل ﻧﺧواھد
رﺳﯾد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ ﺗﮑﻣﯾل ﺷود .ھرﯾﮏ از ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ ﺧواﻧده ﺷده ﺗﺎ در ﺗﮑﻣﯾل ﻣﺄﻣورﯾت
ﺑزرگ ﯾﺎریدھﻧده ﺑﺎﺷد ،و اﯾن ﮐﺎر ﻣﻧﺣﺻر ﺑﮫ "اﻓراد ﺣرﻓﮫای" ﻣﺛل ﺷﺑﺎﻧﺎن و ﻣﯾﺳﯾوﻧرھﺎ ﻧﯾﺳت .ﺷﺎﯾد ﺷﻣﺎ
ﺧواﻧده ﻧﺷده ﺑﺎﺷﯾد ﺗﺎ ﻧزد ﻗوﻣﯽ دور از دﺳﺗرس ﺑروﯾد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧﯾد و ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷﯾد ،و
ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺧواﻧده ﺷدهاﻧد ﺗﺎ اﯾن ﻣﺄﻣورﯾت را اﻧﺟﺎم دھﻧد ،دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .ﺑﯽﺷﮏ ،ﺷﻣﺎ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﻌرﻓﯽ ﻧﺟﺎت
ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺣﯾطﮥ ﻧﻔوذﺗﺎن ھﺳﺗﻧد ،دارﯾد .ﻧﻣﯽداﻧﯾم آﺧرﯾن ﻗوﻣﯽ ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺑﺎزﮔﺷت ﻋﯾﺳﯽ
ﺑﮫ آن ﺑﺷﺎرت داده ﻣﯽﺷود ،ﮐدام اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﻧﻣﯽداﻧﯾم آﺧرﯾن ﻧﻔری ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ اﯾﻣﺎن ﻣﯽآورد ﮐﯾﺳت.
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
ﺑﺎﺷﯾد .از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﭼﺷﻣﺎن ﺷﻣﺎ را ﺑرای ﮐﺎر رﺳﺎﻧدن اﻧﺟﯾل ﺑﮫ ھﻣﮥ ﻗوﻣﮭﺎ ،ﺑﺎز ﮐﻧد .در آﺧر ،ﻓﮭرﺳﺗﯽ
از ده ﻧﻔر ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد و ﻣﯽداﻧﯾد ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺷﻧﺎﺧت ﻋﯾﺳﯽ دارﻧد ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣرﺗﺑﺄ ﺑرای ﻧﺟﺎت ھرﯾﮏ از
اﯾن اﻓراد ،ﺷروع ﺑﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾد .ھﻣﭼﻧﯾن دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ را ﺑرای در ﻣﯾﺎن ﮔذاﺷﺗن
اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ ھرﯾﮏ از اﯾن اﻓراد ،ھﻣﺎھﻧﮓ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺑﺎ ﺷرﯾﮏ ﺷدن در ﮐﺎری ﮐﮫ ﺧدا در ﺟﮭﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھد ،ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا رﺷد ﻣﯽﮐﻧد .اﮔر ﻧﺧواھﯾد در اﯾن
اﻣر ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد ،ﺧدا اﻓراد دﯾﮕری را ﺑرای اﻧﺟﺎم آن ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرد .ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﻣطﺎﻟﻌﮥ دروس اﻣﯾد
دﯾدﯾم ،ﺧدا ﻗﺎدر ﻣطﻠﻖ اﺳت و ﻧﻘﺷﮥ او ﺧﻧﺛﯽ ﻧﻣﯽﺷود .اﻣﺎ در طول اﯾن درسھﺎ ھﻣﭼﻧﯾن دﯾدﯾم ﮐﺳﯽ ﮐﮫ
ﻣﺷﺗﺎﻗﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺧدا ﻟﺑﯾﮏ ﻣﯽﮔوﯾد ،ﺑرﮐﺗﯽ واﻗﻌﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑد .ﺑﮫ ﯾﺎد داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھﻣﮕﺎم ﺷدن ﺑﺎ ﺧدا ،ھﻣواره
ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﺷدﺗﺎن ﻣﯽﺷود .ﺧدا ﺷﻣﺎ را ﺑرﮐت دھد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ ﺑرای او و ﺟﮭﺎن اطراﻓﺗﺎن ﺑرﮐت ﺑﺎﺷﯾد!
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ﻣﻧﺎﺑﻌﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺑﯾﺷﺗر
• ﭘروژۀ ﺟﺎﺷوا) .ﭘروژۀ ﺟﺎﺷوا ،ﻣرﮐز ﺧدﻣﺎت اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣده ﺑرای ﻣﺄﻣورﺗﮭﺎی ﺑﺷﺎرﺗﯽ-ﺧدﻣﺎﺗﯽ در
ﺟﮭﺎن . (http://www.joshuaproject.net/) .(2006 ،ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر  .2006ﺧدﻣت و اﺷﺗﯾﺎق
ﭘروژۀ ﺟﺎﺷوا ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑرﺟﺳﺗﮫ ﻧﻣودن ﮔروھﮭﺎی ﻣردم در ﺟﮭﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﺗرﯾن ﻓرﺻت را
ﺑرای ﺷﻧﯾدن اﻧﺟﯾل دارﻧد و ﺣﺿور ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در ﻣﯾﺎﻧﺷﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت.
• ﺗﯾم ﻣﺳﺎﻓرﺗﯽ در وب ﺳﺎﯾت .http://www.thetravelingteam.org/ :اﯾن وب ﺳﺎﯾت ھرﭼﻧد
ھدف اﺻﻠﯽاش داﻧﺷﺟوﯾﺎن داﻧﺷﮕﺎھﯽ اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای ﭘﺎﯾﮕﺎھﮭﺎی ﺧدﻣﺎت ﺑﺷﺎرﺗﯽ-
ﺧدﻣﺎﺗﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدﺳﯽ ،و ھﻣﭼﻧﯾن راھﯽ اﺳت ﺑرای ﻓراﮔرﻓﺗن آﻧﭼﮫ ﺧدا از ﭘﯾداﯾش ﺗﺎ ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ ﺑرای
ﺟﮭﺎن در دل دارد – ﺑﺎ ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻏﻧﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ .ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر .2006
• ﮐﺎر را ﺗﻣﺎم ﮐﻧﯾد )ویاچاس( .ﺗوﻟﯾدات ﻣﺎرس ھﯾل " .1998درﺧواﺳت ﭘرﺷور ﯾﮏ دﮐﺗر ﻣﺳﯾوﻧر
ﺑرای اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ ﺧدا در اﻧﺟﺎم دادن ھرﭼﮫ ﺑرای ﺗﮑﻣﯾل ﮐﺎر ﺑردن اﻧﺟﯾل ﺑﮫ ھر زﺑﺎن ،ﻗﺑﯾﻠﮫ و ﻗوم،
ﺿروری اﺳت.
• ﻣﺄﻣورﯾت ﺑزرگ – ﻣﺎﺟرای ﺑزرگ ).(2006-2002 ،© AllAboutJesusChrist.org
) .(http://www.allaboutjesuschrist.org/thegreat-commission.htmﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر . 2006
• ﺟﺎن ﭘﺎﯾﭘر ،ﺑﮕوﯾﯾد ﺧدا ﭼﮫ ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﺑراﯾﺗﺎن اﻧﺟﺎم داده اﺳت! )ﺧدﻣﺎت دﯾزاﯾرﯾﻧﮓ ﮔﺎد.(2006 ،
_TopicIndex/4/422_Tell_How_Much_the_Lord
)Has_Done_for_You/

(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/

 .ﺑرداﺷت  11دﺳﺎﻣﺑر .2006
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ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا

