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بخت وو ااقبالل  يیا اانتخابب وو ااختيیارر؟ 

شخصی با ااتومبيیل تصاددفف کرددهه ميیميیردد ميیگويیند خوااست خدااووند بودد. دديیگریی بهھ سرططانن مبتال ميیشودد وو ددرر ميیگذرردد وو ميیگويیند 

خوااست خداا بودد. شخص سومم بهھ علت خيیانت شريیکش ووررشکست ميیشودد بازز ميیگويیند ااررااددهه خداا بودد. مع االوصف بسيیارریی هھھھستند کهھ 

ميیگويیند جواابب اايین چنيین هھھھم ساددهه نيیست. چراا ااررااددهه خداا سبب ترقی فرددیی وو ززيیانن دديیگریی ميیگردددد؟ آآيیا بر بعضی مخلوقاتت لعنت وو بر برخی 

دديیگر برکت ددااددهه شدهه ااست؟ 

بعضيیهھا خيیالل ميیکننند کهھ ااگر بهھ هھھھر کارریی ددست بزنند موفق ميیشوند. ددوولت وو قدررتت وو شهھرتت نصيیب يیکی وو ززحمت وو بدبختی وو 

ووررشکستگی اازز آآنن دديیگریی ميیشودد. ناگفتهھ نماند کهھ ررفتارر مرددمم رروویی ااططراافيیانن خودد وو نيیز عاقبتشانن ااثر قطعی دداارردد. شخص بی دديینی 

مزررعهھ اایی کهھ سالهھا بايیر ماندهه بودد خريید. ووضع ززميین بسيیارر بد بودد وولی خريیداارر ززحمت کشيید وو عماررتت وو دديیوااررهھھھا وو ترااسهھا رراا تعميیر 

نموددهه ززميین رراا شخم ززدد وو خارر وو خسهھا رراا سوززاانيید وو سنگهھایی ززميین رراا اازز آآنن جداا ساخت وو باالخرهه بعد اازز ززحمتهھایی ززيیادد ززميین بايیر رراا 

بصوررتت بهھشت ددررآآوورردد وو اانتظارر محصولل بسيیارر خوبی رراا اازز آآنن ددااشت. ددرراايین ااثنا مؤمنی براایی دديیدنن  صاحب باغغ آآمد. وویی ددرر نظر ددااشت 

بی دديین رراا بهھ نمازز وو سجدهه ددعوتت کند. لذاا گفت  "هھھھمسايیهھ عزيیز٬، با کمک خدااووند اايین ززميین رراا بهھشت ساختهھ اایی". ززااررعع بی دديین جواابب دداادد 

"بلهھ٬، وولی کاشش ززميین رراا موقعی کهھ تماما ددست خداا بودد دديیدهه بودديید." شکی نيیست کهھ خداا آآفتابب وو بارراانن رراا براایی ررووئيیدنن بذرر ميیدهھھھد- وولی 

اانسانن هھھھم سهھمی وو مسؤووليیتی ددرر کارر باغبانی دداارردد. کارر کشاووررززیی ددرر ااختيیارر خودد شخص ااست. 

خدااووند فرشتهھ اایی رراا با تاززيیانهھ نميیفرستد تا مرددمم تنبل رراا بهھ کارر وواادداارردد. خودد ااوو بايید ااررااددهه خداادداادد رراا بهھ کارر بستهھ مسؤووليیت خودد رراا 

اانجامم ددهھھھد. ددرر ضمن ااغلب مرددمم بهھ اانجامم ووظظيیفهھ خودد متوجهھ شدهه براایی کسب معلوماتت سالهھا ميیکوشند تا ددرر عمر خودد کاميیابب شوند.  

قاددرر مطلق قواانيین موفقيیت رراا برقراارر نموددهه ااست. کسی کهھ آآنهھا رراا ررعايیت نکند بهھ ااختيیارر خودد شکست خوااهھھھد خورردد. ددرر عيین حالل 

کسی کهھ با تمامی قلب سعی وو کوشش کند خدااووند ااوو رراا کمک خوااهھھھد کردد تا کاميیابب شودد. نتيیجهھ شکستن قانونن خدااووند٬، ددرردد ااست وو 

پرووررددگارر اازز آآنن ددرردد جلوگيیریی نمی کند. اانسانن بيیشتر اازز حيیواانن ااررززشش دداارردد وو ووااالتر اازز حيیواانی ااست کهھ فهھم وو شعورر نداارردد. ددرر ددااستانی 

آآمدهه ااست کهھ سگی اازز ددهھھھی بهھ ددهھھھی می ررفت تا لقمهھ اایی غذاا براایی خودد پيیداا کند. هھھھر گاهه صداایی ططبل جشنی رراا می شنيید بهھ ططرفف آآنن رروواانهھ 

می شد ززيیراا کهھ صداایی ططبل براايیش معنی خوررااکک ميیداادد. يیک ررووزز کوددکانن تصميیم گرفتند بيیچاررهه سگ رراا فريیب ددهھھھند. آآنگاهه ططبلهھایی ددهه خودد 

بنوبت بصداا ددررآآووررددند. سگ فورریی بهھ سویی صداا ررااهه اافتادد. وولی هھھھنوزز بهھ ددهه نرسيیدهه بودد کهھ بچهھ هھھھا ساکت شدند وو بچهھ هھھھایی ددهه دديیگر شرووعع 

بهھ ززددنن ططبل کرددند. آآنگاهه سگ برگشت وو بهھ ططرفف آآنن ددهه رروواانهھ شد. چنداانن ررااهھھھی نرفتهھ بودد کهھ بچهھ هھھھا ددووباررهه ساکت شدند وو ددستهھ ااوولل بازز 

هھھھم ططبل ززددند وو بيیچاررهه سگ چنديین بارر بهھ ططرفف صداایی ططبل رروواانهھ شد وو تا آآخر گرسنهھ ماند ززيیراا شکم يیگانهھ هھھھادديیش بودد.  

قدررتت ااررااددهه 1.

قدررتت ااررااددهه ااست کهھ اانسانن رراا اازز حيیواانيیت بهھ مرااتب باال ميیبردد. ااوو بايید توسط مغز وو ذذهھھھن خودد ررهھھھبریی شودد نهھ شکم وو 

ااحساساتت حيیواانيیش. اانسانن بی ااررااددهه آآفريیدهه نشدهه وو مثل ماشيین ررااهه نميیروودد. 
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دداانشمنداانن کامپيیوتر با مغزهھھھایی االکتروونيیک ااخترااعع عجيیبی کرددهه ااند کهھ جواابهھایی مسائل بسيیارر سخت رراا فورراا ميیدهھھھد. بعضی 

اازز اايین ماشيین هھھھا قدررتت قراائت وو تکلم رراا نيیز ددااررند ددرر صوررتی کهھ بعضی هھھھم بهھ محاسباتت ددررهھھھم وو برهھھھم فورراا جواابب ميیدهھھھند٬، وو 

ااططالعاتت گوناگونی رراا ذذخيیرهه ميیکنند. وولی ددرر مقابل مغز اانسانن مثل باززيیچهھ ميیمانند کهھ فقط ددستورر ساززندهه رراا اانجامم ميیدهھھھد. مغز 

اانسانن ااگرچهھ بعضی چيیزهھھھا رراا بهھ ددست فرااموشی ميیسپارردد وولی فضيیلتش ددرر ااددررااکک وو سنجش ميیباشد. صدااهھھھا وو مناظظر ررنگاررنگ 

رراا بهھ يیادد آآووررددهه قدررتت قضاووتت رراا بکارر می ااندااززدد. وو هھھھمانا تمامم اايین ددستگاهه با عظمتی ددرر بيین ددوو گوشش شما قراارر گرفتهھ ااست.  

عجيیب تريین فضيیلت مغز قدررتت ااختيیارر ااست. اانسانن قدررتت دداارردد ددررباررهه هھھھرچهھ ميیخوااهھھھد فکر کند. وو پس اازز اانتخابب اامتيیازز 

تصميیم گيیریی هھھھم با ااووست. ميیگويیند کهھ يیکی ذذااتا خوبب ددرر صوررتی کهھ دديیگریی نفسا بد آآفريیدهه شدهه ااست.  

صرااطط يیا ررااهه مستقيیم فقط  توسط مغز سالم وو هھھھداايیت خدااووند تشخيیص شدهه اامکانن ميیپذيیردد وو براایی اايین ااست کهھ ددرر اامورر دديینی 

ااجبارریی ووجودد نداارردد. براایی کسانی کهھ صرااطط  يیا ررااهه مستقيیم رراا اانتخابب ميیکنند خدااووند پاددااشش خوااهھھھد دداادد. ااگر خداا سرنوشت يیکی رراا 

با ددررووغگويیی وو جنايیت وو قتل تعيیيین ميینمودد وو ددرر نتيیجهھ ززجر اابدیی نصيیبشانن ميیگردداانند آآنن ووقت چهھ نوعع عداالتی محسوبب ميیشد؟ 

مسلم ااست کهھ حيیوااناتت ددررندهه بهھ علت خاصيیت کشندهه خودد بهھ جهھنم نخوااهھھھند ررفت ززيیراا کهھ قدررتت تفکر وو ااددررااکک ندااررند. 

!
علت وو معلولل 2.

اازز اايینکهھ خداایی ررحيیم رراا با اافعالل بيیرحمانهھ مقصر بداانيیم بايید بر حذرر باشيیم. وویی کهھ خالق کل ميیباشد قواانيینی براایی هھھھمهھ مقررر 

کرددهه ااست. هھھھنگامی کهھ اايین قواانيین شکستهھ شدند نتيیجهھ ااشش محکوميیت ااست. ااکثر مرددمم قواانيین مزبورر رراا نادديیدهه گرفتهھ ااند وو 

بالنتيیجهھ ررنج وو ذذلت گريیبانگيیرشانن ميیشودد. مرددمم هھھھم نميیخوااهھھھند بهھ علت ااصلی ااشکاالتت خودد پی ببرند . با گفتن "خوااست خداا 

بودد" موضوعع رراا رردد کرددهه  تقصيیر گناهه خودد رراا بهھ حسابب خداا ميیگذااررند وو تا آآنجا کهھ ميیخوااهھھھند بهھ ررااهه کج خودد اادداامهھ ميیدهھھھند. 

"فريیب نخورريید هھھھيیچ کس نمی توااند خداا رراا فريیب ددهھھھد٬، ززيیراا آآنچهھ آآددمی بکارردد هھھھمانن رراا ددرروو خوااهھھھد کردد." (غالططيیانن 7:6). 

ااگر کسی قوااعد بهھدااشتی رراا ررعايیت نکند محصولل بيیمارریی رراا ددرروو خوااهھھھد کردد. اايین محصولل گاهھھھی فورریی وو ززمانی پس اازز 

سالهھا تخلف بهھ ددست ميیآيید. بهھ هھھھميین منواالل قواانيین ررووحانی هھھھم مثل قوااعد بهھدااشتی وو ططبيیعی ميیباشند. بسيیارریی ااووقاتت مرددمم بی 

گناهه ددرر نتيیجهھ تخلف دديیگراانن ددرر ززحمت می اافتند٬، مثل ززنن حاملهھ اایی کهھ بی خيیالل جنيین خودد رراا با ززهھھھر توتونن ددرر معرضض هھھھالکت 

قراارر ميیدهھھھد. 

!
علت ااصلی عذاابب 3.

گفتن اايینکهھ خداا عامل خوبب وو بد ااست توليید ااشکاالتت ززيیاددیی ميیکند. مثال جواانی شکايیتی براایی مديیر ررووززنامهھ نوشت. برااددرر 

ددوو سالهھ ااشش ززيیر ماشيین ررفتهھ پس اازز چند ساعت ددرر گذشتهھ ااست. پدرر وو ماددرر هھھھر چهھ ددعا کرددند فرززند خودد رراا نتواانستند نجاتت 
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ددهھھھند. نويیسندهه نامهھ مطمئن بودد کهھ برااددررشش تقصيیریی ددرر اايین حاددثهھ ندااشتهھ ااست کهھ تنبيیهھ شودد. سواالل کردد "ااگر خداا قاددرر ااست 

چراا گذااشت برااددرر من کشتهھ شودد؟ بهھ عباررتت دديیگر ااوو ميیگفت کهھ خداا مقصر بوددهه٬، بهھ تصورر اايینکهھ تمامم مسؤووليیت متوجهھ خداا 

خوااهھھھد بودد٬، وولی حقا تقصيیر حاددثهھ با کهھ بودد؟ آآيیا مدتهھا خداا نقشهھ می کشيید تا ررووززیی رراانندهه اایی پسرکک رراا اازز بيین ببردد؟ اايین کارر 

خداایی ررحمن وو ررحيیم نيیست. پسرکک چراا ززيیر ماشيین ررفت؟ وواالديین ااوو رراا چهھ ططورر تربيیت کرددهه بوددند؟ آآيیا بهھ ااوو گفتهھ بوددند هھھھرگز ددرر 

خيیابانن باززیی نکند؟ آآيیا شهھردداارریی ررااهھھھرووئی براایی حفظ جانن پيیاددهه هھھھا گذااشتهھ بودد؟ عالماتی براایی تعيیيین حد ااکثر سرعت ددرر خيیابانن 

کارر گذااشتهھ بوددند؟ آآيیا ترمزهھھھایی ماشيین مزبورر سالم بوددند؟ با رراانندهه اایی سر کارر دداارريیم- آآيیا اازز مجازز سريیعتر ميیرااند؟ آآيیا تحت تاثيیر 

نوشابهھ االکلی رراانندگی ميیکردد؟ آآيیا اازز کسی عصبانی بوددهه غضبش رراا با سرعت سر سامم آآوورر نشانن ميیداادد تا بهھ ضررر کوددکک تمامم 

شد؟ تمامم اايین سوااالتت بايین موضوعع ااررتباطط ددااررند٬، وولی مرددمم يیک کالمم ميیگويیند "خداا خوااست". 

ااگر کسی اازز پنجرهه ططبقهھ ددهھھھم ساختمانی خودد رراا بيیروونن پرتابب کند وو خوددکشی کند آآيیا ررووااست بگوئيیم کهھ کاشش خداا قانونن 

نيیروویی جاذذبهھ رراا متوقف ميیگردداانيید تا فالنی بهھ ززميین نخورردد؟ ااگر ماددرریی نتوااند بچهھ ااشش رراا ددرر پيیاددهه رروو نگهھداارردد چراا بايید تقصيیر 

رراا بهھ حسابب خدااووند گذااشت؟ ااگر يیک نفر تحت تاثيیر االکل کنترلل خودد رراا اازز ددست ددهھھھد وو مثل دديیواانگانن رراانندگی کند چهھ ططورر 

ممکن ااست تقصيیر رراا متوجهھ خدااووند دداانست؟ االبتهھ خداا مجریی آآنن نمی باشد. نتيیجهھ تخلف اازز قانونن جاذذبهھ فقط يیک نتيیجهھ دداارردد وو 

آآنن عباررتت اازز اايین ااست کهھ ااختيیارر ددرر ددست خودد شخص خوااهھھھد بودد.  

هھھھر چهھ آآددمی بکارردد هھھھمانراا ددرروو خوااهھھھد کردد. 

خدااووند مشکالتت رراا بوجودد نميیآوورردد وو هھھھرکهھ خيیالل ميیکند کهھ ااوو فاعل آآنهھاست ااوو رراا با شيیطانن ااشتباهه کرددهه ااست. خدااووند عالم 

هھھھيیچ ووقت ااررااددهه نکرددهه کهھ مرددمم ررااهه ااشتباهه وو تباهھھھی رراا پيیش گيیرند. وویی هھھھموااررهه مرددمم رراا بهھ ااططاعت وو بندگی ررااهھھھنمايیی ددااددهه ااست. 

فرستاددنن پيیامبراانن وو ررسوالنن هھھھميیشهھ براایی اانجامم هھھھميین منظورر بوددهه ااست. کسانی کهھ با قواانيین وو قوااعد آآسمانی هھھھماهھھھنگ نيیستند 

بهھایی آآنراا خوااهھھھند پرددااخت. بعضی ااووقاتت جريیمهھ تخلف فورراا پرددااخت ميیشودد وو جزاایی دديیگراانن بهھ ررووزز باززپسيین وو يیومم االحسابب 

موکولل ميیشودد.  

دديیگراانن سواالل ميیکنند " خداا چراا ااجاززهه ميیدهھھھد مرددمم اانتخاباتت غلط کرددهه وو خودد وو دديیگراانن رراا ددرر عذاابب بيیندااززند؟" 

ددرر اايین آآززااددیی خداا بهھ هھھھمهھ نشانن ميیدهھھھد کهھ قواانيینش براایی خوبی وو سعاددتت تمامم کائناتت ميیباشد وو ااططاعت اازز رروویی ميیل وو ااررااددهه 

آآززاادداانهھ اافراادد مؤمن رراا اازز دديیگراانن جداا ميیکند. ااگر کسی ااختيیارر اانتخابب خوبب يیا بد رراا ندااشت پس فرقی بيین عاددالنن وو شريیراانن 

نميیبودد وو ووفادداارریی اايیمانداارراانن نسبت بهھ خدااووند اازز خيیانت شريیراانن مشخص نميیشد. 

ااميید نجاتت براایی ددنيیایی پر اازز مشقت وو ررنج فقط ددرر موقعی پيیداا ميیشودد کهھ مرددمم نقشهھ نجاتت پرووررددگارر رراا ددرر يیابند. تقديیر 

پرووررددگارر براایی کسانی کهھ با ميیل وو ااررااددهه ررااهه مخالفت با قواانيین اابدیی رراا اانتخابب ميیکنند هھھھالکت ااست وو براایی کسانی کهھ صرااطط 

مستقيیم رراا ددنبالل کنند حيیاتت اابدیی پاددااشش بندگانن ااميین ااست. 
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براایی خواانندگانن کتب مقدسهھ وو ررعايیت کنندگانن آآنهھا ررااهه بهھتریی تعيیيین شدهه. ررحمت پرووررددگارر نسبت بهھ آآنانن اافزاايیش خوااهھھھد 

يیافت. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس ااوولل 

!
!

عاقبت اانسانن بهھ چهھ ططريیقی تعيیيین می شودد؟ 1.

االف- ااختيیارر وو اانتخابب ررااهه آآخرتت (  ) 

بب- محيیط شخص کهھ بر آآنن هھھھيیچ تسلطی نداارردد (  )

  

جج- ااررااددهه تغيیيیر ناپذيیر پرووررددگارر (  ) 

!
شخص آآيیندهه وو تصميیماتت خودد رراا بايید بر چهھ ااساسی بنهھد؟ 2.

االف- چيیزهھھھائی کهھ پسنديید (  ) 

بب- قوااعدیی کهھ بر ددستوررااتت االهھی بنا شدهه ااند (  ) 

جج- حرفف وو نصيیحت ااکثر مرددمم (  ) 

!
جمالتت صحيیح رراا نشانن (*) بگذاارريید: 3.

االف- خدااووند ررحمن وو ررحيیم بعضی ااووقاتت مرتکب ااعمالل بی ررحمانهھ اایی می شودد (  ) 

بب- بعضی ااشخاصص براایی بدیی متولد شدهه ااند وو ااختيیارر ددرر عاقبت خودد ندااررند (  ) 

جج- شخص مسؤوولل کاررهھھھایی خوددشش می باشد (  ) 

!
!
!

لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ووضوحح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲
گنج بی قيیمت 

!
!
!
!
!
!
!
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گنج بی قيیمت 

ااحساساتت هھھھيیجانن آآوورر آآقایی هھھھاوورردد کاررتر رراا تصورر کنيید. ااوو براایی ااووليین بارر بهھ گورر تيیرهه ررنگ فرعونن می نگريیست. ددرر ززيیر خرووااررهھھھا 

آآوواارر شانزددهه پلکانن سنگيین کهھ بهھ ددخمهھ یی پنهھانی منتهھی ميیشد٬، کشف کردد. چونن مهھرهھھھايیی رراا کهھ قرنهھا قبل اازز ميیالدد ممهھورر شدهه بوددند يیکی 

پس اازز دديیگریی بازز کرددهه ررااهه وورروودد بهھ مزاارر بازز شد. 

نخستيین فردد ددووررهه حاضر بودد کهھ خزاائن ددست نخوررددهه فرعونن مرحومم رراا مالحظهھ ميینمودد. خداايیانن فرعونن وو ااسلحهھ وو لباسس وو مبل وو 

عرشش ززررپوشش مزيین با جوااهھھھرااتت وو هھھھنرهھھھایی ززيیبایی ددنيیایی قديیم هھھھمهھ جلویی چشمش گسترددهه شدهه بوددند.  

االبتهھ خزاائن مزبورر ززيیر گردد وو خاکک سهھ هھھھزاارر سالل پنهھانن شدهه بوددند. براایی ساخت تابوتت توتت اانخمونن يیک تن ططال بکارر برددهه شدهه بودد. 

فرعونن نوززددهه سالهھ نامبرهه اازز فرعونهھایی مشهھورر مصر نبودد. ررااهه وورروودد بهھ مزااررشش با وويیراانهھ هھھھا وو خاشاکهھایی قبر دديیگریی کهھ باالتر اازز آآنن 

قراارر گرفتهھ بودد پوشيیدهه شدهه بودد وو حتی ددززدداانن نيیز جايیش رراا بدست فرااموشی سپرددهه بوددند. فقط ااسمش ددرر فهھرست پاددشاهھھھانن مصر قديیم 

ضبط شدهه وو خزاائنش براایی مرددمم قرنن بيیستم باقی ماندهه بودد. 

کشف محمد االضيیب 1.

کشف آآقایی کاررتر ووااقعا اامر مهھمی ددرر عالم باستانن شناسانن بودد. وولی ددرر سالل 1947 ميیالددیی آآقایی محمد االضيیب مکاشفهھ 

عظيیم دديیگریی ددرر مغاررهه گمشدهه بدست آآوورردد. اايین ااگر چهھ اازز ططال وو نقرهه نبودد براایی ددووستداارراانن حق وو حقيیقت شامل ااررززشش بيیشتریی 

اازز تابوتت توتت اانخمونن بودد. چوپانی بنامم محمد االضيیب هھھھنگامی کهھ گلهھ ااشش رراا ددرر تپهھ هھھھایی سوااحل غربی بحراالميیت ميیچراانيید 

تصاددفا بهھ ددهھھھنهھ غارریی کهھ تاززهه ددرر نتيیجهھ خاکک رريیزیی بازز شدهه بودد برخورردد کردد. محمد سنگی با قالبب سنگش بهھ سویی ددهھھھنهھ غارر 

ااندااخت. سنگ بهھ ااشيیائی برخورردد وو صداایی شکستن آآنهھا بهھ گوشش ررسيید. 

پس اازز جستجو کوززهه هھھھایی ززيیاددیی پيیداا کردد کهھ هھھھر کداامم دداارراایی ططومارریی مکتوبب بهھ خط قديیمی بودد. نوشتهھ بهھ قدرریی قديیمی بودد 

کهھ کسی نتواانست آآنهھا رراا بخوااند. باالخرهه نمونهھ اایی اازز ططوماررهھھھا بهھ ددست علما ررسيید وو اازز نوعع خط٬، تارريیخ آآنهھا معلومم شد. 

آآززمايیشاتت شيیميیائی ططوماررهھھھا بعمل آآمد وو متخصصيین وو علمایی ززبانن ددرريیافتند کهھ ططوماررهھھھا ددرر حدوودد هھھھزاارر وو هھھھشتصد سالل پيیش ددرر 

غارر گذااشتهھ شدهه ااند. گرووهه باستانن شناسانن بهھ سویی مغاررهه ررهھھھسپارر شدهه گوشهھ هھھھایی تارريیک غارر وو سايیر مغاررهه هھھھا رراا ددقيیقا 

باززررسی نموددند. ططوماررهھھھايیی کهھ 2000 سالل پيیش نوشتهھ شدهه بوددند پيیداا وو بهھ دداانشگاهه هھھھایی معرووفف ددنيیا فرستاددهه شدند تا ترجمهھ 

وو منتشر شوند. 

ااگر چهھ مرددمم ططوماررهھھھایی مزبورر رراا فرااموشش کرددهه بوددند ااما آآنهھا ددرر آآبب وو هھھھواایی خشک آآنن سرززميین محفوظظ وو براایی ددووددمانن 

مؤمن باقی ماندهه بوددند. ددرر بيین آآنهھا کتب مقدسس اانبيیا (يیعنی موسی وو ددااوووودد وو سليیمانن) ووجودد ددااشتند. ددرر اايین قرنن بيیستم کهھ شک 

وو تردديید ددرر بيین دداانشمنداانن وو بهھ ااصطالحح مدررنيیستهھا ررووااجج شدهه بودد٬، کشف نسخ قديیمی کتب مقدسس ووااقعا ااررززندهه ااست. بدوونن شک 

خداا ددرر حفظ وو کشف آآنهھا منظورریی ددااشتهھ ااست. 
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!
حفظ معجزهه آآسایی کتيیبهھ هھھھا 2.

بعضيیهھا خيیالل ميیکنند کهھ کتب مقدسس کم وو يیا تحريیف شدهه ااند. وولی مؤمن بهھ خدااووند کهھ بهھ تمامم کتب اانبيیا ااعتقادد دداارردد مطمئن 

ااست کهھ خدااووند قدررتت دداارردد آآنهھا رراا اازز ددستخوررددگی مرددمم شريیر نيیز حفظ کند. خدااووند خودد رراا "حافظونن" کتب مقدسس می نامد. 

کتبی کهھ ميیخوااست براایی ااصالحح وو تعليیم مرددمم مفيید ووااقع گردددد بايید ددرر ززمانهھایی ااصلی باقی ماندهه وو اازز تحريیف محفوظظ بمانند. يیکی 

اازز اانبيیا گفتهھ: "گيیاهه خشک شدهه گل پژمرددهه گردديید ليیکن کالمم خداایی ما تا اابد ااالبادد ااستواارر خوااهھھھد ماند"(ااشعيیا 8:40). 

اانجيیل مقدسس 3.

آآيیا اانجيیل مقدسس هھھھم مانند توررااتت موسی محفوظظ ماندهه؟ 

شکر خداایی رراا ااست کهھ بر هھھھر چيیزیی توااناست وو آآنن رراا نيیز تا قرنن حاضر محفوظظ ددااشتهھ ااست. نسخ قديیمی آآنن ددرر مغاررهه هھھھایی 

فلسطيین وو ااررددنن وو مصر براایی عالقمنداانن اامرووزز بدوونن ددستخوررددگی ددشمنانن قائم وو محفوظظ ماندند. بعضی اازز اايینهھا ددرر قرنن ااوولل 

ميیالددیی ترجمهھ شدند. اايین ططوماررهھھھایی جديید االکشف رراا با نسخ کنونی ميیتواانن تطبيیق نمودد وو اازز پژووهھھھشهھایی ددقيیق ااستنباطط ميیشودد 

کهھ نسخ اامرووززهه هھھھمانند ططوماررهھھھایی قديیم هھھھمهھ مرددمم رراا بهھ توبهھ وو پرستش خداایی ووااحد ددعوتت ميیکنند. 

ددرر جبل موسی کهھ ددرر شبهھ جزيیرهه سيینا قراارر گرفتهھ ططوماررهھھھایی توررااتت وو ززبورر وو اانجيیل کشف شدهه ااند. اايین ططوماررهھھھا ددرر قرنن 

ددوومم قبل اازز ااسالمم نوشتهھ شدند وو با نسخ غاررهه عمراانن کنارر بحراالميیت کهھ فوقا ذذکر شد کامال مطابقت وو تصديیق ميیشوند. 

آآنچهھ ددرر ززمانن حضرتت موسی حقيیقت بودد ددرر ززمانن عيیسی بن مريیم نيیز حقيیقت بودد. وویی فرمودد: "فکر نکنيید کهھ من آآمدهه اامم تا 

توررااتت وو نوشتهھ هھھھایی پيیامبراانن رراا منسوخخ نمايیم. نيیامدهه اامم تا منسوخخ کنم بلکهھ تا بهھ کمالل برسانم. يیقيین بداانيید کهھ تا آآسمانن وو ززميین بر 

جایی هھھھستند هھھھيیچ حرفف وو نقطهھ اایی اازز توررااتت اازز بيین نخوااهھھھد ررفت تا هھھھمهھ آآنن تحقق بيیابد"(متی 17:5وو18). 

حقيیقت اابدیی وو تغيیيیر ناپذيیر ااست. اانجيیل کالمم سابق خداا رراا حذفف نکردد وو ززبورر وو توررااتت هھھھر ددوو ددرر ززمانن عيیسی بن مريیم 

مکتوبب بوددند کهھ خودد عيیسی بکارر بردد وو اازز آآنهھا ااستشهھادد نمودد. بر حق بوددنن پرووررددگارر ددرر تواامم کالمم وویی ثابت ميیشودد. 

خداایی ال يیتغيیر 4.

چونن خداا تغيیيیر نمی پذيیرددهھھھر فرستاددهه اایی رراا کهھ مبعوثث ميیکند ددستورر ميیدهھھھد توجهھ مرددمم رراا بهھ سویی اايیمانن اانبيیا گذشتهھ جلب 

نمايید- يیعنی گفتاررهھھھایی اابرااهھھھيیم حنيیف وو نوحح مؤمن وو موسی وو عيیسی بن مريیم. 

نامبرددگانن اايیمانی ررااسخ بهھ خدااووند ددااشتند. آآنهھا بهھ مالئکهھ مقدسس وو کتب مقدسس وو ررسل خدااووند وو يیومم ااالخيیر هھھھمهھ اايیمانن 

ددااشتند وو ددرر صرااطط مستقيیم هھھھداايیت شدند. خدااووند کهھ ااسراارر تمامم کائناتت رراا ميیدااند آآنن ططريیق رراا براایی ما کشف نموددهه ااست. باعث 

خوشوقتی وو سبب شکر ااست کهھ دداانشمنداانن متديین نسخ کتب کنونی رراا با نسخ معتبر قديیمی تطبيیق نموددهه متن آآنهھا رراا بهھ ززبانهھایی 
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عربی وو فاررسی وو بيیش اازز هھھھزاارر ززبانن دديیگر ترجمهھ نموددهه ااند. هھھھمهھ ووحداانيیت پرووررددگارر رراا گوشزدد می نمايیند. براایی نمونهھ چند آآيیهھ 

ددرر آآنن بابب ااستنادد ميیکنيیم: 

اازز اانجيیل: "عيیسی بهھ ااوو فرمودد: ددوورر شو٬، اایی شيیطانن٬، کتابب مقدسس (منظورر اازز توررااتت) ميیفرمايید: بايید خدااووند خداایی خودد رراا 

بپرستی وو فقط ااوو رراا خدمت نمائی" (متی 10:4). 

اازز توررااتت: " تراا خداايیانن دديیگر غيیر اازز من نباشد. وو هھھھيیچ تمثالی اازز آآنچهھ باال ددرر آآسمانست وو آآنچهھ پائيین ددرر ززميین ااست براایی 

خودد مسازز. نزدد آآنهھا سجدهه مکن وو آآنهھا رراا عباددتت منما ززيیراا من کهھ يیهھوهه خداایی تو می باشم خداایی غيیورر هھھھستم کهھ اانتقامم گناهه پدرراانن 

رراا اازز پسراانن تا پشت سومم وو چهھاررمم اازز آآنانی کهھ مراا ددشمن ددااررند ميیگيیرمم" (خرووجج 3:20وو4). 

اازز ززبورر: "ززيیراا کيیست خداا غيیر اازز يیهھوهه وو کيیست صخرهه غيیر اازز خداایی ما؟ (مزمورر 31:18). 

اازز اانجيیل: "ما می دداانيیم کهھ بت ووااقعيیت نداارردد وو خداایی دديیگریی جز خداایی يیکتا نيیست"(ااوولل قرنطيیانن 4:8). 

تمامم کتب مقدسس کهھ صرااطط مستقيیم رراا نشانن ميیدهھھھند ااستعمالل مشرووباتت االکلی رراا ممنوعع ميیکنند: 

اازز اانجيیل: "مگر نميیداانيید کهھ مرددمانن ناددررست ددرر پاددشاهھھھی خداا نصيیبی نخوااهھھھند ددااشت؟ خودد رراا فريیب ندهھھھيید. اافراادد شهھوتت 

رراانن٬، بت پرستانن٬، ززنا کارراانن٬، لوااططگراانن٬، ددززدداانن٬، ططمعکارراانن٬، ناسزااگويیانن وو کالهھھھبردداارراانن ددرر پاددشاهھھھی خداا هھھھيیچ بهھرهه اایی نخوااهھھھند 

ددااشت"( ااوولل قرنطيیانن 9:6وو10). 

اازز توررااتت: "وواایی اازز آآنن کيیست وو شقاووتت اازز آآنن کهھ وو نزااعهھا اازز آآنن کداامم وو ززاارریی اازز آآنن کيیست وو جرااحتهھایی بی سبب اازز آآنن 

کهھ وو سرخی چشمانن اازز آآنن کداامم؟ آآنانن رراا ااست کهھ شربب مداامم ميینمايیند وو براایی چشيیدنن شراابب ممزووجج ددااخل ميیشوند بهھ شراابب نگاهه 

مکن ووقتی کهھ سرخخ فامم ااست. حيینی کهھ حبابهھایی خودد رراا ددرر جامم ظظاهھھھر ميیساززدد وو بهھ ماليیمت فروو می رروودد ااما ددرر آآخر مثل مارر 

خوااهھھھد گزيید وو مانند اافعی نيیش خوااهھھھد ززدد" (اامثالل سليیمانن 32-29:23). 

توجهھ کنيید کهھ متی نگاهه کرددنن بهھ شراابب رراا منع کرددهه مبادداا شخص ضعيیف ااالررااددهه بهھ هھھھویی وو هھھھوسس آآنن بلغزدد وو شکست 

بخورردد. کسانی کهھ ددرر صرااطط مستقيیم گامم برددااررند نهھ فقط اازز مسکرااتت بلکهھ اازز مصرفف خوررااکهھایی نجس نيیز اامتناعع می ووررززند. " وو 

خوکک ززيیراا شکافتهھ سم ااست وو شکافف تمامم دداارردد ليیکن نشخواارر نميیکند اايین براایی شما نجس ااست اازز گوشت آآنهھا مخورريید وو الشش 

آآنهھا رراا لمس مکنيید. اايینهھا براایی شما نجس ااند" (الوويیانن 7:11وو8). 

فرشتگانن آآسمانن بر تمامم اامورر ززندگی ما ووااقفند وو کليیهھ جزئيیاتت ررووززمرهه ما رراا يیاددددااشت ميیکنند. اايین گزااررشهھا مؤمن رراا 

هھھھموااررهه اازز ررووزز ددااوورریی يیاددآآوورریی ميیکنند: "پس ختم تمامم اامر رراا بشنويیم. اازز خداا بترسس وو ااوواامر ااوو رراا نگاهه دداارر چونن کهھ تمامی 

تکليیف اانسانن اايین ااست ززيیراا خداا هھھھر عمل رراا با هھھھر کارر مخفی خوااهه نيیکو وو خوااهه بد باشد بهھ محاکمهھ خوااهھھھد 

آآوورردد" (جامعهھ13:12وو14). 

!
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اايیمانداارراانن ووااقعی 5.

اايین سؤاالل پيیش می آآيید کهھ آآيیا گرووهھھھی ددرر قرنن بيیست وويیکم هھھھستند کهھ تمامی تعليیماتت کتب مقدسس رراا ااجراا وو ررعايیت کنند؟ بلهھ- 

هھھھستند .  

کتب مذکورر نهھ فقط اازز ززمانن قديیم سخن می رراانند بلکهھ ددرر نبوتهھایی جالب آآنهھا ررااجع بهھ ددووررهه ما وو آآيیندهه صحبت بهھ ميیانن ميیايید: 

"چيیزهھھھایی ااوولل رراا اازز ززمانن قديیم بيیادد آآوورريید ززيیراا من قاددرر مطلق هھھھستم وو دديیگریی نيیست. خداا هھھھستم وو نظيیر من نی. آآخر رراا اازز اابتداا وو 

آآنچهھ رراا کهھ ووااقع نشدهه اازز قديیم بيیانن ميیکنم وو می گويیم کهھ ااررااددهه من برقراارر خوااهھھھد ماند وو تمامی مسرتت خويیشراا بهھ جا خوااهھھھم 

آآوورردد"( ااشعيیا 9:46وو10). 

آآيیا نبوتهھایی قديیم هھھھرگز اانجامم نپذيیرفتند؟ فقط براایی سرگرمی معاصريین اانبيیا بهھ ميیانن ميیآيیند؟ برخی اازز نبوتهھایی مزبورر رراا مورردد 

مطالعهھ قراارر ددااددهه اايین ددررووسس رراا پشتيیبانی وو تقويیت خوااهھھھيیم کردد. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٣۳
گنج کشف شدهه 

!
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!
!
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گنج کشف شدهه 

!
کتابب مقدسس يیکی اازز بزررگتريین حقيیقتهھایی جهھانست. ااگرچهھ ددرر خاووررميیانهھ بهھ نثر ددررآآمد قابل توجهھ هھھھر اامتی ددرر هھھھر منطقهھ وو 

جزيیرهه یی ددنيیا شدهه وو بر هھھھمهھ اافراادد بشر تاثيیر بهھ سزاائی بهھ جایی گذااشتهھ ااست. 

اايین کتابب براایی يیک ززمانن وو يیک قومم يیا يیک ززبانن نيیست. تعليیماتت آآنن ددوولتمنداانن رراا برددبارر٬، ظظالمانن رراا با محبت وو فقيیراانن رراا 

خوشحالل ميیکند. هھھھم چنيین پوششی ااست براایی برهھھھنگانن. مانند هھھھواائی کهھ ددنيیا رراا پوشانيیدهه وو برگهھایی پائيیزیی کهھ هھھھمهھ جا پرااکندهه 

شدهه ااست ميیباشد. ططواائفی کهھ ددست خط يیا اانشا ندااشتند اامرووزز ميیتوااند آآنن کتابب رراا بهھ ززبانن خوددشانن بخواانند وو ااهھھھالی نودد وو پنج 

ددرر صد ددنيیا ميیتواانند تعلميیاتت آآنن رراا بهھ ززبانن خودد فراا گيیرند. تاثيیر کتابب مقدسس رراا نمی تواانن سنجيید يیا توززيین نمودد. 

ووجودد آآنن کتابب غيیر قابل اانکارر ااست. ررووزز برووزز بر تروويیج وو توززيیع اايین کتابب اافزووددهه ميیگردددد. دداانش مرددمانن قرنن بيیستم اازز 

ااهھھھميیت کتابب مقدسس ذذررهه اایی کم نکرددهه ااست. کمتر کتابی يیافت ميیشودد کهھ بيیش اازز چهھارر ميیليیونن جلد آآنن بهھ فرووشش ررسد وولی ددرر هھھھر 

سالل هھھھفدهه ميیليیونن جلد اازز کتابب مقدسس يیا جزووااتش چاپپ وو ددرر سرااسر کرهه ززميین ددرر ددسترسس مرددمم قراارر می گيیردد. ددرر اايین ددررسس 

کتابی رراا کهھ مبدأأ وو تارريیخ وو مقصودد وو قوتت وو تعليیماتت آآنن اايین چنيین شگرفف ااست برررسی می کنيیم. 

!
!

تارريیخچهھ کتابب مقدسس 1.

!
کتابب مقدسس اازز ددوو قسمت تشکيیل شدهه- عهھد عتيیق کهھ شامل 39 جزووهه وو قبل اازز مسيیح تأليیف شدهه ااست وو دديیگر عهھد جديید کهھ 

آآنن رراا بعد اازز مسيیح نوشتهھ ااند وو آآنن دداارراایی 27 جزووهه می باشد وو اازز ززبانهھایی ااصلی عبراانی٬، کلداانی وو يیونانی ترجمهھ شدهه ااست. 

کتابب مقدسس ددرر حقيیقت مجموعهھ اايیست اازز شصت وو شش جزووهه مختلف کهھ ددرر ططولل 1400 سالل توسط تقريیبا چهھل نفر تاليیف 

گردديیدهه ااست. نويیسندگانن آآنن اازز خداا االهھامم يیافتهھ مطالب االهھامم شدهه رراا بهھ ززبانن وو سبک خودد نوشتند. ااووليین نويیسندهه آآنن حضرتت 

موسی بودد کهھ ددرر قرنن پانزددهھھھم قبل اازز ميیالدد مسيیح می ززيیست وو ااووليین پنج جزووهه اایی کهھ بهھ توررااتت موسی معرووفف ااست مرقومم 

فرمودد. آآخريین جزووهه اایی کهھ نوشتهھ شد مکاشفهھ  يیوحنایی ررسولل ااست کهھ تقريیبا ددرر سالل يیکصد ميیالددیی مکتوبب گردديید. شصت 

جزووهه دديیگر ااغلب بهھ ااسم اانبيیائی کهھ آآنهھا رراا نوشتهھ ااند ناميیدهه می شوند.  