ﭼﮕوﻧﮫ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا را آﻏﺎز ﮐﻧﯾم
ﭼﮕوﻧﮫ ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا را آﻏﺎز ﮐﻧﯾم
درﺑﺎرهاش ﮐﻣﯽ ﻓﮑر ﮐﻧﯾد ...ﯾﮏ ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ آﻓرﯾﻧﻧدۀ ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﯽ! ﭼﮫ ﻣوﻗﻌﯾت ﺑﯽﻧظﯾری! اطﻼﻋﺎت
زﯾر را ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﻌﺿﯽ از ﻣﺷﮑﻼت اوﻟﯾﮫ در ﺑرﻗراری ارﺗﺑﺎط ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا را درﯾﺎﺑﯾد .ﻋﺟﻠﮫ ﺑﮫ
ﺧرج ﻧدھﯾد ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ آراﻣش ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮐﻧﯾد و از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد درک و ﻓﮭم ﻻزم را ﺑرای ھرﯾﮏ از اﯾن ﻧﮑﺎت
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻋطﺎ ﮐﻧد.
ﻣﺗون زﯾر را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد
ﺣﻘﺎﯾﻖ زﯾر را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد
آﯾﺎت ﮐﺗﺎبﻣﻘدس
 .1درﺑﺎرۀ ﺧدا
اﻟف .او ﻗدوس اﺳت .ﺑﯾش از ھر ﭼﯾزی ﯾﺎ ھرﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد! او ﮐﺎﻣﻸ ﻋﺎدل اﺳت .اﻟف .اﺷﻌﯾﺎ2 :2
ﻣزﻣور 3 :99
ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ 4 :15
ب .او ﻣﺣﺑت اﺳت .ﻣﺣﺑت او ﮐﺎﻣل و ﺑﯽﻧﻘص اﺳت .ﺷﻣﺎ را ﻣﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﮭﺗرﯾن را ب1 .ﯾوﺣﻧﺎ 16 :4
ﯾوﺣﻧﺎ 10 :10
ﺑراﯾﺗﺎن ﻣﯽﺧواھد
ج .او آﻓرﯾﻧﻧده اﺳت .ﺧدا ھﻣﮥ ﭼﯾزھﺎ ،از ﺟﻣﻠﮫ ﺷﻣﺎ را آﻓرﯾد؛ ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﯽداﻧد ﺑﮭﺗرﯾن ج .ﮐوﻟﺳﯾﺎن 16 :1
ﻣزﻣور 13 :139
ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭼﯾﺳت .او ﻗواﻧﯾن )دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑراﺳﺎس آﻧﮭﺎ زﻧدﮔﯽ ﮐرد( را ﻧﯾز
ﺑرای ﺧوﺑﯽ ﺷﻣﺎ و ﺟﻼل ﺧود ،آﻓرﯾد
ﯾوﺷﻊ 8 :1
ﻣزﻣور 3-1 :1
 .2درﺑﺎرۀ ﻣن و ﺷﻣﺎ
اﻟف .ﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﮐردهاﯾم .آدم ،اوﻟﯾن اﻧﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾده ﺷد ،از ﺧدا ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ ﮐرد و ﺑﺧﺎطر اﻟف .روﻣﯾﺎن 12 :5
روﻣﯾﺎن 23 :3
ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ آدم ،ﺑﯾﻣﺎری روﺣﺎﻧﯽ ﻣرﮔﺑﺎری ﺑﮫ ﻧﺎم ﮔﻧﺎه وارد ﺟﮭﺎن ﺷد .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺳل
اﺷﻌﯾﺎ 6 :53
روﺣﺎﻧﯽ آدم ،ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﮔﻧﺎه آﻟوده ﺷدهاﯾم .و ﻣﺎﻧﻧد آدم ،ھﻣﮕﯽ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺧطﯽ از ﻗواﻧﯾن ﺧدا ،ﺑ ر
ﻋﻠﯾﮫ او ﮔﻧﺎه ورزﯾدهاﯾم.
ب .ﮔﻧﺎه ﺑﺎﯾد ﻣورد داوری ﻗرار ﮔﯾرد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﻗدوس و ﻋﺎدل اﺳت ،ﻧﻣﯽﺗواﻧد ب .روﻣﯾﺎن 6 -5 :2
روﻣﯾﺎن 23 :6
ﮔﻧﺎه را ﺑﭘذﯾرد ﯾﺎ آن را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرد .در ﻏﯾراﯾﻧﺻورت ﺑر ﺷﺧﺻﯾت ﺧود ﭘﺎ ﻣﯽﮔذارد و
اﺷﻌﯾﺎ 2 :59
ذات ﺧودش ﺑﮫ ﻓﺳﺎد ﻣﯽﮔراﯾد .ﻣﺟﺎزات ﮔﻧﺎه ،ﺟداﯾﯽ از ﺧدا و ﻣرگ اﺳت.
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ج .ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﮔﻧﺎھﺎن ﺧودﻣﺎن را ﺑﺎ اﻧﺟﺎم ﮐﺎرھﺎی ﻧﯾﮏ ﯾﺎ ﺷﺧص ﺑﮭﺗری ﺷدن" ،ﺟﺑران ج .روﻣﯾﺎن 4-3 :8
1ﭘطرس 19-18 :1
ﮐﻧﯾم" .ھر ﮔﻧﺎھﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺧدای ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ ،ﻋواﻗﺑﯽ ﻧﺎﻣﺗﻧﺎھﯽ درﺑردارد .اﻧﺳﺎن ﻧﻣﯽﺗواﻧد راه
ﺣﻠﯽ "اﯾﺟﺎد ﮐﻧد" ﮐﮫ از ﻣﺷﮑل ﮔﻧﺎه "ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮕﯾرد" .ﻓﻘط ﺧدا ﻗﺎدر ﺑﮫ اﻧﺟﺎم اﯾن ﮐﺎر اﺳت.
درﺻورت ﻟزوم درس  21را ﻣرور ﮐﻧﯾد .ﺑزرﮔﺗرﯾن ﻧﯾﺎز اﻧﺳﺎن ﺑﮭﺗر ﺷدن ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺗﺎزه ﺷدن اﺳت )درس .(58
 .3ﺗدارک ﺧدا
اﻟف .ﺧدا از ﻣﺣﺑت زﯾﺎدی ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارد ،ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﭘﺳر ﺧود را ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ اﻟف .روﻣﯾﺎن 8 :5
اﻓﺳﺳﯾﺎن 6-4 :2
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
در ﻣﻘﺑرهاش ،از ﻣردﮔﺎن ﺑرﺧﺎﺳت.
ب2 .ﻗرﻧﺗﯾﺎن 15 :5
ب .ﺑﮫ واﺳطﮥ ﻣرگ و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﻋﯾﺳﯽ ،ﺧدا اﯾﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﮐﻧد:
اﻋﻣﺎل 38 :13
• آﻣرزش – ﻣواﻧﻊ ﻣﯾﺎن ﺷﻣﺎ و ﺧدا ﺑرداﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود.
اﻓﺳﺳﯾﺎن 17 :1
• زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾد و ﺷروﻋﯽ ﺗﺎزه – ﺑﮫ واﺳطﮥ روحاﻟﻘدس ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ زﻧدﮔﯽ ﺧود را ﯾوﺣﻧﺎ 8-3 :3
ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺣﻘﯾﻘت ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧد و ﻗدرت ﻏﻠﺑﮫ ﺑر ﮔﻧﺎه ﻣﯽدھد2 .ﻗرﻧﺗﯾﺎن 17 :5
ﯾوﺣﻧﺎ 3 :16
ﻏﻼطﯾﺎن 16 :5
• ھدف – ﺧدا ﺑرای زﻧدﮔﯽ ﺷﻣﺎ ﻧﻘﺷﮫ دارد و ﻣﯽﺧواھد ﻧﺻﯾب و ﻗﺳﻣت ﺧود را اﻓﺳﺳﯾﺎن 10 :2
ﮐﺷف ﮐﻧﯾد.
ﯾوﺣﻧﺎ 16 :3
• زﻧدﮔﯽ ﺟﺎوﯾدان – ﺷﻣﺎ ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ ﺧدا ﺧواھﯾد زﯾﺳت.
1ﻗرﻧﺗﯾﺎن 9 :2
• و ﺑﯾش از آﻧﮑﮫ ﺑﺗواﻧﯾد ﺗﺻورش را ﺑﮑﻧﯾد!
 .4ﺗﺻﻣﯾم ﺷﻣﺎ
اﻟف .ﻧﺟﺎت ﯾﮏ ھدﯾﮫ اﺳت .آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑواﺳطﮥ ﻋﯾﺳﯽ ﭘﯾﺷﮑش ﻣﯽﮐﻧد ،ﯾﮏ ھدﯾﮫ اﻟف .اﻓﺳﺳﯾﺎن 8 :2
روﻣﯾﺎن 23 :6
اﺳت .ھرﭼﻧد راﯾﮕﺎن اﺳت ،اﻣﺎ ﺑرای ﺑدﺳت آوردﻧش ﺑﮭﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ ﭘرداﺧت ﺷده .ﺑﯾش
2ﻗرﻧﺗﯾﺎن 15 :9
از آﻧﮑﮫ در ﻓﮭم ﻣﺎ ﺑﮕﻧﺟد ،اﯾن ﻧﺟﺎت ﺑرای ﺧدا ﮔران ﺗﻣﺎم ﺷده اﺳت .او ﭘﺳر ﺧود را ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﺑﮭﺎی آن ،داد.
ب .ﭘﯾش از درﯾﺎﻓت ﯾﮏ ھدﯾﮫ ،آن ھدﯾﮫ از آن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود .ﻧﻣﯽﺗوان ھدﯾﮫای را ﺑﮫ زور ب .ﯾوﺣﻧﺎ 12 :1
ﯾوﺣﻧﺎ 24 :5
ﮐﺳب ﮐرد ﯾﺎ ﺑﮫ زور ﺑﮫ ﮐﺳﯽ داد .اﻣﺎ ھدﯾﮫ از آن ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺷود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺑﺧواھﯾد آن را
روﻣﯾﺎن 9 -8 :10
درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد .ﺷﻣﺎ ھدﯾﮫ ﺧدا را ﺑواﺳطﮥ اﯾﻣﺎن و اﻋﺗﻣﺎد ﺑﮫ او درﯾﺎﻓت ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد
ﺑﺎ دﻋﺎ ﮐردن ﺑﮫ ﺻورت ﺳﺎدۀ زﯾر ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا ﺑﯾﺎﺑﯾد.

"ﺧدای ﮔراﻣﯽ ،ﻣن ﺑﮫ واﺳطﮥ ﮔﻧﺎھم از ﺗو ﺟدا ﺑودهام .ﺷﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﺧداوﻧد ﻋﯾﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻣن ُﻣردی ﺗﺎ
ﻣرا از ﺟرﯾﻣﮫ و ﻗدرت ﮔﻧﺎه ﺑرھﺎﻧﯽ .آﻣﺎدهام ﺗﺎ ﺗﺳﻠط ﺑر زﻧدﮔﯽام را ﺑﮫ ﺗو ﺑﺳﭘﺎرم .ﻣرا ﺑﺑﺧش ،از روحاﻟﻘدس
ﺧود ﭘُر ﺳﺎز ،و ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺳﺎزﮐﮫ ﻣﯽﺧواھﯽ ﺑﺎﺷم .ﺑﮫ ﻧﺎم ﻋﯾﺳﯽ ،آﻣﯾن".
اﮔر دﻋﺎ ﮐردﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﮔﻧﺎھﺗﺎن را ﺑﯾﺎﻣرزد و ﺑﮫ ﭘﺳر او ﻋﯾﺳﯽ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردﯾد ،ﺣﺗﻣﺄ ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧص
دﯾﮕری را ﻣطﻠﻊ ﺳﺎزﯾد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻋﺿﺎی ﮔروه ﺟواﺑﮕوی اﻣﯾد ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن 18006333446
ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
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ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮥ ﻣﮭم ﮐﮫ ﻻزم اﺳت درﺑﺎرۀ زﻧدﮔﯽ ﺟدﯾدﺗﺎن در ﻣﺳﯾﺢ ﺑداﻧﯾد!
 .1ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻣﺎن و اﻋﺗراﻓﺗﺎن ،ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد!
)روﻣﯾﺎن (10-9 :10
 .2اﯾﻧﮭﺎ ﻧﮑﺎت ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾزی ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺷﻣﺎ ﺑﮫ وﻗوع ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﺳت:
• ﺗوﻟد ﺗﺎزه ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺧﻠﻘﺗﯽ ﺟدﯾد در ﻣﺳﯾﺢ ﺷدهاﯾد!
)1ﭘطرس 23 :1؛ 2ﻗرﻧﺗﯾﺎن ( 17 :5
• روحاﻟﻘدس ﺧدا اﮐﻧون و ﺗﺎ اﺑد در ﺷﻣﺎ ﺳﺎﮐن اﺳت ﺗﺎ ارﺗﺑﺎطﯽ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﺎ ﺧدا داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد و او ﺑﺗواﻧد
ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدرت ﭘﯾروی از ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧداوﻧدﺗﺎن ،ﺑدھد!
)1ﻗرﻧﺗﯾﺎن 16 :3؛ روﻣﯾﺎن 11-10 :8؛ 1ﻗرﻧﺗﯾﺎن (17 :6
 .3ﻓرﺷﺗﮕﺎن آﺳﻣﺎن اﮐﻧون ﺑﺧﺎطر ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ھﻣراه ﺑﺎ ﻣﺎ در ﺟﺷن و ﺳرورﻧد.
)ﻟوﻗﺎ ( 10 :15
 .4از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﺎری ﺑرای ﮐﺳب ﻧﺟﺎﺗﺗﺎن اﻧﺟﺎم ﻧدادهاﯾد )زﯾرا ھدﯾﮥ ﺧدا ﺑوده اﺳت( ،اﮐﻧون ﻧﯾز
ھرﮔز ﮐﺎرھﺎﯾﺗﺎن ﺑﺎﻋث از دﺳت رﻓﺗن اﯾن ﻧﺟﺎت ﻧﻣﯽﺷود
)اﻓﺳﺳﯾﺎن 10-8 :2؛ ﯾوﺣﻧﺎ (28 :10
• ﺷﻣﺎ ﺑﮫ واﺳطﮥ روحاﻟﻘدس ُﻣﮭر ﺷدهاﯾد و ﻧﺟﺎت اﺑدﯾﺗﺎن ﺗﺿﻣﯾن ﺷده اﺳت.
)اﻓﺳﺳﯾﺎن 14-13 :1؛ اﻓﺳﺳﯾﺎن 30 :4؛ 2ﻗرﻧﺗﯾﺎن (21 :1
• روح ﻗدوس ﺧدا اﮐﻧون ﺑﮫ روح ﺷﻣﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﻓرزﻧد ﺧدا ھﺳﺗﯾد و ﺗﺎ اﺑد ﺑﺎ او ﺧواھﯾد ﺑود.
)روﻣﯾﺎن (17-16 :8
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 .5رﺷد ﺷﻣﺎ در ارﺗﺑﺎط ﺟدﯾدی ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ،اھﻣﯾت ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎدی دارد .اﯾن رﺷد ﺑﮫ
واﺳطﮥ ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ ﺧدا و ﺧواﻧدن روزاﻧﮫ ﮐﻼم او ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ،اﻧﺟﺎم ﻣﯽﮔﯾرد.
ھﻣﭼﻧﯾن از طرﯾﻖ ﺷرﮐت در ﻣﺷﺎرﮐﺗﮭﺎ ،ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس و ﭘرﺳﺗش ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن ،ﺗﺷوﯾﻖ،
ﺟواﺑﮕوﯾﯽ و ﺧدﻣت ھﻣراه ﺑﺎ اﯾﺷﺎن ،ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد .دﯾدار ﺟﻣﻌﯽ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن را ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد.
ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد و در ﺟﻠﺳﺎت آن ﺷرﮐت ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس اﯾﻣﺎن داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد و آن را ﺗﻣﺎﻣﺄ ﺗﻌﻠﯾم دھد.
 .6اﮐﻧون ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺳﺎﯾرﯾن در ﺗﺻﻣﯾﻣﯽ ﮐﮫ ﮔرﻓﺗﮫاﯾد ،ﺳﮭﯾم ﺷوﯾد ،ﭼﮫ ﺑﺎ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن و ﭼﮫ
ﺑﺎ ﻏﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن .در طول  24ﺳﺎﻋت آﯾﻧده ،ﺑﮑوﺷﯾد ﮐﮫ دﺳﺗﮑم درﺑﺎرۀ ارﺗﺑﺎطﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ
دارﯾد ،ﺑﺎ  5ﻧﻔر ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.
در ﺧﺎﺗﻣﮫ ،ﺑرای رﺷد در ارﺗﺑﺎطﺗﺎن ﺑﺎ ﺧدا ،ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽای وﺟود دارد .ﺑﮫ ﺑﺧش رﺷد در ﺧدا در اﯾن
وبﺳﺎﯾت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗری ﮐﺳب ﻧﻣﺎﯾﯾد.

رﺷد در ﺧدا

ﻧﮑﺎت اﺳﺎﺳﯽ ﺑرای رﺷد در ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ ﺑﺎ ﺧدا
آﻏﺎز ارﺗﺑﺎط ﯾﺎﻓﺗن ﺑﺎ ﺧدا ﺑواﺳطﮥ ﭘﺳرش ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ﺷﮕﻔتاﻧﮕﯾز اﺳت – اﻣﺎ اﯾن ﻓﻘط آﻏﺎز ﮐﺎر اﺳت.
ھرﭼﻧد اﯾﻧﺟﺎ اﻧﺗﮭﺎی ﺳﻔر "اﯾﻣﺎن ﯾﺎﻓﺗن" اﺳت ،اﻣﺎ ﻓﻘط اﺑﺗدای ﺳﻔر دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﻣﯽﺗوان آن را "رﺷد در
ﺧدا" ﻧﺎﻣﯾد .ﭘوﻟس رﺳول ﻣدﻋﯽ ﺑود ﮐﮫ "ﺷﻧﺎﺧت" ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ھدف ﺑزرگ او در زﻧدﮔﯽ اﺳت .ﻣﯽﮔﻔت:
"ﯾﮕﺎﻧﮫ آرزوی ﻣن اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﯾﺢ را ﮐﺎﻣﻸ ﺑﺷﻧﺎﺳم و ﻗدرت ﻗﯾﺎﻣت او را در وﺟود ﺧود درک ﮐﻧم و در
رﻧﺟﮭﺎی او ﺷرﯾﮏ ﮔﺷﺗﮫ و در ﻣرگ او ھﻣﺷﮑل او ﺷوم ،ﺑﮫ اﯾن اﻣﯾد ﮐﮫ ﻣن ﻧﯾز ﺑﮫ رﺳﺗﺎﺧﯾز از ﻣردﮔﺎن
ﻧﺎﯾل ﮔردم" )ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  .(11-10 :3از ﻧظر ﭘوﻟس ،رﺷد در ﺧدا ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺗﺎ ھﻧﮕﺎم ﻣرگ ھﻣراھﯽاش
ﻣﯽﮐرد و او را ﺑﮫ ﺣﺿور ﺷﺧص ﺧدا ھداﯾت ﻣﯽﻧﻣود!
ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺧدای ﻋظﯾم ﻧﺟﺎتدھﻧدۀ ﺧود را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾم و در او رﺷد ﮐﻧﯾم؟ راھﮭﺎی زﯾﺎدی وﺟود
دارد ،اﻣﺎ زﻣﺎن ﻧﺷﺎن داده ﮐﮫ اﻧدﮐﯽ از اﯾن راھﮭﺎ ﮐﻠﯾدی ھﺳﺗﻧد .ﺑﺎ ﺷﻧﺎﺧت او ھﻧﮕﺎم ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼﻣش ،دﻋﺎ و
ﻣﺷﺎرﮐت دوﺟﺎﻧﺑﮫ ،ﺷراﮐت در زﻧدﮔﯽ ﺳﺎﯾر اﯾﻣﺎﻧداران ،ﺻﺣﺑت ﮐردن ﺑﺎ دﯾﮕران درﺑﺎرۀ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای ﻣﺎ
اﻧﺟﺎم داده ،و ﭘﯾروی روزاﻧﮫ ﺑﺎ اﯾﻣﺎن و اطﺎﻋت از او ،ﺑﯽﺷﮏ رﺷد ﺧواھﯾم ﮐرد .ﻣﺧﺗﺻرأ و ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب ﺑﮫ
ﺑررﺳﯽ ھر ﯾﮏ از اﯾن روﺷﮭﺎ ﻣﯽﭘردازﯾم.

 .1ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼم ﺧدا
ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗوان اﻧﺗظﺎر داﺷت ﯾﮏ ﮐودک ﺑدون ﺗﻐذﯾﮥ ﻣﻧﺎﺳب ،ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺗﯽ رﺷد ﮐﻧد و ﺑﺎﻟﻎ ﺷود .ﮐودﮐﺎن ﻏذا
ﻣﯽﺧورﻧد ﺗﺎ رﺷد ﮐﻧﻧد .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺻورت ،ﮐﻼم ﺧدا ﻏذای روﺣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺗﻐذﯾﮥ ھر ﻣﺳﯾﺣﯽ در ﺣﺎل رﺷد
اﺳت .ﭘطرس رﺳول ﭘﯾروان ﻋﯾﺳﯽ را ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽﮐرد ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻧد ﻧوزادان" :ﻣﺷﺗﺎق ﺷﯾر روﺣﺎﻧﯽ ﺧﺎﻟص ﺑﺎﺷﯾد
ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧوﺷﯾدن آن ﺑﺗواﻧﯾد رﺷد و ﻧﻣو ﮐرده و ﻧﺟﺎت ﯾﺎﺑﯾد .زﯾرا ﺷﻣﺎ در ﺗﺟرﺑﮥ ﺧود ﻣﺛر و ﻣﺣﺑت ﺧدا را دﯾدهاﯾد"
)1ﭘطرس  .(3-2 :2درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ راھﮭﺎی زﯾﺎدی ﺑرای ﺧوردن وﺟود دارد -ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺗرﺗﯾب ،راھﮭﺎی
زﯾﺎدی ﺑرای "درﯾﺎﻓت ﮐردن" ﮐﻼم زﻧدﮔﯽﺑﺧش ﺧدا ﻣوﺟود اﺳت .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﺛﺎل اﯾن ﻣوارد را در ﻧظر
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ﺑﮕﯾرﯾد:
• ﺧواﻧدن روزاﻧﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس .ﺑرﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ ﺑرای ﺑﺧشﺑﻧدی ﺧواﻧدن روزاﻧﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس وﺟود
دارد .اﮔر ﭘﯾرو ﺟدﯾد ﻣﺳﯾﺢ ھﺳﺗﯾد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ھر روز ﭼﻧد آﯾﮫ از اﻧﺟﯾل ﯾوﺣﻧﺎ را ﺑﺧواﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ
اﻧﺗﮭﺎی آن ﺑرﺳﯾد .ﺳﭘس ﺑﮫ اﻧﺟﯾل دﯾﮕری ﺑﭘردازﯾد )ﻣﺗﯽ ،ﻣرﻗس ﯾﺎ ﻟوﻗﺎ( ،ﯾﺎ ﺧواﻧدن ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﻣﮫھﺎی
"ﻣﺄﻣورﯾﺗﯽ" ﭘوﻟس ﻣﺎﻧﻧد اﻓﺳﺳﯾﺎن ﯾﺎ ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن را ﺷروع ﮐﻧﯾد .ﺷﺎﯾد ﺑﺗواﻧﯾد ﯾﮏ ﮐﺗﺎب "ﻧﺎن روزاﻧﮫ"
ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﮐﻼم ﺧدا را ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ روزاﻧﮫ در طول ﺳﺎل ﺑﺧشﺑﻧدی ﮐرده اﺳت ،و ﺣﺎوی اﻓﮑﺎر
و ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ در ﻣورد ﯾﮏ ﻣﺗن ﺧﺎص در ھر روز ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺧواﻧدن ﮐﺗﺎبﻣﻘدس از اول ﺗﺎ آﺧر .ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدسھﺎ ﺑﺧشﺑﻧدی ﻣﻧظﻣﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﮥ روزاﻧﮫ دارﻧد.
اﮔر ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺷﻣﺎ ﭼﻧﯾن راھﻧﻣﺎﯾﯽ ﻧدارد ،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﮐﺗﺎبﻣﻘدسھﺎ را در ﺑﺎزار ﭘﯾدا
ﮐﻧﯾد .ﭼﻧد ﻧﺳﺧﮫ ﻣﺷﺎﺑﮫ ﻧﯾز ﻗﺎﺑل داﻧﻠود ﮐردن از اﯾن وبﺳﺎﯾت ھﺳﺗﻧد:
http://www.navpress.com/Magazines/DiscipleshipJournalBibleReadingPlans/

• ﮐﻼم ﺧدا ﺳرﺷﺎر از وﻋدهھﺎﯾﯽ ﺑرای ﺷﻣﺎﺳت .وﻋدهھﺎی ﺧدا را از ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و ﺑر آﻧﮭﺎ ﺗﺄﻣل ﻧﻣﺎﯾﯾد.
ﯾﮑﺑﺎر دﯾﮕر ،ﺑﻌﺿﯽ از ﮐﺗﺎبﻣﻘدسھﺎ دﺳﺗﮑم ﺣﺎوی ﻓﮭرﺳت ﮐوﺗﺎھﯽ از وﻋدهھﺎی ﺧدا در ﺑﺧش
ﻣراﺟﻊ ﺧود ھﺳﺗﻧد .ﻣﯽﺗوان ﻓﮭرﺳت ﮐﺎﻣﻠﯽ از آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ راﯾﮕﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﮐرد .ﻣﺛﻸ ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﮐﻠﯾدواژه-
ھﺎی وﻋدهھﺎی ﺧدا را در ﻗﺳﻣت ﺟﺳﺗﺟوی اﯾن ﺳﺎﯾت اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ وارد ﮐﻧﯾد:

)(http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_Promises.htm

• ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﮔروھﯽ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس .ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﺟﻣﻌﯽ ﮐﻼم ﺧدا ﺑﺎ ﺳﺎﯾر ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن روﺷﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑرای رﺷد در
ﺑﺻﯾرت و ﻣﺷﺎرﮐت ﻣﺳﯾﺣﯽ اﺳت .در ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﺣﻠﯽ ،درﺑﺎرۀ ﮔروھﮭﺎی
ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐﮫ ﺑراﯾﺗﺎن ﻗﺎﺑل دﺳﺗرس ﺑﺎﺷد ،ﭘرس و ﺟو ﮐﻧﯾد.
در ھر ﺻورت ،ﺗﺄﮐﯾد ﻣﺎ ﺑر ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﻋﻠﻣﯽ و ادﺑﯽ ﯾﺎ روﺧواﻧﯽ ﻗﻠﻣداد
ﺷود .ﺷﻣﺎ اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺑرای درﯾﺎﻓت "درک ﻓﮑری" اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽدھﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ھدف ﺷﻧﺎﺧت ﻋﻣﯾﻖ و ﮐﺎﻣل
ﺧداﯾﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﻘﺷﮥ ﻧﺟﺎﺗﺑﺧﺷش ﺷﺎﻣل ﺣﺎل ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺷده اﺳت .ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺑﺧﺷﯽ از داﺳﺗﺎن ﺑزرگ او ﺷدهاﯾد!