عهھد عتيیق ددرر ااوواائل قرنن سومم قبل اازز ميیالدد اازز ززبانن عبریی بهھ ززبانن يیونانی ترجمهھ گردديید. دديیوکليیسيین اامپرااططورر رروومم (ووفاتت ددرر 

سالل 313 ميیالددیی) اازز ددشمنانن سرسخت خدااپرستی بودد وو سعی ااوو ددرر اازز بيین برددنن آآنن کتابب معرووفف ااست. دديیو کليیسيین يیگانهھ 

ددشمن کتابب مقدسس نبودد. حتی ددرر ززمانن خودد حواارريیونن مسيیح ااشخاصی نيیز بوددند کهھ می خوااستند آآنن رراا نابودد يیا بی ااثر نمايیند. 
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يیکی اازز نويیسندگانن ااقراارر می کند کهھ: "ااوو(يیعنی پولس ررسولل) ددرر تمامم نامهھ هھھھایی خودد ددررباررهه اايین چيیزهھھھا می نويیسد. ددرر اايین نامهھ هھھھا 

گاهھھھی مطالب ددشواارریی هھھھست کهھ مرددمانن جاهھھھل وو ناپايیداارر اازز آآنهھا تفسيیر غلط ميیکنند٬، هھھھمانطورر کهھ با قسمتهھایی دديیگر کتابب مقدسس هھھھم 

ررفتارر ميیکنند وو اازز اايین ررااهه هھھھالکت رراا نصيیب خودد ميیساززند"(ددوومم پطرووسس 16:3). 

ططرزز نوشتن وو اانتخابب لغاتت وو سبک نثر هھھھمهھ مطابق تحصيیالتت ااستعداادد هھھھایی اانبيیا ميیباشد٬، وولی ااصل اافکارر وو مژددهه اازز خدااووند 

ااست. ددرر نتيیجهھ چونن خدااووند نظر خاصی بهھ کسی نداارردد وو اانبيیا رراا اازز بيین هھھھر نوعع مرددمم اايیمانداارر برگزيیدهه ااست(تحصيیل کرددگانن٬، 

علما٬، ملوکک٬، ززااررعع٬، ماهھھھيیگيیراانن٬، باجگيیراانن وو غيیرهه) اازز لحاظظ نگاررشش فرقق فرااوواانی ددرر جزووااتت ووجودد دداارردد وولی ووحی کهھ بهھ اايیشانن 

ددااددهه شد پاکک وو بدوونن عيیب بهھ ددست گيیرندهه ررسيیدهه ااست. 

بهھ عالووهه بايید ااظظهھارر ددااشت کهھ چونن مبدأأ ااصلی مطالب خودد خدااووند ميیباشد ططبعا يیک هھھھم آآهھھھنگی خاررقق االعاددهه اایی ددرر آآنهھا پيیداا 

ميیشودد. مثال پطرووسس ررسولل اازز نوشتهھ هھھھایی پولس ررسولل ااستفاددهه ميیکند (ددوومم پطرسس 15:3). پولس ررسولل نيیز اازز نوشتهھ هھھھایی 

حضرتت لوقا وو هھھھمچنيین اازز توررااتت موسی ااقتباسس ميیکند (ددرر ااوولل تيیموتاووسس 17:5وو18 اازز لوقا 7:10 وو تثنيیهھ 4:25). ااوو فرقی بيین 

توررااتت وو اانجيیل نگذااشت ززيیراا کهھ هھھھر ددوو اازز خداا براایی ررهھھھبریی بشر االهھامم گرفتهھ ااند. ددرر عهھد عتيیق نيیز معلومم می شودد کهھ اانبيیا با 

يیکديیگر تواافق نظر کاملی ددااشتند چنانکهھ دداانيیالل نبی ددرر بابب 9 وو آآيیهھ 2 اازز نبوتهھایی ااررميیا نبی (10:29) ااستفاددهه می کردد. يیهھودديیانی 

کهھ اازز خوااندنن اانجيیل خودددداارریی می کنند اازز فرمانن حضرتت موسی کهھ فرمودد "يیهھوهه خداايیت نبی رراا اازز ميیانن تو اازز برااددرراانت مثل من 

براایی تو مبعوثث خوااهھھھد گردداانيید ااوو رراا بشنويید" (تثنيیهھ 15:18) غافل هھھھستند. 

هھھھمچنيین عيیسويیانی کهھ می گويیند کارریی با توررااتت موسی ندااررند اازز فرمانن خودد مسيیح غافلند کهھ گفت "کتابب مقدسس رراا مطالعهھ 

ميینمائيید چونن خيیالل ميیکنيید کهھ ددرر آآنن حيیاتت جاوودداانن خوااهھھھيید يیافت ددرر حالی کهھ کتابب ددررباررهه من شهھاددتت ميیدهھھھد"(يیوحنا39:5). 

ددرر ززمانيیکهھ مسيیح ددرر اايین ددنيیا می ززيیست هھھھيیچ قسمتی اازز اانجيیل هھھھنوزز نوشتهھ نشدهه بودد وو يیگانهھ کتابی کهھ مسيیح مقدسس خوااند 

وو بداانن ااشاررهه نمودد کتب عهھد عتيیق يیا توررااتت بودد. 

يیکی اازز حواارريیونن ررووشنفکر معاصر عيیسی بن مريیم آآيیهھ فوقق رراا (تثنيیهھ 15:18) ددرر توررااتت مطالعهھ کرددهه منتظر ظظهھورر مسيیح 

بودد. وویی  گفت "ما آآنن کسی رراا کهھ موسی ددرر توررااتت ذذکر کرددهه وو پيیامبراانن ددررباررهه ااوو سخن گفتهھ ااند پيیداا کرددهه اايیم٬، ااوو عيیسی پسر 

يیوسف وو اازز ااهھھھالی ناصرهه ااست" (يیوحنا 45:1). ددرر حقيیقت بيین عهھد جديید وو عهھد عتيیق بهھ قدرریی هھھھمبستگی وو هھھھماهھھھنگی ووجودد 

دداارردد کهھ ددرر ووااقع ميیتواانن گفت کهھ 66 جزووهه هھھھر ددوو عهھد يیک کتابب هھھھستند وو علتش اايین ااست کهھ "تمامم کتابب مقدسس اازز االهھامم خدااست" 

(ددوومم تيیموتاووسس 16:3). بنابراايین اازز يیکجا وو يیک مبدأأ سرچشمهھ گرفتهھ ااند. 

!
2-مژددهه کتابب مقدسس 
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کتابی کهھ مورردد مطالعهھ نودد وو پنج ددررصد مرددمم ددنيیا قراارر ميیگيیردد بدوونن شک قوهه جاذذبهھ اایی دداارردد کهھ خاررقق االعاددهه ميیباشد. خودد 

کتابب ررااجع بهھ آآنن قوهه جاذذبهھ ميیگويید: "ززيیراا کالمم خداا ززندهه وو فعالل وو اازز تمامم شمشيیرهھھھایی ددووددمم تيیزتر ااست وو تا ااعمالل ررووحح وو نفس 

وو مفاصل وو مغز ااستخواانن نفوذذ ميیکند وو نيیاتت وو ااعرااضض ددلل اانسانن رراا آآشکارر ميیساززدد" (عبراانيیانن 12:4). 

با ووجودد اايین هھھھزاارراانن کتابب بر عليیهھ کتابب مقدسس نوشتهھ شدهه ااست وولی کتابب هھھھنوزز ووجودد دداارردد وو ررفتهھ ررفتهھ معرووفتر می گردددد 

وو ددرر حل مسائل وو مشکالتت ززندگی ميیليیونهھا نفر مؤثر بوددهه وو ميیشودد. 

ااگرچهھ عهھد عتيیق ااططالعاتت ززيیاددیی ددررباررهه تارريیخ قومم يیهھودد ميیدهھھھد ااصل مطلب ررااجع بهھ پيیداايیش يیا خلقت جهھانن وو جهھانيیانن٬، 

ططرزز عباددتت بندگانن٬، شريیعت اابدیی پرووررددگارر٬، اانتظارر ااوو اازز بنی آآددمم وو تخلف اازز ااوواامر ااوو وو اابتداایی گناهه وو نتيیجهھ آآنن وو ووعدهه آآمدنن 

نجاتت ددهھھھندهه اایی ااست کهھ توبهھ کارراانن رراا بهھ ووضع ااوولی خودد برميیگرددااند ميیباشد. 

عهھد جديید بهھ ووقوعع پيیوستن ووعدهه هھھھایی عهھد عتيیق می باشد. عهھد جديید اانجيیل ناميیدهه ميیشودد. اايین کلمهھ يیونانی ااست وو بهھ 

معنی "مژددهه" يیا "خبر خوشش" تفسيیر ميیگردددد وو آآنن مژددهه يیا بشاررتت ظظهھورر عيیسی بن مريیم ااست وو اازز تولد وو کارر وو معجزااتت وو 

تعاليیم وو اامثالل وو ووفادداارریی وو تصليیب وو تدفيین وو قيیامت وو صعودد وو شفاعت وو باززگشت آآنن مردد معجزهه گر حکايیت می کند. 

عهھد عتيیق اازز گناهه حضرتت آآددمم وو نوااددگانش صحبت می کند وو عهھد جديید ررااهه حل گناهه رراا بهھ ااتمامم ميیرساند. ددرر توررااتت نقشهھ 

نجاتت رراا با سمبل يیا نمونهھ بيیانن ميیکند وو اانجيیل ووااقعيیت آآنن رراا توضيیح ميیدهھھھد. تشريیفاتت گذرراانيیدنن قربانيیهھا نمونهھ اایی بوددند اازز نتيیجهھ 

گناهه٬، وو قربانی نموددنن توأأمم با فدااکارریی مسيیح مکمل آآنهھا بودد. کتابب يیکی ااست وو مژددهه يیکی ااست- يیعنی٬، کالمم خدااووند نسبت بهھ نوعع 

بشر تغيیيیر ناپذيیر وو اليیتغيیر ااست. اايینهھا تخيیالتت اانسانن فانی ددرر مورردد خداایی غيیر فانی نمی باشد بلکهھ فرمايیشاتت خودد خدااووند وو 

خطابب بهھ بنی آآددمم ااست. خدااووند ددرر هھھھر قرنن وو ددرر هھھھر منطقهھ مخلوقاتت خودد رراا توسط فيیض بيیکراانش اازز بند گناهه وو مرگگ بهھ سویی 

حيیاتت وو نشاطط جذبب ميیکند. ددرر هھھھر ززمانن وو ددرر هھھھر مکانن ااشکالل يیکی بوددهه (يیعنی گناهه)٬، وو ررااهه حل آآنن هھھھم يیکی بوددهه (اايیمانن) وو اايیمانن 

بخداا سالل بسالل يیا قرنن بهھ قرنن يیا ددووررهه بهھ ددووررهه عوضض نشدهه ااست . وویی توسط مالکی نبی ميیفرمايید "من کهھ يیهھوهه ميیباشم تبديیل 

نميیپذيیرمم" (مالکی 6:3). کالمم خدااووند هھھھمچونن خودد خدااووند تغيیيیرناپذيیر وو پايیداارر ااست.  

!
3-حفاظظت شايیانن کتابب مقدسس 

تا  ااووااسط قرنن پانزددهھھھم ميیالددیی کهھ جانن گوتنبرگگ چاپپ متحرکک رراا ااخترااعع کردد تکثيیر هھھھر کتابی بوسيیلهھ يیک عدهه نويیسندهه 

اانجامم ميیگرفت. نوشتن يیک صفحهھ بدوونن غلط اامالئی تقريیبا محالل بودد. ددرر عرضض سی قرنن ممکن نيیست کتابی بهھ قطر کتابب مقدسس 

کهھ چاپپ فاررسی اامرووززیی آآنن اازز هھھھزاارر وو هھھھشتصد صفحهھ تجاووزز ميیکند بی عيیب وو بی غلط ددررآآيید. حتی ددرر جلد مذکورر چهھاررصفحهھ 

ااشتباهھھھاتت چاپی تصحيیح شدهه وو ضميیمهھ گردديیدهه ااست. هھھھر کارریی کهھ ددست اانسانن ددرر آآنن سهھمی ددااشتهھ باشد بی خطا نخوااهھھھد ماند.  

با اايین ووجودد هھھھنگامی کهھ ددرر متن کتابب ددقت ميیکنيیم نهھ تنهھا هھھھماهھھھنگی وو يیگانگی آآنن هھھھويیداا ميیشودد بلکهھ ااصل موضوعع  چونن 

تابش نورر ددررخشانی ددرر ظظلمت معنویی قرنن بيیستم دديیدهه ميیشودد. ممکن ااست ااشخاصص مختلف معجزااتی کهھ ددوو هھھھزاارر سالل وو سهھ 
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هھھھزاارر سالل پيیش اانجامم گرفتهھ ااند اانکارر کنند وولی نبوتی کهھ ددوو هھھھزاارر وو پانصد سالل پيیش گفتهھ شدهه اامرووزز دداارردد اانجامم ميیگيیردد وو غيیر 

قابل اانکارر ميیباشد. 

کشف آآثارر باستانی مصر٬، سورريیهھ٬، عربستانن٬، صورر٬، صيیدوونن٬، اايیدووميیهھ٬، فلسطيین ٬،بابل٬، آآشورر٬، نيینواا٬، رروومم وو اايیراانن هھھھمهھ 

گوااهھھھی ميیدهھھھند کهھ کسی تقديیر خدااووند رراا نتواانستهھ ااست عوضض کند. خدااووند توسط ااشعيیا نبی مرددمم رراا بهھ مباررززهه ميیطلبد تا آآيیندهه رراا 

بيیانن کنند: "خدااووند ميیگويید ددعویی خودد رراا پيیش آآوورريید وو پاددشاهه يیعقوبب ميیگويید برااهھھھيین قویی خويیشراا عرضهھ دداارريید. آآنچهھ رراا کهھ ووااقع 

خوااهھھھد شد نزدديیک آآووررددهه براایی ما ااعالمم نمايیند. چيیزهھھھایی پيیشيین رراا وو کيیفيیت آآنهھا رراا بيیانن کنيید تا تفکر نموددهه آآخر آآنهھا رراا بداانيیم يیا 

چيیزهھھھایی آآيیندهه رراا بهھ ما بشنواانيید وو چيیزهھھھا رراا کهھ بعد اازز اايین ووااقع خوااهھھھد شد بيیانن کنيید تا بداانيیم کهھ شما خداايیانيید" (ااشعيیا 23-21:41). 

ددرر قرنن بيیست وو يیکم علم ددرر هھھھمهھ ررشتهھ هھھھا پيیشرفت کرددهه وولی هھھھيیچ کداامم اازز اافراادد بشر قدررتت پيیش گوئی ااووضاعع آآيیندهه رراا 

نداارردد. خدااووند مکررراا قدررتت مطلق خودد رراا ددرر پيیش بيینی منحصر بهھ خودد ااظظهھارر ميیداارردد: "چيیزهھھھایی ااوولل رراا اازز ززمانن قديیم بيیادد آآوورريید٬، 

ززيیراا من قاددرر مطلق هھھھستم وو دديیگریی نيیست٬، خداا هھھھستم وو نظيیر من نيیست٬، آآخر رراا اازز اابتداا وو آآنچهھ رراا کهھ ووااقع نشدهه اازز قديیم بيیانن می 

کنم وو ميیگويیم کهھ ااررااددهه من برقراارر خوااهھھھد ماند وو تمامی مسرتت خويیش رراا بهھ جا خوااهھھھم آآوورردد"(ااشعيیا 9:46وو10). 

!
کتابب مقدسس نبوتهھایی خيیلی ززيیاددیی دداارردد کهھ ااکنونن سهھ قسمت اازز آآنهھا رراا مختصراا مالحظهھ ميیکنيیم. 

!
نبوتت شهھرهھھھایی صورر وو صيیدوونن 4.

شهھر صورر کهھ ملکهھ بناددرر وو معاصر شهھر بابل بودد بهھ ااصطالحح نيیويیوررکک آآسيیایی آآنن ززمانن بشمارر ميیرفت. ددرر ززمانن حزقيیالل 

نبی کهھ يیکی اازز معاصريین حضرتت دداانيیالل نبی بودد شهھر صورر بهھ ااووجج عظمت خودد ررسيیدهه شهھرتت جهھانی ددااشت. ددرر سنهھ 590 قبل 

اازز ميیالدد خدااووند توسط حزقيیالل نبی ررااجع بهھ آآيیندهه شهھر صورر چنيین پيیش گوئی نمودد: "وو حصارر صورر رراا خراابب کرددهه برجهھايیش 

رراا منهھدمم خوااهھھھند ساخت وو غباررشش رراا اازز آآنن خوااهھھھم گرفت وو آآنراا بهھ صخرهه صافف تبديیل خوااهھھھم نمودد وو ااوو محل پهھن کرددنن دداامهھا ددرر 

ميیانن ددرريیا خوااهھھھد شد ززيیراا خدااووند يیهھوهه می فرمايید کهھ من اايین رراا گفتم. وو آآنن تاررااجج اامتهھا خوااهھھھد گردديید... وو تواانگریی تراا تاررااجج نموددهه 

تجاررتت تراا بهھ يیغما خوااهھھھند بردد وو حصاررهھھھايیت رراا خراابب نموددهه خانهھ هھھھایی مرغوبب تراا منهھدمم خوااهھھھند نمودد وو سنگهھا وو چوبب وو خاکک 

تراا ددرر آآبب خوااهھھھند رريیخت... وو تراا بهھ صخرهه صافف مبدلل خوااهھھھم گردداانيید تا محل پهھن کرددنن دداامهھا بشویی وو بارر دديیگر بنا نخوااهھھھی شد 

ززيیراا خدااووند يیهھوهه ميیفرمايید من کهھ يیهھوهه هھھھستم اايین رراا گفتهھ اامم"(حزقيیالل 4:26 وو5 وو 12 وو14). 

نخست نبوکد نصر (بخت االنصر) پاددشاهه بابل مدتت سيیزددهه سالل بر آآنن شهھر تهھاجم آآوورردد. ااهھھھالی شهھر چونن اازز بخت االنصر ززيیادد 

صدمهھ دديیدهه بوددند تصميیم گرفتند کارر وو باررشانن رراا اازز شهھر قديیم بهھ جزيیرهه اایی ددرر نزدديیک ساحل اانتقالل ددهھھھند مبادداا ددشمن دديیگریی 

هھھھمانن بال رراا سرشانن بيیاوورردد. ددوويیست وو پنجاهه سالل دديیگر (332 قبل اازز ميیالدد) ااسکندرر کبيیر بهھ شهھر جديید حملهھ وورر شد وو براایی 
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اايینکهھ سرباززاانش بهھ جزيیرهه برسند تمامم سنگ وو خاکک شهھر قديیمی رراا بهھ ددرريیا رريیختند وو ددرر اانجامم اايین ووظظيیفهھ نبوتت پيیشيین حزقيیالل 

رراا ددقيیقا صوررتت حقيیقت پوشانيیدند. 

بيیست وو سهھ قرنن اازز ززمانن ااسکندرر ميیگذرردد. آآيیهھ چهھاررددهھھھم فوقق تاکيید ميیکند کهھ پس اازز اانهھداامم صورر "بارر دديیگر بنا نخوااهھھھی 

شد". 

منکريین وو مستهھزئيین کتابب مقدسس کهھ تعدااددشانن ميیليیونهھا نفر ميیباشد ميیتواانند با صرفف کمی پولل شهھر صورر قديیم رراا مجددداا بنا 

کنند وو ااشتباهه نبی رراا ثابت نمايیند وولی قدررتت بنا کرددنن شهھریی کهھ خداا اامر فرموددهه ااست مجددداا بنا نخوااهھھھد شد٬، ندااررند. 

شخصی ميیگويید "نبی خوبب حدسس ززدد وو ددرر مورردد صورر صحيیح ددررآآمد". وولی شهھر صيیدوونن کهھ بيیش اازز سی کيیلومتر اازز خراابهھ 

هھھھایی صورر فاصلهھ ندااشت ددرر ززمانن حزقيیالل ددهه کوچکی بودد. ااگر موضوعع شانسی باشد ااحتمالل بيیشتریی ميیرفت کهھ آآنن شهھر ززووددتر 

اازز بيین بروودد. ااررددشيیر پاددشاهه اايیراانن آآنراا ددرر سالل 351 قبل اازز ميیالدد خراابب کردد وولی ططبق نبوتت حزقيیالل نبی کهھ ذذيیال ااقتباسس ميیشودد 

بنا بودد شهھر خراابب بشودد وو ددووباررهه مسکونن گردددد: "وو کالمم خدااووند بر من ناززلل شدهه گفت: اایی پسر اانسانن نظر خودد رراا برصيیدوونن 

بداارر وو بهھ ضدشش نبوتت نما وو بگو خدااووند يیهھوهه چنيین ميیفرمايید: اايینک اایی صيیدوونن من بهھ ضد تو هھھھستم وو خويیشتن رراا ددرر ميیانن تو 

تمجيید خوااهھھھم نمودد وو حيینی کهھ بر ااوو ددااوورریی کرددهه وو خويیشتن رراا ددرر وویی تقديیس نموددهه باشم آآنگاهه خوااهھھھند دداانست کهھ من يیهھوهه هھھھستم وو 

ووبا ددرر ااوو وو خونن ددرر کوچهھ هھھھايیش خوااهھھھم فرستادد وو مجرووحانن بهھ شمشيیریی کهھ اازز هھھھر ططرفف بر ااوو می آآيید ددرر ميیانيیش خوااهھھھند اافتادد 

پس خوااهھھھند دداانست کهھ من يیهھوهه هھھھستم"(حزقيیالل 20:28 وو 23). 

عيینا مطابق نبوتت٬، شهھر صيیدوونن اامرووززهه شهھريیست با جمعيیت تقريیبا ددهه هھھھزاارر نفر. 

!
5-عاقبت ااشقلونن 

اازز صدهھھھا شهھرهھھھایی ززمانن صفنيیا نبی٬، خدااووند وویی رراا ووحی فرستادد تا ررااجع بهھ شهھر ااشقلونن بگويید " ااشقلونن وويیراانن 

ميیگردددد" (صفنيیا 4:2). 

چندیی بعد٬، هھھھنگامی کهھ آآنن شهھر خيیلی ووسيیعتر شدهه بودد ززکريیایی نبی اازز خدااووند االهھامم يیافتهھ ااضافهھ کردد کهھ "ااشقلونن مسکونن 

نخوااهھھھد  گشت" (ززکريیا 5:9). ددرر اايینجا فکر پيیغمبر مطرحح نيیست. ااوو تنهھا گويیندهه اایی اازز ططرفف خدااووند بودد وو خبر اانهھداامم کلی شهھر 

ااشقلونن رراا صريیحا تاکيید نمودد. پايیهھ گذاارریی ااشقلونن ددرر سنهھ 1800 قبل اازز ميیالدد بوددهه ااست. اايین شهھر ززااددگاهه هھھھروودديیس کبيیر 

( پاددشاهه يیهھودديیهھ ددرر ززمانن عيیسی بن مريیم) بودد٬، ددرر سالل 636 ميیالددیی بهھ تصرفف ااعراابب ددرر آآمد. ددرر ززمانن جنگ هھھھایی صليیبی 

(1153) بالدوويین سومم  آآنراا فتح کردد وو باالخرهه سلطانن بابر کهھ مقبرهه ااشش ددرر کابل اافغانستانن می باشد آآنراا ددرر سالل 1270 ميیالددیی 

بهھ کلی اازز بيین بردد. تا هھھھفت صد سالل پيیش منکريین ميیتنواانستند بهھ ااشقلونن ااشاررهه کنند وو بگويیند "گفتارر کتابب مقدسس ااشتباهه ددرر 

آآمد"٬، وولی اامرووززهه وويیراانهھ هھھھایی آآنن شهھر ددرر سکوتت گوااهه صدااقت وو ددررستی کتابب مقدسس ميیباشد. 
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!
6-بابل- ززيینت فخر کلداانيیانن 

اازز نقطهھ نظر علومم وو تمدنن شهھر بابل ددرر رردديیف ااوولل قراارر ددااشت. ساختمانهھایی مجلل وو باغهھایی باشکوهه٬، آآنراا يیکی اازز هھھھفت 

عجائب ددنيیایی آآنرووزز گردداانيیدهه بودد. چونن بت پرستی ددرر بابل بحد ااعلی ررسيیدهه بودد خدااووند اانهھداامم کلی آآنن شهھر رراا نيیز توسط اانبيیا 

گوشزدد کردد: "وو بابل کهھ جاللل ممالک وو ززيینت فخر کلداانيیانن ااست مثل ووااژژگونن ساختن خداا سدوومم وو عموررهه رراا خوااهھھھد شد وو تا 

بابدااالبادد نخوااهھھھد شد وو نسال بعد نسل مسکونن نخوااهھھھد گردديید وو ااعراابب ددرر آآنجا خيیمهھ نخوااهھھھند ززدد وو شبانانن گلهھ هھھھا رراا  ددرر آآنجا 

نخوااهھھھند خواابانيید بلکهھ ووحوشش صحراا ددرر آآنجا خوااهھھھند خواابيید وو خانهھ هھھھایی اايیشانن اازز بومهھا پر خوااهھھھد شد. شترمرغغ ددرر آآنجا ساکن 

خوااهھھھد شد وو غوالنن ددرر آآنجا ررقص خوااهھھھند کردد وو شغالهھا ددرر قصرهھھھایی اايیشانن وو گرگهھا ددرر گوشکهھایی خوشنما صداا خوااهھھھند ززدد وو 

ززمانش نزدديیک ااست کهھ برسد وو ررووززهھھھايیش ططولل نخوااهھھھد کشيید"(ااشعيیا 22-19:13). 

لزوومی نداارردد توضيیحاتت مفصلی ررااجع بهھ تارريیخ آآنن شهھر بدهھھھيیم. خدااووند کوررشش کبيیر رراا مأمورر ساخت تا آآنراا متصرفف ساززدد. 

"خدااووند بهھ مسيیح خويیش يیعنی بهھ کوررشش کهھ ددست ررااست ااوو رراا گرفتم تا بحضورر وویی مفتوحح نمايیم وو ددررووااززهه هھھھا دديیگر بستهھ 

نشودد چنيین ميیگويید کهھ من پيیش رروویی تو خوااهھھھم خرااميید وو جايیهھایی ناهھھھمواارر رراا هھھھمواارر خوااهھھھم ساخت وو ددررهھھھایی برنجيین رراا شکستهھ 

پشت بندهھھھایی آآهھھھنيین رراا خوااهھھھم بريید وو گنجهھایی ظظلمت وو خزاائن مخفی رراا بهھ تو خوااهھھھم بخشيید تا بداانی کهھ من يیهھوهه کهھ تراا بهھ ااسمت 

خوااندهه اامم خداایی ااسراائيیل می باشم" (ااشعيیا 4-1:45). 

هھھھر کهھ بهھ ددوواامم وو صحت کتابب مقدسس شک دداارردد ميیتوااند بهھ آآنجا مسافرتت کرددهه وويیراانهھ هھھھایی بابل رراا مشاهھھھدهه کند. اامرووززهه حتی 

ااعراابب ددرر نوااحی آآنجا خيیمهھ نميیزنند وو مخرووبهھ هھھھایی آآنن شهھر محل سکونت ووحوشش گشتهھ ااست. چهھ بهھتر کهھ اازز االهھاماتت دديیگر 

پرووررددگارر ااستفاددهه کرددهه بهھ ااررززشش نصايیحی کهھ براایی مرددمانن قرنن بيیستم فرستاددهه شدهه ااست پی ببريیم. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس سومم 

1-جمالتت صحيیح ذذيیل رراا عالمت (*) بگذاارريید: 

االف- کتابب مقدسس فقط براایی يیک قومم وو يیک ززمانن ميیباشد. (  ) 

بب- کتابب مقدسس شامل 66 جزووهه مختلف ميیباشد. (  ) 

جج- ططرزز نوشتن وو نثر لغاتت وو سبک نثر کتابب مقدسس نکتهھ بهھ نکتهھ وو حرفف بهھ حرفف اازز خدااووند ناززلل شد. (  ) 

!
2-ددرر هھھھرسالل چند جلد کتابب مقدسس يیا جزووااتش چاپپ وو اانتشارر می يیابد؟ 

االف- يیک هھھھزاارر وو هھھھفتصد جلد (  ) 

بب- هھھھفدهه هھھھزاارر جلد (  ) 

جج- هھھھفدهه ميیليیونن جلد (  ) 

!
3-ااووليین کتابی کهھ با حرووفف متحرکک چاپپ شد کداامم ااست؟ 

االف- ززند ااووستا (  ) 

بب- کتابب اافالططونن (  ) 

جج- کتابب مقدسس (  ) 

!
4-کداامم يیک اازز شهھرهھھھایی نامبرددهه ذذيیل بنا بودد اازز بيین بروودد وو دديیگر بنا نشودد؟ 

االف- صورر (  ) 

بب- صيیدوونن (  ) 

جج- ااشقلونن (  ) 

دد- بابل (  ) 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ۴
مبدأأ شرااررتت 

!
!
!
!
!
!
!
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مبدأأ شرااررتت 

براایی بسيیارریی مبدأأ شرااررتت وو علت ووجودد آآنن موضوعع خيیلی مبهھمی ميیباشد. مرددمم کيینهھ ووررززیی وو بغض وو نفرتت وو نتايیج شنيیع آآنراا دديیدهه 

تعجب ميیکنند کهھ ددرر سلطهھ خدااووند دداانا وو قاددرر وو مهھربانن چگونهھ ممکن ااست اايین ووضع اادداامهھ ددااشتهھ باشد. ددرر ووااقع اايین ررمزيیست کهھ جواابب 

آآنن رراا نتواانستهھ ااند ددرريیابند. عدهه اایی هھھھستند کهھ ددرر کاووشش خودد نسبت بهھ سؤااالتشانن جواابهھائی ميیخوااهھھھند کهھ خدااووند براایی اايیشانن آآشکارر 

نکرددهه ااست وو ددرر نتيیجهھ نسبت بهھ خدااووند وو االهھاماتش سؤ ظظن نشانن ميیدهھھھند. دديیگراانن مسألهھ بزررگگ شرااررتت رراا ددررکک نکرددهه ااند وو بهھ علت 

گفتاررهھھھایی بی ااساسس مرددمم سيیرتت خداا وو ططرزز معاملهھ وویی رراا نسبت بهھ گناهه وو ررفع شرااررتت ددررکک نکرددهه ااند. 

توضيیحاتت کامل ددررباررهه مبدأأ گناهه وو شرااررتت محالل ااست. مع االوصف چيیزهھھھائی کهھ خدااووند ددررباررهه شرااررتت وو نابوددیی نهھائی آآنن بهھ ما 

کشف نموددهه ااست بهھ قدرریی کافی ااست کهھ جويیندهه ررااستيین رراا اازز عداالت وو محبت خدااووند ددرر حل مسألهھ گناهه قانع ميیکند. اايین قدرر مسلم ااست 

کهھ خدااووند مهھربانن مولد شرااررتت نبوددهه وو هھھھيیچ گونهھ قصورریی ددرر پيیداايیش آآنن نداارردد وو يیگانهھ تعريیف گناهه آآنست کهھ ددرر کتابب مقدسس ذذکر شدهه: 

"هھھھر کهھ گناهه کند٬،قانونن خدااووند رراا ميیشکند ززيیراا گناهه چيیزیی جز شکستن قانونن نيیست" (ااوولل يیوحنا4:3). يیعنی "هھھھر عملی يیا فکریی کهھ بر 

خالفف قاعدهه ااصلی محبت االهھی باشد يیک نوعع گناهھھھست ززيیراا محبت پايیهھ وو ااساسس حکومت االهھی ست" (ااوولل يیوحنا 8:4). 

!
پاکيیزگی نخستيین بهھشت 1.

قبل اازز وورروودد گناهه کائناتت آآسمانن با صلح وو مسرتت مملو بوددند. مخلوقاتت يیک هھھھماهھھھنگی مطلقی با ااررااددهه خالق ددااشتند. خالق 

مورردد پرستش بی آآاليیش وو بی رريیایی مخلوقق قراارر ددااشت. وویی اازز خدمت ااجبارریی مخلوقاتت خودد متنفر بوددهه بهھ هھھھمهھ آآززااددیی وو ااختيیارر 

دداادد تا با ررغبت اازز ااعماقق ووجودد ااوو رراا پرستش وو خدمت نمايیند وو ززندهه بمانند وو يیا با ااختيیارر خودد اازز فرااميین ااوو سرپيیچی نموددهه٬، 

خالفف يیا گناهه کنند وو بميیرند. 

وولی ددرر بيین مخلوقاتت بيیشمارر ااوو٬، يیکی اازز آآززااددیی خودد سؤ ااستفاددهه نموددهه ررااهه تمردد رراا ااختيیارر کردد. ززهھھھرهه ددرر اابتداا مقدسس وو بی 

آآاليیش آآفريیدهه شد ددررباررهه وویی چنيین گفتهھ شدهه ااست: يیهھوهه چنيین می فرمايید: "تو خاتم کمالل وو مملو حکمت وو کامل جمالل هھھھستی. ددرر 

عدنن ددرر باغغ خداا بوددیی وو هھھھرگونهھ سنگ گراانبهھا.... پوشش تو بودد وو صنعت ددفف هھھھا وو نی هھھھايیت ددرر تو اازز ططال بودد کهھ ددرر ررووزز خلقت 

تو آآنهھا مهھيیا شدهه بودد. تو کرووبی مسح شدهه سايیهھ گستر بوددیی وو تراا نصب نموددمم تا بر کوهه مقدسس خداا بوددهه باشی وو ددرر ميیانن سنگهھایی 

آآتشيین ميیخرااميیدیی. اازز ررووززیی کهھ آآفريیدهه شدیی تا ووقتی کهھ بی اانصافی ددرر تو يیافت شد بهھ ررفتارر خودد کامل بوددیی. ااما اازز کثرتت 

سوددااگريیت بطن تراا اازز ظظلم پر ساختند پس خطا ووررززيیدیی وو من تراا اازز کوهه خداا بيیروونن ااندااختم وو تراا اایی کرووبی سايیهھ گستر اازز ميیانن 

سنگهھایی آآتشيین تلف نموددمم. ددلل تو اازز ززيیبائيیت مغروورر گردديید وو بهھ سبب جمالت حکمت خودد رراا فاسد گردداانيیدیی لهھذاا تراا بر ززميین می 

ااندااززمم وو تراا پيیش رروویی پاددشاهھھھانن ميیگذااررمم تا بر تو بنگرند. بهھ کثرتت گناهھھھت وو بی اانصافی تجاررتت مقدسهھایی خويیشراا بی عصمت 

ساختی پس آآتشی اازز ميیانت بيیروونن ميیاووررمم کهھ تراا بسوززااند وو تراا بهھ نظر جميیع بيینندگانت بر رروویی ززميین خاکستر خوااهھھھم ساخت وو 

هھھھمهھ آآشنايیانت اازز ميیانن قومهھا بر تو متحيیر خوااهھھھند شد وو تو محل ددهھھھشت شدهه دديیگر تا بأبد نخوااهھھھی بودد" (حزقيیالل 19-12:28). 
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ززهھھھرهه اامتيیازز آآنراا ددااشت تا مثل سايیر فرشتگانن آآسمانن محبوبب خالق بماند وولی نبی ددرر حق ااوو ميیگويید: "اایی ززهھھھرهه ددختر صبح 

چگونهھ اازز آآسمانن اافتاددیی؟ اایی کهھ اامتهھا رراا ذذليیل ميیساختی چگونهھ بهھ ززميین اافکندهه شدهه؟ وو تو ددرر ددلل خودد ميیگفتی بهھ آآسمانن صعودد 

نموددهه کرسی خودد رراا باالیی ستاررگانن خداا خوااهھھھم اافرااشت وو بر کوهه ااجتماعع ددرر ااططراافف شمالل جلوسس خوااهھھھم نمودد. باالیی بلنديیهھایی 

اابرهھھھا صعودد کرددهه مثل حضرتت ااعلی خوااهھھھم شد" (ااشعيیا 14-12:14). 

برووزز گناهه 2.

بهھ جایی اايینکهھ سعی وو کوشش کند خداا رراا تجليیل نمايید ززهھھھرهه خوااست پرستش فرشتگانن رراا ددرر ررااهه شوکت مقاصد جاهه ططلبانهھ 

ااشش بهھ خودد ااختصاصص ددهھھھد. ططمع بهھ مقامم خالق کرددهه آآنچهھ منحصر بهھ خداا بودد خوااست براایی خودد ااختيیارر نمايید. ددرر نتيیجهھ٬، 

هھھھماهھھھنگی سماوویی بهھم خورردد وو ززهھھھرهه ددرر غروورر تکبر وو ططمع خودد٬، وو ددرر تخلف خودد تمسک ووررززيید. 

ززهھھھرهه مقامم ااررشد ااووليیهھ خودد رراا ترکک کرددهه حس ناررضايیتی رراا ميیانن سايیر فرشتگانن ررووااجج دداادد. خوااست دديیگراانن رراا هھھھمچونن خودد 

اازز شريیعت وو قواانيین وو قوااعد آآسمانی ناررااضی کند. ااددعا کردد کهھ ااگر بدوو گوشش ددهھھھند شريیعت رراا اازز بيین برددهه آآززااددیی کاملتریی بديیشانن 

خوااهھھھد بخشيید وو بهھ سطح باالتریی ترقی خوااهھھھند نمودد. 

خدااووند ررحمن وو ررحيیم مدتت ززيیاددیی ززهھھھرهه رراا تحمل کردد وو مکررراا ااوو رراا بهھ توبهھ ددعوتت نمودد. وولی ااوو ااستيینافهھایی محبت آآميیز 

خالق رراا رردد نموددهه تصميیم بهھ مباررززهه بر عليیهھ خالق خودد گرفت. 

خدااووند با معرفت بی اانتهھایی خودد ااجاززهه دداادد ززهھھھرهه ددرر کارر وو نقشهھ خودد اادداامهھ ددهھھھد تا بهھ مرحلهھ اانقالبب ررسمی برسد. الززمم بودد 

مقاصد ززهھھھرهه براایی هھھھمهھ آآشکارر وو مبرهھھھن شودد. تاکنونن ززهھھھرهه بهھ کذبب وو فريیب متوسل شدهه بودد وو حالل الززمم بودد هھھھمهھ پی بهھ حيیلهھ وو 

نيیرنگ ااوو ببرند تا جائی کهھ دديیگراانن اازز نيیت وو رراازز وویی کامال آآگاهه شوند. بدیی گناهه هھھھرگز ددررکک نشدهه بودد. تا آآنن موقع گناهه يیا تخلف 

بهھ فضایی آآسمانن ررخنهھ نکرددهه بودد وو نتيیجهھ شنيیع نادديیدهه گرفتن شريیعت خدااووند براایی فرشتگانن وو ااهھھھالی کرااتت معلومم نشدهه بودد. 

ززهھھھرهه ددرر ااددعایی خودد ميیگفت کهھ خداا ددرر ددااددنن شريیعت وو مقررر ددااشتن ااططاعت اازز مخلوقاتت خودد بی اانصافی ميینمايید بنابراايین 

الززمم ااست کهھ هھھھمهھ اازز عداالت خدااووند وو قدووسيیت ااحکامم وویی مطمئن شوند. باالخرهه نتيیجهھ کارر وو ااددعایی ززهھھھرهه دداامنگيیر تمامی کائناتت 

خوااهھھھد گشت. حتی پس اازز اايین کهھ مقاصد ززهھھھرهه ددرر فرددووسس خداا فاشش شد خدااووند ااوو رراا نابودد نکردد مبادداا سايیر مخلوقاتت٬، خدااووند رراا 

اازز ترسس ووحشت خدمت وو پرستش کنند وو نهھ اازز رروویی محبت وو خلوصص نيیت. ااگر خدااووند ززهھھھرهه رراا ددرر آآنن موقع اازز بيین برددهه بودد ااثر 

فريیب ددهھھھندهه آآنن باقی ميیماند وو ررووحح سرکش وویی ددووباررهه ططغيیانن ميیکردد. شرااررتت می بايید بهھ خاططر کائناتت ررشد کند وو حيیلهھ ززهھھھرهه بهھ 

قدرریی آآشکارر وو ووااضح گردددد کهھ ااحدیی ميیل پيیروویی اازز آآنن رراا دديیگر ندااشتهھ باشد وو ااددعایی اايینکهھ خدااووند بی اانصافف ااست دديیگر هھھھرگز 

ذذکر نشودد تا هھھھمهھ اازز عداالت وو فيیض وو فضل پرووررددگارر وو اانصافف شريیعت وویی مطمئن باشند. 

اانقالبب ززهھھھرهه بنا بودد پندیی براایی تمامم کائناتت وو شهھاددتت دداائمی بر نتيیجهھ بد گناهه وو تخلف باشد. ووقتی کهھ مرددمم ددستوررهھھھایی 

خدااووند وو خالقيیت ااوو رراا تحقيیر کرددهه خوددسراانهھ وو شهھوتت پرستانهھ ززندگی ميیکنند نتيیجتا پيیروویی اازز شيیطانن رراا نشانن ميیدهھھھند وو معلومم 

ميیشودد کهھ مرددمم چهھ موقعيیتی براایی خودد بوجودد ميیاووررند. مرددمم بايید بفهھمند کهھ شريیعت براایی حفاظظت خوشوقتی وو پيیشرفت ووااقعی 
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بشر ددااددهه شدهه ااست- تا اازز گناهه وو نتيیجهھ آآنن مصونن بمانند. اانقالبب ززهھھھرهه بديین ترتيیب ددرر فرددووسس ااووجج گرفت تا اايینکهھ خودد ززهھھھرهه بهھ 

شيیطانن مبدلل شد وو ااوو با هھھھمهھ هھھھمدستانش اازز آآسمانن ااخرااجج شدهه ددرر اابتداایی خلقت کرهه ااررضض بهھ اايین ددنيیا محدوودد شدند وو ثمرهه نفريین 

خودد رراا بهھ حضرتت آآددمم وو حواا وو نوااددگانشانن منتقل نموددند. 

تا بهھ اامرووزز ررووحح اانقالبب شيیطانن ددرر مرددمم دديیدهه ميیشودد. مرددمم تصورر ميیکنند کهھ با تخلف اازز شريیعت آآززااددیی بيیشتریی رراا حاصل 

خوااهھھھند کردد. مالمت کرددنن آآنانن ررااهه اانزوواالل وو تنفر وو ددشمنی رراا ددرر باططنشانن بازز ميیکند وو بهھ جایی اايینکهھ االتماسس وو ددعوتهھایی 

فرستاددهه هھھھایی خدااووند رراا بپذيیرند بشاررتت ددهھھھندگانن رراا مقصر دداانستهھ آآنانن رراا سرززنش وو ددشنامم ميیدهھھھند. 

!
!

ووعدهه نجاتت ددهھھھندهه 3.

ددرر مقابل اايین ررووحيیهھ مالحظهھ کنيید خصلت قاددرر مطلق چگونهھ توضيیح شدهه ااست: "وو خدااووند پيیش رروویی وویی عبورر کرددهه نداا ددرر 

دداادد کهھ يیهھوهه٬، يیهھوهه خداایی ررحيیم وو ررئوفف وو دديیر خشم وو کثيیر ااحسانن وو ووفا. نگاهه  ددااررندهه ررحمت براایی هھھھزاارراانن وو آآمرززندهه خطا وو 

عصيیانن وو گناهه لکن گناهه رراا هھھھرگز بی سزاا نخوااهھھھد گذااشت. (خرووجج 7-6:34). 

ددرر تبعيید کرددنن شيیطانن اازز فرددووسس٬، خدااووند عداالت خودد رراا محکم وو شراافت عرشش خويیش رراا محترمم ددااشت. وولی ووقتی کهھ نوعع 

بشر تحت نفوذذ شيیطانن قراارر گرفت وو مرتکب گناهه گردديید خدااووند محبت ااززلی خودد رراا ددرر فرستاددنن نجاتت ددهھھھندهه اایی نشانن دداادد. آآمدنن 

شخصی بی گناهه براایی اانجامم اايین ووظظيیفهھ اازز اابتداا حتی قبل اازز آآفريینش جهھانن ددرر نقشهھ خدااووند گنجانيیدهه شدهه بودد. 

ددرر خاتمهھ بايید گفت کهھ ووضع کنونی ددنيیا تا بهھ اابد اادداامهھ نخوااهھھھد ددااشت. ززهھھھرهه کهھ خودد رراا شيیطانن گردداانيید بهھ کيیفر خودد خوااهھھھد 

ررسيید. ووقتی خدااووند عالم ددرر ددااوورریی ااجراائی اازز ااوو بپرسد "چراا بر عليیهھ من ططغيیانن ووررززيیدیی وو مخلوقاتت مراا فريیب ددااددیی؟ توليید 

کنندهه گناهه وو بدبختی وو ززجر وو ذذلت بی بهھانهھ خوااهھھھد ماند. هھھھر ددهھھھانی بستهھ وو سپاهه اانقالبب بی ززبانن خوااهھھھد ماند. 

آآنن ووقت وو فقط ددرر آآنن موقع تخلف وو گناهه بانضمامم ززجر وو ددرردد وو مرگگ بهھ کلی نابودد خوااهھھھد شد وو اابديیت کهھ با وورروودد گناهه 

منقطع شدهه بودد اادداامهھ خوااهھھھد يیافت. خدااووند ددرر آآنن موقع عداالت وو محبت ااززلی وو اليیتناهھھھی خودد رراا بهھ ثبوتت خوااهھھھد ررسانيید. نبی 

ميیگويید کهھ "مصيیبت ددفعهھ دديیگر بر پا نخوااهھھھد شد" (ناحومم 9:1). خلقت آآززموددهه وو ثابت شدهه دديیگر هھھھرگز اازز محبت ااززلی وو حکمت 

اابدیی پرووررددگارر ررووگردداانن نخوااهھھھد شد. 

!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس چهھاررمم 

جمالتت صحيیح ذذيیل رراا نشانن (*) بگذاارريید. 1.

االف- خدااووند کهھ آآفريینندهه کل ااست شرااررتت نيیز بهھ ووجودد می آآوورردد (  ) 

بب- هھھھر عملی با فکریی کهھ بر خالفف قاعدهه ااصلی محبت االهھی باشد يیک نوعع گناهھھھست. (  )  

جج- خدااووند بهھ هھھھيیچ کس آآززااددیی کامل ندااددهه ااست وو بشر رراا مجبورر ميیکند ااوو رراا بپرستند. (  ) 

دد- ااسم شيیطانن قبل اازز اايین کهھ گناهه ووررززدد ززهھھھرهه بودد. 

خدااووند چراا ااجاززهه دداادد اانقالبب شيیطانن اايین قدرر توسعهھ يیابد؟ 2.

االف- چونن خدااووند نتواانست جلویی شيیطانن رراا بگيیردد. (  ) 

بب- چونن الززمم بودد مقاصد شيیطانن براایی هھھھمهھ آآشکارر شودد. (  ) 

جج- چونن خدااووند می خوااست هھھھمهھ مرددمم بفهھمند کهھ شريیعت براایی حفاظظت خوشبختی وو پيیشرفت ووااقعی بشرشدهه ااست. (  )  

!
ااگرچهھ خدااووند عالم مهھربانن وو بخشايیندهه ميیباشد ددرر باررهه گناهه چهھ عکس االعملی نشانن خوااهھھھد دداادد؟ 3.

االف- اازز گناهھھھانن کوچک چشم پوشی می نمايید. (  ) 

بب- گناهه رراا هھھھرگز بی سزاا نخوااهھھھد گذااشت. (  ) 

جج- گناهه توبهھ کارراانن رراا می بخشد. (  ) 

دد- گناهھھھانن هھھھمهھ مرددمم رراا می بخشد. (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 
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آآسايیش جسم ووجانن 
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 ۵
گناهه حضرتت آآددمم 
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گناهه حضرتت آآددمم 

!
چونن اابليیس اازز اادداامهھ کارر ااغواا کنندهه خودد ددرر آآسمانن بازز ددااشتهھ شد مکانن جديیدیی براایی خودد ددرر بيین بشر تاززهه خلق شدهه پيیداا 

کردد. مسرتت وو خوشی ززووجج مقدسس رراا مالحظهھ کردد وو متوجهھ سعاددتی کهھ تا بهھ اابد اازز ددست ددااددهه بودد گردديید وو تصميیم گرفت آآنانن رراا 

نيیز بهھ نافرمانی وواادداارردد تا اازز آآنن اامتيیازز نيیز محروومشانن ساززدد وو محبتشانن رراا بهھ بی ااعتماددیی وو سرووددهھھھایی شکر آآميیزشانن رراا بهھ 

خواارریی تبديیل کند. 

حضرتت آآددمم اازز خطرااتت ددشمن حيیلهھ گر بی خبر نبودد. فرشتگانن آآسمانن ااوو وو هھھھمسرشش رراا اازز کردداارر وو گذشتهھ ززهھھھرهه وو اانقالبش 

وو هھھھمچنيین نقشهھ شيیطانن براایی گمرااهه کرددنن آآنانن اازز ررااهه مستقيیم آآگاهھھھشانن کرددهه بوددند. چونن سقوطط اابليیس ددرر نتيیجهھ نافرمانی 

ددستوررااتت خدااووند بودد ااهھھھميیت ااططاعت اازز فرمانهھایی پرووررددگارر براایی حضرتت آآددمم وو حواا اازز ااهھھھم ووظظائفشانن محسوبب می شد تا نظم وو 

عدلل برقراارر وو پايیداارر بماند. 

!
قدووسيیت ااحکامم خدااووند 1.

حکم خدااووند هھھھمانند خودد خدااووند مقدسس ااست. شريیعت خدااووند مکاشفهھ ااررااددهه وو ااظظهھارریی اازز محبت ااززلی ااووست. هھھھماهھھھنگی 

کائناتت مشرووطط بهھ هھھھمکارریی تمامی مخلوقاتت جانداارر وو بی جانن نسبت بهھ مقرررااتت اابدیی خالق ميیباشد وو خدااووند قواانيین مخصوصی 

تعيیيین فرموددهه تا نهھ فقط نوعع بشر بلکهھ کليیهھ ططبيیعت نيیز تحت کنترلل قانونهھایی ططبيیعی ددررآآيیند. تنهھا اانسانن تابع ااحکامم ااخالقی 

ميیباشد. فقط بهھ اانسانن کهھ ااشرفف مخلوقاتت ميیباشد اامکانن ااددررااکک وو قدررتت تفهھم فضيیلت ااحکامم وو مسؤووليیت نسبت بهھ آآنانن عطا شدهه 

ااست. بنابراايین فقط اانسانن مستلزمم ااططاعت کامل اازز فرمانهھایی پرووررددگارر ميیباشد. 

ااهھھھالی عدنن هھھھمانند فرشتگانن ددووررهه آآززمايیشی رراا ميیگذرراانيیدند. اادداامهھ مسرتشانن مشرووطط بر ااططاعت اازز ااحکامم االهھی بودد. آآنانن آآززاادد 

بوددند ااططاعت کنند وو ززندهه بمانند يیا تخلف ووررززند وو بميیرند. 

خدااووند اامتيیاززااتت عظيیمی بهھ آآنانن سپرددهه بودد وو ااگر ااررااددهه مقدسس خالق رراا خواارر می شمرددند ااوو کهھ اازز فرشتگانن نگذشتهھ بودد٬، 

اازز آآنانن نيیز نميیگذشت. تخلف وو گناهه آآنانن٬، آآنانن رراا نيیز شکست خوااهھھھد دداادد. 

فرشتگانن مقدسس حضرتت آآددمم وو حواا رراا اازز ووسوسهھ هھھھایی شيیطانن آآگاهه نموددند. ااگر ددرر ااووليین ووحلهھ اازز ااغواایی ااوو مقاوومت نموددهه 

وو با ووفا می ماندند٬، اازز دداامم شيیطانن محفوظظ می ماندند وولی ددرر صوررتت تخلف قدررتت مقاوومت بشر بر عليیهھ شيیطانن تضعيیف شدهه نمی 

تواانستند پيیرووزز شوند. 

!
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آآززمايیش بشر 2.

ددررختی ددرر ووسط باغغ عدنن گذااشتهھ شد تا عامل آآززمايیش آآنانن شودد. خدااووند ددرر فيیض وو محبت خودد تنهھا اايین يیک تحريیم رراا ددرر 

محيیط بشر تاززهه خلق شدهه گذااررددهه بودد وو اازز تمامی ددررختانن می تواانستند آآززاادداانهھ بخوررند وو شيیطانن فقط اازز ررااهه اايین يیک ددررخت می 

تواانست با آآنانن تماسس گيیردد. تا مادداامی کهھ اازز آآنن ددررخت ددوورر می ماندند محالل بودد شيیطانن بهھ نزددشانن آآيید وو نفوذذ شر رراا بر آآنانن 

تحميیل گرددااند. ااگر بهھ ززيیر سلطهھ شيیطانن ددررآآيیند صد ددرر صد نتيیجهھ خوااست خودد آآنانن خوااهھھھد بودد- خودد بايید حضورر شيیطانن رراا ددرر 

ااططراافف آآنن يیک ددررخت بجويیند. براایی ددفاعع اازز اايین خطر فرشتگانن ززووجج مقدسس رراا گوشزدد کرددهه بوددند کهھ هھھھرگز اازز هھھھمديیگر جداا 

نشوند مبادداا بهھ تنهھائی تحت تأثيیر ووسوسهھ هھھھایی اابليیس قراارر گيیرند. 

ررووززیی اامم االبشر ددرر کارر باغداارریی خودد بی ااررااددهه اازز پهھلویی شوهھھھرشش ددوورر شد وو ووقتی کهھ متوجهھ گردديید کهھ تنهھاست ااحساسس 

خطریی نکرددهه تصميیم گرفت کهھ خودد با حکمت وو قوتت کافی براایی تشخيیص خوبی وو بدیی٬، اازز بدیی ااحتراازز نمايید. ططولی نکشيید کهھ با 

عالقهھ عجيیبی بهھ هھھھمانن ددررختی کهھ خدااووند منع کرددهه بودد شرووعع بهھ نگريیستن کردد. اابليیس اازز فرصت ااستفاددهه کرددهه توسط مارریی کهھ 

ووااسطهھ قراارر ددااددهه بودد فورراا اازز ززنن سؤاالل کردد: "آآيیا خداا حقيیقتا گفتهھ ااست کهھ اازز هھھھمهھ ددررختانن باغغ نخورريید؟" (پيیداايیش 1:3) 

ددرر اايین برخورردد شيیطانن توسط مارریی کهھ اازز هھھھمهھ حيیوااناتت صحراا کهھ خدااووند آآفريیدهه بودد هھھھوشيیاررتر وو ززيیباتر بودد با حضرتت حواا 

صحبت نمودد. ززنن اازز صحبت کرددنن مارر متعجب شدهه بهھ جایی اايینکهھ متوجهھ ووسوسهھ هھھھایی شيیطانن شودد مکث کرددهه بهھ حرفهھایی مارر 

گوشش فراا دداادد وو جواابب دداادد "اازز ميیوهه ددررختانن باغغ ميیخورريیم لکن اازز ميیوهه ددررختی کهھ ددرر ووسط باغغ ااست خداا گفت اازز آآنن مخورريید وو آآنراا 

لمس مکنيید مبادداا بميیريید. مارر بهھ ززنن گفت هھھھر آآيینهھ نخوااهھھھيید مردد بلکهھ خداا ميیدااند ددرر ررووززیی کهھ اازز آآنن بخورريید چشمانن شما بازز شودد وو 

مانند خداا عاررفف نيیک وو بد خوااهھھھيید بودد." (پيیداايیش 5-3:3). 

  

ااددعایی شيیطانن 3.

شيیطانن ااددعا کردد کهھ با خوررددنن ميیوهه اايین ددررخت ووجودد بشر بهھ سطح باالتریی ترفيیع خوااهھھھد يیافت. گفت کهھ خودد اازز آآنن ميیوهه 

خوررددهه قدررتت تکلم رراا يیافتهھ ااست وو ااشاررهه کنانن مدعی شد کهھ خدااووند ميیوهه ددررخت خوبی رراا اازز آآنانن محروومم کرددهه ااست مبادداا حکمت 

وو قدررتشانن ززيیادد شودد وو باالخرهه آآنانن مثل خداا گرددند. خدااووند فقط می خوااست آآنانن رراا بترساند. ااددعا کردد کهھ خدااووند آآنانن رراا اازز 

بندگی بهھتر وو مسرتت بيیشتریی بازز ميیداارردد. 

کارر شيیطانن اازز اابتداا هھھھميین بوددهه ااست. اازز ااووليین برخوررددشش با نوعع بشر تا بهھ اامرووزز موفقيیت عجيیبی بدست آآووررددهه ااست. مرددمم 

رراا نسبت بهھ ووجودد خالق مهھربانن مشکوکک می گرددااند. سپس نهھالل شک وو تردديید رراا آآبيیارریی ميیکند تا ميیوهه بی اايیمانی وو گناهه بارر 

آآوورردد کهھ نتيیجهھ آآنن مرگگ ااست وو االبتهھ شيیطانن منکر هھھھمهھ اايین ااقدااماتت ااست وو بسيیارریی فريیب ااوو رراا خوررددهه وو می خوررند. 

شيیطانن بهھ ززووجج ااوولل تاکيید کردد کهھ ددرر نتيیجهھ تخلف سوددیی خوااهھھھند بردد. آآيیا اامرووززهه نيیز اايین نوعع گفتارر شنيیدهه نميیشودد؟ 
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خطاکارراانن مطيیعانن خدااووند رراا کوتاهه نظر وو بی حکمت می دداانند. 

ززندگی گناهه آآلودد وو شهھوتت اانگيیز رراا مسرتت وو خوشوقتی تفسيیر ميیکنند. اايین هھھھمهھ اانعکاسيیست اازز ددررووغغ شيیطانن کهھ تکراارر 

ميیکنند: 

"ددرر ررووززیی کهھ اازز آآنن نخورردديید"- يیعنی ددرر موقعی کهھ اازز حکم خداا تخلف ووررززيیديید- "مانند خداا عاررفف نيیک وو بد خوااهھھھيید بودد". 

شيیطانن وواانمودد کردد کهھ با خوررددنن ميیوهه ددررخت ممنوعهھ ووضع خودد رراا بهھتر کرددهه ااست وولی حقيیقت ااخرااجش اازز فرووددسس خدااووند رراا 

براايیشانن فاشش نکردد. خودد بخوبی ميیداانست کهھ تخلف وو ططغيیانش نتيیجهھ بی نهھايیت بدیی ددااشت وولی براایی کشانيیدنن دديیگراانن ددرر دداامم 

ااساررتت خودد مصمم بودد. اامرووززهه نيیز گناهھھھکارر متخلف هھھھموااررهه سعی ميیکند کهھ دديیگراانن رراا با خودد هھھھم ددرردد نموددهه شريیک گرددااند. 

حضرتت حواا حرفهھایی شيیطانن رراا باوورر کردد وولی ااعتمادد ااوو نسبت بهھ اابليیس وو حرفهھایی وویی سبب نجاتش نشد وو اازز جرمم گناهه 

مانع نگردديید. فرمانن خدااووند رراا ااططاعت نکردد وو اايین عمل مسبب خطایی ااوو شد. ددرر ددااوورریی جهھانن مرددمم بهھ علت باوورر کرددنن ددررووغغ 

محکومم نخوااهھھھند شد. علت محکوميیت آآنانن باوورر نکرددنن حقيیقت خدااووند خوااهھھھد بودد. چونن هھھھنگامی کهھ فرصت ددااشتند حقيیقت رراا فراا 

گيیرند اازز آآنانن اامتناعع ووررززيیدند وو جزوو شريیراانن محسوبب خوااهھھھند شد. 

!
نتيیجهھ تخلف 4.

بر خالفف ااددعایی شيیطانن تخلف اازز ااوواامر پرووررددگارر هھھھميیشهھ منحوسس بوددهه ااست. با تصميیم ررااسخ بايید حقيیقت رراا جستجو نمائيیم 

وو تمامم ووسائلی کهھ خدااووند با فيیض وو ررحمت عظيیم خودد بهھ نوعع بشر ددااددهه ااست بايید برررسی کنيیم تا اازز فريیبهھایی شيیطانن مطلع وو آآگاهه 

شويیم. هھھھر چهھ بر خالفف اامر خدااووند باشد اازز شيیطانن سرچشمهھ می گيیردد. 

پس اازز خوررددنن ميیوهه ددررخت ممنوعهھ٬، حضرتت حواا ميیوهه هھھھايیش رراا چيیدهه آآنن رراا بهھ شوهھھھرشش دداادد وو ااوو نيیز خورردد. ااوولل حضرتت 

آآددمم اازز اايین کارر ااحساسس بهھبوددیی نمودد وولی بزووددیی ووااقعيیت اامر بهھ ووحشتش ااندااخت. ددرر هھھھواائی کهھ تا کنونن هھھھموااررهه لطيیف وو ددلپسند 

بودد ااحساسس سرددیی کردد. ااثر محبت وو صلح محو وو بهھ جایی آآنن ااحساسس گناهه وو ووحشت اازز آآيیندهه جايیگزيین آآرراامش سابق گردديید. 

رردداایی نورر ناپديید گشت وو اازز برگگ ددررخت اانجيیر پوششی براایی آآلوددگيیشانن ساختند ززيیراا کهھ دديیگر نتواانستند بحضورر خالقشانن ددررآآيیند. 

بزووددیی حضرتت آآددمم متوجهھ ووخامت گناهه خودد گردديید. 

شيیطانن اازز موفقيیت خودد اافتخارر نمودد. ااوولل ززنن رراا ااغواا کردد وو پس اازز آآنن شوهھھھرشش رراا ددرر ززمرهه متخلفيین ددررآآوورردد. بزووددیی 

پرووررددگارر ززووجج گناهھھھکارر رراا اازز نتايیج تخلفشانن مطلع ساخت: "آآوواازز خدااووند رراا شنيیدند کهھ ددرر هھھھنگامم ووززيیدنن نسيیم بهھارر ددرر باغغ می 

خرااميید وو آآددمم وو ززنش خويیشتن رراا اازز حضورر خدااووند خداا ددرر ميیانن ددررختانن باغغ پنهھانن کرددند. وو خدااووند خداا آآددمم رراا نداا ددرر ددااددهه گفت 

کجا هھھھستی؟ گفت چونن آآوواازز تراا ددرر باغغ شنيیدمم ترسانن گشتهھ ززيیراا کهھ عريیانم پس خودد رراا پنهھانن کرددمم. گفت کهھ تراا آآگاهھھھانيید کهھ 

عريیانی؟ آآيیا اازز آآنن ددررختی کهھ تراا قدغن کرددمم کهھ اازز آآنن نخورریی خوررددیی؟" ( پيیداايیش 11-8:3). 
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حضرتت آآددمم نهھ گناهھھھش رراا اانکارر نمودد وو نهھ بهھانهھ آآوورردد٬، ااما بجایی اايینکهھ با فرووتنی توبهھ کند وو آآمرززشش بطلبد تقصيیر خطایی 

خودد رراا بهھ گرددنن هھھھمسرشش وو نتيیجتا بر خالقی کهھ ااوو رراا آآفريیدهه بودد ميیگذاارردد. وویی گفت: "اايین ززنی کهھ قريین من ساختی وویی اازز ميیوهه 

ددررخت بهھ من دداادد کهھ خوررددمم" (پيیداايیش 12:3). گرچهھ بهھ خاططر محبتی کهھ نسبت بهھ هھھھمسرشش ددااشت ميیوهه رراا خوررددهه بودد ااما ااکنونن 

ددرر صددد بودد کهھ ااوو رراا مسبب ااصلی گناهه معرفی نموددهه وو حتی خالق مهھربانن رراا نيیز شريیک جرمم وویی ساززدد. حد اايین چنيین گناهھھھی 

غيیر قابل سنجش می باشد. 

ووقتی کهھ خداا اازز ززنن پرسيید: " اايین چهھ کارر ااست کهھ کرددیی؟" ززنن گفت: " مارر مراا ااغواا نمودد کهھ خوررددمم". يیعنی می خوااست 

بگويید "چراا مارر رراا آآفريیدیی؟ چراا ااجاززهه ددااددیی مارر ددااخل باغغ شودد؟ مثل آآددمم تقصيیر خطايیش رراا می خوااست گرددنن دديیگریی حتی 

خدااووند بگذاارردد. عاددلل شمرددنن خودد با توسل بهھ ددررووغغ اازز هھھھميین جا آآغازز شد٬، اابنایی بشر بآنن متوسل شدند وو پسراانن وو ددختراانن آآددمم وو 

حواا نيیز تا بهھ اامرووزز هھھھمانن رروويیهھ رراا اازز خودد نشانن می ددهھھھند. بهھ جایی اايینکهھ بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف کنند سعی می کنند خودد رراا مبراا 

وو تقصيیر رراا بهھ گرددنن ااووضاعع يیا دديیگراانن وو حتی بر خدااووند عاددلل وو مهھربانن ااندااززند وو ددرر نهھايیت ددرر براابر برکاتت االهھی لب بهھ گلهھ وو 

شکايیت بگشايیند. 

!
نجاتت اازز گناهه 5.

وو حالل خدااووند ددرر حضورر آآددمم وو حواا حکم شيیطانن رراا صاددرر ميیکند. وویی بهھ شيیطانن ميیگويید: "ووعدااووتت ددرر ميیانن تو وو ززنن وو ددرر 

ميیانن ذذرريیت تو ذذرريیت وویی می گذااررمم. ااوو سر تراا خوااهھھھد کوبيید وو تو پاشنهھ وویی رراا خوااهھھھی کوبيید" (پيیداايیش 15:3). 

بهھ عباررتت دديیگر٬، ددرر نتيیجهھ عدااووتی کهھ بيین شيیطانن وو ززنن وو ذذرريیت ااوو گذااشتهھ می شودد شخص بی گناهھھھی خوااهھھھد آآمد کهھ سر 

شيیطانن رراا بکوبد. ددرر اايین حکم شيیطانن فهھميید کهھ اانهھداامم نهھائی وویی حتمی ااست. 

ااررااددهه خدااووند اايین نبودد کهھ بشر اازز گناهه ااططالعی ددااشتهھ باشد بلکهھ هھھھرچهھ خوبب وو نيیک بودد براايیشانن تهھيیهھ کرددهه هھھھر چهھ بد بودد اازز 

آآنانن باززددااشتهھ شدهه بودد وولی بر خالفف ااررااددهه وو اامر پرووررددگارر آآنانن اازز ددررخت ممنوعهھ خوررددهه بوددند وو تا بهھ آآخر نيیز می بايید اازز 

نتيیجهھ آآنن برخورردداارر شوند٬، نهھ فقط معرفت نيیک بلکهھ بد رراا نيیز خوااهھھھند ددااشت اازز آآنن پس بايید مورردد هھھھدفف حمالتت شيیطانن قراارر 

گيیرند. ررنجورریی٬، ددرردد وو مرگگ نصيیبشانن خوااهھھھد بودد. 

خدااووند ررحمن وو ررحيیم تجربهھ يیا آآززمايیش بزررگی اازز آآددمم بهھ عمل نيیاوورردد. کوچکی اامر خدااووند گناهه رراا بهھ هھھھمانن قدرر بزررگتر 

گردداانيید. ااگر آآددمم نتوااند اازز آآنن گناهه بهھ ااصطالحح کوچک اامتناعع ووررززدد پس چگونهھ ممکن بودد اازز گناهه بزررگتریی خودددداارریی کند؟ ااگر ددرر 

اانجامم ووظظيیفهھ کوچک ااميین نماند چگونهھ متحمل مسؤووليیتهھایی بزررگتریی شودد؟ 

ااگر خدااووند يیک آآززمايیش بسيیارر بزررگی اازز ااوو کرددهه بودد اامرووزز ااشخاصص می گفتند "خدااووند اازز گناهھھھانن کوچک اايیراادد نخوااهھھھد 

گرفت". ددرر نتيیجهھ تخلف ددرر اامورر بهھ ااصطالحح کوچک ناچيیز شمرددهه می شد. با شکست حضرتت آآددمم ددرر مورردد خوررددنن ميیوهه 

ممنوعهھ ثابت می شودد کهھ تخلف اازز ااوواامر پرووررددگارر حتی ددرر کوچکتريین موضوعع مورردد نفرتت ااوو قراارر ميیگيیردد. 
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اازز نقطهھ نظر حضرتت حواا خوررددنن ميیوهه ممنوعهھ موضوعع بسيیارر کوچکی بودد مع االوصف آآنن عمل ددررووااززهه هھھھایی شرااررتت جهھانن 

رراا گشودد. کيیست کهھ بتوااند نتيیجهھ آآغازز شرااررتت رراا بسنجد؟ عدهه اایی هھھھستند کهھ می گويیند حفظ ااحکامم محالل ااست وو ااجراایی آآنهھا غيیر 

ضروورریی. وولی ااگر اايین عقيیدهه ددررست باشد چراا خدااووند حضرتت آآددمم وو هھھھمسرشش رراا براایی تخلف ددرر اامر کوچکی اازز باغغ عدنن ااخرااجج 

نمودد؟ چراا ددنيیا اازز ااررتکابب آآنن گناهه ااوولی مرگگ رراا بوجودد آآوورردد٬، ووقتی ااووليین پيیغمبر جهھانن تا اايین حد ددچارر ززحمت وو شکنجهھ شد؟ 

هھھھيیچ ووقت فريیب مخورريید- کالمم خداا يیکسانن ااست: "مزدد گناهه موتت ااست" (ررووميیانن 23:6). اامرووززهه تخلف اازز شريیعت خدااووند 

هھھھمچونن ددرر باغغ عدنن بی سزاا نخوااهھھھد ماند. 

گناهه اابواالبشر ااثریی آآنی بر تمامم ططبيیعت بهھ جایی گذااشت. بزووددیی ااووليین برگگ ددررخت وو گل پژمرددهه رراا مالحظهھ کردد. گريیهھ وو نالهھ 

وویی هھھھمسرشش ددرر شهھاددتت آآنن تلخ تر وو عميیق تر اازز عزاادداارریی مرددمم اامرووززهه هھھھنگامم ددررگذشت عزيیزاانشانن بودد. ااکنونن متوجهھ شدند کهھ 

يیک کارر کوچک- يیک خطایی جزئی نادديیدهه وو ناچيیز شمرددهه نمی شودد. حالل فهھميیدند کهھ نتيیجهھ گناهه موتت ااست وو هھھھر فرددیی اازز اافراادد 

بشر سهھم شومی ددرر آآنن خوااهھھھد ددااشت. نتيیجهھ تخلف وو گناهه اايین ااست. 

!
!
!
!
!

  

!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس پنجم 

!
خدااووند اازز بندگانش نسبت بهھ ااحکامم چهھ اانتظارریی دداارردد؟ 1.

االف- ااگر کسی خداا وو هھھھمنوعانن خودد رراا محبت نمايید لزوومی نداارردد ااحکامم خدااووند رراا ررعايیت کند.                                       

 (  )

بب- خدااووند اانتظارر دداارردد نهھ فقط فرشتگانن بلکهھ نوعع بشر نيیز براایی برقراارریی نظم وو ترتيیب قواانيین ددررجج شدهه خودد رراا مرااعاتت 

کنند.     (  ) 

جج- چونن خداا فرشتگانن متخلف رراا تنبيیهھ نکردد مرددمم گناهه کارر رراا نيیز تيیبيیهھ نخوااهھھھد کردد.                                                   

 (  )

!
شيیطانن ااددعا کردد کهھ ددرر نتيیجهھ تخلف بشر سودد خوااهھھھد بردد.                       بلهھ                           خيیر 2.

االف- آآيیا شيیطانن حقيیقت رراا ميیگفت؟                                                 (  )                           (  ) 

بب- آآيیا مرددمم اامرووزز با تخلف اازز اامر خدااووند سودد ميیبرند؟                                (  )                           (  )  

جج- آآيیا کسانی کهھ ميیگويیند شکستن حکم مفيید ااست ااددعایی شيیطانن رراا تکراا ميیکند؟   (  )                           (  )   

دد- آآيیا شما حاظظر هھھھستيید بر خالفف شيیطانن نسبت بهھ خداا باووفا باشيید؟                   (  )                           (  ) 

!
نتيیجهھ تخلف اابواالبشر چهھ بودد؟ 3.

االف- ووقتی ووااقعيیت گناهھھھش بر ااوو آآشکارر شد ااحساسس سرددیی کردد. (  ) 
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بب- فورریی حيیواانی رراا کشت وو اازز پوستش لباسس براایی خودد ددووخت. (  ) 

جج- تقصيیر عمل خودد رراا بر ددووشش هھھھمسرشش نهھادد. (  ) 

!
ددرر هھھھمانن ررووززیی کهھ حضرتت آآددمم گناهه کردد خداا چهھ ووعدهه اایی بدوو دداادد؟ 4.

االف- نجاتت ددهھھھندهه اایی خوااهھھھد آآمد کهھ سر شيیطانن رراا بکوبد. (  ) 

بب- خدااووند وویی رراا گفت کهھ گناهھھھش آآنقدرر مهھم نيیست. (  ) 

جج- ددرر هھھھمانن ررووزز خدااووند شيیطانن وو حواا وو آآددمم رراا بخشيید. (  ) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!

آآسايیش جسم ووجانن 
!
!

 ۶
نبوتت٬،فلسطيین وو آآلل اابرااهھھھيیم  

!
!
!
!
!
!
!
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نبوتت٬، فلسطيین وو آآلل اابرااهھھھيیم 

سرززميین فلسطيین وو کشمکشهھایی بيین ااعراابب وو يیهھودد وو عاقبت آآنانن موضوعع مبهھمی براایی جهھانيیانن بوددهه ااست. کتب مقدسس 

نبوتهھائی ددرر آآنن باررهه کرددهه ااند کهھ موضوعع بحث اايین ددررسس ااست. منتهھی قبل اازز اايینکهھ بتواانيیم پرددهه رراا بهھ يیک ططرفف برددهه وو 

ااططالعاتی اازز آآيیندهه آآنن منطقهھ ااخذ نمائيیم٬، الززمم ااست نگاهھھھی بهھ گذشتهھ آآنن بيیفکنيیم. پس اازز اايینکهھ اانجامم ددقيیق نبوتت هھھھایی گذشتهھ رراا 

مالحظهھ کردديیم ااططميینانن ددرر ددررستی نبوتهھایی آآيیندهه حاصل خوااهھھھد شد. 

!
عهھد اابرااهھھھيیم 1.

ووعدهه اایی اازز خداا بهھ حضرتت اابرااهھھھيیم خليیل هللا ددااددهه شد. ددرر اايین رروويیا پرووررددگارر عالم براایی آآنن حضرتت چهھاررصد سالل آآيیندهه رراا وو 

عاقبت ذذرريیتش رراا آآشکارر نمودد. قولل خداا اايین بودد:  "وو عهھد خويیش رراا ددرر ميیانن خودد وو تو وو ذذرريیتت بعد اازز تو ااستواارر گردداانم کهھ نسال 

بعد اازز نسل عهھد جاوودداانی باشد تا تراا وو بعد اازز تو ذذرريیت تراا خداا باشم وو ززميین غربت تو يیعنی تمامم ززميین کنعانن رراا بهھ تو وو بعد اازز تو 

بذرريیت تو بهھ ملکيیت اابدیی ددهھھھم وو خداایی اايیشانن خوااهھھھم بودد" (پيیداايیش 7:17وو8). 

ززميین کنعانن کهھ اامرووزز بهھ سرززميین فلسطيین معرووفست بهھ اابرااهھھھيیم وو ذذرريیتش ااعطا گردديید. بنابراايین هھھھم ااعراابب فرززنداانن نخست 

ززااددهه اابرااهھھھيیم (ااسمعيیل) هھھھستند وو هھھھم يیهھودد کهھ اازز نسل ااسحق ميیباشند کهھ ططالب ميیرااثی بجا ماندهه اازز جد خودد هھھھستند. کشمکش بيین 

ددوو ملت ددرر ززمانن خودد حضرتت اابرااهھھھيیم آآغازز شد وو تا بهھ اامرووزز اادداامهھ دداارردد. اامريیست مسلم کهھ بعد اازز خونريیزيیهھایی ووحشيیانهھ بيین 

برااددرراانن٬، فرززنداانن مؤمن وو ووفادداارر اابرااهھھھيیم ووااررثث فلسطيین خوااهھھھند شد. ذذيیال (وو ددرر ددررسس بعدیی) نبوتهھا رراا با تارريیخ آآلل اابرااهھھھيیم تطبيیق 

ميیکنيیم تا بهھ ززمانن حالل وو عاقبت آآنن پی ببريیم. 

محالل ااست اايیمانداارریی کهھ قبال وو ذذهھھھنا خودد رراا بهھ خداا تسليیم کرددهه وو ااوواامر ااوو ررعايیت نمايید٬، اازز برکاتت عظيیم مذکورر محروومم ماند. 

اازز آآنجائيیکهھ حضرتت اابرااهھھھيیم بندهه ووفادداارر خداا بودد تعهھد ددرريیافت وو برکاتت مزبورر رراا براایی خودد وو خانداانش ااخذ کردد.  

!
ااططاعت٬، شرطط ووصولل برکاتت 2.

هھھھم براایی ما وو هھھھم براایی گذشتگانن ددرريیافت برکاتت ززميینی وو معنویی هھھھمهھ مشرووطط بر ااططاعت اازز فرمانهھایی پرووررددگاررند- شايید 

ااووضاعع فلسطيین وو جهھانن تيیرهه بهھ نظر برسد وولی نبوتهھایی اانبيیا آآيیندهه اایی ررووشن رراا پيیش بيینی ميیکند. ااتفاقق مهھمی ووضع بغرنج ملل 

رراا بکلی عوضض خوااهھھھد کردد. آآنن ووااقعهھ مورردد تعجب وو تحيیر بی اايیمانانن نخوااهھھھد شد. ددرر ددررسهھایی آآيیندهه نبوتهھايیی کهھ ددررباررهه ظظهھورر 

ااسالمم وو ررهھھھبر معظم آآنن وو ووظظيیفهھ اایی کهھ بنا بودد اانجامم ددهھھھد مالحظهھ خوااهھھھيیم کردد وولی اايین موضوعع رراا بهھ ددررووسس آآيیندهه موکولل می 

کنيیم. ااکنونن نبوتت رراا با تارريیخ تطبيیق نموددهه ااصولی کهھ آآنن ددوو رراا با هھھھم مرتبط می ساززدد مالحظهھ نمائيیم. 
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خدااووند بطورر آآشکارر بهھ اابرااهھھھيیم گفت کهھ ذذرريیتش تا چهھاررصد سالل دديیگر ووااررثث ززميین کنعانن نخوااهھھھند شد. ااوولل بنا بودد چهھارر 

نسل ددرر مصر ررفتهھ برددگی آآنن مرددمم رراا تحمل کنند. "پس بهھ اابراامم (اابرااهھھھيیم) گفت يیقيین بداانن کهھ ذذرريیت تو ددرر ززميینی کهھ اازز آآنن اايیشانن 

نباشد غريیب خوااهھھھند بودد وو آآنهھا رراا بندگی خوااهھھھند کردد وو آآنهھا چهھاررصد سالل اايیشانن رراا مظلومم خوااهھھھند ددااشت" (پيیداايیش 13:15). 

خانداانن اابرااهھھھيیم بهھ هھھھيیچ ووجهھ نمی تواانستند ددرر قيید حيیاتت آآنن حضرتت تمامم ززميین کنعانن رراا پر کنند ززيیراا کهھ هھھھنوزز بسيیارر معدوودد 

بوددند. اابرااهھھھيیم موظظف بودد ااوولل ااهھھھالی کنعانن يیعنی اامورريیانن رراا کهھ بت پرست بوددند بهھ شناسائی خدااووند يیکتا تعليیم ددهھھھد. خدااووند فورراا 

وو بدوونن فرصت توبهھ بهھ اامورريیانن نابوددشانن نکردد. چهھاررصد سالل مهھلت دداادد تا خدااپرستی رراا بپذيیرند وو خالق رراا سجدهه وو خدمت 

نمايیند. خدااووند ووعدهه دداادد کهھ "ددرر پشت چهھاررمم بديینجا خوااهھھھند برگشت ززيیراا گناهه اامورريیانن هھھھنوزز تمامم نشدهه ااست" (پيیداايیش 16:15). 

گزااررشش توررااتت ددرر اايین بابب چگونهھ ااست؟ 

!
حضرتت يیوسف وو اانجامم نبوتت 3.

هھھھمهھ ددااستانن يیوسف رراا شنيیدهه اايید. پسر نوهه اابرااهھھھيیم رراا بهھ خاططر دداارريید کهھ شرحح آآنن ددرر توررااتت آآمدهه ااست چگونهھ خواابب دديید کهھ 

پدرر وو ماددرر وو برااددرراانش بهھ سمبل خوررشيید وو ماهه وو يیاززددهه سيیاررهه سر تعظيیم بحضورر وویی فروودد ميیآووررند. اايین خواابب ددرر ووااقع نبوتی 

بودد اازز آآيیندهه آآنن ددووددمانن وو تفسيیر وو اانجامم آآنن بخاططر ما نوشتهھ شد تا نقشهھ خدااووند ددرر سخت تريین ااووضاعع بهھ حقيیقت بپيیونددد. 

تارريیخچهھ ززندگی يیوسف براایی بنایی "بهھدااشت اامرووزز" ددااددهه شد.  

آآيیا ممکن بودد برااددرراانن يیوسف کهھ بزررگتر اازز ااوو بوددند٬، وو نسبت بهھ ااوو سخت کيینهھ ددااشتند ااوو رراا تعظيیم کنند؟ وولی خدااووند آآيیندهه 

رراا اايین ططورر براايیشانن مجسم ساخت. ووقتی کهھ يیوسف بهھ برددگی فرووختهھ شد وو اازز خانهھ پدررشش ررااندهه گردديید چهھ قدرر براايیش سخت 

بودد! تحت اايین ااووضاعع حفظ اايیمانن وو ااعتمادد بهھ خدااووند براایی يیوسف بسيیارر مشکل بودد وولی ددرر تيیرهه تريین ززنداانهھا اايیمانن خودد رراا اازز 

ددست نداادد. 