 .2ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ﺑﺎ ﺧدا
دﻋﺎ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﺳﺎده ﺑﺎ ﺧداﺳت ،و اھﻣﯾن زﯾﺎدی دارد .ﺷﺎﯾد ﮔﺎھﯽ ﺑﮫ ﻧظر ﯾﮏ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﯾﮑطرﻓﮫ ﺑﮫ ﻧظر ﺑﯾﺎﯾد،
اﻣﺎ اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت .دﻋﺎ ﺷﺎﻣل ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺧدا و ﺳﭘس ﺷﻧﯾدن ﺻدای اوﺳت – او از طرﯾﻖ ﮐﻼم ﺧود ،ﺑوﺳﯾﻠﮥ
ﺧﺎدﻣﺎﻧش و ﺑﮫ واﺳطﮥ ﺻدای آرام و آھﺳﺗﮥ روح ﻗدوﺳش ﺑﺎ ﻣﺎ ﺻﺣﺑت ﻣﯽﮐﻧد .در ﺣﯾن دﻋﺎ از ﺧدا ﺑﺧﺎطر
ﻧﯾﮑوﯾﯽاش ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎ ،ﺗﺷﮑر ﻣﯽﮐﻧﯾم ،ﮔﻧﺎھﺎﻧﻣﺎن را اﻋﺗراف ﻣﯽﻧﻣﺎﯾﯾم ،او را ﺑﺧﺎطر وﺟودش ﻣﯽﺳﺗﺎﯾﯾم ،و
درﺧواﺳﺗﮭﺎﯾﻣﺎن را ﺑﺎ او در ﻣﯾﺎن ﻣﯽﮔذارﯾم .ﺑﺎ دﻋﺎ ﻣرﺗب ،در ارﺗﺑﺎطﻣﺎن ﺑﺎ ﺧدا رﺷد ﻣﯽﮐﻧﯾم و در اﯾﻣﺎﻧﻣﺎن
ﺑﮫ ﺑﻠوغ ﻣﯽرﺳﯾم .ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻣﯽﮔوﯾد ﺑﺎﯾد ﺑرای ھﻣﮫﭼﯾز دﻋﺎ ﮐﻧﯾم ،و در آن "ﭘﺎﯾداری" ﻧﺷﺎن دھﯾم .ھﯾﭻ
ﭼﯾزی آﻧﻘدر ﺑﯽاھﻣﯾت ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در دﻋﺎ آن را ﺑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﻧﺑرﯾم .او ﺧداوﻧد ھﻣﮥ ﺟواﻧب زﻧدﮔﯽ اﺳت.
• ﺻرف وﻗت ﻣﻌﯾﻧﯽ از روز ﺑﺎ ﺧدا را ﺑﮫ ﺻورت ﻋﺎدت ﺧود درآورﯾد .ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻏﯾر از
ﺻﺣﺑت ﮐردن ،ﮔوش ھم ﺑدھﯾد .ﺑﻌﺿﯽ ﻣردم وﻗت ﻣﻌﯾن را "زﻣﺎن ﺳﮑوت" ﻣﯽﺧواﻧﻧد – اﻣﺎ ﺷﺎﯾد
ﺑﮫ ھﯾﭼوﺟﮫ ﺳﺎﮐت ﻧﺑﺎﺷد .ﺷﺎﯾد ﺑﺧواھﯾد در طﯽ آن ﺑﺎ ﺻدای ﺑﻠﻧد دﻋﺎ ﮐﻧﯾد ،ﺳرود ﺑﺧواﻧﯾد ﯾﺎ دﻋﺎھﺎی
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ﻣوﺟود در ﮐﻼم را ﺑﺎﺻدای ﺑﻠﻧد ﺑﺧواﻧﯾد .ﻣوﺿوع ﻣﮭم اﺧﺗﺻﺎص وﻗت ﺑﮫ ﺧداﺳت ﮐﮫ ھرﭼﻧد ﮐوﺗﺎه
ھم ﮐﮫ ﺑﺎﺷد ،ﺑﺎ ﺗﻣرﮐز و ﺑدون ﺣواسﭘرﺗﯽ ،ھر روز ﺻﺑﺢ ﯾﺎ ھر ﺷب اﻧﺟﺎم ﺷود.
• دﻋﺎھﺎی ﺧود را در دﻓﺗرﭼﮫای ﺛﺑت ﮐﻧﯾد .ﺛﺑت دﻋﺎھﺎﯾﺗﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﯾد ﺧدا
ﭼﮕوﻧﮫ ﺷﻣﺎ را ھداﯾت ﮐرده ،و او را ﺑرای اﻣﺎﻧﺗش ﻧﮫ ﻓﻘط در اﻧﺟﺎم ﺧواﺳﺗﮫھﺎی ﺷﻣﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺄﻣﯾن
ﻧﯾﺎزھﺎی واﻗﻌﯽﺗﺎن ،ﺳﭘﺎس ﮔوﯾﯾد .ﺣﺗﻣﺄ دﻋﺎھﺎی ﺟواب ﯾﺎﻓﺗﮫ را ﺑﺎ ﺳﺎﯾرﯾن در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد .اﻣﺎﻧت
ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺗواﻧد ﺑرای ﺑﻧﺎی اﯾﻣﺎن ﺷﺧص دﯾﮕری ﻧﯾز ﻣﻔﯾد ﺑﺎﺷد!
• 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
ﺑود .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم اﯾن دﻋﺎ را ﺑﮫ طور ﻣﻧظم ﺗﮑرار ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﺑدون اﯾﻧﮑﮫ واﻗﻌﺄ ﺑﮫ ﻣﻌﻧﯽ آن
ﺑﯾﻧدﯾﺷﻧد .در ﺣﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮥ اﯾن دﻋﺎ ،ھر ﺑﺧش آن را ﺑررﺳﯽ ﮐﻧﯾد و ﺑﺑﯾﻧﯾد درﺑﺎرۀ ﻋﻼﻗﮫ و ﺗوﺟﮫ
ﭘﯾوﺳﺗﮫای ﮐﮫ ﺧدا ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ دارد ﭼﮫ ﻣﯽﮔوﯾد.
• ﺧود را ﺗﻣرﯾن دھﯾد ﺗﺎ در طول روز ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺻﺣﺑت ﺑﺎ ﺧدا اداﻣﮫ دھﯾد .ﺑﻌﺿﯽ اﯾن طرز دﻋﺎ
ﮐردن را "ﺗﻣرﯾن ﺣﺿور" ﺧدا ﻣﯽﻧﺎﻣﻧد .ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﺧدا در طول روز و ھر روز
ھﻣراه ﺷﻣﺎﺳت و ﻣﯽﺗواﻧﯾد آزاداﻧﮫ ﺑﺎ او درﺑﺎرۀ ھرﭼﯾز در ھروﻗﺗﯽ ﺻﺣﺑت ﮐﻧﯾد.

 .3ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﯾﻣﺎﻧداران

ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ دﯾدﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﺳﯽ ﻧزد ﻣﺳﯾﺢ ﻣﯽآﯾد ،ﻗﺳﻣﺗﯽ از ﺑدن او ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻣﯽﺷود .ھر ﻋﺿو اﯾن ﺑدن
روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯾز درﺳت ﻣﺎﻧﻧد اﻋﺿﺎی ﺑدن ﻓﯾزﯾﮑﯽ ،ﮐﺎرآﯾﯽ و ھوﯾت ﺧﺎﺻﯽ دارد .درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ
اﻧﮕﺷت ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﺟدا از دﺳت ﮐﺎر ﮐﻧد ،ﯾﮏ ﻓرد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾز ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗواﻧد دور از ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﮐﻠﯾﺳﺎی
ﻣﺣﻠﯽ ،ھوﯾت ﺧود را ﮐﺎﻣﻸ ﺑﻔﮭﻣد و ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾد .ﻣﺷﺎرﮐت ﺑرای رﺷد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺣﯾﺎﺗﯽ اﺳت ،و ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار
داده ﺷده ﺗﺎ ﻣﺑﺎدا از آن ﻏﺎﻓل ﺷوﯾم )ﻋﺑراﻧﯾﺎن  .(25-24 :10در ﺟﻣﻊ و در ﻣﺷﺎرﮐت ﺑﺎ ﺳﺎﯾر اﯾﻣﺎﻧداران،
درﺑﺎرۀ ﺧدا و ﺧودﻣﺎن ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﻣﯽآﻣوزﯾم ﮐﮫ ﺑﺎ ھﯾﭻ روش دﯾﮕری ﻧﺧواھﯾم آﻣوﺧت.
• ﺑﺎ ﺷروع ﺳﻔر اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن ،ﮐﻠﯾﺳﺎﯾﯽ ﻣﺣﻠﯽ را ﭘﯾدا ﮐﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ روﺷﻧﯽ اﯾن ﺗﻌﺎﻟﯾم را ﺑدھد :اﻟف( اﯾﻣﺎن ﺑﮫ
ﻣﺳﯾﺢ راه ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا و درﯾﺎﻓت ﺣﯾﺎت ﺟﺎوداﻧﯽ اﺳت ،و ب( ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﮐﻼم ﺧداﺳت.
• درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد از طرﯾﻖ ﺧدﻣت ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﺑدن ﻣﺳﯾﺢ ﺧدﻣت ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺧدا ﺑﺗواﻧد
ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯾرد و رﺷد ﮐﻧﯾد.
• ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﻠﯾﺳﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﻣﺗﻌﮭد و وﻓﺎدار ﺑﻣﺎﻧﯾد .ﻓﻘط ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳﺗﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾﺎزﻣﻧدﯾد ،ﮐﻠﯾﺳﺎ ﻧﯾز
ﻣﺣﺗﺎج ﺷﻣﺎﺳت!