فرستاددهه شدنن يیوسف بهھ مصر ططبق ااررااددهه وو نقشهھ پرووررددگارر بودد وولی اازز نقطهھ نظر يیوسف خيیلی عجيیب وو غيیر قابل ددررکک بودد. 

ددوورراانن ززنداانی ااوو رروو بهھ ااتمامم بودد کهھ ددوو نفر اازز بستگانن فرعونن بهھ ززنداانن ااندااختهھ شدند. آآنانن هھھھر ددوو خواابب دديیدهه خواابهھايیشانن رراا 

براایی يیوسف تعريیف کرددند وو يیوسف تعبيیر صحيیح آآنهھا رراا براایی اايیشانن باززگو کردد.  

علمایی ددرربارریی قاددرر بهھ تعبيیر خواابب فرعونن نشدند. آآنگاهه ساقی تعبيیر يیوسف رراا کهھ هھھھنوزز ددرر ززنداانن بودد بهھ خاططر آآوورردد. چونن 

ااوو رراا بحضورر پاددشاهه آآووررددند بهھ فيیض خدااووند تواانست چهھاررددهه سالل آآيیندهه کشورر رراا براایی ااوو پيیشگويیی کند. بنا بودد پس اازز هھھھفت 

سالل فرااوواانی نعمت٬، هھھھفت سالل قحطی سرززميین مصر رراا سخت فراا گيیردد. يیوسف براایی ااددااررهه کرددنن وو ذذخيیرهه نموددنن محصوالتت هھھھفت 

سالل حاصل خيیز بهھ رريیاست آآنن کارر گماشتهھ شد. وو ددرر مدتت هھھھفت سالل اانباررهھھھا وو مخاززنن ززيیاددیی ددرر سرااسر کشورر بنا کردد وو آآنهھا رراا 

پر اازز غلهھ نمودد. سالل هھھھشتم کهھ فراا ررسيید صحت پيیش گوئی يیوسف بوقوعع پيیوست وو قحطی بسيیارر سختی آآغازز شد. 
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قحطی حتی ددرر دديیارر کنعانن نيیز بر مرددمم فشارر می آآوورردد تا اايینکهھ حضرتت يیعقوبب برااددرراانن يیوسف رراا براایی خريید غلهھ بهھ مصر 

فرستادد. هھھھنگامی کهھ اازز حاکم مصر ددررخوااست غلهھ نموددند اازز اايینکهھ اازز برااددرر کوچکترشانن تقاضایی غلهھ می نمايیند بی خبر بوددند.  

ووقتی کهھ چوپانهھایی کنعانی پيیش مسئولل غلهھ مصر سر تعظيیم فروودد آآووررددند خواابب تقريیبا بيیست سالل پيیش آآنهھا اازز خاططر يیوسف 

گذشت. متوجهھ شد کهھ ددرر عرضض ساليیانن ددرراازز خدااووند هھھھرگز ااوو رراا فرااموشش نکرددهه بلکهھ ااوو رراا براایی نگهھداارریی خانداانن عزيیزشش بديین 

مرحلهھ ررسانيیدهه ااست. قبل اازز معرفی خودد ااوولل برااددرراانش رراا آآززمودد. اابتداا توسط مترجمی با آآنانن مکالمهھ نموددهه بهھ کنعانن 

فرستاددشانن تا برااددرر کوچک خودد بنيیاميین رراا بيیاووررند ميیخوااست بدااند ااوو رراا مثل خوددشش ااذذيیت کرددهه ااند يیا خيیر. 

ددرر سفر بعدیی يیوسف خودد رراا بهھ برااددرراانش معرفی ميیکند وو هھھھيیچ گونهھ کيینهھ يیا ررووحح اانتقامی ددرر يیوسف پيیداا نشد. ررحمت 

خدااووند ااوو رراا ددرر تمامم بلندیی وو پستی هھھھایی ززندگی حفظ کرددهه بودد. وویی ااقراارر کردد:  

بنی ااسراائيیل خيیالل ميیکرددند کهھ يیوسف رراا بهھ برددگی سپرددهه ااند وولی ددرر ووااقع خدااووند ااوو رراا براایی نجاتت خانوااددهه ااشش فرستاددهه 

بودد. 

نبوتهھا وو ووعدهه هھھھايیی کهھ بهھ اابرااهھھھيیم وو ااسحق وو يیعقوبب ددااددهه شدهه بودد اانجامم ميیگرفت. يیوسف آآمدنن پدرر سالخوررددهه ااشش رراا فرااهھھھم 

کردد تا ددرر بهھتريین منطقهھ مصر ززندگی کند.  

يیوسف متوجهھ شد کهھ ااگر چهھ سختيیهھایی ززندگی رراا پشت سرگذااشتهھ٬، ااما خداا هھھھموااررهه ااوو رراا ددرر صرااطط مستقيیم هھھھداايیت کرددهه ااست 

وو اانجامم قولل خودد رراا تا آآخريین مرحلهھ ووااقع گرددااند. کيینهھ برااددرراانن وو برددگی ددرر منزلل فوططيیفارر وو ززنداانن مصر٬، هھھھمهھ وو هھھھمهھ ووسائلی 

بوددند تا سبب شوند کهھ بهھ آآنن مقصد عالی برسد. ما نيیز ممکن ااست اازز وواادديیهھایی ناهھھھمواارر عبورر کنيیم تا سعاددتمند شويیم. 

!
حضرتت موسی وو خرووجج بنی ااسراائيیل اازز مصر 4.

يیوسف ددرر مصر پيیر وو سالخوررددهه گردديید وو ددنيیا رراا بدرروودد گفت وو اافراادد خانوااددهه ااوو ززيیادد شدند تا اايینکهھ پاددشاهھھھی دديیگر بر مصر 

حاکم شد کهھ يیوسف رراا نمی شناخت (خرووجج8:1). حضرتت موسی چهھاررمم نسل بعد اازز يیوسف بدنيیا آآمد. قولل خداا بر آآنن بودد کهھ "ددرر 

پشت چهھاررمم بديینجا خوااهھھھند برگشت ززيیراا کهھ گناهه اامورريیانن هھھھنوزز تمامم نشدهه ااست" (پيیداايیش 16:15). 

ااکنونن ووقت آآنن فراا ررسيید کهھ ووعدهه اابرااهھھھيیم بهھ اانجامم پذيیردد. حضرتت موسی با خداا تکلم فرمودد. وویی با معجزااتت ددررست ددرر 

موقعی کهھ خداا گفتهھ بودد٬، فرعونن رراا قانع کردد تا قومم يیهھودد رراا ررخصت ددهھھھد کهھ بهھ ززميین کنعانن مرااجعت نمايیند. وولی توجهھ کنيید کهھ 

پس اازز سکونت ددرر کنعانن بنا بودد اازز آآنجا ررااندهه شوند.  

حضرتت موسی بهھ بنی ااسراائيیل يیاددآآوورر شد کهھ ااگر عهھد خدااووند رراا حفظ کنند برکاتت خداا رراا ددرريیافت خوااهھھھند نمودد وو ااگر نسبت 

بآنن عهھد بی ووفائی کنند ملعونن وو بهھ دديیارر غربت تبعيید خوااهھھھند شد. 
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!
پرااکندگی قومم يیهھودد 5.

قرنهھا سپریی شد. ددااوووودد وو سليیمانن وو دديیگراانن ددرر صحنهھ ززندگی قومم يیهھودد ظظاهھھھر شدهه با ااصراارر پيیغامهھائی رراا بهھ ملت سرکش 

خودد ررسانيیدند وولی آآنانن بهھ ططغيیانن وو کج خلقی خودد پيیوستهھ اادداامهھ ميیدااددند. باالخرهه پيیغمبریی بايیشانن ااظظهھارر ددااشت کهھ ددرر نتيیجهھ 

گروويیدنن بهھ بت پرستی وو سرپيیچی اازز ااوواامر پرووررددگارر بهھ عنواانن برددگی بهھ بابل فرووختهھ خوااهھھھند شد. 

نبوکدنصر (بخت االنصر) پاددشاهه بابل با لشکريیانش نبوتت رراا بهھ اانجامم ررسانيید وو گزااررشش فتوحاتت خودد رراا ددرر کتيیبهھ اایی ددرر کنارر 

نهھر االکلب کهھ هھھھفت کيیلومتریی شمالل شهھر بيیرووتت ااست االصاقق نمودد. وویی مملکت بنی ااسراائيیل رراا بهھ کلی غاررتت نموددهه ااهھھھالی 

بدبختش رراا بهھ ااساررتت بهھ ميیهھن خودد بردد. 

ااغلب ااسيیراانن نسبت بهھ خدااووند گناهه ووررززيیدند٬، وولی تر وو خشک با هھھھم سوختند. باستثنا حضرتت دداانيیالل نبی هھھھم کهھ ااوو نيیز هھھھمرااهه 

دديیگراانن بهھ بابل برددهه شد. وویی ددرر ددعایی خودد ااقراارر کردد: "تمامی ااسراائيیل اازز شريیعت تو تجاووزز نموددهه وو رروو گردداانن شدهه بهھ آآوواازز تو 

گوشش نگرفتهھ ااند بنابراايین لعنت وو سوگندیی کهھ ددرر توررااتت موسی بندهه خداا مکتوبب ااست بر ما مستولی گردديیدهه چونکهھ بدوو گناهه 

ووررززيیدهه اايیم" (دداانيیالل 11:9). 

جبراائيیل بهھ نزدد دداانيیالل کهھ مزااررشش ددرر شوشش خوززستانن ززيیاررتگاهه عمومم می باشد فرستاددهه شد تا پيیامهھايیی مربوطط بهھ آآيیندهه آآنن 

حضرتت وو اايیمانداارراانن ررووززهھھھایی آآخر نيیز ااعالمم کند. ددرر ددررسس هھھھفتم يیکی اازز نبوتهھایی دداانيیالل نبی رراا مورردد مالحظهھ قراارر می ددهھھھيیم. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس ششم 

!
!
!

شخص مؤمن با کداامم شرطط ووااررثث ميیرااثث اابرااهھھھيیم خوااهھھھد شد؟ 1.

االف- بهھ شرططی کهھ اازز ذذرريیت ااسحق باشد (  ) 

بب- بهھ شرططی کهھ اازز ذذرريیت ااسمعيیل باشد (  ) 

جج- بهھ شرططی کهھ کالمم خدااووند رراا قبولل وو آآنن رراا پيیروویی نمايید (  ) 

!
کداامم يیک اازز جمالتت ذذيیل ددررست ااست؟ 2.

االف- ددرر ززمانن حضرتت موسی بنی ااسراائيیل اازز ططرفف خدااووند مأمورريیت ددااشتند کهھ فلسطيین رراا ااشغالل کنند. (  ) 

بب- بعد اازز چند قرنن بهھ علت ااررتداادد خودد٬، بنی ااسراائيیل مرددوودد وو ددرر سرااسر جهھانن پرااکندهه شدند (  ) 

جج- ددرر نهھايیت آآلل ااميین وو مؤمنيین اابرااهھھھيیم حق ااشغالل فلسطيین رراا ميیرااثث اابدیی خودد خوااهھھھند ددااشت (  ) 

!
!
!

نامم وونشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٧۷
عاقبت بيیت االمقدسس 

!
!
!
!
!
!
!
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عاقبت بيیت االمقدسس 

شهھریی ددرر ددنيیا ووجودد نداارردد کهھ مانند بيیت االمقدسس يیا ااووررشليیم بيین کشوررهھھھایی مختلف تقسيیم شدهه باشد. ددرر قديیم سراانن اايیراانن وو 

بابل وو آآشورر وو مصر هھھھمهھ بر آآنن حکومت نموددهه ااند وو ددرر ططولل قرنهھا يیونانن وو رروومم وو اانگليیس وو فراانسهھ وو عربب وو ترکک وو ااررددنن وو 

ااسراائيیل هھھھمهھ سهھم بزررگی ددرر ااددااررهه اامورر آآنن شهھر بهھ عهھدهه گرفتهھ ااند. اامرووززهه نيیز کشوررهھھھایی ددوورر ددست آآمريیکا وو ررووسيیهھ کشمکش 

ددوولتهھا رراا بر سر شهھر ااووررشليیم تحت نظر ددااررند. ددرر ضمن اايینکهھ مرددمم ررااجع بهھ عاقبت آآنن چهھ می اانديیشند نگاهھھھی بهھ کتب مقدسس 

کرددهه ببيینيیم عاررفف کل ددرر آآنن بابب چهھ نبوتی نموددهه ااست. 

!
بت پرستی وو نتايیج آآنن 1.

بعد اازز ززمانن ددااوووودد وو سليیمانن بنی ااسراائيیل بهھ مرددمم بت پرست ممالک ااططراافشانن مهھاجرتت کرددند. خدااووند پيیامی فرستادد تا 

ااهھھھالی شهھر اازز نتيیجهھ گمرااهھھھيیشانن بی خبر نباشند. ااررميیا نبی گفت: "وو ااگر مراا نشنيیدهه ررووزز سبت (شنبهھ) رراا تقديیس ننمائيید وو ددرر ررووزز 

سبت بارریی برددااشتهھ بهھ شهھرهھھھایی ااووررشليیم ددااخل ساززيید آآنگاهه ددرر ددررووااززهه هھھھايیش آآتشی خوااهھھھم اافرووخت کهھ قصرهھھھایی ااووررشليیم رراا خوااهھھھد 

سوخت وو خاموشش نخوااهھھھد شد" (ااررميیا 27:17). 

مرددمم بهھ حد ااعلی خدااووند رراا ترکک وو اازز خداا ددوورر شدهه بوددند وو اانبيیائی رراا کهھ خداا براايیشانن فرستاددهه بودد اانکارر می نموددند. بنی 

ااسراائيیل نتيیجتا بهھ کشورر بابل بهھ ااساررتت برددهه شدند. حضرتت موسی سالهھا پيیش گفتهھ بودد کهھ ااگر اازز پرستش خداا کناررهه گيیرند بهھ 

اايین بال ددچارر خوااهھھھند شد وو عيینا ططبق گفتهھ موسی اايین اامر بهھ حقيیقت پيیوست. گفتارر خداا کهھ توسط حضرتت موسی گوشزددشانن 

گردديید اازز اايین قراارر بودد: 

"وو ااگر مراا نشنويید وو جميیع اايین ااوواامر رراا بهھ جا نيیاوورريید وو ااگر فراايیض مراا رردد نمائيید وو ددلل شما ااحکامم مراا مکرووهه دداارردد تا تمامی 

ااوواامر مراا بجا نيیاووررددهه عهھد مراا بشکنيید.... وو شما رراا ددرر ميیانن اامتهھا پرااکندهه خوااهھھھم ساخت وو شمشيیر رراا ددرر عقب شما خوااهھھھم کشيید وو 

ززميین شما وويیراانن وو شهھرهھھھایی شما خراابب خوااهھھھد شد" (الوويیانن 14:26وو33). 
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ششصد سالل بعد اازز ززمانن موسی بخت االنصر پاددشاهه بابل نبوتت فوقق رراا بهھ اانجامم ررسانيید. شايید مرددمم فرااموشش کنند وولی 

خدااووند فرااموشش نمی کند. دداانيیالل نبی کهھ يیکی اازز ااسيیراانن بودد چنيین فرمودد: "تمامی ااسراائيیل اازز شريیعت تو تجاووزز نموددهه وو ررووگردداانن 

شدهه بهھ             آآوواازز تو گوشش نگرفتهھ ااند بنابراايین لعنت وو سوگندیی کهھ ددرر توررااتت موسی بندهه خداا مکتوبب ااست بر ما مستولی 

گردديیدهه چونکهھ بهھ ااوو گناهه ووررززيیدهه اايیم" (دداانيیالل 11:9). 

نهھ فقط موسی بلکهھ اانبيیا مختلف ددرر عرضض شش قرنن بهھ ررؤؤسا وو ااهھھھالی ااووررشليیم بهھ کرااتت گوشزدد کرددند کهھ آآنانن ررفتارر خودد رراا 

ااصالحح کرددهه توبهھ نمايیند وو بهھ سویی خداا باززگشت کنند. ااکنونن دداانيیالل بهھ ووضع ررقت بارر پايیتخت مترووکک خودد می اانديیشيید وو 

نبوتهھائی رراا کهھ ددرر آآنن بابب نوشتهھ شدهه بودد مورردد مطالعهھ قراارر می دداادد وو متوجهھ می شد کهھ فرصت دديیگریی بهھ قومم يیهھودد ددااددهه 

ميیشودد. آآمدنن مسيیح موعودد هھھھنوزز ددرر آآيیندهه بودد. دداانيیالل ااصراارر ندااشت تا ااططالعاتی اازز ززمانن باززگشت يیهھودد بهھ ميیهھن خودد وو ظظهھورر 

مسيیح کسب کند. ااگر چهھ ااکثريیت قومم اازز خدااووند رروویی برگرددااندهه بوددند وولی ااقليیتی ااميین ماندند وو بهھ عنايیت ااررتحششتا يیا ااررددشيیر 

ددررااززددست بهھ ااخذ اامتيیازز باززگشت نائل شدند. 

جبراائيیل مژددهه ذذيیل رراا بهھ دداانيیالل آآوورردد: "پس بداانن وو بفهھم کهھ اازز صدوورر فرمانن بهھ جهھت تعميیر نموددنن وو بنا کرددنن ااووررشليیم تا 

ظظهھورر مسيیح ررئيیس هھھھفت هھھھفتهھ وو شصت وو ددوو هھھھفتهھ خوااهھھھد بودد" (دداانيیالل 25:9). هھھھفت هھھھفتهھ باضافهھ 62 هھھھفتهھ 69 هھھھفتهھ ميیشودد. 

فرشتهھ اازز ددوو ددووررهه صحبت کردد کهھ جمعا بهھ 69 هھھھفتهھ تمامم ميیشودد. ددرر ووااقع مدتی کهھ جبراائيیل پيیشگوئی کرددهه بودد اازز شصت وو 

نهھ هھھھفتهھ خيیلی بيیشتر بودد. اازز مطالعهھ کتب مقدسس ااستنباطط می شودد کهھ ددرر اامورر نبویی هھھھر ررووزز بهھ معنی يیک سالل ااست چنانکهھ خداا 

بهھ حضرتت حزقيیالل نبی می فرمايید: "هھھھر ررووززیی رراا بهھ جهھت سالی براایی تو قراارر ددااددهه اامم" (حزقيیالل 6:4). بنابراايین 69 هھھھفتهھ رراا ووقتی 

کهھ ددرر 7 ررووزز ضربب می کنيیم حاصل 483 ررووزز بهھ ددست ميیآيید. ططبق ددستورر حزقيیالل نبی 483 ررووزز نبویی مساوویی با 483 سالل 

ووااقعی ااست. 

وو حالل موضوعی کهھ بايید تفسيیر کنيیم ززمانن شرووعع آآنن مدتت ااست تا سالل خاتمهھ رراا بهھ ددست بيیاوورريیم. جبراائيیل دداانيیالل رراا اازز 

تارريیخ آآغازز آآنن ززمانن بی خبر نگذااشت. وویی فرمودد کهھ اازز صدوورر فرمانن تا ظظهھورر مسيیح جمعا 69 هھھھفتهھ يیا 483 ررووزز يیا 483 سالل 

ووااقعی خوااهھھھد بودد.ططبق اايین آآيیهھ شرووعع مدتت 483 سالل ددرر موقعی خوااهھھھد بودد کهھ فرمانن بنایی جديید ااووررشليیم صاددرر شودد. براایی 

ددرريیافت فرمانن مزبورر بهھ کتابب عزرراایی نبی ررجوعع ميیکنيیم: "وو مشايیخ يیهھودد بهھ بنا نموددنن مشغولل شدند وو بر حسب نبوتت حجی نبی وو 
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ذذکريیا اابن عدوو کارر رراا پيیش برددند وو بر حسب حکم خداایی ااسراائيیل وو فرمانن کوررشش وو دداارريیوشش وو ااررتحششتا پاددشاهھھھانن فاررسس آآنراا بنا 

نموددهه بهھ اانجامم ررسانيیدند" (عزرراا 14:6). 

ااستواانهھ کوررشش کبيیر کهھ بهھ عنواانن سمبل  بيیست وو پنجميین صدهه باشکوهه پايیهھ گذاارریی کشورر بزررگگ اايیراانن اانتخابب شد٬، يیکی اازز 

مهھمتريین کتيیبهھ هھھھایی جهھانن بهھ شمارر ميیروودد ززيیراا کهھ ددرر آآنن منشورر آآززااددیی دديین منقوشش گردديید. ططبق فرمانن کوررشش وو هھھھمچنيین 

فرمانهھایی دداارريیوشش کبيیر وو ااررددشيیر ددررااززددست کهھ موضوعع آآنن رراا تکراارر وو تأکيید نموددند بهھ ااسيیراانی کهھ پاددشاهھھھانن بابل وو آآشورر اازز 

ميیهھن خودد بهھ ااساررتت آآووررددهه بوددند فرمانن ددااددهه شد بهھ وواليیتهھایی خويیش برگرددند وو خداايیانن خودد رراا مانند سابق پرستش کنند. اازز 

جملهھ کسانی کهھ اازز اايین فرمانهھا پيیروویی کرددند بنی ااسراائيیل بوددند. ددستورر خداا نسبت بهھ قومم يیهھودد ددرر فرمانن سوميین پاددشاهه مزبورر٬، 

يیعنی ااررددشيیر بهھ ااتمامم ررسيید کهھ ددرر سالل هھھھفتم سلطنتش بهھ بنی ااسراائيیل فرمودد بهھ ااووررشليیم مرااجعهھ کرددهه معبد وو شهھر خودد رراا مجددداا 

بنا کنند. 

ااررتحششتا ددرر سالل 464 قبل اازز ميیالدد بهھ تاجج وو تخت هھھھخامنشی ررسيید. وو سالل هھھھفتم سلطنتش مساوویی ااست با 457 قبل اازز 

ميیالدد. ااگر اازز ااووليین ررووزز سالل هھھھفتم سلطنت ااررددشيیر 483 سالل تمامم حسابب کنيیم ما رراا بهھ آآخريین ررووزز سالل 26 ميیالددیی می ررساند. 

وولی چونن فرمانن ددرر پائيیز سالل هھھھفتم صاددرر شد اازز آآنن ططرفف بايید چند ماهه بهھ آآخر سالل 26 ميیالددیی ااضافهھ شودد- يیعنی پائيیز سالل27. 

26 بهھ ااضافهھ شش ماهه مساوویی ااست با پائيیز 27 ميیالددیی. ططبق نبوتت ددرر پائيیز سالل 27 ميیالددیی بنا بودد مسيیح ظظهھورر کند. 

!
ظظهھورر عيیسی مسيیح 2.

فرشتهھ اایی بهھ يیوسف ووحی دداادد کهھ نامزددشش مريیم "پسریی بهھ ددنيیا خوااهھھھد آآوورردد وو تو ااوو رراا عيیسی خوااهھھھی ناميید ززيیراا ااوو قومم خودد 

رراا اازز گناهھھھانشانن ررهھھھائی خوااهھھھد دداادد" (متی 21:1).  

اايین تولد ددرر اايیامم هھھھيیروودديیس پاددشاهه يیهھودديیهھ اانجامم گرفت. ااسم کوددکک رراا عيیسی گفتند. لقب "ميیسح" يیا مسح شدهه تا ررووززیی کهھ 

ددرر 27 ميیالددیی مرااسم تعميید بوسيیلهھ يیحيیی تعميید ددهھھھندهه اانجامم نگرفت بهھ ااسمش ااضافهھ نشد. صحت آآنن ووااقعهھ دديینی چنيین قيید شدهه: 

"ددرر پانزددهھھھميین سالل حکومت ططيیبريیوسس قيیصر ووقتی پنطيیوسس پيیالططس فرمانداارر يیهھودديیهھ وو هھھھيیروودديیس حاکم ااستانن جليیل وو برااددررشش 

فيیليیپس حاکم ااستانهھایی اايیتورريیهھ وو نوااحی ترااخونيیتس وو ليیسانيیوسس حاکم آآبليیهھ بودد٬، يیعنی ددرر ززمانی کهھ حنا وو قيیافا کاهھھھنانن ااعظم بوددند٬، 
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کالمم خداا ددرر بيیابانن بهھ يیحيیی پسر ززکريیا ررسيید. ااوو بهھ تمامم نوااحی ااططراافف رروودد ااررددنن می ررفت وو ااعالمم ميیکردد کهھ مرددمم توبهھ کنند وو 

براایی آآمرززشش گناهھھھانن خودد تعميید بگيیرند" (لوقا 3-1:3). 

ااسامی ررجالل وو ززمانن آآنن ووااقعهھ هھھھمهھ ددرر کتب تارريیخ قيید شدهه وو ااستنباطط می شودد کهھ سالل پانزددهھھھم سلطنت ططيیبارريیوسس قيیصر 

رروومم سالل 27 ميیالددیی بودد. تا اايین موقع ااسم مولودد مباررکک عيیسی بن مريیم بودد. ددرر اايین سالل- ددررست 483 سالل پس اازز صدوورر 

فرمانن ااررددشيیر ددررااززددست شاهھھھنشاهه اايیراانن باستانن (457 قبل اازز ميیالدد) عيیسی مسح گردديید وو لقب "مسيیح" بهھ ااسمش ااضافهھ شد. 

ددرر آآنن سالل عيیسی مسيیح کارر ررسمی خودد رراا شرووعع کردد- فيیض وو ررحمت وو قدررتت خداا رراا توسط اايین معجزااتت آآموخت تا مرددمم 

سلطهھ شيیطانن وو شرااررتت رراا گسستهھ بهھ حيیاتت جاوودداانی ااميیدوورراا شوند. نبوتت دداانيیالل نبی با فرمانهھایی سالططيین هھھھخامنشی شرووعع وو ددرر 

سالل پانزددهھھھم سلطنيیت ططيیبارريیوسس قيیصر خاتمهھ يیافت. مسيیح ددررست بهھ موقع ظظهھورر کردد. 

عيیسی مسيیح گفت: "فکر نکنيید کهھ من آآمدهه اامم تا توررااتت وو نوشتهھ هھھھایی پيیامبراانن رراا منسوخخ نمايیم٬، نيیامدهه اامم تا منسوخخ کنم بلکهھ تا 

بهھ کمالل برسانم" (متی 17:5). وویی آآمد تا صحف اانبيیا رراا تمامم کند وو ددرر اانجامم آآنن ووظظيیفهھ فرصت دديیگریی با آآيیاتت وو معجزااتی کهھ 

هھھھرگز نظيیر آآنن دديیدهه نشدهه بودد مجددداا بهھ قومم يیهھودد مهھلت بدهھھھد٬، وو بعد بهھ سویی پرووررددگارر باززگشت نموددهه اازز فيیض وو ررحمت االهھی 

برخوررددااررشانن کند. ددرر ااووااخر سکونت آآنن حضرتت ددرر بيین ااهھھھالی ااووررشليیم وویی با چشمانی پر اازز ااشک ناليید وو گفت: "اایی ااووررشليیم٬، 

اایی ااووررشليیم٬، اایی شهھریی کهھ پيیامبراانن رراا بهھ قتل ررسانيیدیی وو ررسوالنی رراا کهھ بهھ نزدد تو فرستاددهه شدند سنگسارر کرددیی چهھ بسيیارر ااووقاتی 

کهھ آآررززوو کرددمم مانند مرغی کهھ جوجهھ هھھھایی خودد رراا بهھ ززيیر پر وو بالل خودد جمع ميیکند فرززنداانن تو رراا بهھ ددوورر خودد جمع کنم ااما تو 

نخوااستی. ااکنونن خانهھ شما مترووکک بهھ شما ووااگذاارر خوااهھھھد شد" (متی 37:23وو38). 

خانهھ آآنهھائی کهھ اازز شکوهه وو جاللل خداا مملو شدهه بودد نهھ تنهھا بايید خالی ميیگردديید بلکهھ بهھ ددست بت پرستانن رروومی بهھ کلی 

وويیراانن وو مضمحل ميیشد. چراا؟ چونن قومم يیهھودد مسيیح خودد رراا رردد کرددهه بوددند. آآنانن بهھ پيیالططس وواالی رروومم گفتهھ بوددند: "خونن اايین 

مردد بر گرددنن ما وو فرززنداانن ما باشد" (متی 25:27). وو کسی رراا غيیر اازز قيیصر بت پرست رروومم بهھ حکومت نپذيیرفتند. ددرر آآخريین 

لحظاتت عمر مسيیح ددلل عدهه اایی اازز ززنانن بهھ حالل وویی بسوخت. جريیانن اازز اايین قراارر بودد: "جمعيیت بزررگی اازز جملهھ ززنانی کهھ بهھ خاططر 

عيیسی بهھ سيینهھ خودد می ززددند وو عزاادداارریی ميیکرددند اازز عقب ااوو می آآمدند. عيیسی رروو بهھ آآنانن کردد وو فرمودد: ددختراانن ااووررشليیم٬، براایی 

من ااشک نريیزيید براایی خوددتانن وو فرززنداانتانن گريیهھ کنيید. بداانيید ررووززهھھھائی خوااهھھھد آآمد کهھ خوااهھھھند گفت: خوشا بحالل ناززاايیانن وو ررحم 
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هھھھائی کهھ بچهھ نيیاووررددند وو پستانهھائی کهھ شيیر ندااددند. آآنوقت بهھ کوهھھھهھا خوااهھھھند گفت: بهھ رروویی ما بيیفتيید وو بهھ تپهھ هھھھا خوااهھھھند گفت: ما رراا 

بپوشانيید. ااگر با چوبب تر چنيین کنند با چوبب خشک چهھ خوااهھھھند کردد؟ "لوقا (31-27:23). 

با دديید نبویی خودد آآيیندهه ووخيیم آآنن شهھر رراا آآشکارراا می دديیدند. مؤمنانن هھھھر ددووررهه بايید پندیی اازز نتيیجهھ اانکارر نموددنن پيیامبریی مسيیح 

بگيیرند. 

!
اانهھداامم ااووررشليیم 3.

مسيیح ررااجع بهھ اانهھداامم شهھر وو معبد آآنن چنيین پيیش گوئی نمودد: "عيیسی بهھ آآنهھا گفت: آآيیا اايین بناهھھھا رراا نمی بيینيید؟ يیقيین بداانيید کهھ 

هھھھيیچ سنگی اازز آآنن بر سنگ دديیگر باقی نخوااهھھھد ماند بلکهھ هھھھمهھ فروو خوااهھھھند رريیخت" (متی 2:24). 

ددرر سالل 70 ميیالددیی تيیطس اافسر رروومی نبوتت مسيیح رراا بهھ اانجامم ررسانيیدهه شهھر رراا تسخيیر نمودد. تيیطس سکهھ اایی مزيین بهھ 

عکس خودد ددرر حالی کهھ يیک پايیش رراا رروویی سر يیهھودديیانن گذااشتهھ بودد وو ززيیر آآنن کلماتت "يیهھودديیهھ ااسيیر" بهھ ززبانن التيین بهھ چشم 

ميیخورردد نشانن ميیداادد ضربب کردد. ووقتی کهھ تيیطس بهھ شهھر رروومم باززگشت ططاقق نصرتی بهھ خاططر فتح يیهھودديیهھ ددرر آآنجا بنا کردد. اامرووزز 

مرااجعيین می تواانند ططاقق مزبورر رراا با نقشهھ هھھھایی شمعداانن هھھھفتگانهھ معبد ددرر بيین ااسيیراانن مشاهھھھدهه کنند. مسيیح گفتهھ بودد کهھ "هھھھيیچ 

سنگی اازز آآنن بر سنگ دديیگر باقی نخوااهھھھد ماند بلکهھ هھھھمهھ فروو خوااهھھھند رريیخت". 

چهھاررصد سالل قبل اازز مسيیح ميیکایی نبی پيیش گوئی دديیگریی ددررباررهه آآنن شهھر نموددهه بودد: "بنابراايین صهھيیونن (يیعنی شهھر 

ااووررشليیم) بهھ سبب شما مثل مزررعهھ شيیارر خوااهھھھد شد وو ااووررشليیم بهھ توددهه هھھھایی سنگ وو کوهه خانهھ بهھ بلنديیهھایی جنگل مبدلل خوااهھھھد گردديید" 

(ميیکا12:3). 

ددرر سالل 136 ميیالددیی باقی ماندگانن قومم يیهھودد ددرر ااووررشليیم اانقالبب کرددند وو خودد قيیصر هھھھيیدرريین براایی سرکوبی آآنانن لشکرکشی 

کردد.  کيینهھ ااوو نسبت بهھ آآنن شهھر بهھ حدیی بودد کهھ دديیوااررهھھھایی شهھر وو عماررااتت آآنن رراا با خاکک يیکسانن ساخت بعداا با يیک جفت گاوو 

مرکز شهھر رراا شخم ززدد وو نمک رروویی آآنن پاشيید. حتی يیک فردد يیهھوددیی ااجاززهه ددخولل بهھ محوططهھ رراا ندااشت. هھھھيیدرريین سکهھ اایی ددررست 

کردد وولی اايین ددفعهھ عکس خوددشش رراا با گاووهھھھا وو گاووآآهھھھنهھا ددرر ضمن شخم کرددنن ززميین مخرووبب شهھر نشانن ميیداادد. 
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ررفتارر يیهھودديیانن ددرر مورردد خراابی شهھر ااووررشليیم ددرر قرآآنن مجيید چنيین ذذکر شدهه: "(سوررهه االمائدهه آآيیاتت 78 وو 79) اازز فرززنداانن 

يیعقوبب آآنانن کهھ کفر ووررززيیدند بهھ ززبانن ددااوودد وو عيیسی پسر مريیم اازز ررحمت خداا ددوورر شدند اايین ددوورریی اازز ررحمت بهھ سزاایی آآنن بودد کهھ 

نافرمانی کرددند وو پيیوستهھ تجاووزز اازز فرمانن حق کرددند مرددمی بوددند کهھ يیکديیگر رراا اازز ناشايیستی کهھ می کرددند نهھی نمی نموددند بهھ 

خداا سوگند آآنچهھ می کرددند بد چيیزیی بودد". 

دداانيیالل ددرر ززمانی ززندگی می کردد کهھ لعنت ددااوووودد بر ااسراائيیل سنگيینی می نمودد ددرر حالی کهھ لعنت عيیسی بن مريیم هھھھنوزز بر آآنن 

قومم ااستيیال دداارردد. آآنچهھ ددرر اانقالبب وو سرکشی کاشتند اامرووزز ددرر ااررتداادد وو تبعيید ددرروو ميیکنند. بهھ ددليیل رردد مسيیح اازز بوددنن قومم خاصص 

خدااووند محروومم شدند. با اايین ووصف آآيیا ااووررشليیم آآيیندهه اایی ررووشن نداارردد؟ ووعدهه اایی کهھ بهھ حضرتت اابرااهھھھيیم ددااددهه شد بهھ کجا ررسيید؟ 

!
عاقبت ااووررشليیم 4.

مژددهه ااميید بخشی ددرر اايین باررهه آآمدهه ااست: "اايیمانن باعث شد کهھ ووقتی اابرااهھھھيیم ددستورر خداا رراا دداايیر بر اايین کهھ ااوو بايید بهھ سرززميینی 

بروودد کهھ قراارر بودد بعدهھھھا مالک آآنن بشودد شنيید٬، ااططاعت کردد وو بدوونن آآنن کهھ بدااند کجا می رروودد حرکت کردد. ااوو اازز رروویی اايیمانن مثل يیک 

بيیگانهھ ددرر سرززميینی کهھ خداا بهھ ااوو ووعدهه ددااددهه بودد سرگردداانن شد وو با ااسحاقق وو يیعقوبب کهھ ددرر آآنن ووعدهه با ااوو شريیک بوددند ددرر چاددرر 

ززندگی کردد. اابرااهھھھيیم چنيین کردد٬، چونن ددرر اانتظارر شهھریی بودد با بنيیادد ااستواارر کهھ معمارر وو ساززندهه ااشش خداا ااست" (عبراانيیانن 

 .(10-8:11

اازز آآيیاتت فوقق معلومم ميیشودد کهھ خودد اابرااهھھھيیم اانتظارر ساکن شدنن ددرر شهھریی ددنيیویی رراا ندااشت ددرر ططولل عمرشش چاددررنشيین بودد. 

اازز شهھرعورر کلداانيیانن مسافرتت کرددهه صحرااهھھھایی گرمم وو سوززاانن رراا ططی نمودد تا بهھ مصر ررسيید وو هھھھموااررهه بهھ ووجودد خالق شهھاددتت می 

دداادد. بعد اازز اابرااهھھھيیم عدهه ززيیاددیی با اايیمانن ررااهه صحيیح آآنن حضرتت رراا ددنبالل کرددند. ددررباررهه آآنهھا گفتهھ شدهه کهھ "تمامی اايین ااشخاصص ددرر 

اايیمانن مرددند بدوونن اايینکهھ صاحب برکاتت موعودد شوند٬، ااما اانجامم ووعدهه هھھھا رراا اازز ددوورر دديیدهه وو با شاددیی ددرر اانتظارر آآنهھا بوددند وو بهھ اايین 

حقيیقت شهھاددتت ددااددند کهھ ددرر اايین جهھانن غريیب وو بيیگانهھ ااند" (عبراانيیانن 13:11). 

عدهه بی شمارریی ددرر هھھھر مکانن وو ززمانی بوددهه وو هھھھستند کهھ ددلل بهھ جهھانن وولذااتت نفسانی بستهھ هھھھرگز عالم عالی معنویی رراا 

نخوااهھھھند دديید. علی ررغم آآنانن بيیگانگانن وو غريیبانن وو مؤمنيین وو ززوواارر بسيیارر هھھھستند کهھ جاددهه هھھھایی خالی اايین جهھانن رراا ططی کرددهه وولی 
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بهھ شهھر موعودد نرسيیدند وو ااميید خودد رراا اازز ددست ندااددند ززيیراا کهھ مثل اابرااهھھھيیم منتظر شهھریی با بنيیادد هھھھستند کهھ ددرر آآنن عداالت ساکن 

شودد وو بانی وو ساززندهه ااشش خداا باشد. آآنن شهھر خيیالی نيیست. نبی آآنن رراا ددرر رروويیائی دديیدهه وو چنيین تعريیف ميیکند: "آآنگاهه ررووددخانهھ آآبب 

حيیاتت رراا کهھ مثل بلورر برقق می ززدد بهھ من نشانن دداادد. آآنن ررووددخانهھ اازز تخت خداا وو برهه سرچشمهھ گرفتهھ وو اازز ووسط خيیابانن شهھر می 

گذشت. ددرر هھھھر ططرفف ررووددخانهھ يیک ددررخت حيیاتت بودد کهھ سالی ددووااززددهه بارر ميیوهه می آآوورردد٬، هھھھر ماهه يیکبارر اازز برگگ اايین ددررختانن براایی 

ددررمانن ددرردد ملل ااستفاددهه ميیشد. دديیگر چيیزیی کهھ ملعونن شدهه باشد ددرر آآنن يیافت نخوااهھھھد شد" (مکاشفهھ 3-1:22). 

"آآنگاهه آآسمانی تاززهه وو ززميینی تاززهه دديیدمم. ززيیراا آآنن آآسمانن وو ززميین نخستيین ناپديید شدند وو دديیگر ددرريیائی ووجودد ندااشت. شهھر مقدسس 

يیعنی ااووررشليیم تاززهه رراا دديیدمم کهھ اازز آآسمانن اازز جانب خداا مانند عرووسی کهھ براایی شوهھھھرشش آآررااستهھ وو آآماددهه شدهه باشد بهھ ززيیر می آآمد. اازز 

تخت صداایی بلندیی شنيیدمم کهھ ميیگفت: ااکنونن خانهھ خداا ددرر ميیانن آآددميیانن ااست وو ااوو ددرر بيین آآنانن ساکن خوااهھھھد شد وو آآنانن قومم ااوو وو ااوو 

خداایی آآنانن خوااهھھھد بودد. ااوو هھھھر ااشکی رراا اازز چشمانن آآنهھا پاکک خوااهھھھد کردد. دديیگر اازز مرگگ وو غم وو گريیهھ وو ددرردد وو ررنج خبر نخوااهھھھد 

بودد٬، ززيیراا چيیزهھھھایی کهھنهھ ددرر گذشتهھ ااست" (مکاشفهھ 4-1:21). 

ددرر ززبانن باستانی اابرااهھھھيیم کلمهھ ااووررشليیم معنی "شهھر سالمت" ددااشت. بيیت االمقدسس کهھ اامرووزز ااووررشليیم ناميیدهه ميیشودد کمتر 

اازز هھھھر شهھر سالمت دديیگریی دديیدهه شدهه ااست. اامرووززهه سرباززاانن مسلح وو جنايیتکارراانن وو لشکر ددشمن وو هھھھرگونهھ ززحمت وو مکر ددرر آآنن 

شهھر مثل دديیگر شهھرهھھھایی ددنيیا مشاهھھھدهه ميیشودد. اايیمانداارراانن ووااقعی براایی اايین چنيین شهھریی تالشش نمی کنند. آآنهھا منتظر شهھریی هھھھستند 

کهھ سالمتی ووااقعی ددرر آآنن نهھفتهھ باشد. ااهھھھالی آآنن شهھر پاکک وو مهھربانند وو با اايیمانند. ددرر آآنن شهھر نهھ بيیماررستانن وو نهھ پليیس٬، نهھ سربازز 

وو نهھ ززنداانن پيیداا ميیشودد ززيیراا کهھ بهھ آآنهھا نيیاززیی نخوااهھھھد شد. ددااددگستریی وو ووکيیل٬، ددااررووخانهھ وو ددکتر ددرر آآنن ووجودد نخوااهھھھد ددااشت. ططبق 

رروواايیاتت کتب مقدسس اابرااهھھھيیم بهھ ددنبالل اايین چنيین شهھریی می گشت وو ما بهھ ااتفاقق ااوو می تواانيیم با فيیض خدااووند ووااررثث آآنن شهھر شويیم. 

!
!
!
!

!
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اامتحانن ددررسس هھھھفتم 

!
بيیت االمقدسس بهھ شهھر سالمتی معرووفف ااست وولی ررووززیی خوااهھھھد آآمد کهھ بهھ ااتفاقق تمامم شهھرهھھھایی ددنيیا منهھدمم شودد. 1.

علت آآنن اانهھداامم چهھ خوااهھھھد بودد؟ 

االف- عدمم ااططاعت اازز فرمانهھایی پرووررددگارر (  ) 

بب- چونن يیکی اازز شهھرهھھھایی قديیم ددنيیاست وو ددوواامم نداارردد (  ) 

جج-خدااووند نمی خوااهھھھد بيیش اازز تارريیخ معيینی ددوواامم ددااشتهھ باشد. (  ) 

!
يیک هھھھفتهھ ووااقعی چند مدتت نبویی رراا بيیانن می کند؟ 2.

االف- هھھھفت ررووزز (  ) 

بب- هھھھفت هھھھفتهھ (  ) 

جج- هھھھفت سالل (  ) 

!
ططبق نبوتت دداانيیالل نبی کهھ ددرر سالل 457 قبل اازز ميیالددیی شرووعع شد٬، ظظهھورر مسيیح ررئيیس٬، بنا بودد ددرر چهھ سالی 3.

اانجامم گيیردد؟ 

االف- ددرر سالل 27 ميیالددیی (  ) 

بب- ددرر سالل 31 ميیالددیی (  ) 

جج- ددرر سالل 34 ميیالددیی (  ) 
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!
کدااميین اازز جمالتت ذذيیل ددررست ااست؟ 4.

االف- حضرتت اابرااهھھھيیم ددرر قيید حيیاتت خودد ووااررثث شهھر ااووررشليیم گردديید. (  ) 

بب- کسانی کهھ بهھ اايین ددنيیا وو گناهھھھانن وو لذااتت آآنن ررااضی هھھھستند ددنيیایی جديید رراا نخوااهھھھند دديید. (  ) 

جج- ططبق ووعدهه هھھھائی کهھ بهھ اابرااهھھھيیم ددااددهه شد تمامم مؤمنيین ووااقعی ووااررثث ددنيیایی جديید خوااهھھھند شد. (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!  49



ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٨۸
آآمدنيیهھایی جهھانی 

!
!
!
!
!
!
!
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آآمدنيیهھایی جهھانی 

ددرر اايین ددررسس می خوااهھھھيیم پيیش گوئی هھھھایی ممالکی رراا کهھ خدااووند توسط اانبيیاء آآشکارر نموددهه ااست مالحظهھ کنيیم. قاددرر کل آآيیندهه رراا براایی 

ما بيیانن نموددهه ااست. 

ووقتی کهھ نبوتهھایی ووقايیع آآيیندهه يیکی پس اازز دديیگریی اانجامم می گيیردد وو جزئی اازز تارريیخ ددرر می آآيید صحت وو ددررستی پيیشگوئی هھھھا معلومم 

می شودد. با مطالعهھ نبوتهھا معنی ووقايیع تارريیخی آآشکاررتر می گرددند وو خواانندهه رراا اازز ررووشی کهھ خدااووند ممالک رراا ددرر نقشهھ اابدیی خودد هھھھداايیت 

می کند مطمئن می ساززدد. نبوتهھایی اانبيیا ررااجع بهھ قرنن بيیستم ما رراا کمک می کند کهھ علل نامرئی وو ووقايیع نهھفتهھ رراا ددررکک کرددهه منتظر وو آآماددهه 

بحراانن عظيیم بعدیی بشويیم. نگاهھھھی بهھ گذشتهھ بيیفکنيیم. 

بابل قديیم 1.

ددرر سمت جنوبی شهھر بغداادد خراابهھ هھھھایی معرووفف شهھر قديیمی ووجودد دداارردد. هھھھزاارر وو ددوويیست سالل قبل اازز هھھھجرتت ااسالمم بابل 

مرکز وو پايیتخت ددنيیا بودد. ااسم شهھر "بابل" بهھ معنی بابب يیا ددررووااززهه "االل" يیا هللا بودد. ااهھھھالی آآنن٬، شهھرشانن رراا ددررووااززهه بهھشت می 

پندااشتند. قدررتت وو شوکت وو تواانائی وو دداارراائی آآنن شهھرتت جهھانی ددااشت. پاددشاهھھھانن ددنيیا باجج خودد رراا مرتبا بهھ خزاائن بابل می 

پرددااختند وو مالل االتجاررهه جهھانن اازز ددررووااززهه هھھھايیش وواارردد وو خاررجج می شد وو ددرر نتيیجهھ رروواابط ااقتصاددیی آآنانن بانکهھایی معتبریی ددرر نقاطط 

مختلف ددووررددست تأسيیس شدند. رريیاضيیاتت وو ستاررهه شناسی ددرر مدااررسس وو معابد آآنن تدرريیس می شد. ددرر ددنيیایی آآنن ززمانن٬، بت پرستی 

بابل مورردد تقليید جهھانيیانن قراارر ميیگرفت وو حتی تا ددوورراانن ما آآثارر آآنن عقايید دديینی پوچچ وو باططل باقی ماندهه ااست. ممکن نيیست با 

باززدديید مختصریی اازز خراابهھ هھھھایی بابل کسی بزررگی وو ززيیبائی قديیم آآنن شهھر رراا متوجهھ نشودد. 

هھھھنگامی کهھ بابل بهھ ااووجج قدررتت ررسيیدهه بودد ااررميیأ نبی ددررباررهه آآيیندهه ااشش چنيین پيیش گوئی کردد: "وو بابل بهھ تلهھا وو مسکن شغالهھا 

وو محل ددهھھھشت وو مسخرهه مبدلل شدهه ااحدیی ددرر آآنن ساکن نخوااهھھھد شد" (ااررميیأ 37:51). 

خراابهھ هھھھایی شهھر بابل بهھ ددررستی نبوتت گوااهھھھی می ددهھھھند. بر دديیوااررهھھھایی خيیابانهھایی بابل عکسهھا وو سمبلهھایی قدررتت سيیاسی وو 

شهھرتت دديینی ااهھھھالی بابل نقش بستهھ بوددند. ددرر قسمتهھایی مختلف جانورراانن متعدددیی کهھ ددرر يیک کارريیکاتورر جمع شدهه ااند٬، ما رراا اازز 

نبوتهھایی دداانيیالل نبی کهھ ددرر خيیابانهھایی بابل قدمم می ززدد آآگاهه ميیکند. وویی آآيیندهه ددنيیا رراا ددرر سمبلهھایی جانورراانن گوناگونن پيیشگوئی نمودد. 

وویی آآيیندهه ددنيیا رراا ددرر سمبل هھھھایی جانورراانن گوناگونن پيیش گوئی نمودد. وویی آآيیندهه بيیش اازز ددوو هھھھزاارر وو پانصد سالل رراا ددرر ررؤؤيیا دديیدهه وو 
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ااووضاعع قرنن بيیستم رراا بيیانن کردد. تمامم ووقايیعی رراا کهھ ددرر بيین اايین بيیست وو پنج قرنن بنا بودد ووااقع شودد نبوتت کردد. دداانيیالل آآيیندهه رراا اازز 

خودد نداانست بلکهھ خدااووند رراا عاررفف کل شناختهھ می گويید: "پس دداانيیالل خداایی آآسمانهھا رراا متباررکک خوااند وو دداانيیالل متکلم شدهه گفت ااسم 

خداا تا اابدااالبادد متباررکک بادد ززيیراا کهھ حکمت وو تواانائی اازز آآنن وویی ااست" (دداانيیالل 20:2وو21). 

خدااووند کهھ پاددشاهھھھانن رراا منصوبب وو ممالک رراا مضمحل ميیداارردد آآمد وو ررفت کشوررهھھھایی جهھانن رراا اازز ززمانن دداانيیالل تا بهھ اامرووزز 

توضيیح دداادد. ررؤؤيیا اازز اايین قراارر ااست: "شبگاهھھھانن ددرر عالم ررؤؤيیا شدهه دديیدمم کهھ ناگاهه چهھارر بادد آآسمانن بر رروویی ددرريیایی عظيیم 

تاختند" (دداانيیالل 2:7). 

ددرر ااصطالحح نبویی باددهھھھا بهھ جنگ وو جداالل بيین کشوررهھھھا تعبيیر شدهه ااند وو چونن چهھارر بادد آآسمانن بر رروویی ددرريیایی عظيیم تاختند 

معلومم می شودد کهھ جنگهھایی مذکورر چونن چهھارر جهھت قطب نما جهھانگيیر وو بيین االمللی خوااهھھھند بودد. 

ددرريیا "نشانهھ قومهھا وو جمعيیت هھھھا وو ملتهھا وو ززبانهھا ميیباشند" (مکاشفهھ 15:17). اازز ددرريیایی متالططم کهھ نشانن يیا سمبل جمعيیتهھایی 

جهھانن وو ملتهھایی ددنيیا می باشند چهھارر ووحش معنویی بيیروونن آآمدند. "وو چهھارر ووحش بزررگگ کهھ مخالف يیکديیگر بوددند اازز ددرريیا بيیروونن 

آآمدند" (دداانيیالل 3:7). خودد دداانيیالل معنی اايین ووحوشش رراا تفسيیر ميیکند: "ووحش چهھاررمم سلطنت چهھاررميین بر ززميین خوااهھھھد بودد وو 

مخالف هھھھمهھ سلطنتهھا خوااهھھھد بودد وو تمامی جهھانن رراا خوااهھھھد خورردد وو آآنراا پايیمالل نموددهه پاررهه پاررهه خوااهھھھد کردد" (دداانيیالل 23:7). بنابراايین 

چهھارر ووحش نامبرددهه عالمت يیا سمبل چهھارر مملکت می باشند. 

!
چهھارر اامپرااططورریی هھھھایی جهھانی 2.

ووحش ااوولل مانند شيیر بودد وولی ددوو بالل عقابب هھھھم ددااشت: "ااوولل آآنهھا مثل شيیر بودد وو بالهھایی عقابب ددااشت وو من نظر کرددمم تا 

بالهھايیش کندهه گردديید وو ااوو اازز ززميین برددااشتهھ شدهه بر پايیهھایی خودد مثل اانسانن قراارر ددااددهه گشت وو ددلل اانسانن بهھ ااوو ددااددهه شد" (دداانيیالل 4:7). 

شيیر سمبل قدررتت وو مقامم ملوکانهھ ااست. ددوو بالل عقابب حاکيیست اازز سرعتی کهھ بابل ددنيیا رراا فتح کردد. اامرووزز ااگر اازز خراابهھ هھھھایی 

بابل دديیدنن کنيید می تواانيید مجسمهھ شيیریی کهھ اازز سنگ ترااشيیدهه شدهه وو اازز ززيیر آآووااررهھھھا بيیروونن آآووررددهه شدهه ااند مشاهھھھدهه کنيید. 
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ووحش ددوومم مانند خرسس ااست وو سهھ ددندهه ددرر ددهھھھانن خودد ااست: "وو اايینک ووحش ددوومم دديیگر مثل خرسس بودد وو بر يیک ططرفف خودد 

بلند شد وو ددرر ددهھھھانش ددرر ميیانن ددنداانهھايیش سهھ ددندهه بودد وو وویی رراا چنيین گفتند برخيیز وو گوشت بسيیارر بخورر" (دداانيیالل 5:7). 

خرسس مذکورر کهھ بر يیک ططرفف خودد بلند شد بهھ کشورر مادد وو فاررسس کهھ تحت لشکرکشی پاددشاهھھھانن هھھھخامنشی٬، کلداانيیانن وو 

بابليیانن رراا تسخيیر کرددند وو بر ددنيیا مسلط شدند ااشاررهه می کند. ددرر ضمن فاررسس دديیرتر اازز مادديیانن مقتدرر شد بر آآنانن ااستيیال يیافتند کهھ 

آآثارر تخت جمشيید فاررسس خودد بر آآنن گوااهھھھست. 

ووحش سومم پلنگ دداارراایی چهھارر بالل وو چهھارر سر بودد: "بعد اازز آآنن نگريیستم وو اايینک دديیگریی مثل پلنگ بودد کهھ بر پشتش چهھارر 

بالل مرغغ ددااشت وو اايین ووحش چهھارر سر ددااشت وو سلطنت بهھ ااوو ددااددهه شد" (دداانيیالل 6:7). 

پلنگ يیکی اازز سريیعتريین جانوررهھھھا ميیباشد وولی اايین جانورر بهھ ااضافهھ آآنن چهھارر بالل عقابب نيیز ددااشت. ووحش سومم عالمت 

ااسکندرر کبيیر بودد کهھ ددرر سن 33 سالگی ددنيیا رراا ززيیر سلطهھ خودد ددررآآووررددهه بودد وو ددرر عنفواانن جواانی ددرر نتيیجهھ اافرااطط ددرر ااستعمالل 

نوشابهھ االکلی ضمن تعميیر وو بنایی مجددد شهھر بابل ددررگذشت. ددنيیا رراا فتح کردد وولی نتواانست بر شهھوتت خودد فاتح شودد. چهھارر سر 

پلنگ بهھ چهھارر ااررتش ااسکندرر ااشاررهه ميیکنند کهھ پس اازز ووفاتش اافسراانن ااررشد ااررتش ااسکندرر کبيیر کشورر پهھناوورر ااوو رراا بيین خودد 

تقسيیم کرددند. 

ووحش چهھاررمم هھھھولناکک وو مهھيیب وو ووحشت آآوورر بودد: "بعد اازز آآنن ددرر ررؤؤيیایی شب نظر کرددمم وو اايینک ووحش چهھاررمم کهھ هھھھولناکک وو 

مهھيیب وو بسيیارر ززووررآآوورر بودد وو ددنداانهھایی بزررگگ آآهھھھنيین ددااشت وو باقی ماندهه رراا می خورردد وو پاررهه پاررهه می کردد وو بهھ پايیهھایی خويیش 

پايیمالل می نمودد وو مخالف هھھھمهھ ووحوشش کهھ قبل اازز ااوو بوددند بودد وو ددهه شاخخ ددااشت" (دداانيیالل 7:7). 

ووحش چهھاررمم سمبل کشورر رروومم بودد کهھ ددشمنانش رراا بهھ ززيیر اافکند وو مخالفيین خودد رراا پايیمالل نمودد. رروومم مدتت شش قرنن 

حکمفرمایی ددنيیا بوددهه مرددمم رراا با عصایی آآهھھھنيین خودد ااددااررهه می کردد. لژيیونهھایی رروومم اازز مرززهھھھایی اايیراانن تا جزاائر بريیتانيیا رراا ددرر ززيیر 

فرمانن خودد ددااشتند. مالحظهھ کنيید کهھ ووحش چهھاررمم غيیر اازز سهھ ووحش قبلی بودد. ددهه شاخخ ددااشت. اايین ددهه شاخخ سمبل ددهه ممکلت بوددند 

کهھ بعد اازز شکست رروومم ددرر ااررووپا برپا شدند. 

!
يیک ملکوتت متحد جهھانی  3.
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ددررکک نبوتهھایی چهھاررگانهھ فوقق (بابل٬، مادد وو فاررسس٬، يیونانن وو رروومم) ززميینهھ تفاهھھھم ااووضاعع اامرووززهه رراا فرااهھھھم می کند. چونن 

عالميیانن بهھ ططورر عمومم ددست پرووررددگارر رراا نمی بيینند٬، ددرر ااثر سؤ تفاهھھھماتت اازز محبت وو قدررتت االهھی غافل شدهه صعودد وو نزوولل ممالک 

رراا ددليیل بر هھھھرجج وو مرجج وو تقديیر می پندااررند ددرر صوررتی کهھ ااوو ررهھھھبر وو نگهھدااررندهه هھھھمهھ می باشد. خدااووند آآيیندهه جهھانن رراا توسط اانبيیا 

پيیش گوئی کرددهه تا اايیمانداارراانن آآنن رراا خوااندهه اازز پيیش آآمدهھھھایی جهھانن مسبوقق شدهه وو ناااميید نشوند. ددرر نهھايیت مؤمنيین بهھ خدااووند اازز 

تابعيین ملکوتت سماوویی خوااهھھھند شد. آآنن اافراادد اازز يیک ملت وو يیک کشورر وو يیک اامت نخوااهھھھند بودد بلکهھ برگزيیدهه هھھھائی اازز هھھھر اامت وو 

قبيیلهھ وو ززبانن وو قومم خوااهھھھند بودد. ووجهھ مشخص آآنانن ووفادداارریی بهھ خدااووند وو ااططاعت اازز فرمانهھایی پرووررددگارر خوااهھھھد بودد. 

دداانيیالل نبی ررااجع بداانن ملکوتت وو بهھرهه بردداارراانن اازز آآنن می نويیسد: "وو ددرر ررؤؤيیایی شب نگريیستم وو اايینک مثل پسر اانسانن با 

اابرهھھھایی آآسمانن آآمد وو نزدد قديیم اااليیامم ررسيید وو ااوو رراا بهھ حضورر وویی آآووررددند وو سلطنت وو جاللل ملکوتت بهھ ااوو ددااددهه شد تا جميیع قومهھا وو 

اامتهھا وو ززبانهھا ااوو رراا خدمت نمايیند. سلطنت ااوو سلطنت جاوودداانی وو بی ززوواالل ااست وو ملکوتت ااوو ززاايیل نخوااهھھھد شد" (دداانيیالل 13:7وو14). 

ملکوتت اابدیی ددرر ززمانن ظظهھورر ثانویی مسيیح برپا خوااهھھھد شد. ددرر آآنن ررووزز شريیراانن نابودد شدهه مرددگانن عاددلل اازز قبرهھھھایی خودد 

قيیامم خوااهھھھند نمودد. آآيیا "پسر اانسانن" کيیست؟ اانجيیل عيیسی  رراا "پسر اانسانن" می خوااند.  

اايیمانداارراانن بهھ کالمم نبویی خدااووند بهھ اانتظارر آآنن ررووززیی کهھ سالمتی وو عداالت اابدیی فراا ررسد می باشند- آآنن ررووززیی رراا کهھ مسيیح 

بيیايید وو غم وو غصهھ رراا نابودد کند. ددررباررهه آآنن ررووزز چنيین آآمدهه ااست: "ااوو هھھھر شکی رراا اازز چشمانن آآنهھا پاکک خوااهھھھد کردد دديیگر اازز مرگگ 

وو غم وو گريیهھ وو ددرردد وو ررنج خبریی نخوااهھھھد بودد٬، ززيیراا چيیزهھھھایی کهھنهھ ددررگذشتهھ ااست" (مکاشفهھ 4:21). 

آآيیهھ فوقق می گويید کهھ قبل اازز ززاائل شدنن کشوررهھھھایی جهھانن بر ووضع اافراادد ددااوورریی خوااهھھھد شد. خدااووند قبل اازز آآنن ررووزز نسبت بهھ 

هھھھر کداامم تصميیم قطعی گرفتهھ وو هھھھيیچ کس دديیگر نخوااهھھھد تواانست تصميیم خودد يیا خداا رراا تغيیيیر ددهھھھد. اامرووزز فرصت توبهھ وو ااصالحح 

ااست. فقط بهھ کسانی کهھ اايیمانن ددااررند وو مواافق آآنن اايیمانن ززندگی ميیکنند وو ااوواامر پرووررددگارر رراا ااططاعت می نمايیند ااجاززهه ددخولل بهھ 

فرددووسس ددااددهه خوااهھھھد شد. 

شخصی سؤاالل ميیکند آآيیا حقيیقتا ممکن ااست چنيین آآيیهھ اایی عملی باشد؟ جواابب اايین سؤاالل تنهھا ددرر نبوتت پيیداا می شودد. آآنچهھ 

اانبيیا گفتند بهھ ووقوعع پيیوست وو هھھھم ااکنونن آآيیندهه ددرر ددست خدااووند ااست. ووظظيیفهھ ما آآنن ااست کهھ آآماددهه باشيیم. سزااوواارر ااست کتب مقدسس 
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رراا مطالعهھ کنيیم تا جایی ما ددرر عالم تغيیيیرپذيیر وو فانی براایی ما معلومم شودد. ااوو کهھ ممکلتهھایی ددوورراانهھایی گذشتهھ رراا هھھھداايیت کردد حاضر 

ااست اافراادد رراا بهھ ررااهه ررااست هھھھداايیت نمايید.  

ااختيیارر ددرر ددست خودد اانسانن ااست ززيیراا کهھ حتی خدااووند هھھھم ددرر اامورر دديینی کسی رراا مجبورر نمی کند. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس هھھھشتم 

ططبق نبوتت دداانيیالل نبی کداامم شهھر بنا بودد منهھدمم گردددد؟ 1.

االف- ااووررشليیم (  ) 

بب- بابل (  ) 

جج- ااشقلونن (  ) 

دد- صيیدوونن  (  )

   

دداانيیالل نبی چهھارر مملکت جهھانی رراا پيیش گوئی کردد. کدااميیک اازز کشوررهھھھایی ذذيیل بوددند؟ 2.

االف- بابل (  ) 

بب- مادد وو فاررسس (  ) 

جج- يیونانن (  ) 

دد- آآلمانن (  ) 

!
نتيیجهھ باززگشت ناجی بهھ اايین ددنيیا چهھ خوااهھھھد بودد؟ 3.

االف- مومنيین ااوو تابعيین ملکوتت سماوویی خوااهھھھند شد. (  ) 

بب- سالمتی وو عداالت اابدیی برقراارر خوااهھھھد شد. (  ) 

جج- هھھھر ااشکی اازز چشمانن نجاتت يیافتگانن پاکک خوااهھھھد شد. (  ) 
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دد- دديیگر اازز مرگگ وو غم وو گريیهھ وو ددرردد وو ررنج ااثریی نخوااهھھھد بودد. (  )

  

!
خوشبختانن وو شاددمانانن ددرر آآنن ررووزز چهھ ااشخاصی خوااهھھھند بودد؟ 4.

االف- تمامی ذذرريیت اابرااهھھھيیم اازز نسل ااسحق (  ) 

بب- تمامی ذذرريیت اابرااهھھھيیم اازز نسل ااسماعيیل (  ) 

جج- تمامی اايیمانداارراانن باووفا ااگر چهھ اازز نسل اابرااهھھھيیم باشند يیا خيیر. (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٩۹
نبوتهھایی ررااجع بهھ قرنن بيیستم 

!
!
!
!
!
!
!
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نبوتهھا ررااجع بهھ قرنن بيیستم 

کشتی نوساززیی بهھ نامم "شهھبانویی بارر نبی" براایی تحويیل بهھ صاحبانن جديید خودد آآماددهه ميیشد. کاررگراانن تمامم شب مشغولل کارر بوددهه غفلتا 

کشتی رراا ددرر ددندهه گذااشتهھ بوددند وو بهھ خانهھ هھھھایی خودد ررفتند. صبح ررووزز بيیست وو پنجم ااووتت 1966 کهھ گرووهه تاززهه اایی براایی کارر آآمدند وو 

موتوررهھھھا رراا براایی آآززمايیش ررووشن کرددند کشتی اازز ااسکلهھ خودد خاررجج شد وو بدوونن کاپيیتانن وو ملواانن آآرراامم آآرراامم شرووعع بهھ جلو ررفتن کردد. چند 

ددقيیقهھ گذشت وو يیکی اازز کاررگراانن متوجهھ خطر شد با کمالل شهھامت وو سرعت لنگریی رراا بهھ آآبب ااندااخت وو کشتی ددوويیست وو پنجاهه ميیليیونن ددالرریی 

رراا اازز تصاددفف حتمی بازز ددااشت. 

اامرووزز ددنيیایی متمدنن ما بهھ تمامم ااخترااعاتت مدررنن وو ووسائل تکنولوژژیی جديید مجهھز شدهه مثل "شهھباززیی باررنبی" بدوونن کاپيیتانن وو ملواانن 

بهھ سویی فنا می شتابد. سرنشيینانن هھھھم اازز خطرااتی کهھ ددرر پيیش ااست غافلند وو ددرر فکر آآنن نيیستند کهھ لنگریی براایی نجاتت خودد بهھ آآبب ااندااززند. 

علما وو فالسفهھ٬، سيیاستمداارراانن وو ررؤؤسایی کشوررهھھھا با اايین کهھ ددرر ررووشن تريین ددووررهه جهھانن ززندگی وو کارر می کنند نتواانستهھ ااند کشتی ددنيیا رراا اازز 

گردد آآبهھایی جنگ وو آآلوددگيیهھایی هھھھرجج وو مرجج برهھھھانند. نامبرددگانن ااتمهھا وو موشکهھایی قاررهه پيیما رراا ددرر فضا کنترلل می کنند وولی سر پيیرووززیی 

ااددااررهه ااحساساتت بشر رراا هھھھنوزز پيیداا نکرددهه ااند. با توسل بهھ سالحح نفرتت وو ططمع وو خوددخوااهھھھی ددرر جاددهه هھھھایی سريیع االسيیر خودد بی ووقفهھ جلو 

ميیرووند. 

آآنانی کهھ بهھ نبوتهھایی مقدسيین پی برددهه ااند بی خبر نيیستند کهھ ساعت بحراانی جهھانن ددرر پيیش ااست. پيیشگوئی هھھھایی پيیغمبراانن ددرر سر مقالهھ 

هھھھایی ررووززنامهھ هھھھا وو مجالتت منتشر ميیشوند. ووقوعع ززميین لرززهه هھھھا وو خونن رريیزيیهھا وو عوااررضض هھھھولناکک ررووززاانهھ چونن نداایی ووااضح می باشند کهھ 

می گويیند "فرصت ااصالحح کرددنن ااشکاالتت خودد رراا ددااشتيید وولی نتواانستيید موفق شويید- ووقت دداارردد تمامم می شودد". آآرریی بشر تحت نفوذذ 

ااهھھھريیمن اازز کشف عالجج مشکالتت جهھانن عاجز بوددهه ااست وو مرددمانن فريیادد وو نالهھ هھھھایی ررنجديیدهه خودد رراا بهھ آآسمانن ميیرسانند. آآسمانن هھھھم اازز 

فريیادد آآنانن بی خبر نيیست بلکهھ بهھ ززووددیی خدااووند ططبق نقشهھ اابدیی خودد ووضع ررقت بارر ررنجديیدگانن رراا عالجج خوااهھھھد نمودد. باززگشت ثانویی 

عيیسی مسيیح وو ررفع ذذلت وو بدبختی هھھھایی بشر نزدديیک ااست. آآررززوویی مرددمم اايین ااست وولی چهھ ددليیلی ووجودد دداارردد کهھ آآنن ررووزز قريیب االوقوعع 

باشد؟ 

شاگردداانن مسيیح اازز ااوو سؤاالل کرددند: "کی اايین اامورر ووااقع خوااهھھھد شد؟ وو نشانهھ آآمدنن تو وو ررسيیدنن آآخر ززمانن چهھ خوااهھھھد بودد؟" (متی 3:24). 

ددرر جواابب اايین پرسش وویی فرمودد: "اازز ددررخت اانجيیر ددررسس بگيیريید: ووقتی شاخهھ هھھھايیش سبز وو شادداابب ميیشوند وو برگگ می آآووررند٬، می دداانيید کهھ 

تابستانن نزدديیک ااست. بهھ هھھھمانن ططريیق ووقوعع اايین چيیزهھھھا رراا ببيینيید مطمئن باشيید کهھ نزدديیک بلکهھ ددرر آآستانهھ ددرر ااست" (مرقس 28:13وو29). 
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سپس منظورر اازز "اايین چيیزهھھھا" رراا بيیانن کردد وو ااووضاعع ددنيیا رراا قبل اازز فراا ررسيیدنن ررووزز آآخر توضيیح دداادد. 

ددنيیایی مضطربب 1.

ااغتشاشاتت وو بحراانهھایی جهھانی ررؤؤسایی ممالک رراا پی ددرر پی ددرر حيیرتت می ااندااززند. مسيیح گفت: "آآددميیانن اازز ووحشت تصورر 

آآنچهھ بر سر ددنيیا خوااهھھھد آآمد٬، اازز هھھھوشش خوااهھھھند ررفت وو قدررتهھایی آآسمانی بهھ لرززهه خوااهھھھند اافتادد" (لوقا 26:21). 

بسيیارریی اازز سيیاستمدااررنن ددچارر غصهھ وو ااعرااضض می شوند وو اايین يیکی اازز عالمتهھایی نزدديیک شدنن آآخر ددنيیا می باشد. مسيیح 

ااضافهھ کردد کهھ: "ززمانی می آآيید کهھ شما صداایی جنگهھا رراا اازز نزدديیک وو ااخبارر مربوطط بهھ جنگ ددرر جاهھھھایی ددوورر رراا خوااهھھھيید شنيید. 

هھھھرااسانن نشويید٬، چنيین ووقايیعی بايید ررخخ ددهھھھد ااما پايیانن کارر هھھھنوزز نرسيیدهه ااست ززيیراا ملتی با ملت دديیگر وو ددوولتی با ددوولت دديیگر جنگ 

خوااهھھھد کردد وو قحطی هھھھا وو ززميین لرززهه هھھھا ددرر هھھھمهھ جا پديید خوااهھھھد آآمد"(متی 6:24وو7). 

ااگرچهھ ددرر هھھھر ددووررهه اایی اازز اايین ددنيیا گرفتارر جنگ وو ستيیز بوددهه وولی هھھھيیچ گاهه شدتت آآنن بهھ ااندااززهه اامرووزز نرسيیدهه ااست. ززدد وو 

خوررددهھھھایی بيین ملل ددرر نيیمهھ ددوومم قرنن بيیستم ااووجج گرفتهھ ااست٬، بنابراايین ثبت نامم ددرر کتابب حيیاتت براایی اايیمانداارراانن ووااجب ااست. آآنانن 

نيیاززیی بهھ ترسس وو نگراانی ندااررند چراا کهھ براایی ررستگارریی ددرر ررووزز باززپسيین حاضرند. 

جنگهھا عالمت ررووززهھھھائيیست کهھ ما ددرر آآنن ززندگی می کنيیم. توأأمم با اايین ااحواالل بزررگانن معرووفی هھھھستند کهھ براایی صلح بيین االمللی 

نقشهھ می کشند. نبی فرمودد: 

"ااما اایی برااددرراانن٬، الززمم نيیست کهھ من ددررباررهه ززمانن وو تارريیخ ووقوعع اايین اامورر چيیزیی براایی شما بنويیسيیم٬، ززيیراا شما خوبب ميیداانيید 

کهھ ررووزز خدااووند مانند ددززددیی کهھ ددرر شب می آآيید فراا خوااهھھھد ررسيید. ددرر آآنن هھھھنگامم کهھ مرددمم اازز صلح وو اامنيیت خودد تعريیف می کنند 

هھھھالکت ناگهھانی مثل ددرردد ززاايیمانن بهھ اايیشانن وواارردد خوااهھھھد شد وو بهھ هھھھيیچ ووجهھ جانن سالم بهھ ددرر نخوااهھھھند بردد"(ااوولل تسالونيیکيیانن3-1:5). 

اايین نبوتت ما رراا بهھ يیادد کنفراانس صلح هھھھلسيینکی می ااندااززدد کهھ ددرر ماهه ااووتت 1975 تشکيیل شد. ددرر آآنن جلسهھ ررؤؤسا وو 

نمايیندگانن تقريیبا چهھل کشورر مهھم جهھانن قرااررددااددیی رراا اامضا کرددند کهھ اازز صلح صحبت ميیکردد وو کوششهھایی فرااوواانی رراا مبذوولل می 

ددااررند وولی اازز برقراارر کرددنن صلح وو آآرراامش ددرر جهھانن عاجزند. فردد مؤمن نبايید بهھ فعاليیتهھایی صلح ططلبانهھ اانسانن ااططميینانن ددااشتهھ 

باشد بلکهھ بايید بهھ نقشهھ صلح پرووررددگارر کهھ بهھ توفيیق خوااهھھھد اانجاميید پناهه ببردد. 
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ددرر ووااقع صلح باططنی بر صلح خاررجی مقدمم ااست چراا کهھ صلح باططنی با ووجداانن پاکک وو حسابب صافف نسبت بهھ خدااووند وو 

هھھھمنوعانن خودد ااخذ می شودد. بشر اازز صلح صحبت می کند وو ددرر عيین حالل تدااررکک سرسامم آآوورریی براایی جنگ می بيیند. يیوئيیل نبی 

گفت: "اايین رراا ددرر ميیانن اامتهھا نداا کنيید: تدااررکک جنگ بيینيید وو جبارراانن رراا براانگيیزاانيید. تمامی مردداانن جنگی نزدديیک شدهه برآآيیند. 

گاووآآهھھھنهھایی خودد رراا براایی شمشيیرهھھھا وو ااررهه هھھھایی خويیش رراا براایی نيیزهه هھھھا خورردد کنيید وو مردد ضعيیف گويید من قویی هھھھستم" (يیوئيیل 

9:3وو10). 

عالمتهھا ددرر عالم ططبيیعی 2.

گسترشش علم اامتيیاززااتت عظيیمی بهھ اانسانن ددااددهه ااست٬، وولی براایی بهھبودد ووضع بشر تکميیل نشدهه ااست. براایی مثالل قدررتت ااتم رراا 

متذکر ميیشويیم. با ااستفاددهه اازز نيیرووهھھھایی برقق وو توليید اانرژژیی آآنن ممکن ااست برقق کاررخانهھ هھھھا وو بيیماررستانهھا وو منزلهھا تأميین شودد٬، 

منتهھی بشر بهھ آآنن چيیزهھھھا ررااضی نشدهه وو نيیروویی ااتم رراا براایی ساختن بمب هھھھایی مخربب بکارر گرفت. 

اانسانن تا قرنن بيیستم ددرر هھھھيیچ ددووررهه اایی براايیش ممکن نبودد کهھ تمامم ددنيیا رراا تهھديید کند يیا فضا رراا آآلوددهه ساززدد وو بشر رراا با 

ااخترااعاتت خودد اازز بيین ببردد. بدیی اايین موضوعع بايید مؤمن رراا بيیداارر ساززدد ززيیراا "ملتهھا خشمگيین شدند. ررووزز خشم تو ررسيیدهه ااست. 

ااکنونن ززمانن ددااوورریی مرددگانن ااست. ااکنونن ززمانن پاددااشش گرفتن خاددمانن تو يیعنی پيیامبراانن وو مقدسيین تو می باشد. کسانی کهھ اازز تو 

خوفف ددااررند چهھ کوچک وو چهھ بزررگگ. ززمانن آآنن ررسيیدهه ااست کهھ کسانی کهھ ززميین رراا تباهه می ساززند اازز بيین ببریی" (مکاشفهھ 18:11). 

جمعيیت ززميین بهھ سرعت غيیر قابل ووصفی رروو بهھ ااززدديیادد ااست. ميیليیونهھا نفر هھھھر شب گرسنهھ بهھ خواابب می ررووند وو تهھيیهھ غذاایی 

کافی براایی مرددمم اازز مسائل مهھم جهھانی شدهه ااست. هھھھر ددقيیقهھ شب وو ررووزز هھھھجدهه بچهھ بيین يیک تا پنج سالهھ اازز گرسنگی می ميیرند. 

کشوررهھھھایی نيیروومند وو بزررگگ ميیليیونهھا تن گندمم وو فرآآووررددهه هھھھایی کشاووررززیی رراا بهھ سايیر کشوررهھھھا می فرستند تا اازز گرسنگی وو قحطی 

ددرر دديیگر نقاطط جلوگيیریی کنند. هھھھميین ااووضاعع ددرر مد نظر مسيیح بودد. وویی گفت: "ززيیراا ملتی با ملت دديیگر وو ددوولتی با ددوولت دديیگر 

جنگ خوااهھھھد کردد وو قحطی هھھھا وو ززميین لرززهه هھھھا ددرر هھھھمهھ جا پديید خوااهھھھد آآمد"(متی 7:24). تکراارر ووقوعع اايین عوااررضض ما رراا اازز 

نزدديیک باززگشت ااوو مطمئن می ساززدد. 

يیکی دديیگر اازز مسائلی کهھ مسيیح ددرر نبوتت فوقق پيیش گوئی نمودد برووزز ززميین لرززهه ااست. ززلزلهھ هھھھائی کهھ ددرر صد وو پنجاهه سالل 

ااخيیر ااتفاقق اافتاددهه بيیشتر اازز تمامم ززلزلهھ هھھھایی جهھانن قبل اازز آآنن بوددند. ززميین لرززهه پرتقالل ددرر سالل 1755 اابتداایی سلسلهھ ززلزلهھ هھھھائی 
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بودد کهھ مرتبا اازز آآنن ووقت تا بهھ اامرووزز سالل بهھ سالل ززيیاددتر شدند. فهھرست آآمارر ززلزلهھ هھھھایی بيیست قرنن ااخيیر ددرر صفحاتت بعدیی اايین 

ددررسس قيید شدهه ااند. توجهھ کنيید کهھ بهھ ططورر متوسط تعداادد ززلزلهھ هھھھایی نهھ قرنن ااوولل بعد اازز مسيیح بيین يیاززددهه وو ددووااززددهه ززلزلهھ بودد. اازز 

قرنن ددهھھھم تا پانزددهھھھم کم کم تعداادد آآنهھا ززيیادد شدهه بهھ 176 ررسيید. قرنن نوززددهھھھم 2138 ززلزلهھ شديید قسمتهھایی مختلف ددنيیا رراا بهھ لرززهه 

ددرر آآوورردد. وولی ااکنونن هھھھر سالل ددرر حدوودد سی هھھھزاارر ززميین لرززهه ددنيیا رراا می لرززااند. ددرر ططی صد سالل ااخيیر ددهھھھهھا ززلزلهھ صدهھھھا هھھھزاارر نفر 

رراا اازز بيین برددهه وو ميیليیاررددهھھھا ددالرر خساررتت بهھ بارر آآووررددهه ااند. ووقوعع اايین حوااددثث ااشخاصص هھھھوشيیارر رراا اازز نزدديیکی ررووزز آآخرآآگاهه 

ميیساززدد. آآيیهھ دديیگریی علنا ميیگويید کهھ "ززميین لرززهه هھھھایی سخت پديید ميیآيید وو ددرر بسيیارریی اازز نقاطط خشکسالی وو بالهھھھا وو ددرر آآسمانن٬، 

عالمت هھھھایی ووحشت آآوورر وو شگفتيیهھایی بزررگگ دديیدهه خوااهھھھد شد"(لوقا 11:21). اايین ططورر بهھ نظر می ررسد کهھ پوست ددنيیا مانند کهھنهھ 

فرسوددهه شدهه اازز هھھھر ططرفف شکافف برددااشتهھ وو پاررهه ميیشودد. فشاررهھھھایی ددااخلی کرهه سبب اانفجاررااتت نامبرددهه ميیشوند. 

!
قرنن ااوولل 15 قرنن ددوومم 11 قرنن سومم 17 

 11 6 14 5 15 4

 59 9 35 8 19 7

 84 12 44 11 30 10

  176 15 139 14 112 13

 687 18 326 17 240 16

 128489 20 2138 19

ددرر جدوولل فوقق ااززدديیادد ووحشتناکک ززلزلهھ هھھھائی کهھ اازز سالل يیک ميیالددیی تا آآخر سالل 1976 ررخخ دداادد دديیدهه ميیشودد. 

!
عالماتت ددرر عالم ااجتماعی 3.
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جمع آآوورریی ثرووتت ددرر ددست ااقليیت مرددمم يیکی اازز عالماتت دديیگر ررووززهھھھایی آآخر ميیباشد. نبی ميیگويید: "شما حتی تا اايین ررووززهھھھایی 

آآخر هھھھم بهھ ااندووختن ثرووتت مشغوليید"(يیعقوبب 3:5). با آآنکهھ يیکی اازز مهھمتريین برنامهھ هھھھایی ااجتماعی ددوولتهھا ددرر جهھت ررفع فقر وو 

مسکنت می باشد بايید ااقراارر کردد کهھ مستمندترشدنن فقيیراانن توأأمم با کثرتت متموليین ررووزز بهھ ررووزز اافزاايیش پيیداا ميیکند. نزااعهھا وو 

برخوررددهھھھایی خونيین بيین کاررگراانن وو کاررفرمايیانن ددرر ررووززنامهھ هھھھا ااعالنن ميیشوند. ااصنافف حقوقق بيیشتر وو کارر کمتریی می خوااهھھھند. 