 .4اﯾﻣﺎن ﺧود را ﺑﺎ دﯾﮕران در ﻣﯾﺎن ﺑﮕذارﯾد

وﻗﺗﯽ درﺧﺗﯽ ﮐﮫ آﻓرﯾده ﺷده ﺗﺎ ﻣﯾوه آورد ،دﯾﮕر ﻣﯾوهای ﺑﮫ ﺑﺎر ﻧﻣﯽآورد ،ﮐﺎﻣﻸ ﻣﺷﺧص اﺳت ﮐﮫ ﺳﻼﻣﺗﯽاش
را از دﺳت داده اﺳت .درﺳت ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ درﺧت ﺳﺎﻟم ﻣﯾوه ﻣﯽدھد ،ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺳﺎﻟم ﻧﯾز ﺑﺎ درﻣﯾﺎن
ﮔذاﺷﺗن ﺣﻘﯾﻘت زﻧدﮔﯽ ﺑﺧش ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎ دﯾﮕران ،ﺛﻣر ﻣﯽدھد .ﺣﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ،در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
آن را ﺑرای ﺧودﺗﺎن ﺣﻔظ ﮐﻧﯾد و از آن ﺻﺣﺑﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎورﯾد ،ﻧﮭﺎﯾﺗﺄ راﮐد ﻣﯽﺷود .ﺑﺎ اﻧﺗﻘﺎل آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑﮫ
ﺷﻣﺎ ﺑﺧﺷﯾده ﺑﮫ دﯾﮕران ،او ﺷﻣﺎ را دوﺑﺎره ﭘر ﻣﯽﺳﺎزد .ﺳﮭﯾم ﮐردن دﯾﮕران در اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن در زﻧدﮔﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ
ﻧﻘش ﺣﯾﺎﺗﯽ دارد .اﯾن ﮐﺎر را ﺑﺧﺎطر دوری از اﺣﺳﺎس ﺗﻘﺻﯾر ﻧﮑﻧﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎ ﺷﺎدی و اﺷﺗﯾﺎق ﻧﯾﮑوﯾﯽ
ﻧﺟﺎتﺑﺧش ﺧدا در زﻧدﮔﯾﺗﺎن را ﺑﮫ دﯾﮕران ﺑﮕوﯾﯾد.
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از ﺧدا ﺑﺧواھﯾد ﮐﻣﮑﺗﺎن ﮐﻧد ﺗﺎ ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﻣﯽﺧواھد اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣﯾﺎن
ﺑﮕذارﯾد ،ﺗﮭﯾﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد .از ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ ﺑرای زﻣﺎن درﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﮐﺎر را ﺑرای ھرﯾﮏ از اﯾن
اﻓراد اﻧﺟﺎم دھﯾد ،ﺷروع ﺑﮫ دﻋﺎ ﮐﻧﯾد.
ھر روز ﻣﻧﺗظر ﻓرﺻﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر ﺑﺎﺷﯾد .از ﺧدا اﯾﻧطور ﺳﺋوال ﮐﻧﯾد" :آﯾﺎ اﯾن ﺷﺧص را ﺗو
آﻣﺎده ﮐردهای ﺗﺎ ﺻﺣﺑت ﻣرا درﺑﺎرۀ اﯾﻣﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﺷﻧود؟" ﺣﺎﺿر ﺑﮫ رﯾﺳﮏ ﮐردن ﺑﺎﺷﯾد .ﻧﺗﺎﯾﺞ
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾش از آﻧﭼﮫ ﺗﺻور ﮐﻧﯾد ،ھﯾﺟﺎنآور ﺑﺎﺷد.
ﺑﺧش ﺷﻧﺎﺧت ﺧدا در اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ را ﺑﺧوﺑﯽ ﺑﮫ ذھن ﺑﺳﭘﺎرﯾد ،ﺗﺎ ﺑﮫ راﺣﺗﯽ دﻻﯾل ﻣوﺟﮭﯽ
ﺑرای اﻣﯾدی ﮐﮫ دﯾﮕران در ﺷﻣﺎ ﻣﯽﺑﯾﻧﻧد اراﺋﮫ ﮐﻧﯾد )1ﭘطرس .(15 :3
داﺳﺗﺎن ﺳﺎده و ﻗﺎﺑل اراﺋﮥ ﺳﻔر اﯾﻣﺎﻧﺗﺎن را آﻣﺎده ﮐﻧﯾد .ھرﮔز ﻧﻣﯽﺗوان داﻧﺳت ﮐﮫ ﺧدا ﭼﮫ ﻣوﻗﻊ ﻓرﺻت
ﺑﯾﺎن اﯾن داﺳﺗﺎن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﺧواھد داد!

 .5اﻋﺗﻣﺎد و اطﺎﻋت از ﺧدا را ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧدن ﺑﮫ او ﺑﯾﺎﻣوزﯾد
ﻣﯽﮔوﯾﻧد ھر داﻧش ﺣﻘﯾﻘﯽ ﻧﺗﯾﺟﮥ اطﺎﻋت اﺳت؛ ﺑﻘﯾﮥ آﻣوﺧﺗﮫھﺎی ﻣﺎ ﻓﻘط اطﻼﻋﺎت ھﺳﺗﻧد .اﮔر واﻗﻌﺄ ﻣﯽﺧواھﯾد
ﺧدا را ﺑﺷﻧﺎﺳﯾد و ﺗﺟرﺑﮫ ﮐﻧﯾد ،ﺑﺎﯾد ﺑﺎ واﺑﺳﺗﮫ ﻣﺎﻧدن ﺑﮫ روحاﻟﻘدس ﮐﮫ از ﺧدا درﯾﺎﻓت ﮐردهاﯾد ،ﺑﮫ او اﻋﺗﻣﺎد،
و از او اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾﯾد .اطﺎﻋت ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎ ﺑرای ﻓرد ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻧﯾﺳت .ھرﭼﻧد ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ آﻣرزﯾده ﺷدهاﻧد،
اﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻓﯾت از ﻣﺟﺎزات ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﮭﺎن ﻋﻣدی اداﻣﮫ دھﯾم ،و ﺑﮫ ﻓﯾض ﺧدا اﻣﯾدوار ﺑﺎﺷﯾم .ﻣﯽﺗواﻧﯾم
ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﯾم ﮐﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻧﭼﮫ ﺗﺎﺑﮫ ﺣﺎل ﺑﮫ ﻣﺎ داده وﻓﺎدار ﻧﻣﺎﻧﯾم ،ﺧدا ﻣﮑﺎﺷﻔﮫ و درک ﺑﯾﺷﺗری
ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد.
ﺑﺎ اﻋﺗﻣﺎد و اطﺎﻋت از ﺧدا ،ﺑﯾش از ﭘﯾش ﺗﻐﯾﯾر ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﮫ ﺷﺑﺎھت او درﻣﯽآﯾﯾم .اﯾن روﻧد "ﺗﻘدﯾس ﺷدن"
ﻧﺎم دارد ﮐﮫ ﻧﺗﯾﺟﺄ ﻣورد ﻧظر از ﻧﺟﺎت ھر زن و ﻣردی اﺳت .ھدف ﺧدا اﯾن اﺳت ﮐﮫ دﺧﺗران و ﭘﺳراﻧش
"ﺷﮑل ﻣﺳﯾﺢ را ﺑﮫ ﺧود" ﺑﮕﯾرﻧد )ﻏﻼطﯾﺎن  ،(19 :4و اﯾن روﻧد ﺑﮫ ﺻورت ﺧودﮐﺎر اﻧﺟﺎم ﻧﻣﯽﺷود ،ﺑﻠﮑﮫ
ﺑﮫ ﻗول ﻧوﯾﺳﻧدهای ،ﻧﺗﯾﺟﮥ "اطﺎﻋت ﺑﻠﻧد ﻣدت در ﯾﮏ ﺟﮭت ﻣﺷﺧص اﺳت".

ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم در روﻧد ﺗﻘدﯾس ﺷدن ،ﺷرﮐت ﮐﻧﯾم؟
• ﺑﺎ آﻣوﺧﺗن ﮐﻼم ﺧدا .ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس اوﻟﯾن وﺳﯾﻠﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺣﯾﺎن در آﻣوﺧﺗن اطﺎﻋت از ﺧدا
ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .آن را ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﺗﺎ ھم ﺑﯾﺎﻣوزﯾم و ھم ﺑﮫ طور ﻣﺎوراءطﺑﯾﻌﯽ ﺑوﺳﯾﻠﮥ آن ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧﯾم –
زﯾرا ﮐﺗﺎب زﻧدهای اﺳت ﮐﮫ ﻗدرت ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺎ را دارد! )1ﺗﯾﻣو .(17-16 :3
• در ﺧﻠوﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺧدا دارﯾد ،از او ﺑﺧواھﯾد ھر ﻧﺎﺣﯾﮫای از زﻧدﮔﯾﺗﺎن را ﮐﮫ در آن از ﮐﻼﻣش ﻧﺎاطﺎﻋﺗﯽ
ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻧﺷﺎن دھد .اﮔر ﺟواﻧﺑﯽ در زﻧدﮔﯾﺗﺎن وﺟود دارد ﮐﮫ ﻣرﺗﺑﺄ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻏﻠﺑﮥ ﺧود را ﻧﺷﺎن
ﻣﯽدھﻧد ،از ﯾﮏ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺳﺎﻟﻣﻧدﺗر و ﺣﮑﯾمﺗر ﻣﺷورن ﺑﮕﯾرﯾد ﮐﮫ در ﮐﺷﻣﮑﺷﯽ ﮐﮫ دارﯾد ﺷﻣﺎ را
ھﻣراھﯽ ﻧﻣﺎﯾد و ﺧود را ﺑﮫ او ﺟواﺑﮕو ﺑداﻧﯾد.
• ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﮐﮫ ھر ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﺻدای روح ﻗدوس ﺧدا ﮔوش ﺑﺳﭘﺎرﯾد و ﺑﮫ آن واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دھﯾد .اﯾن
ﺗﻣرﯾﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣرور آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯽﺷود ،اﻣﺎ ﺑداﻧﯾد ﮐﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗن و واﮐﻧش ﻧﺷﺎن دادن ﺑﮫ او
را ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ "ﻣداﻓﻊ/ﯾﺎور" ﺧواﻧد و ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻣﮕﺎم ﺷود ،دارﯾم و ﺣﺗﻣﺄ ﻣﯽﺑﺎﯾد در اﯾن ﻣﺳﯾر
ﭘﯾش ﺑروﯾم.
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• ﺑﮫ ھﻣﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾﻣﺎن ،ﺑرای ﻧﺟﺎﺗﺗﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ اﻋﺗﻣﺎد ﮐردﯾد ،ﺑﯾﺎﻣوزﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ روحاﻟﻘدس
اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻣﺎﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻗدرت اطﺎﻋت ﻟﺣظﮫ ﺑﮫ ﻟﺣظﮫ از ﺧدا را ﻣﯽﺑﺧﺷد .ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﺑواﺳطﮥ
اﯾﻣﺎن ﻧﺟﺎت ﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑواﺳطﮥ اﯾﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﻧﺟﺎت داد ،زﻧدﮔﯽ ﻣﯽﮐﻧﻧد!