کشوررهھھھایی فقيیر ممالک ثرووتمند رراا مقصر دداانستهھ بهھ هھھھر ووسيیلهھ اایی بر مرددمم فشارر می آآووررند تا ميیزاانن ثرووتت بيین آآنانن مساوویی 

باشد. ااقتصادد بيین االمللی سبب ااختالفاتت وو جنگهھا بيین کشوررهھھھا می گردددد. 

مرددمم شهھرهھھھا وو ددهه هھھھا وو قصباتت پر جمعيیت آآسوددگی سابق خودد رراا اازز ددست ددااددهه ااند. مرددمم ددرر نتيیجهھ تبهھ کارریی وو خيیانت٬، 

ترسو وو نامطمئن شدهه ااند. گاهھھھی گزااررشش اايین ووقايیع رراا ررووززنامهھ هھھھا وو مجالتت ميیدهھھھند. جنايیتهھایی ااجتماعی اازز قبيیل ددززددیی وو کالهه 

بردداارریی وو جعل ااسنادد وو تقلب وو آآتش سوززیی وو خراابکارريیهھایی عمدیی وو غيیرهه هھھھمهھ ددليیل بر ددررستی پيیش گوئی پيیامبراانن خدااووند 

ميیباشند. 

"اايین رراا يیقيین بداانن کهھ ددرر اايیامم آآخر ررووززگارر سختی خوااهھھھد بودد ززيیراا آآددميیانن خوددخوااهه وو پولل پرست وو الفزنن وو مغروورر وو توهھھھيین 

کنندهه وو نسبت بهھ وواالديین نافرمانن وو ناسپاسس وو ناپاکک وو بی عاططفهھ وو بی ررحم وو اافترااززنن وو ناپرهھھھيیزکارر٬، ددررندهه خو٬، متنفر اازز نيیکی٬، 

خيیانتکارر٬، القيید وو خوددپسند خوااهھھھند بودد وو عيیاشی رراا بيیش اازز خداا ددووست خوااهھھھند ددااشت. ظظاهھھھراا خدااپرستند٬، وولی ووااقعيیت آآنن رراا اانکارر 

می نمايیند. اازز اايین ااشخاصص ددوورریی کن"(ددوومم تيیموتاووسس 5-1:3). 

آآيیهھ هھھھایی ااقتباسس شدهه باال نمودداارريیست اازز ااووضاعع ااجتماعی ررووززهھھھایی آآخر. عدمم اانضباطط ددرر خانهھ وو بی ااعتنائی نسبت بهھ 

قواانيین کشورریی وو چشم پوشی کلی اازز حق دديیگراانن هھھھمهھ جزوو ااخطاررااتت فراا ررسيیدنن ررووزز آآخر می باشند. مسيیح نيیز اافزوودد: "ززمانن 

ظظهھورر پسر اانسانن ددررست مانند ررووززگارر نوحح خوااهھھھد بودد. ددرر ررووززهھھھایی قبل اازز ططوفانن يیعنی تا ررووززیی کهھ نوحح بهھ ددااخل کشتی ررفت 

مرددمم می خوررددند وو می نوشيیدند وو ااززددووااجج ميیکرددند وو چيیزیی نمی فهھميیدند تا آآنکهھ سيیل آآمد وو هھھھمهھ رراا اازز بيین بردد. ظظهھورر پسر اانسانن 

نيیز هھھھميین ططورر خوااهھھھد بودد" (متی 39-37:24). 

اايین پيیش گوئی مسيیح ددرر ااووضاعع ااجتماعی اامرووززهه اانجامم می پذيیردد. اامرووززهه مرددمم براایی خدااپرستی ووقت ندااررند. خانوااددهه هھھھا 

اازز هھھھم پاشيیدهه ميیشوند وو ططالقق بهھ حد ااعالیی خودد ررسيیدهه ااست. ددرر نتيیجهھ٬، فرززنداانی بی تربيیت بارر آآمدهه بهھ سن بلوغغ می ررسند وو 
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خودد خوااهھھھانهھ آآبروویی خانوااددهه وو ناموسس ماددرریی رراا می برند وو سبب ررسواائی آآنانن ميیشوند. شخص فهھيیم معنی ااووضاعع رراا ددررکک 

خوااهھھھد کردد. 

!
4-پيیشرفتهھایی بی سابقهھ ددرر عالم علومم 

فرمانن خدااووند بهھ دداانيیالل نبی کهھ مزاارر وویی ددرر شوشش خوززستانن ااست اازز اايین قراارر بودد: "ااما تو اایی دداانيیالل کالمم رراا مخفی دداارر وو 

کتابب رراا تا ززمانن آآخر مهھر کن٬، بسيیارریی بهھ سرعت تردددد خوااهھھھند نمودد وو علم اافزووددهه خوااهھھھد گردديید" (دداانيیالل 4:12). گرچهھ ددرر اايیامم 

آآخر علم ترقی شگرفی نموددهه وولی ددررکک نبوتهھایی کتابب مقدسس مهھمتر اازز پيیشرفت علومم وو تکنولوژژیی ميیباشد٬، علی االخصوصص 

نبوتهھایی خودد حضرتت دداانيیالل کهھ تا ددووررهه خودد ما مبهھم وو تقريیبا پشت پرددهه ماندهه بوددند. فاشش کرددنن معنی نبوتهھایی دداانيیالل وو تفسيیر 

نموددنن آآنهھا قسمت مهھمی ااست اازز ددررکک تارريیخ شومم کرهه اانقالبی ززميین. مطالعهھ وو ددررکک آآنهھا اازز مهھمتريین ووظظائف بشر ميیباشد. 

ررسولل خدااووند می فرمايید: "ااما اایی برااددرراانن٬، شما ددرر تارريیکی نيیستيید کهھ آآنن ررووزز شما رراا مانند ددززدد غافلگيیر کند٬، ززيیراا هھھھمهھ شما 

فرززنداانن ررووشنائی وو ررووزز هھھھستيید. ما بهھ شب وو تارريیکی تعلق نداارريیم. پس ما نبايید مانند دديیگراانن ددرر خواابب باشيیم بلکهھ بايید بيیداارر وو 

هھھھوشيیارر باشيیم. شب ااست کهھ مرددمانن خواابب آآلودد می خواابند وو شب ااست کهھ مستانن مست می شوند ااما ما کهھ بهھ ررووزز تعلق دداارريیم بايید 

هھھھوشيیارر باشيیم وو اايیمانن وو محبت رراا مانند ززررهه بهھ سيینهھ ببنديیم وو ااميید نجاتت رراا مانند کالهه خودد بر سر بگذاارريیم" (ااوولل تسالونيیکيیانن 

 .(8-4:5

آآنکهھ ررووحح خودد رراا بهھ باکرهه اایی ددميید تا فرززندشش بهھ صوررتت اانسانن ددرر بيین اانسانهھا ززندگی کند بهھ ززووددیی ااوو رراا مجددداا خوااهھھھد 

فرستادد. باززگشت ااوو ااهھھھميیت غيیر قابل ووصفی دداارردد ززيیراا کهھ هھھھم ااکنونن ااوو بر ددست ررااست خداا قراارر گرفتهھ آآمدنش چونن آآمدنن خالصص 

کنندهه اایی خوااهھھھد بودد. 

!
!
!
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اامتحانن ددررسس نهھم 

!
ااووضاعع ددنيیایی کنونی دداالل بر چيیست؟ 1.

االف- بر آآنن کهھ ددنيیا ررووزز بهھ ررووزز دداارردد بهھتر می شودد.                (  ) 

بب- بر آآنن کهھ ددنيیا هھھھنوزز ددرر ددوورراانن جواانی خودد ااست وو اايین کهھ اانسانن با ااخترااعاتت عجيیب خودد ددوورراانن صلح وو آآرراامشی رراا 

بوجودد خوااهھھھد آآوورردد.                  

          (  )

جج- ااغتشاشاتت وو بحراانهھایی جهھانی٬، ززلزلهھ هھھھا٬، جنگهھا٬، کنفراانسهھایی صلح وو غيیرهه دداالل بر آآنن ااست کهھ ددنيیا بهھ پايیانن ميیرسد. 

 (  )

!
2- ااووضاعع ددنيیایی کنونی کداامم عصر دديیگریی اازز ددنيیا رراا يیاددآآوورریی می کند؟ 

االف- اايیامم حضرتت نوحح                    

 (  )   

                                                                                . د ن دد ر ی ب ر م هھ س نن ب د غغ ع ا رر ب اا دد و مم وو ح دد تت آآ ر ض هھ ح ی ک ن ا م - زز بب

 (  )

ی                                                                                                                       ن و ن نن ک ا هھ یی ج ا هھھھ زز وو ن رر يی ر خ - آآ جج

 (  )

!
3-کدااميین اازز عباررااتت ذذيیل عالماتت قطعی اازز آآخر ددنيیا هھھھستند؟ 
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ا                                                                                                                             هھ گ ن رر ج ا ب خ ا وو اا هھ گ ن - ج ف ل اا

 (  )

م                                                                                                                                    يی ظ ی ع گ ن نن ت ا م - زز بب

 (  )

ح                                                                                                                    ل یی ص ا هھ س ن اا ر ف ن تت وو ک ا ع ا م ت ج - اا جج

 (  )

ک                                                                                                      ل ا م ن م يی تت ب ا ش ا ش ت غ ٬، اا هھ ل ز ل ٬، زز ا ب ٬، وو ی ط ح - ق دد

 (  )

یی                                                                                           و يی ن یی دد ا ی هھھھ ش و رر خ ت دد يی ل و غ ش ٬، وو م ی ن ا س ف هھ ن هھ ب ج و - ت هه

 (  )

  

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 

 ١۱٠۰
مسيیح وو توررااتت موسی 

!
!
!
!
!
!
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مسيیح وو توررااتت موسی 

بسيیارریی تصورر ميیکنند توررااتت فقط بهھ حضرتت موسی تعلق دداارردد وو موسی بهھ يیهھودديیانن. عدهه اایی فکر ميیکنند کهھ بعد اازز ااوو ددووررهه دديیگریی 

فراا ررسيید وو مسيیح ظظهھورر کردد وو اانجيیل رراا آآوورردد وو اانجيیل تنهھا براایی مسيیحيیانن می باشد وو هھھھر کداامم منفک وو با دديیگریی ااررتباططی نداارردد. ددرر اايین 

ددررسس هھھھدفف ما اايین ااست کهھ نشانن ددهھھھيیم کهھ پيیغامهھائی کهھ خدااووند توسط فرستاددهه هھھھايیش ااررززاانی ددااشتهھ براایی نوعع بشر می باشد. خدااووند يیک 

قومم رراا هھھھمچونن قومم دديیگریی محبت ميیکند وو نجاتت هھھھمهھ رراا ميیخوااند وو پيیغامهھايیش ااگر چهھ ددرر ززبانن وو خصوصيیاتت بيیشتر بهھ يیک ززمانن تعلق 

ددااشتهھ باشند ددرر آآنهھا مژددهه کلی براایی تمامم نوعع بشر می باشد وو اايین کتابهھا يیک هھھھماهھھھنگی وو هھھھمبستگی شايیانی با يیکديیگر ددااررند. 

!
توررااتت ددرر اانجيیل 1.

اابتداا ددستورر خودد مسيیح رراا ررااجع بهھ توررااتت موسی مالحظهھ کنيیم هھھھنگامم مباحثهھ با عدهه اایی اازز يیهھودديیانن گفت: "کتابب مقدسس رراا 

مطالعهھ می نمائيید چونن کتابب ددررباررهه من شهھاددتت می ددهھھھد"(يیوحنا38:5). اايین کالمم ددرر موقعی گفتهھ شد کهھ هھھھنوزز کلمهھ اایی اازز اانجيیل 

نوشتهھ نشدهه بودد. يیگانهھ کتابی کهھ بداانن ااشاررهه می کردد عهھد عتيیق يیا توررااتت بودد. 

ددرر ررووززهھھھایی ااوولل خدمت مسيیح ددرر اايین جهھانن هھھھنگامی کهھ حواارريیونن خودد رراا اانتخابب می کردد يیکی اازز آآنانن بهھ نامم فيیليیپس ااهھھھل 

بيیت صيیداا يیکی اازز ددووستانش رراا پيیداا کرددهه مژددهه دداادد کهھ "ما آآنن کسی رراا کهھ موسی ددرر توررااتت ذذکر کرددهه وو پيیامبراانن ددررباررهه ااوو سخن 

گفتهھ ااند پيیداا کرددهه اايیم- ااوو عيیسی پسر يیوسف وو اازز ااهھھھالی ناصرهه ااست"(يیوحنا 45:1). 

ددرر ااووااخر ددووررهه ززندگی جهھانی خودد پس اازز مرگگ وو قيیامتش مسيیح با ددوو نفر اازز شاگردداانش بهھ سویی قريیهھ اایی بهھ نامم عموااسس 

می ررفتند وو چونن نسبت بهھ ووقايیع چند ررووزز ااخيیر مشکوکک بوددند مسيیح توبيیخشانن نموددهه گفت: "شما چقدرر دديیر فهھم وو ددرر قبولل 

کرددنن گفتهھ هھھھایی اانبيیا کند ذذهھھھن هھھھستيید. آآيیا نمی بايید کهھ مسيیح قبل اازز وورروودد بهھ جاللل خودد هھھھميین ططورر ررنج بيیند؟ آآنن ووقت اازز توررااتت 

موسی وو نوشتهھ هھھھایی اانبيیا شرووعع کردد وو ددرر هھھھر قسمت اازز کتابب مقدسس آآيیاتی رراا کهھ ددررباررهه خوددشش بودد براایی آآنانن بيیانن فرمودد" (لوقا 

 .(27-25:24

ظظهھورر مسيیح اامریی معمولی نبودد بلکهھ بهھ ووقوعع ررسيیدنن نبوتهھایی متعددد ددرر نقشهھ نجاتت خدااووند بودد. ررووززیی ددرر ضمن صحبت با 

اايیمانداارراانن تأکيید کردد "ووقتی هھھھنوزز با شما بوددمم وو می گفتم کهھ هھھھرچهھ ددرر توررااتت موسی وو نوشتهھ هھھھایی اانبيیا وو ززبورر ددررباررهه من نوشتهھ 
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شدهه بايید بهھ اانجامم برسد" (لوقا 44:24). ططبق اايین کالمم ااووليین ددفعهھ کهھ ووعدهه آآمدنن عيیسی بهھ نوعع بشر اابالغغ گردديید ددرر ررووززیی بودد کهھ 

حضرتت آآددمم مرتکب گناهه شد. ددرر هھھھمانن ررووززیی کهھ ااوو يیعنی ااووليین بشر٬، ااووليین پيیغمبر٬، ااووليین گناهھھھکارر٬، خطا ووررززيید وو ددرر نتيیجهھ اازز 

باغغ عدنن بهھ ااتفاقق هھھھمسرشش ااخرااجج شد٬، ددرر هھھھمانن ررووزز خدااووند ووعدهه دداادد کهھ شخصی مغايیر با حضرتت آآددمم٬، کسی کهھ بی گناهه باشد 

خوااهھھھد آآمد وو سر شيیطانن رراا خوااهھھھد کوبيید يیعنی شريیر وو شرااررتت رراا سرکوبب وو نابودد خوااهھھھد نمودد. ددرر ضمن اانجامم اايین ووظظيیفهھ٬، 

موعودد مباررکک موقتا اازز پایی ااندااختهھ خوااهھھھد شد يیعنی پاشنهھ وویی ضربت خوااهھھھد خورردد. آآيیهھ مذکورر اازز توررااتت رراا ذذيیال ااقتباسس می 

کنيیم: "وو عدااووتت ددرر ميیانن تو وو ززنن وو ددرر ميیانن ذذرريیت تو وو ذذرريیت وویی می گذااررمم٬، ااوو سر تراا خوااهھھھد کوبيید وو تو پاشنهھ وویی رراا خوااهھھھی 

کوبيید"(پيیداايیش 15:3). 

پس اازز گذشت قرنهھا برگزيیدهه دديیگریی ظظهھورر کردد وو خدااووند اايیمانن حضرتت اابرااهھھھيیم خليیل هللا رراا ااررززندهه ددااشتهھ بدوو گفت: "وو اازز 

ذذرريیت تو جميیع اامتهھایی ززميین برکت خوااهھھھند يیافت چونن کهھ قولل مراا شنيیدیی"(پيیداايیش 18:22). 

بهھ حضرتت آآددمم وو حواا گفتهھ شدهه بودد کهھ موعوددیی خوااهھھھد آآمد وو حالل خدااووند نسلی رراا بداانن ووسيیلهھ بنا هھھھست آآنن موعودد بيیايید 

مشخص می کند وو ددرر تفسيیر اايین آآيیهھ اانجيیل بهھ عيیسی بن مريیم ااشاررهه کرددهه می گويید "بارریی ووعدهه هھھھا بهھ اابرااهھھھيیم وو فرززند ااوو ددااددهه شد 

وو نمی گويید: فرززنداانن٬، تا شامل بسيیارریی گردددد. بلکهھ بهھ يیک فرززند يیعنی بهھ مسيیح ااشاررهه ميیکند"(غالططيیانن 16:3). 

يیک نمونهھ دديیگر اازز ااررتباطط وو هھھھمبستگی نزدديیکی کهھ بيین توررااتت وو اانجيیل ووجودد دداارردد اارراائهھ ميیدهھھھيیم. هھھھنگامی کهھ قومم يیهھودد تحت 

ررهھھھبریی حضرتت موسی ددرر بيیابانن تشنهھ شدند بهھ فرمانن خدااووند موسی اازز صخرهه براايیشانن آآبب بوجودد آآوورردد(خرووجج17:6). ددرر اانجيیل 

صخرهه رراا  بهھ مسيیح تشبيیهھ می کند: "هھھھمهھ اازز يیک نانن ررووحانی می خوررددند وو اازز آآبب ررووحانی می نوشيیدند وو آآنن صخرهه مسيیح 

بودد"(ااوولل قرنتيیانن 4:10). 

هھھھمانن موضوعع رراا حضرتت ددااوووودد تکراارر ميیکند وو ددرر ااعمالل ررسوالنن تايیيید ميیشودد کهھ "سنگی رراا کهھ معمارراانن رردد کرددند هھھھمانن 

سر ززااوويیهھ شدهه ااست"(مزمورر 22:118). اايین هھھھمانن سنگی ااست کهھ شما بنايیانن آآنن رراا خواارر شمردديید وو رردد کردديید٬، وولی سراانجامم سنگ 

ااصلی بنا شد. ددرر هھھھيیچکس دديیگر٬، ررستگارریی نيیست وو ددرر ززيیر آآسمانن هھھھيیچ نامی جز نامم عيیسی بهھ مرددمم عطا نشدهه ااست تا بهھ ووسيیلهھ آآنن 

نجاتت يیابيیم"(کاررهھھھایی ررسوالنن11:4وو12). 

!
اانجيیل ددرر توررااتت 2.

!  69



ددرر توررااتت يیا عهھد عتيیق نکاتت مختلف عمر مسيیح يیا تعليیماتش وو ززحماتی کهھ بنا بودد بکشد ددقيیقا تذکر ددااددهه شدهه ااست. ذذيیال 

نبوتهھایی توررااتت رراا ددرر رردديیف ااوولل وو بهھ ووقوعع پيیوستن آآنن نبوتهھا رراا ددرر رردديیف سومم وو ووااقعهھ رراا ددرر ووسط بهھ ططورر مختصر ذذکر 

ميیکنيیم. اازز صدهھھھا نمونهھ نبوتهھایی توررااتت فقط سی قسمت آآنراا بهھ حضوررتانن عرضض می نمائيیم: 

!
1-ميیکا 2:5                                      محل تولد عيیسی بن مريیم                                    متی 1:2 

2-دداانيیالل 25:9                                     ززمانن ظظهھورر مسيیح                                           لوقا 3-1:3   

3-ااررميیا31:3                                           محبت مسيیح                                             اافسيیانن 2:5           

4-ززکريیا 11:12                                 براایی سی نقرهه فرووختهھ شد                                  متی 14:2وو15 

5-ززکريیا13:11                    صرفف پولل براایی خريید مزررعهھ کوززهه گر                     متی 10-5:27      

6-ززکريیا7:13                                        گريیز شاگردداانن                                              متی 56:26 

7-مزبورر11:35                                حضورر شاهھھھداانن کذبهھ                                          متی 59:26وو60 

8-ااشعيیا 6:50                                  آآبب ددهھھھانن بر وویی ااندااختند                                      متی 67:26 

9-ااشعيیا7:53                                    ددرر مقابل متهھميین خودد ساکت                                متی 14-12:27 

10-ااشعيیا5:53                                 بهھ خاططر گناهھھھکارراانن مجرووحح شد                             متی:29-26:27 

11-مزمورر24:109                            ززيیر بارر صليیب اافتادد                                             يیوحنا17:19 

12-مزمورر16:22                              ددست ووپاهھھھايیش ميیخ کوبب شدند                               لوقا 33:23 

13-ااشعيیا12:53                               بيین ددوو نفر ددززدد مصلوبب شد                                   مرقس 27:1وو28 

14-ااشعيیا12:53                               براایی آآززااررندگانش ددعایی خيیر کردد                            لوقا34:23 
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15-مزمورر25:109                           جنبانيیدنن سرهھھھایی ررهھھھگذرراانن                                   متی39:27 

16-مزمورر 8:22                              ااستهھزااء مرددمم                                                    متی 43-41:27 

17-مزمورر 17:22                            تمسخر ررؤؤسا                                                     لوقا 35:23 

18-مزمورر 18:22                            قرعهھ ااندااختن براایی رردداایی وویی                                 يیوحنا 23:19 

19-مزمورر1:22                               صداایی بلند تردد شدهه                                              متی 46:27 

20-مزمورر 21:69                            ددااددنن سرکهھ وو ززووفا                                               يیوحنا 29:19 

21- مزمورر 1:35                             تسليیم شدنن بهھ ااررااددهه خدااووند                                    لوقا 46:23 

22- مزمورر 20:34                          ااستخواانن هھھھايیش شکستهھ نخوااهھھھد شد                          يیوحنا 33:19 

23-مزمورر 14:22                           قلب شکستهھ                                                       يیوحنا 34:19 

24-ززکريیا 10:12                            نيیزهه ددرر پهھلويیش                                                   يیوحنا 34:19 

25:عاموسس 9:9                             تارريیکی بر سرززميین                                              متی 45:27 

26-ااشعيیا 9:53                              تدفيین ددرر قبر ااغنيیاء                                              متی 60-57:27 

27-مزمورر 10:16                          قيیامت ددرر ررووزز سومم                                         کاررهھھھایی ررسوالنن 31-25:2 

28-مزمورر 1:110                          صعودد بهھ آآسمانن                                                  ااوولل تيیموتاووسس 16:3 

29- مزمورر 8:98وو9                      ررجعت ثانویی مسيیح                                         ااوولل تسالونيیکيیانن 18-16:4 

30-دداانيیالل 13:7وو14                       برپا نموددنن ملکوتت اابدیی                                         مکاشفهھ 15:11 

هھھھماهھھھنگی کتابب مقدسس 3.
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اازز نمونهھ هھھھایی نامبرددهه باال معلومم می شودد کهھ کتابب مقدسس ااگرچهھ دداارراایی 66 جزووهه ااست ددرر ووااقع يیک کتابب می باشد. هھھھر کهھ 

ااهھھھميیت يیک قسمت رراا اانکارر نمايید متضررر خوااهھھھد شد چونکهھ مبدأأ يیکی ااست. کسی نمی توااند حسن رراا قبولل کند وو صباحح رراا اانکارر 

کند ززيیراا کهھ حسن صباحح ددوو ااسم براایی يیک نفر می باشد. يیا کسی نمی توااند عيیسی رراا قبولل کند وو مسيیح رراا اانکارر نمايید ززيیراا کهھ 

عيیسی مسيیح يیکی ااست. عهھد عتيیق ااوو رراا پيیشگوئی می کند وو عهھد جديید بهھ ووقوعع پيیوستن نبوتهھايیش رراا بيیانن می دداارردد براایی 

فهھميیدنن وو ااتمامم آآنن کتابب عتيیق وو جديید هھھھر ددوو الززمم وو ملزوومم يیکديیگرند. 

!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!

!
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اامتحانن ددررسس ددهھھھم 

!
جمالتت صحيیح ذذيیل رراا با اايین نشانن(*) مشخص کنيید: 1.

االف- توررااتت فقط متعلق بهھ حضرتت موسی ااست وو موسی فقط متعلق بهھ يیهھودديیانن (  ) 

بب- اانجيیل اازز آآنن مسيیح ااست وو رربطی با توررااتت وو غيیر مسيیحيیانن نداارردد (  ) 

جج- خدااووند يیک قومم رراا هھھھمچونن قومم دديیگریی محبت می کند وو نجاتت هھھھمهھ رراا می خوااهھھھد (  ) 

دد- تمامم کتابهھایی آآسمانی هھھھماهھھھنگی مطلقی ددااررند وو براایی اافراادد بشر ددرر هھھھر ددووررهه وو هھھھر مکانن می باشند (  ) 

!
مسيیح ررااجع بهھ عهھد عتيیق چهھ ااظظهھارر ددااشت؟ 2.

االف- ااوو گفت کتابب (عهھد عتيیق) ددررباررهه من شهھاددتت ميیدهھھھد (  ) 

بب- ااوو گفت بعضی هھھھا دديیر فهھم وو ددرر قبولل کرددنن گفتهھ هھھھایی اانبيیا کند ذذهھھھن هھھھستند (  ) 

جج- ااوو گفت حالل کهھ من آآمدهه اامم هھھھيیچ لزوومی نداارردد چيیزیی اازز توررااتت بخواانيید (  ) 

!
ددرر توررااتت يیا عهھد عتيیق سی تا اازز نبوتهھا ررااجع بهھ عمر مسيیح با تعليیماتش ذذکر شدهه ااست. شماررهه هھھھایی پنج نبوتی 3.

کهھ براایی شما تاززگی دداارردد وو جلب توجهھ شما رراا می نمايید. ذذيیال يیاددددااشت کنيید: 

!
 لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱١۱
عيیسی بن مريیم 

!
!
!
!
!

!
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عيیسی بن مريیم 

!
تولد عيیسی بن مريیم معجزهه بودد. بديین علت فهھميیدنن آآنن براایی هھھھيیچ کس مقدوورر نيیست ززيیراا کهھ معجزهه بهھ قدرریی خاررقق االعاددهه 

می باشد کهھ ددررکک آآنن براایی هھھھمهھ مشکل ااست.  

توسط اايین معجزهه پسر بچهھ اایی بهھ ددنيیا آآمدهه بهھ سن بلوغغ ررسيید وو نشانهھ اایی براایی جهھانيیانن بهھ جا گذااشت. نهھ تنهھا تولد ااوو بلکهھ 

تمامم کاررهھھھایی ططولل عمرشش معجزهه بودد. بيیمارراانن رراا شفا می دداادد وو کورراانن رراا بيینا می ساخت وو حتی مرددگانن رراا ززندهه می گردداانيید. 

مژددهه عيیسی نهھ فقط با کالمم بلکهھ بطورر عملی نيیز تحقق يیافت کهھ خودد فيیضی اازز سویی خدااووند براایی جهھانيیانن بودد. 

!
کلمهھ 1.

ااصطالحح کلمهھ ددرر اانجيیل نيیز بهھ عيیسی مسيیح نسبت ددااددهه می شودد: "پس کلمهھ اانسانن شد وو ددرر ميیانن ما ساکن گردديید٬، ما شکوهه وو 

جاللش رراا دديیديیم.... پر اازز فيیض وو ررااستی"(يیوحنا 14:1). بهھ ووااسطهھ کلمهھ يیا کالمم خدااووند بودد کهھ موجوددااتت بوجودد آآمدند:  

خدااووند بهھ مواادد قبلی ااحتيیاجج نداارردد. کافی ااست کهھ ااوو فرمانن بدهھھھد وو موجوددااتت اازز نيیستی بوجودد آآيیند خدااووند مريیم رراا بهھ کلمهھ 

اایی اازز جانب خودد مژددهه دداادد. کلمهھ٬، لقب عجيیبی ااست کهھ بهھ مردد ددااددهه شدهه ااست. آآيیا ددنيیا با کالمم خداا آآفريیدهه نشد؟ "کن فيیکونن" بهھ 

اابديیت ووجودد خداا ااستشهھادد می آآوورردد. 

توجهھ کنيید حضرتت ددااوووودد اازز خدااووند االهھامم گرفتهھ موضوعع رراا چگونهھ بيیانن می کند: "بهھ کالمم خدااووند آآسمانهھا ساختهھ شد٬، وو کل 

جنودد آآنهھا بهھ نفخهھ ددهھھھانن ااوو.... ززيیراا کهھ ااوو گفت وو شد٬، ااوو اامر فرمودد وو قائم گردديید"(آآيیهھ 14). ددررباررهه اايین کهھ خدااووند هھھھرچهھ صالحح 

بدااند اانجامم خوااهھھھد دداادد نبايید شک کنيیم. 

رراابطهھ بيین فردد وو کالمم وویی چيیست؟ ااگر کسی بهھ شما قولل بدهھھھد مثل آآنست کهھ قسمتی اازز خوددشش رراا بهھ شما ددااددهه ااست. ااگر 

کسی حرفهھایی ناسزاا گويید ااحتمالل آآنن دداارردد کهھ مورردد ضربب وو ستم قراارر گيیردد. شخص مسؤوولل حرفهھایی خوددشش می باشد. قرآآنن 

مجيید آآشکارراا ميیفرمايید کهھ مسيیح کلمهھ اایی اازز جانب خداا بودد. 
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براایی مثالل ووقتی کهھ پروويیز توسط تلفن بهھ هھھھوشنگ قولل ميیدهھھھد کهھ فردداا ساعت ددهه صبح ااوو رراا مالقاتت کند آآيیا بعداا پروويیز می 

توااند بگويید "من هھھھيیچ ووقت چنيین چيیزیی رراا نگفتم تلفن خودد بهھ خودد با شما حرفف می ززدد؟" 

پروويیز بهھ قولل خودد بايید ووفا کند ززيیراا کهھ با حرفف يیا قولل بهھ ددووست خودد ووعدهه ددااددهه ااست. مرددمم اازز ططرزز بيیانن حرفهھايیشانن 

شناختهھ می شوند. ااگر ددووستی توسط تلفن با شما صحبت کند ااوو رراا اازز صداا وو حرفهھايیش می شناسيید. کلماتت ااررتباطط بيین مرددمم اايیجادد 

می کنند. با اايین ووصف مطالعهھ وو ددقت ددرر عمر "کلمهھ خداا" يیعنی عيیسی مانند ووسيیلهھ ااررتباططی بيین خودد وو خداا می باشد کهھ محبت وو 

فيیض االهھی رراا بهھتر ددررکک کنيیم. عمر بی گناهه عيیسی کامليیت پرووررددگارر قدووسس رراا بيیانن می کند. عمر معجزهه آآسایی وویی قدررتت حيیاتت 

بخش وو قيیامت رراا ووصف می نمايید ززيیراا کهھ "کلمهھ جسم گردديید وو ددرر ميیانن ما ساکن شد....پر اازز فيیض وو ررااستی". 

!
ووحداانيیت خدااووند 2.

شايید شخصی سؤاالل کند آآيیا اايین توضيیحاتت يیگانگی خداایی تعالی رراا برهھھھم نمی ززند؟ حقيیقت اامر اايین ااست کهھ اايین موضوعع 

بزررگی خداا رراا بيیانن ميیکند. ررووززیی شخصی اازز عيیسی پرسيید کهھ "مهھمتريین حکم شريیعت کداامم ااست؟" بهھ جواابی کهھ ااوو دداادد توجهھ 

کنيید: "ااوولل اايین ااست: اایی ااسراائيیل بشنو٬، خدااووند٬، خداایی ما٬، خدااووند يیکتا ااست. وو خدااووند٬، خداایی خودد رراا با تمامم ددلل وو تمامم جانن وو تمامم 

ذذهھھھن وو تمامم قدررتت خودد ددووست بداارر"(مرقس 29:12وو30). 

آآرریی عيیسی گفت کهھ "خدااووند٬، خداایی ما٬، خدااووند يیکتا ااست". حقيیقت ااصلی وو اابديیست وو تغيیيیر ناپذيیر می باشد. 

!
خدااووند- حيیاتت بخش عظيیم 3.

ررووززیی عيیسی ررووبروویی قبر کسی کهھ ااسمش اايیلعاززرر بودد اايیستادد. وویی مرددهه اایی رراا کهھ چهھارر ررووزز پيیش بهھ خاکک سپرددهه بوددند بهھ 

آآوواازز بلند نداا کردد "اایی اايیلعاززرر بيیروونن بيیا" کهھ ددرر ساعت اايیلعاززرر کفن بستهھ اازز قبر بيیروونن آآمد! ااشخاصی کهھ ددرر ااططراافف اايیستاددهه 

تماشا می کرددند بهھ قدرریی ددرر حيیرتت اافتاددند کهھ الززمم بودد عيیسی بديیشانن ددستورر بدهھھھد تا کفن رراا بازز کرددهه ااوو رراا ررهھھھا کنند. نتواانستند 
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باوورر کنند کهھ شخص مرددهه ووااقعا قيیامم کرددهه ااست. عيیسی مسيیح "نشانهھ اایی"  وو کلمهھ اایی اازز جانب خداا بودد هھھھمانن ااست کهھ توسط ااوو 

خدااووند می خوااهھھھد قدررتت پيیرووززیی بر عليیهھ گناهه وو بيیمارریی وو مرگگ بهھ مرددمم ببخشايید. 

خدااووند توسط يیک فردد اانسانن کارر ميیکردد. يیکی دديیگر اازز ررسوالنن موضوعع رراا اايین چنيین بيیانن می کند: "يیعنی اايینکهھ خداا ددرر 

مسيیح بودد وو جهھانن رراا با خودد مصالحهھ می دداادد"(ددوومم قرنتيیانن ٬19:5، ترجمهھ قديیم). فکرشش رراا بکنيید: "خداا ددرر مسيیح بودد". بی ددررنگ 

شخصی می گويید "نهھ خيیر- ممکن نيیست". وولی شخص مؤمن کهھ اايیمانن بهھ قدررتت پرووررددگارر دداارردد می ددااند کهھ خدااووند قاددرر بر هھھھمهھ 

چيیز ااست.  

آآرریی خدااووند قدررتت هھھھمهھ چيیز رراا دداارردد. ااگر بهھ شخص عاددیی نزدديیکتر اازز ررگگ گرددنش بادد بهھ کسی کهھ بی گناهه بوددهه با ررووحح خودد 

محفوظظش ددااشت تا چهھ حد نزدديیکتر ااست؟ ااوو رراا بهھ "کلمهھ" خودد معرفی نموددهه نشانن خودد دداانست  

خدااووند آآفريینندهه حيیاتت ااست. ااووست شفا ددهھھھندهه بيیمارراانن. ااووست حيیاتت بخش مرددگانن. اايین کاررهھھھا ددليیل قدررتت خدااووند ااست. 

خدااووند ااست اايین کاررهھھھا رراا بهھ مسيیح سپردد.  کورراانن رراا بيینا گردداانيید٬، کسانی رراا کهھ بهھ مرضض برصص مبتال بوددند ططاهھھھر وو مرددگانن رراا 

ززندهه کردد.  

تولد وو حيیاتت وو شفایی بيیمارراانن وو قيیامت مرددگانن هھھھمهھ اازز کاررهھھھایی خدااووند می باشد. تنهھا خدااووند قاددرر مطلق ااست وو خلقت وو 

حيیاتت فقط ددرر سلطهھ مباررکک وویی قراارر می گيیردد. 

خودد مسيیح مکررراا ااظظهھارر ددااشت کهھ " من اازز خودد نمی تواانم کارریی اانجامم ددهھھھم" (يیوحنا 30:5). سپس فرمودد: "آآنن کارریی کهھ خداا 

اازز شما می خوااهھھھد اايین ااست کهھ بهھ کسی کهھ فرستاددهه ااست اايیمانن بيیاوورريید" (يیوحنا29:6). مسيیح فرستاددهه شد تا ااعمالل خداا رراا اانجامم 

ددهھھھد وو مرددمم بهھ ووعدهه هھھھایی خدااووند حی اايیمانن بيیاووررند. قاددرر مطلق شخصی رراا فرستادد کهھ بهھ قدررتت وو ررحمت االهھی شهھاددتت ددهھھھد. 

عيیسی ددرر کمالل فرووتنی گفت: "ااگر من ددررباررهه خوددمم شهھاددتت بدهھھھم شهھاددتت من ااعتبارریی نداارردد٬، وولی شخص دديیگریی هھھھست کهھ ددررباررهه 

من شهھاددتت می ددهھھھد وو می دداانم کهھ شهھاددتت ااوو ددررباررهه من معتبر ااست" (يیوحنا 31:5وو 32). 

ووقتی کهھ کسی با تلفن صحبت می کند وو صداايیش ددرر شهھر دديیگریی شنيیدهه می شودد٬، آآيیا ددليیل بر آآنن ااست کهھ فردد دديیگریی هھھھمانند 

وویی ددرر آآنن شهھر ووجودد دداارردد؟ مسلما خيیر بلکهھ دداالل بر آآنن ااست کهھ صداا يیا کالمم ااوو بهھ شهھر دديیگریی ررسيیدهه ااست. خودد ااوو ددرر شهھر 

ااوولل باقی می ماند منتهھی ددووستش ددرر شهھر ددوومم صداایی ااوو رراا می شنودد وو ميیشناسد ززيیراا صداا قسمتی اازز ااووست. 
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بهھ هھھھمانن منواالل خدااووند صداا يیا کلمهھ خودد رراا بهھ ددنيیا فرستادد وو کلمهھ جسم گردديید وو ااوو رراا عيیسی بن مريیم نامم گذااشتند. 

حضرتت ددااوووودد اازز خدااووند االهھامم يیافتهھ فرمودد کهھ "بهھ کالمم خدااووند آآسمانهھا ساختهھ شد وو کل جنودد آآنهھا بهھ نفخهھ ددهھھھانن ااوو... ززيیراا کهھ 

ااوو گفت وو شد٬، ااوو اامر فرمودد وو قائم گردديید"(مزمورر6:33وو9). کلمهھ خدااووند اازز ااززلل ووجودد ددااشتهھ وو تا بهھ اابد ووجودد خوااهھھھد ددااشت. 

کلمهھ خدااووند مثل خودد خداا اليیزاالل وو نامنتهھی ااست. اانجيیل شهھاددتت ميیدهھھھد کهھ: "ددرر ااززلل کلمهھ بودد. کلمهھ با خداا بودد وو کلمهھ خودد خداا 

بودد٬، اازز ااززلل کلمهھ با خداا بودد٬، هھھھمهھ چيیز بهھ ووسيیلهھ ااوو هھھھستی يیافت وو بدوونن ااوو چيیزیی آآفريیدهه نشد"(يیوحنا 3-1:1). 

!
برجستهھ تريین معجزااتت 4.

اازز بعضی جهھاتت مسيیح بهھ حضرتت آآددمم تشبيیهھ شدهه ااست. خدااووند آآفريیدگارر آآددمم رراا اازز خاکک ززميین بهھ سرشت وو وویی رراا بهھ نفس 

ززندهه تبديیل کردد. تولد عيیسی نيیز معجزهه بودد. حضرتت آآددمم پدرر بشریی ندااشت. عيیسی نيیز پدرر اانسانی ندااشت. ررسولل آآنن ددوو رراا بديین 

مثالل تطبيیق می کند: "ززيیراا چنانکهھ مرگگ بوسيیلهھ يیک اانسانن آآمد هھھھمانطورر قيیامت اازز مرددگانن نيیز بهھ ووسيیلهھ يیک اانسانن دديیگر فراا 

ررسيید. وو هھھھمانطورر کهھ هھھھمهھ آآددميیانن بهھ خاططر هھھھمبستگی با آآددمم می ميیرند٬، تمامم کسانی کهھ با مسيیح متحدند ززندهه خوااهھھھند شد" (ااوولل 

قرنتيیانن21:15وو22). 

حضرتت آآددمم مرتکب گناهه گردديید وو بهھ ااتفاقق هھھھمسرشش حواا اازز باغغ عدنن بيیروونن ررااندهه شد وو هھھھر ددوو ووااررثث مرگگ گردديیدند. چونن 

ذذرريیت آآددمم وو حواا نيیز گناهه ووررززيیدند هھھھمهھ بهھ سویی گورر می شتابند ززيیراا کهھ "مزددیی کهھ گناهه می ددهھھھد موتت ااست"(ررووميیانن23:6). 

براایی برگردداانيیدنن اايین ررووشش مسيیح مانند ووسيیلهھ حيیاتت وو قيیامت بهھ ددنيیا آآمد. خدااووند ااختيیارر کردد بهھ صوررتت فردد مخصوصی ظظاهھھھر 

شودد تا کارر خاصی رراا اانجامم ددهھھھد کهھ ددرر نتيیجهھ آآنن مرددمم عاددیی اازز اايین کارر وويیژهه خدااووند آآگاهه شوند. 

خداا بزررگتريین ااست. ااوو بزررگتر اازز عاليیتريین اافکارر ما می باشد. بهھ ااعماقق قاددرر مطلق نمی تواانن پی بردد. ااوو ددرر هھھھمهھ جا حاضر 

ااست وولی کوتاهه نظراانن متوجهھ حضورر ااوو نشدهه ااند وو هھھھمچنيین محبت وو ررحمت وویی رراا نتواانستند ددررکک کنند. 