ﻣﻌﺟزات ﻋﯾﺳﯽ

ﻓﮭرﺳﺗﯽ از ﻣﻌﺟزات ﺑﮫ ﺛﺑت رﺳﯾدۀ ﻋﯾﺳﯽ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ﺗﺑدﯾل آب ﺑﮫ ﺷراب )ﯾوﺣﻧﺎ (11-1 :2
ﺷﻔﺎی ﭘﺳر ﻣﺄﻣور دوﻟت )ﯾوﺣﻧﺎ 54-46 :4
ﺷﻔﺎی ﻣرد ﮔرﻓﺗﺎر ارواح ﭘﻠﯾد در ﮐﻧﯾﺳﮫ )ﻣرﻗس 28-21 :1؛ ﻟوﻗﺎ (37-31 :4
ﺷﻔﺎی ﻣﺎدرزن ﭘطرس )ﻣرﻗس 31-29 :1؛ ﻟوﻗﺎ 39-38 :4؛ ﻣﺗﯽ ( 15-14 :8
ﭘر ﮐردن اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺗورھﺎی ﻣﺎھﯾﮕﯾری و اﻧﺗﺧﺎب اوﻟﯾن ﺷﺎﮔردان ﻋﯾﺳﯽ )ﻟوﻗﺎ (11-1 :5
ﺷﻔﺎی ﻣرد ﺟذاﻣﯽ )ﻣرﻗس 45-40 :1؛ ﻣﺗﯽ (4-1 :8
ﺷﻔﺎی اﻓﻠﯾﺞ )ﻣرﻗس 12-1 :2؛ ﻣﺗﯽ 8-2 :9؛ ﻟوﻗﺎ ( 26-5:17
ﺷﻔﺎی ﻣردی در ﺑﯾتﺣﺳدا )ﯾوﺣﻧﺎ (5-1 :5
ﺷﻔﺎی ﻣردی ﮐﮫ دﺳﺗش ﺧﺷﮏ ﺷده ﺑود )ﻟوﻗﺎ 11-6 :6؛ ﻣﺗﯽ 13-9 :12؛ ﻣرﻗس (5-1 :3
ﺷﻔﺎی ﻏﻼم ﯾﮏ ﻧظﺎﻣﯽ روﻣﯽ )ﻟوﻗﺎ 10-1 :7؛ ﻣﺗﯽ (13-5 :8
زﻧده ﮐردن ﭘﺳر ﺑﯾوهزﻧﯽ از ﻣرگ )ﻟوﻗﺎ (16-11 :7
ﺑﯾرون راﻧدن دﯾو ﮔﻧﮓ و ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ )ﻟوﻗﺎ 26-14 :11؛ ﻣﺗﯽ 32-22 :12؛ ﻣرﻗس (30-22 :3
آرام ﮐردن طوﻓﺎن )ﻣرﻗس 41-35 :4؛ ﻣﺗﯽ 27-18 :8؛ ﻟوﻗﺎ (25-22 :8
ﺷﻔﺎی ﻣردی از ﺳﭘﺎه ارواح ﭘﻠﯾد در ﺳرزﻣﯾن ﺟدرﯾﺎن )ﻣرﻗس 20-1 :5؛ ﻣﺗﯽ 28 :8؛ ﻟوﻗﺎ (26 : 8
ﺷﻔﺎی زﻧﯽ از ﺧوﻧرﯾزی )ﻣرﻗس 34-25 :5؛ ﻣﺗﯽ 26-18 :9؛ ﻟوﻗﺎ (56-40 :8
زﻧده ﮐردن دﺧﺗر ﯾﺎﺋﯾروس از ﻣرگ )ﻣرﻗس ( 43-21 :5
ﺷﻔﺎی دو ﻣرد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ )ﻣﺗﯽ (31-27 :9
ﺑﯾرون راﻧدن روح ﭘﻠﯾد )ﻣﺗﯽ (34-32 :9
ﻏذا دادن ﺑﮫ  5000ﻧﻔرﺑﺎ ﭘﻧﺞ ﻧﺎن و دو ﻣﺎھﯽ )ﯾوﺣﻧﺎ 14-1 :6؛ ﻣﺗﯽ 21-13 :14؛ ﻣرﻗس :6
44-32؛ ﻟوﻗﺎ ( 17-10 :9
راه رﻓﺗن ﺑر روی آب )ﻣﺗﯽ 33-22 :14؛ ﯾوﺣﻧﺎ 21-15 :6؛ ﻣرﻗس (52-45 :6
آزاد ﮐردن دﺧﺗر ﮐﻧﻌﺎﻧﯽ از اﺳﺎرت دﯾو )ﻣﺗﯽ ( 28-21 :15
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ﺷﻔﺎی ﯾﮏ ﻣرد ﮐر و ﻻل )ﻣرﻗس ( 37-31 :7
ﻏذا دادن ﺑﮫ ﮔروه دﯾﮕری ﺑﯾش از  4000ﻧﻔر )ﻣرﻗس 10-1 :8؛ ﻣﺗﯽ (32 :15
ﺷﻔﺎی ﻣرد ﻧﺎﺑﯾﻧﺎ در ﺑﯾت ﺻﯾدا )ﻣرﻗس (26-22 :8
ﺑﯾرون راﻧدن دﯾوھﺎ از ﭘﺳرﺑﭼﮥ دﯾواﻧﮫ )ﻣرﻗس 29-14 :9؛ ﻣﺗﯽ 21-14 :17؛ ﻟوﻗﺎ ( 42- 37 :9
ﺑﯾرون آوردن ﺳﮑﮫ از دھﺎن ﻣﺎھﯽ )ﻣﺗﯽ ( 27-24 :17
ﺷﻔﺎی ﻣرد ﮐور ﻣﺎدرزاد )ﯾوﺣﻧﺎ (41-1 :9
ﺷﻔﺎی زﻧﯽ ﮐﮫ ﻣدت ھﯾﺟده ﺳﺎل ﻋﻠﯾل ﺑود )ﻟوﻗﺎ ( 17-10 :13
ﺷﻔﺎی ﻣردی ﮐﮫ ﺑدﻧش ورم ﮐرده ﺑود )ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻣرض ﺗﺷﻧﮕﯽ( )ﻟوﻗﺎ (6-1 :14
زﻧده ﮐردن اﯾﻠﻌﺎزر از ﻣرگ )ﯾوﺣﻧﺎ (46-1 :11
طﺎھر ﮐردن ده ﺟذاﻣﯽ )ﻟوﻗﺎ ( 19-11 :17
ﺷﻔﺎی ﺑﺎرﺗﯾﻣﺎﺋوس ﮐور )ﻣرﻗس (52-46 :10
ﺧﺷﮑﺎﻧدن درﺧت اﻧﺟﯾر )ﻣرﻗس (26-12 :11
ﺷﻔﺎی ﮔوش ﺑرﯾدۀ ﻏﻼم ﮐﺎھن اﻋظم )ﻟوﻗﺎ ( 51-49 :22
ﭘر ﮐردن ﺗور ﻣﺎھﯾﮕﯾری ﺑرای دوﻣﯾن ﺑﺎر )ﯾوﺣﻧﺎ ( 12-1 :21
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دﻋﺎی ﻧﻣوﻧﮫ

ﺗﻌﻠﯾم ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎرۀ دﻋﺎ ﮐردن

اﮔر ﻣﯽﺧواﺳﺗﯾد طرز دﻋﺎ ﮐردن را ﯾﺎد ﺑﮕﯾرﯾد ،ﭼﮫ ﮐﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﻌﻠم اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽﮐردﯾد؟ در ﻣﺗﯽ :6
 ،13-9ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﯾﮏ دﻋﺎی ﻧﻣوﻧﮫ را ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻌﻠﯾم داد ،ﺑﯾﺎﺑﯾد .اﯾن دﻋﺎ داده ﻧﺷد ﺗﺎ ﻓﻘط ﺗﮑرارش ﮐﻧﯾم،
ﺑﻠﮑﮫ ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ ﺑرای طرز دﻋﺎ ﮐردن ﺑود .آن را "اﻟﮕوی ﺣﻘﯾﻘﯽ ھﻣﮥ دﻋﺎھﺎ" ﻧﺎﻣﯾدهاﻧد .ھر آﯾﮫ در اﯾن دﻋﺎ
ﻧﻣﺎﯾﺷﮕر ﺑُﻌد ﻣﮭﻣﯽ از دﻋﺎﺳت.

"ای ﭘدر ﻣﺎ ﮐﮫ در آﺳﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺗو ﻣﻘدس ﺑﺎد".
آﯾﮫ 9دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧود ﺧدا آﻏﺎز ﻣﯽﺷود .دﻋﺎﯾﺗﺎن را ﺑﺎ ﻣﺗﻣرﮐز ﮐردن دل و ﻓﮑرﺗﺎن ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﺧدا ﮐﯾﺳت ،ﺷروع ﮐﻧﯾد،
ﻧﮫ ﺑﺎ ﺧودﺗﺎن و ﺷراﯾطﯽ ﮐﮫ در آن ﻗرار دارﯾد .اﯾن ﺗﻣرﮐز ﺑر ھﻣﮥ ﮐﻠﻣﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺑﺎل آن ﻣﯽآﯾد ،ﺗﺄﺛﯾرﮔذار
اﺳت .ﻋﯾﺳﯽ دﻋﺎی ﻧﻣوﻧﮥ ﺧود را ﺑﺎ ﮐﻧﺎر ھم ﮔذاﺷﺗن دو ﺣﻘﯾﻘت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧظر آﻧﻘدر در ﺗﺿﺎدﻧد ﮐﮫ ﻣﺷﮑل ﺑﺗوان
ھر دو را در ﯾﮏ ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻧﺟﺎﻧد ،ﺷروع ﻣﯽﮐﻧد .ﺧدا ﭘدر ﺷﻣﺎﺳت ،و ﺑﺎ ﻣﺣﺑﺗﯽ ﭘرﺷور ،ﺑﯽﻧﻘص ،ﻟطﯾف ،و
ﺑﯽﻗﯾد و ﺷرط ،دوﺳﺗﺗﺎن دارد .ﺧدا ﻗدوس ﻧﯾز ھﺳت .ﺟﻼل و ﺷوﮐت او آﻧﻘدر ﻋظﻣت دارد ﮐﮫ ﺣﺗﯽ اﻧﺑوه
ﻓرﺷﺗﮕﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اطراف ﺗﺧت ﺳﻠطﻧﺗش ھﺳﺗﻧد ،ﭼﺷﻣﺎن و ﭘﺎھﺎﯾﺷﺎن را ﻣﯽﭘوﺷﺎﻧﻧد ﻣﺑﺎدا ﺣﺿور ﭘرﺟﺑروت
او اﯾﺷﺎن را ﻣرﻋوب ﺳﺎزد )اﺷﻌﯾﺎ  .(2 :6دﻋﺎ ﺷﺎﻣل دو اﻓراط و ﺗﻔرﯾط ﺻﻣﯾﻣﯾت و ﻧﮕﺎه داﺷﺗن ﺣرﻣت
اﺳت.
ﯾﮏ ژﻧرال ﭘﻧﺞ ﺳﺗﺎره ،ﺑﺎﻻﺗرﯾن ﻣﻘﺎم را در ارﺗش دارد و ﻣردم زﯾﺎدی وی را ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد .اﮐﺛر ﻣردم
در ﺑراﺑرش ﺻﺎف ﻣﯽاﯾﺳﺗﻧد و وﻗﺗﯽ از ﮐﻧﺎرﺷﺎن رد ﻣﯽﺷود ،ﺑﺎ اﺣﺗرام ﺑﮫ او ﺳﻼم ﻣﯽدھﻧد .اﻣﺎ ﻧزدﯾﮑﺎﻧش
)ھﻣﺳرش ،ﻓرزﻧداﻧش و ﻏﯾره( ﺑﺎ او ﺧودﻣﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ﮔﺎھﯽ ﻣﯾﺎن ﺻﺣﺑﺗش ھم ﻣﯽدوﻧد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣردم
درﺑﺎرۀ ﺧدا ﭼﯾزھﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﻧد ،وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻓرزﻧدان ﺧدا دﺳﺗرﺳﯽ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺑﮫ ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽﻣﺎن دارﯾم.
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ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑوﺳﯾﻠﮥ دﻋﺎ ﮐردن ،ھروﻗت از روز ﯾﺎ ﺷب ،ﺑﮫ ﺑﺎرﮔﺎه او وارد ﺷوﯾم ...و ﺑداﻧﯾم ﮐﮫ او ﻣﺷﺗﺎق ﺑودن
ﻣﺎ در آﻧﺟﺎﺳت!
ﭘس ﺑﺎ اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮫ ﺗﺧت ﻓﯾض ﻧزدﯾﮏ ﺑﯾﺎﯾﯾم ﺗﺎ رﺣﻣت ﺑﯾﺎﺑﯾم و ﻓﯾﺿﯽ را ﺣﺎﺻل ﮐﻧﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ ھﻧﮕﺎم ﻧﯾﺎز ﯾﺎرﯾﻣﺎن
دھد )ﻋﺑراﻧﯾﺎن .(16 :4
ﭼرا ﮐﮫ ﺷﻣﺎ روح ﺑﻧدﮔﯽ را ﻧﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ﺗﺎ ﺑﺎز ﺗرﺳﺎن ﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ روح ﭘﺳرﺧواﻧدﮔﯽ را ﯾﺎﻓﺗﮫاﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮥ
آن ﻧدا در ﻣﯽدھﯾم" :اَﺑٌﺎ )ﯾﺎ در اﺻل :ﺑﺎﺑﺎ( ،ﭘدر!" )روﻣﯾﺎن  ،15 :8ﺗوﺿﯾﺢ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت(.
ھﻣﮥ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﯾﺎز ﻋﻣﯾﻘﯽ ﺑﮫ ﭘدر داﺷﺗن آﻓرﯾده ﺷدهاﯾم .ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری ،اﯾن ﻧﯾﺎز ھرﮔز ﺑرآورده ﻧﺷده اﺳت .ﭘدر،
از ﻓرزﻧداﻧش ﺣﻔﺎظت ﻣﯽﮐﻧد و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﺷﺎن را ﺑرآورده ﻣﯽﺳﺎزد .او ﺑﺎ ﺣﮑﻣت و ﻣﺣﺑت ،آﻧﮭﺎ را ھداﯾت
ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد و آﻣﺎده ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ زﻧدﮔﯾﺷﺎن ﺷﮑوﻓﺎ ﺷود .ﺧواﺳﺗﮥ ﺧدا اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﭘدری ﮐﻧد .ﭘﯾش از
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.

"ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادۀ ﺗو ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳد".
– آﯾﮫ 10
ﭘدر آﺳﻣﺎﻧﯽ ﺷﻣﺎ ،از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧداﺳت ،ﻣﯽداﻧد در دﻟﺗﺎن ﭼﮫ ﻣﯽﮔذرد .ﭘﯾش از اﯾﻧﮑﮫ دھﺎن ﺑﺎز ﮐﻧﯾد ،ﻣﯽداﻧد
ﭼﮫ ﻣﯽﺧواھﯾد ﺑﮕوﯾﯾد .ﭘس ﭼرا دﻋﺎ ﮐﻧﯾم؟ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ از دﻋﺎ ﮐردن )و ﻧﯾز ھﻣﮥ آﻓرﯾدﮔﺎن دﯾﮕر( اﯾن اﺳت
ﮐﮫ ﺟﻼل ﺧدا را اﻋﻼم ﻧﻣﺎﯾد .از طرﯾﻖ دﻋﺎ اﯾن اﻓﺗﺧﺎر ﺑﯽﻧظﯾر ﻧﺻﯾﺑﺗﺎن ﻣﯽﺷود ﮐﮫ در ﻧﻘﺷﮥ ﺧﺎرقاﻟﻌﺎدۀ
ﺟﺎوداﻧﯽ ﺧدا ﺷرﮐت ﮐﻧﯾد .دﻋﺎ ،وادار ﮐردن ﺧدا ﺑﮫ اﻧﺟﺎم ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺧواھد ﺑﮑﻧد ،ﻧﯾﺳت .دﻋﺎ وﺳﯾﻠﮫای
ﺑرای ﺑرﺧود ﮔرﻓﺗن )ھﻣراه ﺷدن ﺑﺎ ،ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آوردن( ارادۀ ﺧداﺳت .دﻋﺎ وﺳﯾﻠﮫای اﺳت ﮐﮫ ﺧدا ارادۀ ﺧود
را در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﭘﯾش ﻣﯽﺑرد.
ﻋﯾﺳﯽ ﮔﻔت ﺟدا از او ،ﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾم ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑﮑﻧﯾم )ﯾوﺣﻧﺎ  .(5 :15اﮔر ﺣﻘﯾﻘت ﮔﻔﺗﮥ ﻋﯾﺳﯽ را ﺑﺎور داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷﯾد ،ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺟدا از او ﺣﺗﯽ ﻧﻣﯽﺗوان دﻋﺎ ﮐرد .ﯾﺎدﺗﺎن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ واﺳطﮥ ﮐﻼم ﺧود ،ﺟﮭﺎن
را ﺑﮫ ھﺳﺗﯽ آورد )ﻣزﻣور  .(9 ،6 :33ﺑﺎ ﻧزدﯾﮑﺗر ﺷدن ﺑﮫ ﺧدا ،ﻣطﺎﻟﻌﮥ ﮐﻼم او ،اطﺎﻋت از او و ﮔوش
ﺳﭘردن در ھﻧﮕﺎم دﻋﺎ ،روحاﻟﻘدس در دﻋﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ درﺑﺎرۀ ارادۀ ﺧدا در اﯾن ﺟﮭﺎن ﺳﺧن
ﺑﮕوﯾﯾد" .ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺗو ﺑﯾﺎﯾد .ارادۀ ﺗو ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در آﺳﻣﺎن اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ﺑر زﻣﯾن ﻧﯾز ﺑﮫ اﻧﺟﺎم رﺳد ".اﯾن
ﻣوﺿوع را درﯾﺎﺑﯾد ﮐﮫ ارادۀ ﺧدا ﮐﺎﻣل و ﻧﯾﮑوﺳت )روﻣﯾﺎن  ،(2 :12و ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﯽﻧﮭﺎﯾت ﻓزوﻧﺗر از ھرآﻧﭼﮫ
ﺑﺧواھﯾم ﯾﺎ ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ،ﻋﻣل ﮐﻧد )اﻓﺳﺳﯾﺎن  .(20 :3ﺑﮫ ﻧوﻋﯽ ،آﻧﭼﮫ از طرﯾﻖ دﻋﺎ در دﺳﺗرس ﺷﻣﺎ ﻗرار
دارد ،ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫای اﺳت ﮐﮫ ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻧﺎﻣﺣدودی ﺑﮫ آن وارﯾز ﻣﯽﺷود .ﺣﺳﺎب ھزﯾﻧﮫ ﺑﻧﺎﺑر ﺗﻌرﯾف
ﻋﺑﺎرت از ﺗرﺗﯾﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑراﺳﺎس آن ھﻣﮥ ھزﯾﻧﮫھﺎی اﻧﺟﺎم اﻣر ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻣﺎﻣﺄ ﭘرداﺧت ﻣﯽﺷود ،ﮐﮫ در
اﯾن ﻣورد ﻣرﺑوط ﺑﮫ اﻣور ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﻣﯽﮔردد .ﺑﺳﯾﺎری از ﻣﺎ ﺑﮫ ﻧدرت ﺑﮫ آن ﺣﺳﺎب ﻣراﺟﻌﮫ ﻣﯽﮐﻧﯾم ،و
در آن ﻣوارد ﻣﺑﻠﻎ ﻣورد ﻧظرﻣﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ ﻣﺑﻠﻎ وارﯾز ﺷده ،ﻧﺎﭼﯾز اﺳت .ﺑﺳﯾﺎری از درﺧواﺳﺗﮭﺎی ﻣﺎ رد
ﻣﯽﺷود ،ﭼون در راﺳﺗﺎی ھدﻓﯽ ﮐﮫ ﺑرای اﯾن ﺣﺳﺎب درﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ،ﻧﯾﺳت .ﺗﻼﺷﺗﺎن اﯾن ﺑﺎﺷد ﮐﮫ درﯾﺎﺑﯾد
ﭼﮕوﻧﮫ ﺧود را ﺑﺎ ﺗﻣﺎﻣﯽ آﻧﭼﮫ ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ اﻧدوﺧﺗﮫ ﺗﺎ ﺑواﺳطﮥ دﻋﺎ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﯾد ،ھﻣﺳو ﻧﻣﺎﯾﯾد!
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ﺣﺳرت ﭼﯾزی را ﻣﯽﺧورﯾد ،اﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﮐف ﻧﻣﯽآرﯾد ...ﺟﻧﮓ و ﺟدال ﺑرﭘﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد ،اﻣﺎ ﺑﮫ دﺳت ﻧﻣﯽآورﯾد،
از آن رو ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻧﻣﯽﮐﻧﯾد! آﻧﮕﺎه ﻧﯾز ﮐﮫ درﺧواﺳت ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﯾد ،زﯾرا ﺑﺎ ﻧﯾت ﺑد درﺧواﺳت
ﻣﯽﮐﻧﯾد) ...ﯾﻌﻘوب .(3-2 :4

"ﻧﺎن روزاﻧﮥ ﻣﺎ را اﻣروز ﺑﮫ ﻣﺎ ﻋطﺎ ﻓرﻣﺎ - ".آﯾﮫ 11
وﻗﺗﯽ زﻧدﮔﯾﺗﺎن را ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻘدﯾم ﻣﯽﮐﻧﯾد ،دﯾﮕر از آن ﺧود ﻧﯾﺳﺗﯾد .ﺑﮫ ﺧدا ﺗﻌﻠﻖ دارﯾد ،و ﺗﺄﻣﯾن رﻓﺎه ﺷﻣﺎ
ﻣﺳﺋوﻟﯾت اوﺳت .او ﭘدر ﺷﻣﺎﺳت و وﻋده داده ﺗﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت زﻧدﮔﯽای را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ را ﺑرای آن ﻓراﺧواﻧده ،ﺗﺄﻣﯾن
ﮐﻧد )ﻣزﻣور  ،25 :37ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  .(19 :4ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ وﻗﺗﯽ ﮐﺎر ﺧدا ﺑﮫ روش او اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود ،ھرﮔز
ﺑﺎ ھﯾﭻ ﮐﻣﺑودی ﻣواﺟﮫ ﻧﻣﯽﮔردد .اﯾن ﻋﺑﺎرت اﻏﻠب درﻣورد ﺧدﻣﺎت ﻣﺳﯾﺣﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،اﻣﺎ ﺑﮫ ھﻣﺎن
اﻧدازه ﺑرای زﻧدﮔﯽ ھﻣﮥ ﻣﺎ ﮐﺎرﺑرد دارد.
اﻣﺎ ﭼرا "روزاﻧﮫ"؟ از ﯾﮏ ﺳو ،واﺑﺳﺗﮕﯽ ﺑﮫ ﺧدا ﺑرای ﻧﯾﺎزھﺎی روزاﻧﮫ ،ارﺗﺑﺎط ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ او ﺗﺎزه و ﺑﮫ روز
ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺑﮫ روﺷﻧﯽ ارﺗﺑﺎط ﻣﯾﺎن ﻧﯾﺎزﺗﺎن را ﺑﺎ ﺗدارک اﻟﮭﯽ ،ﺑﺑﯾﻧﯾد .ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ دﻋﺎ ﮔرﻓﺗن ،ﯾﺎ اﻧﺟﺎم ﺷدن ﮐﺎرھﺎی ﻣﺷﺧص ﻧﯾﺳت .ھدف ﻧﮭﺎﯾﯽ دﻋﺎ ،ﺟﻼل و
ﺗﮑرﯾم ﺧداﺳت .اﻣﺎ وﻗﺗﯽ ﺑﮫ طرزی ﺧﺎص درﺑﺎرۀ ﻧﯾﺎزی ﻣﺷﺧص دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻧﯾد و ﺑﮫ روﺷﯽ ﺧﺎص ﺟواب
ﻣﯽﮔﯾرﯾد ،آﻧﮕﺎه ﺧدا ﺑرای ﺷﻣﺎ و ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﻓﮭﻣﻧد او ﭼﮫ ﮐرده اﺳت ،واﻗﻌﯽﺗر ﻣﯽﮔردد .او ﺗﺟﻠﯾل
ﻣﯽﺷود و ﺷﻣﺎ در درﮐﯽ ﮐﮫ از ﺷﺧﺻﯾت ،ذات و راھﮭﺎی او دارﯾد ،رﺷد ﻣﯽﮐﻧﯾد.
ﺑرای ھﯾﭻﭼﯾز ﻧﮕران ﻧﺑﺎﺷﯾد ،ﺑﻠﮑﮫ در ھر ﭼﯾز ﺑﺎ دﻋﺎ و اﺳﺗﻐﺎﺛﮫ )اﻟﺗﻣﺎس( ،ھﻣراه ﺑﺎ ﺷﮑرﮔزاری،
درﺧواﺳﺗﮭﺎی ﺧود را ﺑﮫ ﺧدا اﺑراز ﮐﻧﯾد) .ﻓﯾﻠﯾﭘﯾﺎن  ،6 :4ﺗﺄﮐﯾد در ﭘراﻧﺗر اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت(.