موضوعع رراا با مثل دديیگریی تشريیح کنيیم: شخصی براایی گرددشش اازز خانهھ خودد بيیروونن ررفتهھ متوجهھ می شودد کهھ النهھ موررچهھ اایی 

ددرر ااثر ااصابت سنگ بزررگی وويیراانن شدهه ااست. موررچهھ هھھھایی بيیچاررهه بهھ نظر خوددشانن گرفتارر ززلزلهھ هھھھائی شدهه ااند. علت ززلزلهھ رراا 

(اافتاددنن سنگ رروویی النهھ خودد) نمی دداانند.  
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فقط بر اايین ووااقفند کهھ عدهه کثيیریی مجرووحح وو ددستهھ دديیگریی نابودد گردديیدهه ااند. موررچگانن با يیکديیگر صحبت می کنند وو می گويیند 

"چهھ ووضع ررقت بارریی نصيیب ما شدهه هھھھيیچکس فکریی بهھ حالل ما نمی کند". حاال اايین شخص باالیی سرشانن اايیستاددهه ددلش بهھ حالل 

بيیچاررگانن می سوززدد. می خوااهھھھد آآنهھا رراا کمک کند. وولی هھھھر قدرر بخوااهھھھد با موررچهھ هھھھا هھھھمدررددیی کند آآنهھا نمی فهھمند وو ااوو رراا ددررکک 

نمی کنند. مسلم  ااست يیگانهھ ررااهھھھی کهھ می توااند با آآنهھا بابب مکالمهھ رراا بازز کند آآنن ااست کهھ بهھ موررچهھ تبديیل شودد وو ددرر عيین حالل 

فطرتت وو هھھھوشش شخص عاقل خويیش رراا اازز ددست ندهھھھد. 

االبتهھ خدااووند اانسانن نيیست وو ما هھھھم موررچهھ نيیستيیم. اانسانن هھھھم ططاقت اايیستاددنن ددرر حضورر خداایی قدووسس رراا نداارردد. بنا براايین وویی 

کلمهھ خودد رراا با جسم بشریی پوشانيید تا بهھ ووسيیلهھ آآنن شخصی کهھ بهھ عيیسی بن مريیم معرووفف شد کالمم خودد رراا بهھ ززبانن اانسانن بهھ 

اانسانن برساند. توسط ااوو صرااطط مستقيیم حيیاتت جاوودداانی رراا آآشکارر نمودد. خدااووند مسح شدهه خاصص خودد رراا بهھ جهھانن فرستادد تا 

مريیضانن رراا شفا بخشد وو مرددگانن رراا اازز قبرهھھھایی خودد بيیروونن آآوورردد وو نشانهھ اایی اازز قدررتت وو ااررااددهه خداا براایی اايیمانداارراانن شودد. تا آآنن 

موقع وو بعد اازز آآنن ددووررهه اايین قدررتت االهھی ددرر هھھھيیچ جائی دديیدهه نشدهه بودد. توسط کلمهھ مجسم شدهه مرددمم تواانستند شمهھ اایی اازز محبت 

خدااووند رراا نسبت بهھ بشر گمشدهه با چشمانن خودد مشاهھھھدهه کنند. قدررتت ظظفر بر گناهه اازز گراامی تريین هھھھداايیایی وویی بودد ززيیراا کهھ بيیمارریی 

وو مرگگ ددرر نتيیجهھ گناهه ددرر ددنيیا پخش شد. ددرر ددنيیایی بدوونن گناهه بيیمارریی ووجودد ندااشت وو ددرر جايیی کهھ بيیمارریی نباشد مرگگ هھھھم قدررتی 

نداارردد. خدااووند توسط مسيیح جهھانيیانن رراا ددرر ررااهه پيیرووززیی بر گناهه وو نتايیج آآنن تعليیم می دداادد. 

آآيیا مسيیح اانسانن بودد؟ بلی. "ططرزز تفکر شما ددررباررهه ززندگی بايید مانند ططرزز تفکر مسيیح عيیسی باشد: ااگرچهھ ااوو اازز ااززلل دداارراایی 

االوهھھھيیت بودد وولی اايین رراا غنيیمت نشمردد کهھ براابریی با خداا رراا بهھ هھھھر قيیمتی حفظ کند٬، بلکهھ خودد رراا اازز تمامم مزاايیایی آآنن محروومم نموددهه 

بصوررتت يیک غالمم ددرر آآمد وو شبيیهھ اانسانن شد. چونن ااوو بهھ شکل اانسانن ددرر ميیانن ما ظظاهھھھر گشت٬، خودد رراا پست تر ساخت وو اازز رروویی 

ااططاعت حاضر شد مرگگ- حتی مرگگ بر رروویی صليیب- رراا بپذيیردد"(فيیليیپيیانن 8-5:2). 

چونن عيیسی بشر بودد مثل سايیر اافراادد گرسنهھ وو خستهھ می شد. با خيیانت وو نفرتت ددشمنانن ررووبروو شد. خدااووند يیک چنيین 

شخصی رراا براایی شناسانيیدنن محبت خودد اانتخابب کردد. خدااووند قاددرر مطلق ررااهھھھی براایی اانجامم کارر نجاتت کهھ بهھ کلمهھ معرووفف بودد وو با 

جسم فانی پوشانيیدهه شدهه بودد يیافت تا ررااهھھھنمايیی براایی اايیمانداارراانن شودد. 

ددرر خاتمهھ آآيیهھ دديیگریی اازز اانجيیل ااقتباسس می کنيیم: "اايین ااست حيیاتت جاوويیداانن کهھ آآنهھا تو رراا خداایی ووااحد حقيیقی وو عيیسی مسيیح رراا 

کهھ فرستاددهه تو ااست بشناسند"(يیوحنا 3:17). 
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اامتحانن ددررسس يیاززددهھھھم 

!
حقايیق ذذيیل ددرر کداامم کتابب ذذکر می شوند؟                                                              قرآآنن               1.

کتابب مقدسس 

االف- حضرتت مريیم ماددرر عيیسی ززنن پاکک وو باعفتی بودد                                          (  )                     (  )  

بب- عيیسی اازز باکرهه اایی بهھ ددنيیا آآمد                                                                             (  )         (  ) 

-جج- فقط خدااووند خالق می توااند مرددهه رراا ززندهه کند                                                            (  )                   (  )  

کدااميین اازز نامبرددگانن ذذيیل پدرر جسمی ندااشتند؟ 2.

االف- آآددمم    (  ) 

بب- نوحح                                                                                                       (  ) 

جج- ددااوووودد                                                                                                     (  ) 

دد- دداانيیالل                                                                                                       (  ) 

هه- عيیسی                                                                                                       (  ) 

                                                                                                        

!
عيیسی بن مريیم چراا بهھ ددنيیا فرستاددهه شد؟ 3.

االف- تا مرددمم ووعدهه هھھھایی االصمد رراا بداانند وو اايیمانن آآووررند.                                          (  ) 

بب- تا ااصولل حکومت خدااووند رراا براایی مرددمم کشف نمايید.                                          (  ) 
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جج- تا مرددمم رراا مجبورر کند ددرر ررااهه مستقيیم سلوکک نمايیند.                                          (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱٢۲
ااخوتت 

!
!
!
!
!

!
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ااخوتت 

بيیشتر ااشخاصص سؤاالل می کنند: آآيیا ممکن ااست اانجيیل حقيیقی ددعایی رربانی رراا بيیاموززدد؟ - "اایی پدرر آآسمانی ما٬، نامم تو مقدسس 

بادد". آآيیا ممکن ااست کهھ عيیسی اايین ددعا رراا بهھ حواارريیونن خودد يیادد ددااددهه باشش؟" 

ددرر اانجيیل مسيیح می فرمايید: "ااوولل اايین ااست: اایی ااسراائيیل بشنو٬، خداایی ما٬، خدااووند يیکتا ااست وو خدااووند٬، خداایی خودد رراا با تمامم ددلل 

وو تمامم جانن وو تمامم ذذهھھھن وو تمامم قدررتت خودد ددووست بداارر٬، وو ددوومم اايین ااست: هھھھمسايیهھ ااتت رراا مانند خودد محبت نما. هھھھيیچ فرمانی بزررگتر 

اازز اايین ددوو ووجودد نداارردد"(مرقس 31-29:12). 

اازز آآيیاتت فوقق ااستنباطط می شودد کهھ مسيیح مرددمم رراا تعليیم دداادد تا خداایی يیکتا رراا محبت وو خدمت کنند. ااززددووااجج خداا با ززنی اازز اافراادد 

بشر وو توليید مثل اازز عقايید پوچچ وو باططل بت پرستانن مصر وو بابل وو کنعانن وو يیونانن قديیم بودد وو ددرر نظر هھھھمهھ مؤمنيین بهھ هھھھيیچ ووجهھ 

قابل قبولل نيیست. ااشکالل اايین موضوعع آآنن نيیست کهھ مسيیح شرکک رراا بهھ شاگردداانن خودد يیادد دداادد بلکهھ مرددمم ددرر تفسيیر ررووحانی وو 

گفتاررشش سؤ ظظن يیافتند. مرددمم فقط مطالبی رراا کهھ می تواانستند ببيینند وو لمس کنند٬، ددررکک می نموددند.   

ااگر شما مؤمن هھھھستيید وو من اايیمانن ددااررمم بنابراايین برااددرر يیکديیگريیم. ممکن ااست پدرراانن ما متفاووتت باشند وو ااصال اازز يیک قومم يیا 

قبيیلهھ نباشيیم وولی مغايیرتت بيین ما الززمم نيیست رراابطهھ برااددرر خوااندگی وو ررووحانيیت ما رراا برهھھھم ززند. اايیمانن بهھ ووحداانيیت وو خالقيیت 

پرووررددگارر ما رراا برااددرراانن ررووحانی می گرددااند. 

 ااحتراامی کهھ نسبت بهھ پدرراانن خودد دداارريیم نمونهھ اايیست اازز محبت وو ااحتراامی کهھ بايید نسبت بهھ خداا ددااشتهھ باشيیم. ااگر اازز ددوو کوددکی کهھ 

مشغولل باززیی هھھھستند ددررباررهه پدررشانن سؤاالل کنيید وو جواابب بدهھھھند کهھ هھھھر ددوو يیک پدرر ددااررند کسی تعجب نمی کند ززيیراا کهھ موضوعع 

عادديیست. بهھ هھھھمانن منواالل ااگر ددوو برااددرر ررووحانی با هھھھم مشوررتت وو عباددتت می کنند چراا بايید بهھ نظر عجيیب بيیايید ززيیراا کهھ هھھھر ددوو 

دداارراایی يیک پدرر ررووحانی می باشند. "چنانن کهھ پدرر بر فرززنداانن خودد ررؤؤووفف ااست هھھھمچنانن خدااووند بر ترسندگانن خودد ررأأفت می نمايید 

ززيیراا ذذااتت ما رراا می ددااند وو يیادد می دداارردد کهھ ما خاکک هھھھستيیم"(مزمورر 13:103وو14). 

هھھھمانن ططورریی کهھ يیک پدرر اازز بچهھ هھھھایی خودد موااظظبت می کند وو نسبت بهھ آآنانن محبت می نمايید خدااووند نيیز فرززنداانن خودد رراا 

محبت می نمايید. 
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تولد ررووحانی 1.

ووقتی کهھ مسيیح حواارريیونن خودد رراا ددستورر دداادد اايین ددعا رراا بخواانند "اایی پدرر آآسمانی ما٬، نامم تو مقدسس بادد"(متی 9:6). ااشاررهه وویی 

بهھ پدرر جسمانی وو بشریی نبودد بلکهھ منظوررشش رراابطهھ ررووحانی بوددهه. با آآووررددنن ددااستانی اازز اانجيیل موضوعع ووااضح تر می گردددد: "يیک 

نفر اازز فريیسيیانن بهھ نامم نيیقودديیموسس کهھ اازز بزررگانن قومم يیهھودد بودد٬، يیک شب نزدد عيیسی آآمد وو بهھ ااوو گفت: اایی ااستادد٬، ما می دداانيیم تو 

معلمی هھھھستی کهھ اازز ططرفف خداا آآمدهه اایی ززيیراا هھھھيیچ کس نمی توااند معجزااتی رراا کهھ تو می کنی اانجامم ددهھھھد مگر آآنکهھ خداا با ااوو باشد. 

عيیسی پاسخ دداادد: يیقيین بداانن تا شخص اازز نو تولد نيیابد نمی توااند پاددشاهھھھی خداا رراا ببيیند. نيیقودديیموسس گفت: چطورر ممکن ااست شخص 

سالخوررددهه اایی اازز نو يیا ددووباررهه متولد شودد؟ عيیسی پاسخ دداادد: يیقيین بداانن کهھ هھھھيیچ کس نمی توااند بهھ پاددشاهھھھی خداا وواارردد شودد مگر آآنکهھ اازز 

آآبب وو ررووحح تولد يیابد. آآنچهھ اازز جسم تولد بيیابد جسم ااست وو آآنچهھ اازز ررووحح متولد گردددد ررووحح ااست" (يیوحنا 3-1:3). 

مسيیح گفت کهھ شخص بايید اازز نو متولد شودد وو نيیز ااضافهھ کردد کهھ آآنچهھ اازز جسم تولد بيیابد جسم ااست وو آآنچهھ اازز ررووحح متولد 

گردددد ررووحح ااست. ررووحح رراا نمی تواانن دديید وولی ااثر ررووحح ددرر ااخالقق وو کردداارر شخصی کهھ اازز ررووحح مولودد شدهه باشد بهھ آآسانی ملموسس وو 

مشخص ااست. چنانچهھ گفتهھ شد چيیزهھھھایی ررووحانی بهھ نسيیم تشبيیهھ می شوند. ااگر چهھ آآنهھا مثل نسيیم نامرئی هھھھستند نتيیجهھ آآشکارر وو 

باررزز ااست. آآيیا نسيیم رراا می شودد دديید؟ االبتهھ خيیر وولی بهھ مجردد اايینکهھ توفانن برپا شودد وو گردد وو خاکک رراا بهھ چشمانن ما بريیزدد فورراا اازز 

آآنن ددوورریی می جويیيیم. ااشکالل ما ددرر اايینجاست کهھ مطالب ررووحانی رراا بهھ سطح جسمانی تنزلل می ددهھھھيیم کهھ ددرر نتيیجهھ با دديید وو لمس 

اامکانن پذيیر نمی باشند. محبت پدرر رراا با کيیلو يیا مهھر ماددرر رراا با متر نمی تواانن سنجيید. ااشتباهه ااختيیارر نموددنن ميیزاانن سنجش ددليیل بر 

فقداانن محبت پدرر وو مهھر ماددرر نمی باشد. فقط چيیزهھھھایی جسمی رراا بايید با االفاظظ وو ووسائل جسمی مقايیسهھ نمودد وو موضوعهھایی 

ررووحانی رراا با مقيیاسس ررووحانی سنجيید. 

ررووززیی اازز ررووززهھھھا مريیم ماددرر عيیسی بهھ ااتفاقق ااعضایی دديیگر خانوااددهه براایی دديیدنن عيیسی آآمدند. وویی مشغولل تعليیم مرددمم بودد. بهھ 

عيیسی گفتند کهھ ماددررشش براایی دديیدنن ااوو آآمدهه ااست. ددااستانن رراا ددرر اانجيیل مالحظهھ کنيید: "ماددرر وو برااددرراانن عيیسی آآمدند وو بيیروونن 

اايیستاددهه پيیغامم فرستاددند کهھ عيیسی پيیش آآنهھا بروودد. جمعيیت ززيیاددیی ددوورر ااوو نشستهھ بوددند وو بهھ ااوو خبر ددااددند کهھ- ماددرر وو برااددرراانن تو 

بيیروونن اايیستاددهه ااند وو تو رراا می خوااهھھھند. عيیسی جواابب دداادد:ماددرر من کيیست؟ برااددرراانن من چهھ کسانی هھھھستند؟ وو بهھ کسانی کهھ ااططراافف ااوو 
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نشستهھ بوددند نگاهه کرددهه گفت: اايینهھا ماددرر وو برااددرراانن من هھھھستند. چونن هھھھر کس ااررااددهه خداا رراا اانجامم ددهھھھد برااددرر وو خوااهھھھر وو ماددرر من 

ااست"(مرقس 35-32:3). 

ااخوتی کهھ مسيیح دداائما ررااجع بهھ آآنن صحبت می کردد برااددرریی ررووحانی بودد کهھ با تسليیم شدنن ددرر براابر ااررااددهه خدااووند توأأمم باشد. 

وویی شرحح دداادد کهھ خدااووند چقدرر حاضر وو مايیل ااست برکاتت وو فيیض خودد رراا بهھ اايیمانداارراانن ببخشايید: "آآيیا کسی ددرر ميیانن شما هھھھست کهھ 

ووقتی پسرشش اازز ااوو نانن بخوااهھھھد سنگی بهھ ااوو بدهھھھد؟ وو يیا ووقتی ماهھھھی ميیخوااهھھھد مارریی ددرر ددستش بگذاارردد؟ پس ااگر شما کهھ اانسانهھایی 

گناهھھھکارریی هھھھستيید ميیداانيید چگونهھ بايید چيیزهھھھایی خوبب رراا بهھ فرززنداانن خودد بدهھھھيید چقدرر بيیشتر بايید مطمئن باشيید کهھ پدرر آآسمانی شما 

چيیزهھھھایی نيیکو رراا بهھ آآنانی کهھ اازز ااوو تقاضا می کنند عطا خوااهھھھد فرمودد"(متی 11-9:7). 

مسيیح هھھھميیشهھ می خوااست اايیمانداارراانن مثل برااددرراانن نهھ فقط بهھ خداا بلکهھ بهھ يیکديیگر نيیز نزدديیکتر شوند تا بهھ ووسيیلهھ ااخوتت 

ررووحانی سؤ تفاهھھھم وو ااختالفاتت وو کيینهھ وو بغض وو ططمع اازز بيین بروودد. تنهھا با اايین عمل ممکن بودد شمهھ اایی اازز عظمت وو توجهھاتت 

خدااووندیی رراا بيیانن کند. 

شايید شخصی فکر کند کهھ اانسانن بندهه خدااست. وو مسلما هھھھميین ططورر هھھھم هھھھست. وو ااگر اازز بندگانن خدااووند هھھھستند چطورر ممکن 

ااست پسراانن خدااووند يیا فرززنداانن ااوو خوااندهه شوند؟ مالکی نبی ووظظيیفهھ فرززنداانن رراا چنيین بيیانن می کند: "وو يیهھوهه صبايیوتت می گويید کهھ 

اايیشانن ددرر آآنن ررووززیی کهھ من تعيیيین نموددهه اازز ملک خاصص من خوااهھھھند بودد وو براايیشانن ترحم خوااهھھھد نمودد چنانکهھ کسی بر پسرشش کهھ ااوو 

رراا خدمت می کند ترحم می نمايید وو شما برگشتهھ ددرر ميیانن عاددالنن وو شريیراانن وو ددرر ميیانن کسانی کهھ خداا رراا خدمت می نمايیند وو کسانی 

کهھ ااوو رراا خدمت نمی نمايیند تشخيیص خوااهھھھيید نمودد"(مالکی 17:3وو18). 

آآيیا کسی ااميین تر اازز فرززند مهھربانن ووجودد دداارردد؟ آآيیا کسی بخشندهه تر اازز پدرر مهھربانن پيیداا ميیشودد؟ 

!
خدااووند ررووحح اابديیست 2.

مسيیح گفت: "خداا ررووحح ااست وو هھھھرکهھ ااوو رراا می پرستد بايید با ررووحح وو ررااستی عباددتت نمايید"(يیوحنا 24:4). خودد عيیسی کهھ بهھ 

"ررووحح هللا" شناختهھ شد با قولل وو عمل نشانن دداادد کهھ خدااووند چقدرر می خوااهھھھد نوعع بشر رراا برکت ددهھھھد. معجزااتی کهھ ااوو ظظاهھھھر گردداانيید 
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فقط براایی معرفی "ددرر سماوویی" يیعنی پدرر ررووحانی وو ااخوتت اايیمانداارراانن بودد. وویی گفت: "اايین ااست حيیاتت جاوويیداانن کهھ آآنهھا تو رراا 

خداایی ووااحد حقيیقی وو عيیسی مسيیح رراا کهھ فرستاددهه تو ااست بشناسند"(يیوحنا3:17).  

قدررتت وو فيیض خدااووند ددرر ووجودد مسيیح ظظاهھھھر شد. مسيیح خودد رراا "پسر اانسانن" خوااند تا بهھ ااصطالحح برااددرراانن خودد رراا اازز پدرر 

آآسمانی مطلع کند وو هھھھمهھ بهھ يیک خانوااددهه ررووحانی وو مهھربانن ملحق شوند. محبت خدااووند محبت نسبت بهھ دديیگریی رراا خوااستارر ااست. 

حرفف منطقی قابل قبولل هھھھمهھ ااست: "ما بهھ دديیگراانن محبت می کنيیم چونن ااوولل خداا بهھ ما محبت کردد. ااگر کسی بگويید: من خداا رراا 

ددووست ددااررمم٬، ددرر حالی کهھ اازز برااددرر خودد نفرتت دداارردد٬، ددررووغگوست ززيیراا ااگر ااوو برااددرریی رراا کهھ دديیدهه ااست ددووست نداارردد٬، محالل ااست 

خداائی رراا کهھ نديیدهه ااست ددووست بداارردد. فرمانی کهھ ااوو بهھ ما ددااددهه ااست چنيین ااست: هھھھرکهھ خداا رراا ددووست دداارردد٬، بايید برااددرر خودد رراا نيیز 

ددووست بداارردد"(ااوولل يیوحنا 21-19:4). 

اازز ززمانن آآددمم وو حواا٬، گناهه فرززنداانن وو ذذرريیت آآنانن رراا اازز خداایی قدووسس جداا کرددهه ااست. کارر کلمهھ خداا هھھھموااررهه اايین بوددهه کهھ 

عالقمنداانن وو اايیمانداارراانن رراا براایی ااررتباطط نزدديیکتریی با پدرر سماوویی ددعوتت نمايید. خدااووند مسيیح رراا براایی اايین مقصودد بهھ ددنيیا فرستادد. 

"خداا ددرر مسيیح بودد وو جهھانن رراا با خودد مصالحهھ می دداادد وو خطايیایی اايیشانن رراا بهھ دديیشانن محسوبب ندااشت وو کالمم مصالح رراا بهھ ما 

سپردد"(ددوومم قرنتيیانن 19:5 ترجمهھ قديیم). بديین ووسيیلهھ مسيیح ووااسطهھ اایی بيین خداا وو اانسانن گردديید. "ززيیراا يیک خداا وو يیک ووااسطهھ بيین 

خداا وو اانسانن ووجودد دداارردد٬، يیعنی شخص عيیسی مسيیح"(ااوولل تيیموتاووسس 5:2). 

ووقتی کهھ شخصی مسيیح رراا "پسر خداا" می خوااند آآيیا منظوررشش فرززند جسمی می باشد؟ بايید هھھھزاارر مرتبهھ تکراارر کردد کهھ خيیر. 

خاصيیت برجستهھ ااوو ددرر نتيیجهھ برااددرر خوااندگی وو رراابطهھ اايیست کهھ با نوعع بشر پيیداا کرددهه ااست. با تقربب بهھ ااوو تولد تاززهه اامکانن پذيیر 

می شودد وو آآنن رراابطهھ محبت آآميیزیی کهھ با گناهه گسستهھ شدهه بودد ددووباررهه برقراارر می گردددد. هھھھم ااکنونن نمايیندگی بشر گمشدهه رراا ددرر 

پيیش عرشش خدااووند بهھ عهھدهه گرفتهھ مقتدرراانهھ ما رراا بهھ هھھھمکارریی ددعوتت می کند. ززمانن هھھھمکارریی ددرر اايین ااخوتت ررووحانی فراا ررسيیدهه 

ااست. 

!
!
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اامتحانن ددررسس ددووااززددهھھھم 

!
چهھ کسانی اايیمانداارراانن رراا يیادد دداادد ددعا کنند "اایی پدرر ما کهھ ددرر آآسمانی"؟ 1.

االف- حضرتت آآددمم (  ) 

بب- حضرتت نوحح  (  ) 

جج- حضرتت موسی (  ) 

دد- حضرتت عيیسی (  ) 

!
کداامم تعاليیم ذذيیل ططبق ددستورر عيیسی هھھھستند؟ 2.

االف- سهھ خداا ووجودد ددااررند (  ) 

بب- فقط يیک خدااووند کهھ خالق باشد ووجودد دداارردد (  ) 

جج- اانسانن بايید خدااووند رراا با تمامم قلب وو فکر وو جانن وو ددلل محبت کند (  ) 

دد- اانسانن بايید هھھھمسايیهھ خودد رراا چونن نفس خودد محبت نمايید (  ) 

!
اازز جمالتت ذذيیل کدااميین ددررست ااست؟ 3.

االف- تمامم اانسانهھا برااددرر يیکديیگرند (  ) 

بب- تمامم اايیمانداارراانن برااددرر يیکديیگرند (  ) 

جج- تمامم اايیمانداارراانن يیک پدرر ررووحانی ددااررند (  ) 
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دد- "اایی پدرر ما کهھ ددرر آآسمانی" بهھ خالق کل ااشاررهه می کند. (  ) 

!
!

لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بطورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱٣۳
ررووزز حسابب 

!
!
!
!
!

!

!  89



ررووزز حسابب 

بلشصر٬، آآخريین پاددشاهه بابل ضيیافت عظيیمی براایی هھھھزاارر نفر اازز اامراایی خودد برپا ددااشت. ددرر حضورر آآنهھا شراابب نوشيید وو بتهھایی 

خودد رراا ستايیش نموددهه آآنهھا رراا بزررگتر اازز خداایی آآسمانهھا دداانست. چونن ددرر شربب مسکرااتت اافرااطط کرددهه بودد وو خداايیانن ططال وو نقرهه وو 

برنج وو آآهھھھن وو چوبب وو سنگ رراا تسبيیح می خوااند ددرر هھھھمانن ساعت اانگشتهھایی ددست يیکی بيیروونن آآمد وو ددرر براابر شمعداانن بر گچ 

دديیواارر قصر پاددشاهه نوشت وو پاددشاهه کف ددستی رراا کهھ می نوشت دديید. چونن نوشتهھ بهھ خطی عجيیب وو ااعالمم بهھ ززبانن ناشناسس بودد 

چهھرهه پاددشاهه متغيیر شد. وو فکرشش مضطربب وو پريیشانن گردديید بطورريیکهھ بندهھھھایی کمرشش سست شدهه ززاانوهھھھايیش بهھ هھھھم ميیخورردد. تمامم 

دداارراالسلطنهھ رراا گشتند تا يیکی رراا پيیداا کنند کهھ بتوااند آآنن ددست خط عجيیب رراا بخوااند. باالخرهه ماددرر ملکهھ بيیادد دداانيیالل نبی اافتادد کهھ ددرر 

حيین سلطنت شوهھھھرشش ااوو رراا خدمت کرددهه بودد. ااوو بلشصر رراا گفت: "چونکهھ ررووحح فاضل وو معرفت وو فطانت وو تعبيیر خواابهھا وو حل 

معما هھھھا وو گشوددنن عقدهه هھھھا ددرر اايین دداانيیالل کهھ پاددشاهه ااوو رراا بهھ بلطشصر مسمی نمودد يیافت شد٬، پس حالل دداانيیالل ططلبيیدهه شودد وو تفسيیر رراا 

بيیانن خوااهھھھد نمودد"(دداانيیالل 12:5). بهھ مجردد حضورر يیافتنش کتيیبهھ رراا خوااندهه تفسيیر نمودد وو گفت: "ددرر ميیزاانن سنجيیدهه شدهه وو ناقص 

ددرر آآمدهه اایی.... سلطنت تو تقسيیم گشتهھ وو بهھ مادديیانن وو فاررسيیانن بخشيیدهه شدهه ااست"( آآيیهھ27). 

!
سنجيیدهه شدهه اایی 1.

خدااووند توسط ددست نبویی خبریی براایی پاددشاهه ددااددهه بودد وو ددرر هھھھمانن شب قواایی اايیراانيیانن شهھر بابل رراا ااشغالل نموددند وو بلشصر 

کشتهھ شد. اايین ووااقعهھ تارريیخی ما رراا بيیادد ررووزز ددااوورریی بشر می ااندااززدد- ررووززیی کهھ خدااووند پنداارر وو گفتارر وو کردداارر هھھھر فرددیی رراا ددرر 

ترااززوویی اابديیت خوااهھھھد سنجيید.   

 ررووزز ددااوورریی بهھ ززووددیی ميیايید وو ووقتی کهھ فراا ررسيید دديیگر فرصت عوضض کرددنن عاقبت کسی باقی نخوااهھھھد ماند. تمامم کاررهھھھایی 

شخص حتی حرفهھايیش وو کليیهھ رراازز نهھفتهھ ددلش ددرر براابر ااحکامم غيیر قابل تغيیيیر وو بی ززوواالل مقايیسهھ خوااهھھھد شد. ددااوورر عاددلل می 

فرمايید: "آآرریی من بهھ ززووددیی می آآيیم وو براایی هھھھر کس ططبق ااعمالش پاددااشی با خودد خوااهھھھم آآوورردد"(مکاشفهھ 12:22). 

ددرر آآنن ررووزز خدااووند کاررهھھھایی مرددمم رراا صاددقانهھ ددرر نظر گرفتهھ اايیمانداارراانن ااميین رراا حيیاتت جاوودداانی وو بهھ خودد خوااهھھھانن کيیفر مناسب 

خوااهھھھد دداادد. هھھھمانن دداانيیالل نبی کهھ حکم خدااووند رراا براایی پاددشاهه بابل ترجمهھ کردد رروويیايیی اازز مسند آآخر دديیدهه چنيین تعريیف می کند: 

!  90



"هھھھزاارراانن هھھھزاارر ااوو رراا خدمت می کرددند وو کرووررهھھھا کروورر بحضورر وویی اايیستاددهه بوددند. دديیواانن برپا شد وو ددفترهھھھا گشوددهه گردديید"(دداانيیالل 

 .(10:7

سليیمانن بن ددااوووودد نيیز ااضافهھ ميیکند کهھ: "پس ختم تمامم اامر رراا بشنويیم: "اازز خداا بترسس وو ااوواامر ااوو رراا نگاهه دداارر چونکهھ تمامی 

تکليیف اانسانن اايین ااست ززيیراا خداا هھھھر عمل رراا با هھھھر کارر مخفی خوااهه نيیکو وو خوااهه بد باشد بهھ محاکمهھ خوااهھھھد آآوورردد"(جامعهھ 

13:12وو14). 

ددرر ررووزز مذکورر تمامم ااسراارر اافراادد بشر فاشش خوااهھھھد شد. سرپوشش رروویی ااعمالل کسی باقی نخوااهھھھد ماند ززيیراا کهھ فرشتگانن 

يیاددددااشتهھایی خودد رراا ددقيیقا وو بدوونن ممانعت آآشکارر خوااهھھھند نمودد وو ررشوهه گيیریی اامرووزز بهھ پايیانن خوااهھھھد ررسيید. گزااررشش عمر من وو 

شما نسبت بهھ خوااستهھ خدااووند چهھ نتيیجهھ اایی خوااهھھھد ددااشت؟ 

!
آآيیا ووجداانن کافيیسيیت؟ 2.

بعضی هھھھا خيیالل می کنند ااگر ووجداانشانن ناررااحت نشودد ددرر ررووزز باززپسيین قبولل خوااهھھھند شد. وولی ااگر ووجداانن آآنهھا ططبق ددستورر 

خدااووند پرووررشش نيیافتهھ باشد وو خودد آآنن ااشخاصص ددستوررااتت خدااووند رراا نخوااندهه باشند اازز کجا می تواانند نظريیهھ خدااووند رراا نسبت بهھ 

خوبی وو بدیی خودد بداانند؟ فقط بهھتر بوددنن اازز هھھھمسايیهھ کافی نيیست. ددرر ررووزز ددااوورریی هھھھر کس با گزااررشهھائی کهھ فرشتگانن اازز اافعالل وو 

ااعمالل آآنهھا نوشتهھ ااند محاکمهھ خوااهھھھند شد وو گزااررشهھایی فرشتگانن عيین حقيیقت ااست. حسابب من وو شما ددرر آآنن ررووزز چگونهھ خوااهھھھد 

بودد؟ پاددااشش وو کيیفر صحيیح بهھ هھھھمهھ ددااددهه خوااهھھھد شد. ووجودد يیک گناهه شخص رراا اازز حيیاتت اابدیی محروومم می کند کهھ قبل اازز آآنن ررووزز 

حسابب بايید تسويیهھ شدهه باشد. بدهھھھکارریی ددرر ددااخل فرددووسس نخوااهھھھد بودد. يیک پایی فردد ددرر بهھشت وو پایی دديیگرشش ددرر جهھنم  نخوااهھھھد 

بودد ززيیراا کهھ بهھشت وو جهھنم آآنن قدرر نزدديیک بهھ هھھھم نيیستند. 

اامرووززهه مرددمم سعی می کنند با حدااقل کوشش نزدد خدااووند قبولل شوند بهھ خاططر کوتاهھھھی عمر خودد هھھھمهھ جورر عذرر وو بهھانهھ می 

آآووررند. ددرر ررووزز ددااوورریی هھھھيیچ عذرریی پذيیرفتهھ نخوااهھھھد شد وو با مبلغی بهھ عنواانن ررشوهه ددهھھھانن فرشتهھ رراا نمی تواانن بست! بهھ معذووررااتی 

اازز قبيیل کارر وو غصهھ وو گرفتارریی کسی رراا اازز مجاززااتت نخوااهھھھد ررهھھھانيید وو االبتهھ با گفتن فرمولی يیا توسل بهھ ددررووغغ کسی بهھ جايیی 

نخوااهھھھد ررسيید. 
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اامرووزز با توسل بهھ خدااووند فرصت توبهھ وو ااصالحح هھھھست. اايین اامر صحيیح ااست کهھ اايیمانن بهھ خدااووند کم شدهه وو اايیمانداارراانن ووااقعی 

مورردد تمسخر مدررنيیستهھا قراارر می گيیرند وو بسيیارریی خيیالل می کنند٬، با ووجودد اايینکهھ کالهھھھبردداارر وو ددررووغگو وو خائن وو حقهھ بازز 

هھھھستند٬، ااگر ررسومم وو تشريیفاتت مذهھھھبی رراا کما فی االسابق وو مثل دديیگراانن اانجامم ددهھھھند اايین دديیگر کافی می باشد وو لذاا بهھ تصورر خويیش 

با تکراارر ططوططی وواارر آآنهھا عاقبت خوشش وو آآسوددهه خودد رراا تاميین می کنند. 

دديیگراانن خيیالل می کنند کهھ بهھشت وو جهھنم هھھھر کداامم ددرر صفحهھ ترااززوویی ااعمالل خوبب وو بد قراارر گرفتهھ ااند وو نيیز تصورر می کنند هھھھر 

قدرر کاررهھھھایی بد اانجامم ددهھھھند با ااعمالل شايیستهھ می تواانند ترااززوویی کاررهھھھایی خوبب خودد رراا بهھ قدرریی سنگيین وو پر نمايیند کهھ نصيیبشانن 

بهھشت باشد. وولی کتابب مقدسس خدااووند اايین موضوعع رراا تايیيید نمی کند. مرددمم سنجيیدهه خوااهھھھند شد- صحيیح. کاررهھھھایی نيیک وو بد 

شخص ددرر نظر گرفتهھ خوااهھھھند شد- ددررست. 

وولی هھھھر کداامم پاددااشش يیا کيیفر خودد رراا ااخذ خوااهھھھد نمودد- شکی نيیست. ااصل موضوعع ددرر اايینجاست: کهھ هھھھيیچ کس با کاررهھھھايیش 

مقايیسهھ نخوااهھھھد شد بلکهھ با محک يیا ميیزاانن يیا مقيیاسس االهھی سنجيیدهه خوااهھھھد شد. 

!
شصت ددرر صد خوبب 3.

خزاانهھ دداارر شرکت بزررگی رراا ددرر نظر بگيیريید کهھ ماهه بماهه حقوقش رراا می گيیردد. اايین خزاانهھ دداارر مرددیی ااميین ااست- يیعنی ااغلب 

ااووقاتت حسابش ددررست ااست. ددررآآمدهھھھایی شرکت رراا مرتبا بهھ خزاانهھ شرکت می رريیزدد. مرتبا- يیعنی شصت ددررصد اازز پولهھایی شرکت رراا 

با صدوورر قبض وو ررسيید بهھ حسابب شرکت ميیگذاارردد وو فقط چهھل ددررصد پولهھا رراا بهھ حسابب خوددشش می گذاارردد. ووقتی کهھ ررئيیس شرکت 

متوجهھ می شودد کهھ فالنی مختلس چهھل ددررصد اازز ددررآآمدهھھھایی شرکت بوددهه چکاررشش می کند؟ خالصهھ موضوعع بهھ ددااددگاهه کشانيیدهه می 

شودد وو خزاانهھ دداارر محترمم ااددعایی شرفف می کند کهھ "من کارر بدیی نکرددهه اامم- ددرر پرددااخت شصت ددررصد پولهھایی شرکت ااميین وو 

ددررستکارر بوددمم". مگر شصت ددررصد اازز چهھل ددررصد بيیشتر نيیست؟ وولی کداامم ددااددگاهھھھی آآنن رراا بی تقصيیر می ددااند حتی ااگر 95 ددررصد 

پولل شرکت رراا بهھ ططورر صاددقانهھ بهھ حسابب شرکت گذااشتهھ باشد وو فقط پنج ددررصد وو يیا يیک ددررصد رراا ددززدديیدهه باشد وو 99 ددررصد رراا 

بهھ حسابب شرکت رريیختهھ باشد وو بقيیهھ کاررهھھھايیش رراا خوبب اانجامم ددااددهه باشد- آآنن يیک ددررصد جبراانن گناهھھھش رراا نخوااهھھھد نمودد. خدااووند هھھھم 
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بهھ هھھھيیچ عنواانن جايیی ددرر بهھشت خودد براایی ددززدداانن 40 ددررصد يیا پنج ددررصد يیا حتی يیک ددررصد تعيیيین نکرددهه ااست. خدااووند 

خدمتگزاارراانن کامل می خوااهھھھد نهھ ددررووغگويیانن وو حقهھ باززاانن رراا. 

عدهه اایی هھھھستند کهھ خيیالل می کنند گناهھھھانشانن رراا با کاررهھھھایی نيیکو اازز قبيیل ساختن بيیماررستانن وو مدررسهھ يیا ززيیاررتت ااماکن بهھ 

ااصطالحح مقدسس می تواانند جبراانن کنند. مثال ااگر شخصی اامرووزز کارر نيیک اانجامم نداادد فکر می کند ااگر فردداا ددوو براابر کارر نيیک اانجامم 

ددهھھھد ددرر ددررگاهه خدااووند قبولل می شودد. حقيیقت اامر اايین ااست کهھ ااگر فردداا بتوااند ددوو براابر کارر خوبب بکند دداالل بر آآنن ااست ررووززهھھھایی 

عاددیی فقط با نصف ووظظيیفهھ ااشش عمل کرددهه ااست. خداا می خوااهھھھد با حدااکثر تواانن خودد ااوو رراا خدمت کنيیم. 

بازز گرووهه دديیگریی ووجودد دداارردد کهھ تصورر می کنند ددرر ططولل عمر هھھھر قدرر کارر بد کرددهه باشند عيیب نداارردد ززيیراا کهھ ددرر ررووزز قيیامت ااگر 

فرضا آآيیهھ اایی رراا تکراارر کرددند وو متوسل بهھ فالنن کس شدند٬، فرددووسس خودد بهھ خودد اازز آآنن اايیشانن خوااهھھھد بودد. ناگفتهھ نماند کهھ تنهھا با 

حرفف هھھھرگز خدااووند رراا نميیتواانن گولل ززدد ززيیراا کهھ عاررفف کل می باشد. کسی کهھ ططولل عمرشش خوددخوااهه وو برددهه شيیطانن بوددهه با گفتن 

چند کلمهھ نمی توااند جهھنم رراا با بهھشت عوضض کند. هھھھرچهھ شخص ددرر اايین ددنيیا بوددهه ددرر ررووزز باززپسيین نيیز هھھھمانن خوااهھھھد ماند. 

"کسی کهھ بدااند نيیکی چيیست وو نيیکی نکند گناهه کرددهه ااست"(يیعقوبب 17:4). 

                   ااگر بيینی کهھ نابيینا وو چاهه ااست                                         ووگر خاموشش بنشيینی گناهه ااست  

بشریی نيیست کهھ ددرر عمرشش اازز اانجامم کارر نيیک غفلت نکرددهه باشد. ررسولل خداا می فرمايید: "هھھھمهھ گناهه کرددهه ااند وو اازز جاللل خداا 

محروومند"(ررووميیانن 23:3). 