"و ﻗرﺿﮭﺎی ﻣﺎ را ﺑﺑﺧش ،ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز ﻗرﺿداران ﺧود را ﻣﯽﺑﺧﺷﯾم – ".آﯾﮫ 12
ﻧوﯾﺳﻧدهای اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺑﯾﺎن ﮐرده اﺳت" :ھﻣﺎﻧﻘدر ﮐﮫ ﻧﺎن اوﻟﯾن ﻧﯾﺎز ﺑدن اﺳت ،ﺑﺧﺷش ﻧﯾز اوﻟﯾن ﻧﯾﺎز ﺟﺎن ...
درﮔﺎه ورود ﺑﮫ ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣﺣﺑت ﭘدر و ھﻣﮥ اﻣﺗﯾﺎزات ﻓرزﻧدان اﺳت ".ﺑﻧﺎﺑر ﮐﺎر ﻣﺳﯾﺢ ﺑر ﺻﻠﯾب ،ﺧدا ﺑرای ھر
ﮔﻧﺎھﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﻣرﺗﮑب ﺷدهاﯾد ﯾﺎ ﺧواھﯾد ﺷد ،آﻣرزش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ھدﯾﮫ ﻣﯽﮐﻧد .اﻣﺎ اﮔر اﯾن ھدﯾﮫ را
ﻣﯽﺧواھﯾد ،ﺑﺎﯾد آن را ﺑﮕﯾرﯾد .وﻗﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﺳﯾﺢ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺟﺎتدھﻧدهﺗﺎن اﻋﺗﻣﺎد ﻣﯽﮐﻧﯾد ،ﺑﮫ آﻣرزش اﻟﮭﯽ وارد
ﻣﯽﺷوﯾد .ﺑﺎ اﻋﺗراف ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎﻧﺗﺎن و ھﻣﭼﻧﯾن ﺑﺎ ﺑﺧﺷش ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﮔﻧﺎه ﮐردهاﻧد ،ﺑﮫ ﭘﯾﺷرﻓت در
آزادی و ﺑرﮐت آﻣرزش اﻟﮭﯽ ،اداﻣﮫ ﻣﯽدھﯾد.
اﮔر ﺑﮫ ﮔﻧﺎھﺎن ﺧود اﻋﺗراف ﮐﻧﯾم ،او ﮐﮫ اﻣﯾن و ﻋﺎدل اﺳت ،ﮔﻧﺎھﺎن ﻣﺎ را ﻣﯽآﻣرزد و از ھر ﻧﺎدرﺳﺗﯽ
ﭘﺎﮐﻣﺎن ﻣﯽﺳﺎزد )1ﯾوﺣﻧﺎ .(9 :1
اﻣﺎ اﮔر ﺧطﺎھﺎی ﻣردم را ﻧﺑﺧﺷﯾد ،ﭘدر ﺷﻣﺎ ﻧﯾز ﺧطﺎھﺎی ﺷﻣﺎ را ﻧﺧواھد ﺑﺧﺷﯾد )ﻣﺗﯽ .(15 :6

"و ﻣﺎ را در آزﻣﺎﯾش ﻣﯾﺎور ،ﺑﻠﮑﮫ از آن ﺷرور رھﺎﯾﯾﻣﺎن ده – ".آﯾﮫ 13
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ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آﯾﮫ  11ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﻋﺎ ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺟﺳﻣﯽﺗﺎن ،و آﯾﮫ  12ﺑرای ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻧﺗﺎن ھداﯾت ﻣﯽﮐﻧﻧد ،آﯾﮫ
 13ﻧﯾز ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺑرای ﻧﯾﺎز روﺣﯽﺗﺎن دﻋﺎ ﮐﻧﯾد1 .ﭘطرس  8 :5ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷود ﮐﮫ" :ﺧوﯾﺷﺗﻧدار و
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ،زﯾرا دﺷﻣن ﺷﻣﺎ اﺑﻠﯾس ھﻣﭼون ﺷﯾری ﻏران در ﮔردش اﺳت و ﮐﺳﯽ را ﻣﯽﺟوﯾد ﺗﺎ ﺑﺑﻠﻌد".
اﻣﺎ ﻟزوﻣﯽ ﻧدارد ﮐﮫ ھراﺳﺎن ﺑﺎﺷﯾد زﯾرا 1ﯾوﺣﻧﺎ  4 :4ﺑﮫ ﻣﺎ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻧد ﮐﮫ" :آن )روحاﻟﻘدس( ﮐﮫ در
ﺷﻣﺎﺳت ،از آن )ﺷﯾطﺎن( ﮐﮫ در دﻧﯾﺎﺳت ﺑزرﮔﺗر اﺳت" )ﺗوﺿﯾﺣﺎت اﺿﺎﻓﮫ ﺷده اﺳت(.
ﺧدا ھر ﻣﻧﺑﻊ روﺣﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑرای ﺷﮑﺳت دﺷﻣن را در اﺧﺗﯾﺎر ﺷﻣﺎ ﻣﯽﮔذارد .ﻣﯽﺗواﻧﯾد اﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ روﺣﺎﻧﯽ را
ﻧﯾز ﻣﺎﻧﻧد ﺗدارﮐﺎت ﺧدا ﺑرای ﺑدن و ﺟﺎﻧﺗﺎن ،در دﻋﺎ از ﺧدا طﻠب ﮐﻧﯾد .ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺿﻣﺎﯾر ﺑﮫ ﮐﺎر
رﻓﺗﮫ در آﯾﺎت  13-10ھﻣﮕﯽ ﺟﻣﻊ ھﺳﺗﻧد .دﻋﺎ ﮐرد ﻓﻘط ﺑرای رﻓﻊ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت ﺷﺧص ﺷﻣﺎ ﻧﯾﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑرای
رﻓﻊ ﻧﯾﺎز دﯾﮕران ﻧﯾز ھﺳت .دﻋﺎ ﺑرای دﯾﮕران ،ﺷﻔﺎﻋت ﻧﺎم دارد .درﺑﺎرۀ اﯾن ﻣوﺿوع ﺑﯾﻧدﯾﺷﯾد –ھﻣﯾن ﺣﺎﻻ
دﺷﻣن ﻣﺎ ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از دوﺳﺗﺎﻧﺗﺎن ﮐﻣﯾن ﮔذاﺷﺗﮫ اﺳت؛ ﺑﻌﺿﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮥ ﻧﯾروھﺎی روﺣﺎﻧﯽ ﺷرﯾر ﺑﮫ
اﺳﺎرت ﮔرﻓﺗﮫ ﺷدهاﻧد .از طرﯾﻖ دﻋﺎ اﯾن اﻣﺗﯾﺎز را دارﯾد ﮐﮫ در ﻧﺟﺎت آﻧﮭﺎ ﺳﮭﯾم ﺷوﯾد!
"زﯾرا ﭘﺎدﺷﺎھﯽ و ﻗدرت و ﺟﻼل ،ﺗﺎ اﺑد از آن ﺗوﺳت – ".آﯾﮫ 13
اﯾن ﻗﺳﻣت از آﯾﮫ  13در ھﻣﮥ ﺗرﺟﻣﮫھﺎی ﮐﺗﺎبﻣﻘدس ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺗﮑﻣﯾل اﯾن راھﻧﻣﺎی ﻣطﺎﻟﻌﮫ،
ﺗوﺟﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ اﯾن آﯾﮫ اﻋﻼﻣﯾﮥ ﻗدرﺗﻣﻧدی در ﻣدح و ﺳﺗﺎﯾش ﺧداﺳت .و ﺳﺗﺎﯾش ﯾﻘﯾﻧﺄ ﺟواب ﺷﺎﯾﺳﺗﮫای
اﺳت از ﺟﺎﻧب ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﺧﺎطر ﻣﺷﺎرﮐت ﺻﻣﯾﻣﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺧدا ﺑرﮐت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت.
در ﺧروج  33درﺑﺎرۀ ﻣﮑﺎﻟﻣﮥ ﻣﯾﺎن ﻣوﺳﯽ و ﺧدا ﻣﯽﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﭘس از ﺑﯾﺣرﻣﺗﯽ ﺑﯽاﻧدازۀ ﻗوم اﺳراﺋﯾل ﻧﺳﺑت
ﺑﮫ ﺧدا ﺻورت ﮔرﻓت .ﻣوﺳﯽ ﻣوﺿوﻋﺎت زﯾﺎدی ﺑرای ﮔﻔﺗن ﺑﮫ ﺧدا داﺷت .در ﺧﺎﺗﻣﮥ ﻣﮑﺎﻟﻣﮫ ،ﻣوﺳﯽ ﺑﮫ
ﺧدا ﮔﻔت دﯾﮕر ﻧﻣﯽﺧواھد ﺟﻠوﺗر از اﯾن ﺑرود ﻣﮕر اﯾﻧﮑﮫ ﺣﺿور ﺧدا ﺑﺎ او ھﻣراه ﺷود .ﭘس از ﺧﺎﺗﻣﮥ وﻗﺗﯽ
ﮐﮫ در دﻋﺎ ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽﮔذراﻧﯾد ،ﺷﻣﺎ ھم ﻧﻣﯽﺧواھﯾد ﺑدون اﺣﺳﺎس او ﻗدﻣﯽ ﺑﮫ ﺟﻠو ﺑردارﯾد ،اﯾﻧطور ﻧﯾﺳت؟
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﺧدا ﺑر ﺳرودھﺎی ﺳﺗﺎﯾﺷﯽ اﺳراﺋﯾل ﺳﺎﮐن اﺳت )ﻣزﻣور  .(3 :22وﻗﺗﯽ ﺧدا را
ﻣﯽﺳﺗﺎﯾﯾد ،از او دﻋوت ﻣﯽﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺣﺿور ﺧود را در زﻧدﮔﯽﺗﺎن آﺷﮑﺎر ﮐﻧد ،و ﻗدرﺗﮭﺎی ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧواھﻧد
ﮔرﯾﺧت زﯾرا ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد در ﺑراﺑر ﺣﺿور ﺧدا ﺑﺎﯾﺳﺗﻧد.

"آﻣﯾن".
ﻣﻌﻧﯽ ﮐﻠﻣﮥ "آﻣﯾن" در اﺻل" ،ﭼﻧﯾن ﺑﺎﺷد/ﺑﺷود" اﺳت .ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮥ ﯾﮏ ﻧوﯾﺳﻧده" :اﻓزودن ‘آﻣﯾن’ ﺑﮫ آﺧر دﻋﺎﯾﻣﺎن
ﻣﺎﻧﻧد وﻗﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻗﺎﺿﯽ ﭘس از ﻗراﺋت ﺣﮑم ،ﭼﮑش را ﺑر ﭘﺎﯾﮫ ﻣﯽﮐوﺑد ،ﮔوﯾﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻧد‘ :اﻧﺟﺎم ﺷد’".
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