بهھانهھ بيیهھوددهه ااست. تصميیم خداا قطعی ااست. گناهه وو تخلف شخص رراا اازز مبداا حيیاتت جداا می کند وو نتيیجتا مرگگ اابدیی نصيیب 

گناهھھھکارر می شودد. 

چنانچهھ مکتوبست: "گناهه بوسيیلهھ يیک اانسانن بهھ جهھانن وواارردد شد وو اايین گناهه مرگگ رراا بهھ هھھھمرااهه آآوورردد. ددرر نتيیجهھ٬، چونن هھھھمهھ گناهه 

کرددند مرگگ هھھھمهھ رراا ددرر برگرفت"(ررووميیانن 12:5). 

گناهه مثل مرضض مسریی بهھ هھھھمهھ سراايیت کرددهه ااست. مسالهھ اايیست کهھ بايید با آآنن مباررززهه کردد وو خدااووند عالجی براایی ررفع آآنن تهھيیهھ 

نموددهه ااست. آآنن عالجج عيیسی مسيیح ااست کهھ ررااهه رراا نشانن دداادد وو عالجج مسألهھ گناهه رراا بيیانن کردد. 
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!
مداافع قاددرر 4.

گاهه مبدأأ تمامم بدبختی هھھھا وو بيیمارریی هھھھا وو مرگگ ااست. بسيیارریی اازز کسانی کهھ براایی شفا بهھ نزدد مسيیح آآووررددهه می شدند بهھ علت 

گناهه بيیمارر شدهه بوددند. يیکی اازز آآنهھا مفلوجی بودد کهھ اازز پزشکانن کمک خوااستهھ بودد وولی هھھھمهھ ااقراارر کرددهه بوددند کهھ عالجج وویی اازز 

ااختيیارر اايیشانن خاررجج ااست. چونن آآنن شخص بيیمارر شنيیدهه بودد کهھ مسيیح اازز ددهه ااوو بايید عبورر کند ااميید تاززهه اایی بهھ قلبش ررااهه يیافت. ددرر 

نتيیجهھ بهھ ددووستانش ااصراارر کردد کهھ ااوو رراا بهھ نزدد مسيیح ببرند. بيیچاررهه مشرفف بهھ مرگگ بودد وو هھھھنگامم نزدديیک شدنن بهھ خانهھ اایی کهھ 

ااستادد ددرر آآنن تعليیم می دداادد ددووستانش کهھ ااوو رراا کمک می کرددند متوجهھ شدند کهھ بهھ علت ااززددحامم نمی تواانند بهھ ددرر خانهھ نزدديیک 

شوند. بنابراايین ددووستانش تصميیم گرفتند ااوو رراا بهھ پشت بامم برددهه وویی رراا اازز ططريیق سوررااخی ددرر سقف بهھ حضورر مسيیح ببرند. مسيیح 

چشمانن ااشک آآلودد مريیض رراا نگاهه کرددهه متوجهھ بارر سنگيین گناهه وویی شد. مسيیح نهھ فقط ااثر گناهه بلکهھ شمهھ اايیمانن رراا نيیز ددرر نظر 

گرفت وو گفت: "اایی ددووست٬، گناهھھھانن تو بخشيیدهه شد"(لوقا20:5). 

بارر گناهھھھانن اازز ددووشش مريیض برددااشتهھ شد وو دديیگر ااحساسس ددرردد هھھھم نکردد. وو ااما فريیسيیانن کهھ ررؤؤسایی يیهھودد بوددند فکر کرددند: 

"اايین کيیست کهھ حرفهھایی کفرآآميیز ميیزند؟ کی جز خداا می توند گناهھھھانن رراا ببخشد" ااما عيیسی اافکارر آآنانن رراا ددررکک کردد وو ددرر جواابب 

فرمودد: "چراا چنيین اافکارریی ددرر ذذهھھھن خودد می پروورراانيید؟ آآيیا گفتن اايینکهھ گناهھھھانن تو بخشيیدهه شد. آآسانن تر ااست يیا گفتن اايینکهھ بلند شو وو 

ررااهه بروو؟(لوقا23-19:5). 

سپس رروو بهھ حضارر کرددهه مفلوجج رراا گفت: "بهھ تو می گويیم بلند شو٬، تشک خودد رراا بردداارر وو بهھ خانهھ بروو"(آآيیهھ 24). فورراا شخص 

مفلوجج وو نيیم مرددهه برخاست٬،نمد خودد رراا برددااشتهھ شکرکنانن وو خدااووند رراا تسبيیح گويیانن بهھ سویی خانهھ ااشش رروواانهھ شد. 

خدااووند توسط مسيیح ددررددهھھھا وو ضعفهھایی بشر رراا مرتفع گردداانيید وو بر تجربهھ شومم مرگگ فاتح شد. با اايین ووصف مسيیح خيیلی 

بيیشتر اازز شفایی مريیضانن وو ززندهه کرددنن مرددگانن کارر اانجامم دداادد. وویی با علت ااصلی بيیمارریی وو مرگگ مباررززهه نمودد وو گناهه رراا ددرر هھھھم 

کوبيید. وویی "هھھھيیچ گناهھھھی نکردد وو هھھھرگز ددررووغی اازز ددهھھھانن ااوو شنيیدهه نشد"(ااوولل پطرسس22:2). 
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چونن خدااووند ددرر مسيیح بودد تواانست بر گناهه فائق آآيید وو مسألهھ گناهه رراا حل کند. چونن هھھھمهھ مرتکب گناهه شدهه ااند نمی تواانند جرمم 

گناهه رراا بپرددااززند. گناهھھھکارر ددرر حضورر خداایی عاددلل نمی توااند مداافع گناهھھھکارر دديیگریی شودد. اازز آآنجا کهھ مسيیح يیگانهھ فردد بی گناهه ااست 

نتيیجتا يیگانهھ مداافع قاددرر نيیز می باشد.  

ررووشهھایی بسيیارریی ددرر ددنيیا پيیداا شدهه ااند وو تعجب ددرر اايینجاست کهھ چراا مرددمم آآنهھا رراا بهھ جایی ططريیق خاصص خدااووند اانتخابب می 

کنند. خدااووند ررااهھھھی براایی برگردداانيیدنن گناهھھھکارر بهھ ددررگاهه خودد اايیجادد نموددهه ااست. ووااسطهھ اایی بيین شخص گناهھھھکارر وو خداایی بی گناهه 

الززمست. "ززيیراا يیک خداا وو يیک ووااسطهھ بيین خداا وو اانسانن ووجودد دداارردد٬، يیعنی شخص عيیسی مسيیح"(ااوولل تيیموتاووسس 5:2). 

ررووزز حسابب ررووزز ددااوورريیست وو هھھھر فردد ااحتيیاجج بهھ ووااسطهھ اایی دداارردد کهھ قاددرر بهھ پرددااخت جريیمهھ گناهه باشد. کسی کهھ ددززددیی کرددهه 

باشد شخص ددززددیی رراا بهھ عنواانن ووکيیل براايیش اانتخابب نمی کند وو کسی کهھ قاتل باشد جنايیتکارریی رراا براایی ددفاعع اازز ااوو ااستخداامم نمی 

نمايید. هھھھمچنيین شخص گناهھھھکارر نمی توااند شخص گناهھھھکارر دديیگریی رراا بهھ عنواانن ووااسطهھ خودد بگيیردد. شخص بدهھھھکارر بهھ کمک 

ددووستی محتاجج ااست کهھ خودد بدهھھھی ندااشتهھ باشد. مسيیح گناهھھھی نکردد وو با قدررتت االهھی نشانن دداادد کهھ ميیتوااند بر گناهه وو بيیمارریی وو 

مرگگ ااستيیال يیابد حاضر شد ووااسطهھ گناهھھھکارراانن شودد. آآرریی قاددرر مطلق ررااهھھھی براایی پرددااخت جرمم گناهه اايیجادد نمودد. گناهھھھکارراانن آآنن ررااهه 

وو ووسيیلهھ رراا با اايیمانن می پذيیرند. جرمم يیا نتيیجهھ گناهه مرگگ ااست. خدااووند بهھ حضرتت اابرااهھھھيیم ددستورر دداادد تا فرززندشش رراا ذذبح کند. ااوو 

نمونهھ اایی بودد اازز تمامم خطاکارراانن وو هھھھمچنانن کهھ آآنن حضرتت با ذذبح عظيیم نجاتت يیافت هھھھمچنيین نيیز هھھھر گناهھھھکارریی بايید نجاتت يیابد وو 

توسط اايیمانن بهھ ددااووططلب بی گناهھھھی ميیسر می گردددد. 

 بنابراايین نجاتت رراا نمی تواانن با عمل خريید بلکهھ فقط با اايیمانن می شودد آآنراا ددرريیافت نمودد- اايیمانن بهھ ططريیقی کهھ خدااووند فرموددهه 

ااست. مسيیح فرمودد: "من ررااهه هھھھستم"(يیوحنا6:14). سزااوواارر ااست آآنن رراا يیا ططريیق رراا ببيینيیم تا ددرريیابيیم خدااووند چهھ عالجی براایی نجاتت 

اانسانن خلق نموددهه ااست. يیک ميیانجی الززمم دداارريیم کهھ با ااشکاالتت ما آآشنائی ددااشتهھ باشد. براایی اايین ااست کهھ مسيیح "خودد رراا اازز تمامم 

مزاايیایی آآنن محروومم نموددهه بهھ صوررتت يیک غالمم ددررآآمد وو شبيیهھ اانسانن شد"(فيیليیپيیانن7:2). بديین ووسيیلهھ ااخوتت اايیمانداارراانن بهھ ووجودد آآمد: 

"پس کامال الززمم بودد کهھ ااوو اازز هھھھر لحاظظ مانند برااددرراانن خودد بشودد تا بهھ عنواانن کاهھھھن بزررگگ آآنانن ددرر اامورر االهھی٬، ررحيیم وو ووفادداارر باشد 

تا گناهھھھانن مرددمم رراا کفاررهه نمايید. چونن خودد ااوو ووسوسهھ وو ررنج دديیدهه ااست٬، قاددرر ااست آآنانی رراا کهھ با ووسوسهھ هھھھا ررووبروو هھھھستند يیارریی 

فرمايید"(عبراانيیانن17:2وو18). 
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ااگر مسيیح فرددیی عاددیی بودد نمی تواانست ميیانجی گناهھھھکارراانن بشودد. نبوتی ررااجع بهھ نخست آآمدنن مسيیح ااظظهھارر ميیداارردد کهھ: 

"کسی بيیروونن خوااهھھھد آآمد کهھ بر قومم من ااسراائيیل حکمراانی خوااهھھھد نمودد وو ططلوعهھایی ااوو اازز قديیم وو اازز اايیامم ااززلل بوددهه ااست(ميیکا2:5). 

آآنن ررووحی کهھ ددرر جسم عيیسی بن مريیم ساکن بودد اازز ااززلل ووجودد ددااشت. ررووحی کهھ مسيیح رراا قدررتت بخشيید ررووحح خدااووند بودد کهھ ددرر 

اابتداا عالمهھا رراا بهھ ووجودد آآوورردد. بهھ ددليیل يیکی بوددنن آآنن ررووحح وو کلمهھ خداا عيیسی گفت: "يیقيین بداانيید کهھ پيیش اازز تولد اابرااهھھھيیم٬، من بوددهه 

اامم وو هھھھستم"(يیوحنا57:8). 

بديین جهھت ددرر صفحاتت ترااززوویی ددااوورریی آآنن کهھ بهھ ررووحح هللا وو کلمهھ خداا ناميیدهه شدهه ااست وو ررووحح حيیاتت رراا بهھ آآددمم ددميید وو نفس بهھ 

موجوددااتت بخشيید- فقط ااووست کهھ می توااند حسابب خطاکارر رراا ددرر ررووزز حسابب بپرددااززدد. ااگر خودد خطاکارر بخوااهھھھد وو ططلب نمايید. ما اازز 

خودد نمی تواانيیم دديین خودد رراا اادداا کنيیم وولی ااوو قاددرر وو مايیل ااست جريیمهھ گناهه رراا کهھ مرگگ ااست بپرددااززدد. 

ررووززیی يیک قاضی ددرر ددااددگاهه شهھر بزررگی ووضع متهھميین رراا برررسی کردد. ناگاهه ددووست قديیمی ددوورراانن تحصيیل خودد رراا ددرر بيین آآنهھا 

دديید. مامورراانن ددااددگاهه کهھ دداليیل گناهه وو تقصيیر ااوو رراا خوااندند ددااوورر دداانست کهھ ددووستش مقصر ااست وو ددررباررهه مقصر حکم صاددرر کردد. 

وولی مجرمم قبل اازز آآنن خوااست چيیزیی بگويید. پيیش آآمدهه بهھ ددااوورر گفت: آآيیا مراا نمی شناسی؟ آآيیا يیاددتت نيیست کهھ هھھھمکالست بوددمم؟ آآيیا 

نمی تواانی کمکم کنی؟ پولل ندااررمم کهھ جريیمهھ بدهھھھم. اايین ددفعهھ مراا ببخش. قولل می ددهھھھم کهھ دديیگر کارر بد نکنم". ددلل ددااوورر بهھ حالل 

ددووست قديیمی ااشش سوخت وولی نگاهھھھی بهھ مدعيیانن کرددهه دداانست کهھ حکم عاددالنهھ اایی بايید صاددرر کند ززيیراا دديیگراانن هھھھم اازز ااوو اانتظارریی 

ددااشتند. آآيیا ددااوورر بهھ خاططر ددووستی ررفيیقش رراا آآززاادد خوااهھھھد کردد يیا عداالت رراا برقراارر خوااهھھھد نمودد؟ رروو بهھ ددووستش کرددهه گفت: "بسيیارر 

متاسفم. اايینجا ددااددگاهه ااست وو مجبوررمم صاددقانهھ حکم بدهھھھم وو ددليیل شاهھھھداانن رراا نمی تواانن ززيیر پا گذااشت. ااگر شما رراا آآززاادد کنم عاددالنهھ 

نيیست وو بهھ ددااددگاهه لطمهھ می خورردد. جريیمهھ بايید پرددااخت شودد". سپس بعد اازز صدوورر حکم هھھھمهھ تعجب کرددند ززيیراا کهھ ددااوورر ددست بهھ 

جيیب برددهه مبلغ گزاافف جريیمهھ رراا خودد پرددااخت وو ددووستش تبرئهھ شد. 

خدااووند ررااهه خالصی اازز جرمم گناهه رراا فرااهھھھم آآووررددهه ااست. آآنن خالصی توسط عيیسی مسيیح ممکن ميیشودد کهھ خودد هھھھدفف تنفر مرددمم 

رراا گرفتهھ گرسنگی وو تنهھائی رراا چشيید وو ااگر چهھ کامال بی تقصيیر بودد ددرر نبردد با گناهه پيیرووزز شد وو موفقيیت خودد رراا بهھ کسانی کهھ 

مايیلند خودد رراا اازز چنگالل گناهه برهھھھانند٬، ااررززاانی ميیداارردد. عمر بی گناهه وویی دداالل بر آآنن ااست کهھ قدررتت پرددااخت جريیمهھ گناهه رراا دداارردد. بهھ 

خاططر ددااشتهھ باشيید کهھ مسيیح شخص مقصر رراا محبت وولی خودد گناهه رراا نفرتت ميیکند. سزااوواارر ااست اايیمانن بهھ ططريیق خدااووندیی 

بيیاوورريیم وو اازز حيیاتت جاوودداانی بهھرهه مند شويیم. 
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اامتحانن ددررسس سيیزددهھھھم 

!
عاقبت شخص ددرر چهھ موقع تعيیيین می شودد؟ 1.

االف- قبل اازز تولدشش يیعنی ددرر قضایی ااززلی خدااووند (  ) 

بب-ددرر ططی ززندگی ااوو هھھھنگامی کهھ تصميیماتت ررووززاانهھ خودد رراا می گيیردد. (  ) 

جج- ددرر ررووزز ددااوورریی هھھھنگامی کهھ ددرر حضورر ددااوورر اايیستاددهه ااست. (  ) 

!
حکم ددااوورر بر رروویی چهھ ااساسی ددااددهه ميیشودد؟ 2.

االف- ااگر کاررهھھھایی خوبب شخص اازز کاررهھھھایی بدشش بيیشتر باشند (  ) 

بب- فقط کسانی کهھ هھھھيیچ گاهه گناهھھھی نکرددهه ااند نجاتت خوااهھھھند يیافت (  ) 

جج- فقط کسانی کهھ بهھ گناهھھھانشانن ااعتراافف ميیکنند وو با اايیمانن عداالت مسيیح رراا قبولل ميیکنند نجاتت خوااهھھھند يیافت (  ) 

!
کدااميین اازز جمالتت ذذيیل ددررست ااست؟ 3.

االف- ممکن ااست کسی بهھ توحيید خدااووند اايیمانن ددااشتهھ باشد وولی هھھھالکک شودد (  ) 

بب- مبداا تمامم غصهھ وو ررنج وو مرگگ گناهھھھست (  ) 

جج- خدااووند اازز گناهه وو گناهھھھکارر متنفر ااست (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید.   
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱۴
بر صليیب چهھ ااتفاقق اافتادد؟ 

!
!
!

!
!
!
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بر صليیب چهھ ااتفاقق اافتادد؟ 

ررووززیی اازز ررووززهھھھا عيیسی بهھ ناصرهه٬، جايیی کهھ پرووررشش يیافتهھ بودد آآمد وو ااهھھھالی شهھر ددستگيیرشش کرددند وو خوااستند ااوو رراا اازز کوهھھھی 

بهھ ززيیر ااندااززند وو بکشند. قضيیهھ اازز اايین قراارر بودد: "اازز شنيیدنن اايین سخن هھھھمهھ حاضراانن ددرر کنيیسهھ غضبناکک شدند آآنهھا برخاستند وو ااوو 

رراا اازز شهھر بيیروونن کرددند وو بهھ لب تپهھ اایی کهھ شهھر بر رروویی آآنن بنا شدهه بودد برددند تا ااوو رراا بهھ پائيین بيیندااززند. ااما ااوو اازز ميیانن آآنانن گذشت 

وو ررفت"(لوقا30-28:4). 

ددرر ااووااخر سکونت مسيیح ددرر شهھر ااووررشليیم يیهھودديیانن ددووباررهه خوااستند ااوو رراا بکشند. پيیش پيیالططس٬، وواالی رروومم ررفتند وو خوااستند 

حکم ااعداامم ااوو رراا صاددرر کند. وویی جواابب دداادد: "ااوو رراا ببريید وو بر ططبق قانونن خودد محاکمهھ نمائيید". يیهھودديیانن بهھ ااوو پاسخ ددااددند: "ططبق 

قانونن٬، ما ااجاززهه نداارريیم کسی رراا بکشيیم"(يیوحنا 31:18). حکومت رروومم ااجاززهه ااعداامم رراا اازز يیهھودديیانن گرفتهھ بودد وو آآنراا بهھ شدتت 

نگهھداارریی می کردد چهھ ااووال يیهھودديیانن ااجاززهه ااعداامم کسی رراا ندااشتند وو اازز محدوودديیتهھایی خودد کامال با خبر بوددند. وو ثانيیا چونن صليیب 

ااعداامم عمومی بودد هھھھرگز نتواانستند آآنراا ددوورر اازز اانظارر اانجامم ددهھھھند. 

شب قبل اازز ررووزز مورردد نظر ما توددهه بزررگی اازز مرددمم مسلح با شمشيیر وو قمهھ وو چوبب بهھ محل ااقامت مسيیح شتافتند. يیکی اازز 

حواارريیونن شمشيیرشش رراا براایی ددفاعع اازز ااستادد اازز غالفف کشيید. بهھ مجردد اايینکهھ مسيیح عمل شاگرددشش رراا دديید منعش کرددهه گفت: 

"شمشيیر خودد رراا غالفف کن. هھھھر کهھ شمشيیر کشد بهھ شمشيیر کشتهھ می شودد. مگر نمی دداانی کهھ من می تواانم اازز پدرر خودد بخوااهھھھم کهھ 

بيیش اازز ددووااززددهه فوجج اازز مالئکهھ رراا بهھ يیارریی من بفرستد؟ ااما ددرر آآنن صوررتت پيیشگوئيیهھایی کتابب مقدسس چگونهھ تحقق می يیابد؟" (متی 

 .(54-52:26

وویی ااحتيیاجج بهھ نيیروویی باززوو ندااشت وو ااسلحهھ براایی کشتن بشر هھھھرگز بدست نگرفت. ااططميینانن خاططر ددااشت کهھ پدرر سماوویی 

محافظ ااووست وو هھھھر آآنن می توااند ددررخوااست کند وو ددووااززددهه کروورر فرشتهھ براایی کمک بهھ نزددشش فرستاددهه خوااهھھھد شد. عاقبت وویی ددرر 

ددست بشر نبودد چهھ ررسد بهھ آآنکهھ بدست قومم ضعيیف يیهھودد باشد! 

ددرر حقيیقت يیهھودديیانن نتواانستند ااوو رراا بکشند- ممکن ااست شخصی بگويید آآيیا ررووميیانن بهھ نمايیندگی يیهھودديیانن اايین کارر رراا نکرددند؟ 

آآيیا پيیالططس وواالی رروومم هھھھنگامی کهھ حکم ااعداامم مسيیح رراا دداادد تحت تأثيیر قومم يیهھودد قراارر نگرفتهھ بودد؟ شايید اايین هھھھم بهھ نظر آآنهھا چنيین 

باشد. قضيیهھ رراا ددرر اانجيیل بخواانيیم. مسيیح ددرر پيیش مسند پيیالططس اايیستاددهه ااست. وواالی رروومی بت پرست اازز مسيیح باززجوئی می کند 
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وولی مسيیح جواابی کهھ پيیالططس می خوااهھھھد نمی ددهھھھد. آآخرااالمر وواالی ميیگويید: "آآيیا بهھ من جواابب نمی ددهھھھی؟ مگر نمی دداانی کهھ من 

قدررتت ددااررمم تو رراا آآززاادد ساززمم وو قدررتت ددااررمم تو رراا مصلوبب نمايیم؟" عيیسی ددرر جواابب گفت: "تو هھھھيیچ قدررتی بر من نمی ددااشتی ااگر خداا 

آآنراا بهھ تو نمی دداادد. اازز اايین رروو کسی کهھ مراا بهھ تو تسليیم نمودد تقصيیر بيیشتریی دداارردد" (يیوحنا 10:19وو11). 

اازز آآيیهھ فوقق ااستنباطط می شودد کهھ حتی پيیالططس هھھھم قدررتی جز بهھ ااذذنن خدااووند ندااشت. بنابراايین بر صليیب چهھ ااتفاقق اافتادد؟ آآيیا 

خوااست خداا ددرر اايین باررهه چهھ بودد؟ 

!
خوااست خدااووند 1.

خودد مسيیح ددررباررهه مرگش چنيین گفت: "من جانن خودد رراا فداا می کنم تا آآنراا بارر دديیگر بازز يیابم. هھھھيیچکس جانن مراا اازز من نمی 

گيیردد٬، من بهھ ميیل خودد آآنراا فداا می کنم٬، ااختيیارر ددااررمم کهھ آآنراا فداا ساززمم وو ااختيیارر ددااررمم آآنراا بازز بدست آآووررمم. پدرر اايین ددستورر رراا بهھ من 

ددااددهه ااست"(يیوحنا17:10وو18). 

مسيیح ااظظهھارر می دداارردد کهھ "هھھھيیچکس جانن مراا اازز من نمی گيیردد٬، من بهھ ميیل خودد آآنراا فداا می کنم". مرگگ مسيیح ددرر نتيیجهھ 

شوررشش توددهه مرددمم يیا ددشمنی آآنانن نبودد ااگر چهھ آآنهھا خيیالل می کرددند کهھ مسبب اازز بيین ررفتن ااوو شدهه ااند. االبتهھ اازز گناهه قتل مبرأأ 

نيیستند ززيیراا کهھ قصد کشتن ااوو رراا ددااشتند وو ااگر اامکانن کشتنش رراا می ددااشتند االبتهھ نيیز آآنراا بهھ مرحلهھ عمل ددرر ميیآووررددند منتهھی 

اانجامم اايین عمل ددرر ددست آآنانن نبودد. 

ززمانن مرگگ مسيیح فراا ررسيیدهه بودد وو هھھھنگامم مصلوبب شدنن ااوو نبوتت شدهه وو ااررااددهه پرووررددگارر ددرر حالل اانجامم گرفتن بودد. علت مرگگ 

مسيیح جرااحتهھایی ميیخهھا وو نيیزهه نبودد.وویی اازز گرسنگی نمردد. مرگگ ااوو ددااووططلبانهھ وو معجزهه آآسا بودد وو نتيیجهھ ووفادداارریی وویی پيیرووززیی 

عظيیمی بهھ ووجودد آآوورردد. ددرر آآخريین لحظهھ عمرشش ميیسح گفت: "تمامم شد"(يیوحنا30:19)٬، يیعنی براایی آآنچهھ کهھ بايید اانجامم ددهھھھد آآمدهه 

بودد وو آآنراا بهھ ااتمامم ررسانيید. سپس بهھ آآوواازز بلند صداا ززددهه گفت "اایی پدرر٬، ررووحح خودد رراا بهھ تو تسليیم می کنم" (لوقا 46:23). اايین گفت 

وو جانن دداادد. 

ددررحضورر ددشمنانی کهھ می خوااستند ااوو رراا بکشند عيیسی آآززاادداانهھ جانن خودد رراا بهھ جانن آآفريین تسليیم نمودد. قومم يیهھودد چونن 

نخوااستند موضوعع رراا ددررکک کنند گمرااهه گشتند. 
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مسيیح چند ساعت بيیشتر بر صليیب نماند. هھھھنگامی کهھ يیوسف براایی ددفن کرددنن بدنن ااوو اازز پيیالططس ااجاززهه خوااست وواالی "باوورر 

نمی کردد کهھ عيیسی بهھ اايین ززووددیی مرددهه باشد. پس بهھ ددنبالل سروواانی کهھ مأمورر مصلوبب کرددنن عيیسی بودد فرستادد وو اازز ااوو پرسيید: آآيیا 

ااوو بهھ هھھھميین ززووددیی مردد؟ ووقتی پيیالططس اازز جانب سروواانن ااططميینانن يیافت٬، بهھ يیوسف ااجاززهه دداادد کهھ جناززهه رراا ببردد" (مرقس 

44:15وو45). 

غالبا جنايیتکارراانن چنديین ررووزز بر صليیب آآوويیزاانن می بوددند تا اازز فشارر گرسنگی وو تشنگی وو عفونت جرااحتهھا جانن می سپرددند. 

پيیالططس بهھ سبب اايین کهھ مسيیح بهھ اايین ززووددیی جانن سپرددهه ااست تعجب کردد. مسيیح گفت "من جانن خودد رراا فداا می کنم". ددرر اايین 

صوررتت مرگگ مسيیح چهھ معنی ددااشت؟ بهھ اانجيیل ررجوعع کرددهه موضوعع رراا مورردد مطالعهھ قراارر ددهھھھيیم. 

!
اانقضایی يیک ددوورراانن 2.

ددرر موقع مرگگ ووااقعهھ یی غيیر منتظرهه اایی ددرر هھھھيیکل ررخخ دداادد. "ددرر آآنن لحظهھ پرددهه ااندرروونن مقدسس معبد اازز باال تا بهھ پائيین ددووباررهه شد 

وو چنانن ززميین لرززهه اایی شد کهھ تختهھ سنگهھا شکافتهھ گردديید"(متی51:27). ددرر هھھھمانن موقع کاهھھھن ددااشت قربانی عصراانهھ رراا می گذرراانيید 

کهھ ززميین ززيیر پايیهھايیش بهھ لرززهه ددرر آآمد وو پرددهه بزررگی کهھ ددوو قسمت هھھھيیکل رراا اازز هھھھم جداا می کردد با ددستی کهھ خبر اانهھداامم بابل رراا 

رروویی گچ دديیواانن بلشصر پاددشاهه بابل ااعالمم نموددهه بودد اازز سر تا پا ددوو پاررچهھ شد وو کارردد ذذبح اازز ددست لرززاانن کاهھھھن بهھ ززميین اافتادد وو 

برهه قربانی فراارر کردد. 

تشريیفاتت قربانی اازز ززمانن هھھھابيیل گرفتهھ تا نوحح وو اابرااهھھھيیم وو موسی وو سليیمانن اادداامهھ ددااشت. حتی اامرووززهه ددرر عيید قربانن 

گوسفنداانن ززيیاددیی ذذبح می شوند وو مرددمم رراا بهھ يیادد قربانی وو فدااکارریی حضرتت اابرااهھھھيیم می ااندااززدد. متأسفانهھ بسيیارریی اازز مرددمم ااهھھھميیت 

معنی نهھفتهھ قربانی حضرتت اابرااهھھھيیم رراا فرااموشش کرددهه ااند. خداا ااوو رراا فرمانن ددااددهه بودد فرززندشش رراا قربانی کند. اابرااهھھھيیم  با ااططميینانن 

کامل بهھ اامر پرووررددگارر بی ددررنگ حاضر شد فرمانن خداا رراا ااجراا کند بهھ ااميید اايینکهھ خداا می تواانست پسرشش رراا اازز مرددگانن نيیز بر 

خيیزااند. ااوو می دداانست خداايیی کهھ بهھ ااوو فرززندیی ددرر سالخوررددگی خودد بخشيیدهه ااست قاددرر بهھ ززندهه کرددنش نيیز خوااهھھھد بودد. 

ددرر آآخريین لحظهھ کهھ اابرااهھھھيیم می خوااست فرززندشش رراا قربانی کند خطابی اازز آآسمانن ااوو رراا اازز ااجراایی آآنن باززددااشت بهھ ططورریی کهھ 

مسرتت پدرر وو پسر رراا نمی تواانن بيیانن کردد. 
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!
معنی تشريیفاتت ذذبحی 3.

فرززند اابرااهھھھيیم سمبلی اازز هھھھر شخص مؤمن بودد. هھھھمهھ مثل ااوو بايید با مرگگ ررووبهھ رروو شوند ززيیراا کهھ هھھھمهھ ززهھھھر گناهه رراا چشيیدهه ااند. 

گناهه ااست کهھ فرززنداانن آآددمم رراا اازز خداایی قدووسس جداا می ساززدد. چونن خداا قدووسس ااست اانسانن خطاکارر نمی توااند ددرر حضوررشش ززندهه 

بماند. هھھھر گناهھھھکارریی ددرر حضورر خداایی عاددلل ططبق ااعمالش بايید ددااوورریی شودد. بنابريین هھھھمچنيین اانسانن بهھ علت گناهھھھانش جداا می 

شودد. 

وولی شکر خداایی ررحمن رراا کهھ ررااهھھھی براایی توبهھ کارراانن تهھيیهھ کردد. کسانی کهھ خودد رراا قربانيیهھایی ززندهه بهھ خداا بگذرراانند. جريیمهھ 

خطايیشانن پرددااختهھ شدهه ااست. مثل قوچی کهھ فرززند اابرااهھھھيیم رراا نجاتت دداادد برهه اایی جانن خودد رراا براایی آآنهھا ددااددهه ااست. آآنن برهه بهھ "ذذبح 

عظيیم" خوااندهه می شودد . 

يیوحنایی ررسولل هھھھنگامی کهھ دديید عيیسی بن مريیم بهھ سویی ااوو می آآيید االهھامم يیافتهھ گفت "نگاهه کنيید اايین ااست آآنن برهه خداا کهھ گناهه 

جهھانن رراا بر ميیداارردد" (يیوحنا29:1). عنواانن "برهه خداا" براایی اايیمانداارراانن معنی خاصی دداارردد. کسی کهھ عمر خودد رراا چونن قربانی ززندهه 

بهھ خداا تسليیم کند ووااقعا مسلمانن حقيیقی محسوبب می شودد- يیعنی کسی کهھ بهھ ططورر کلی بهھ خداا تسليیم شدهه ااست. 

االبتهھ يیک گوسفند ددرر مقابل يیک نفر اانسانن ااررززشش نداارردد. قوچی کهھ ددرر جایی فرززند اابرااهھھھيیم ذذبح شد سمبل بودد اازز "قربانی 

عظيیم" کهھ براایی نجاتت بشر قربانی گردديید. پس اازز مصلوبب شدنن مسيیح بشر دديیگر ااحتيیاجی ندااشت کهھ حيیوااناتت رراا ذذبح کنند ززيیراا 

برهه خداا جانن خودد رراا ددرر ررااهه هھھھمهھ فداا کرددهه بودد. 

ااشعيیا نبی "ذذبيیحهھ عظيیم" رراا چنيین بيیانن می کند: "جميیع ما مثل گوسفنداانن گمرااهه شدهه بودديیم وو هھھھر يیکی اازز ما بهھ ررااهه خودد 

برگشتهھ بودد وو خدااووند گناهه جميیع ما رراا بر وویی نهھادد. ااوو مظلومم شد ااما توااضع نموددهه ددهھھھانن خودد رراا نگشودد. اازز ظظلم وو اازز ددااوورریی گرفتهھ 

شد وو اازز ططبقهھ ااوو کهھ تفکر نمودد کهھ ااوو اازز ززميین ززندگانن منقطع شد وو بهھ جهھت گناهه قومم من مضرووبب گردديید"(ااشعيیا 8-6:53). 

ددااستانی ددررباررهه يیک عدهه سهھ چهھارر نفریی کهھ فانوسس ددرريیايیی رراا ددرر ساحل اانگلستانن تعميیر می کرددند می گويیند. يیک ررووزز کهھ 

ددرر ااررتفاعاتت چوبب بست مشغولل کارر بوددند پایی يیکی اازز جا ددرر ررفت وو اازز آآنن بلندیی بهھ سویی ساحل پر اازز صخرهه ددرر اافتادد. هھھھمهھ خيیالل 

کرددند کهھ مرگگ ااوو حتمی ااست. 
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وولی حيین تعجب آآنهھا رروویی گوسفندیی کهھ ززيیر فانوسس الیی صخرهه هھھھا می چريید اافتادد. گوسفند کشتهھ شد وولی کاررگر ززندهه ماند. 

هھھھمهھ ددچارر گناهه شدهه ااند. مزدد يیا نتيیجهھ گناهه موتت ااست. ددرر ررووزز ددااوورریی حکم ااعداامم مجرميین صاددرر ميیشودد. خداا رراا شکر 

ميیگوئيیم کهھ مسيیح٬، برهه خداا رراا بهھ ددنيیا فرستادد تا بهھ عنواانن قربانی عظيیم جرمم هھھھر فردد اايیمانداارریی رراا بپرددااززدد. مرگگ ااوو ددرر نتيیجهھ 

عمل جنايیتکارراانهھ قاتلی نبودد وو هھھھمچنيین ددرر نتيیجهھ ااعداامم اازز سویی حکومت رروومم هھھھم نبودد بلکهھ ذذبيیحهھ ددااووططلبانهھ اایی بهھ خاططر شما وو 

من بودد. مسيیح مرگگ رراا چشيید وولی مرگگ نتواانست ااوو رراا نگاهه دداارردد وو گورر نتواانست ددرر خودد رراا مهھمورر نگهھ دداارردد عيیسی اازز مزاارر 

خودد بيیروونن آآمدهه بهھ سريیر خدااووند صعودد نمودد تا براایی برااددرراانن ررووحانی خودد شفاعت کند. 

"ااما ددرر حقيیقت مسيیح پس اازز مرگگ ززندهه شد وو ااووليین کسی ااست کهھ اازز ميیانن مرددگانن برخاستهھ ااست ززيیراا چنانکهھ مرگگ بهھ ووسيیلهھ 

يیک اانسانن آآمد هھھھمانطورر قيیامت اازز مرددگانن نيیز بهھ ووسيیلهھ يیک اانسانن دديیگر فراا ررسيید. وو هھھھمانطورر کهھ هھھھمهھ آآددميیانن بهھ خاططر هھھھمبستگی 

با آآددمم می ميیرند٬، تمامم کسانی کهھ با مسيیح متحدند ززندهه خوااهھھھند شد. ااما هھھھر کس بهھ نوبهھ خودد ززندهه می شودد- ااوولل مسيیح وو بعد ددرر ووقت 

آآمدنن ااوو آآنانی کهھ متعلق بهھ ااوو هھھھستند"(ااوولل قرنتيیانن24-20:15). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس چهھاررددهھھھم 

!
 چهھ ااشخاصی ااددعا کرددند کهھ مسيیح رراا کشتند؟ 1.

االف- قومم يیهھودد (  ) 

بب- سرباززاانن رروومی (  ) 

جج- قاتالنن جنايیتکارر (  ) 

!
اازز جمالتت ذذيیل کدااميین ددررست ااست؟ 2.

االف- يیهھودديیانن قدررتت کشتن مسيیح رراا ددااشتند وولی ااجاززهه آآنن رراا ندااشتند (  ) 

بب- وواالی رروومم هھھھم قدررتت وو هھھھم ااجاززهه کشتن مسيیح رراا ددااشت (  ) 

جج- مسيیح خودد رراا بهھ عنواانن مرگگ معجزهه آآسا خودد رراا فداا  کردد (  ) 

دد- حضرتت اابرااهھھھيیم می دداانست کهھ قوچی کهھ بهھ عوضض فرززندشش قربانی شد "ذذبح عظيیم" نبودد بلکهھ سمبلی اازز نجاتت ددهھھھندهه آآيیندهه 

بودد 

 (  ) 

قبل اازز ووقوعع ررووزز ددااوورریی کداامم اازز نامبرددگانن ذذيیل می تواانند اازز "ذذبح عظيیم" ااستفاددهه کنند؟ 3.

االف- يیهھودديیانن (  ) 

بب- مسيیحيیانن (  ) 

جج- مسلمانانن (  ) 
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دد- بت پرستانن (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱۵
ررااهه تهھيیهھ شدهه 

!
!
!

!
!

!
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ررااهه تهھيیهھ شدهه 

بيین جواانی وو هھھھمسر تاززهه عرووسش ااختالفی برپا شدهه بودد وو با هھھھم نمی ساختند. باالخرهه ططفلی خانهھ شانن رراا ززيینت دداادد وو تا 

ااندااززهه اایی رراابطهھ آآنانن بهھبوددیی يیافت. وولی ططولل نکشيید کهھ ناساززگارریی مجددداا اازز سر گرفتهھ شد وو مردد جواانن اازز شدتت عصبانيیت٬، ززنن 

جواانن وو بچهھ ااشش رراا ترکک کرددهه بيیروونن ررفت وو اازز ااوو خبریی بهھ خانوااددهه ااشش نرسيید. هھھھيیچ کس اازز نامم وو نشانی وویی ااططالعی ندااشت. 

ددرر غيیابب ااوو کوددکک بيیمارر شد وو مردد. باالخرهه توسط آآشنائی خبر ددررگذشت فرززند بهھ جواانن ررسيید. وویی برگشت وو هھھھنگامی کهھ بهھ 

مزاارر کوچک فرززندشش نزدديیک می شد متوجهھ هھھھمسرشش گردديید کهھ ددرر مقابل ااوو با ددلی شکستهھ گريیهھ می کند. جواانن نخست می 

خوااست ددرر هھھھمانن ووقت برگردددد وو فراارر کند وولی قوهه نامريیی ااوو رراا جذبب می کردد.  چند لحظهھ ساکت ماندند سپس کم کم ددستی اازز 

رروویی قبر کوچک ددرراازز شدهه ددست دديیگریی رراا گرفت ددرر آآنن ررووزز محبت بی سابقهھ اایی ددلل ددوو ززووجج رراا بهھ هھھھم پيیوست. مرگگ يیکی سبب 

مصالحهھ دديیگراانن گردديید. بهھ هھھھميین منواالل گناهه٬، اانسانن رراا اازز خدااووند جداا کرددهه ااست وولی شکر خداایی رراا کهھ بشر بيیچاررهه رراا آآنقدرریی 

محبت نمودد کهھ بخاططر ما  فداا شد وو مسبب مصالحهھ خودد با وویی شد. 

ددااستانن مصالحت بيین خدااووند وو اانسانن قبل اازز ززمانن حضرتت آآددمم شرووعع می شودد. ددرر اايین ددررسس می خوااهھھھيیم آآنن ددااستانن محبت 

آآميیز رراا مورردد مطالعهھ قراارر ددهھھھيیم. بهھ خاططر آآوورريید کهھ ددرر هھھھمانن ررووززیی کهھ حضرتت آآددمم وو حواا گناهه کرددند وو قبل اازز اايینکهھ اازز باغغ عدنن 

ااخرااجج شوند صداایی پرووررددگارر رراا شنيیدند کهھ فرمانن می دداادد اازز جايیی کهھ پنهھانن شدهه بوددند بيیروونن آآيیند. اازز ترسس ررووبروو شدنن با خداا 

بدنهھایی لخت خودد رراا با برگهھایی ددررخت اانجيیر پوشانيیدهه بوددند. اازز اامر خداا سرپيیچی نموددهه اازز ددررخت ممنوعهھ خوررددهه بوددند وو حالل 

الززمم بودد ررشتهھ رراابطهھ بيین اايیشانن وو خالقشانن گسستهھ گردددد. 

توجهھ کنيید کهھ اانسانن نسبت بهھ خدااووند تخلف ووررززيید. اانسانن بودد کهھ خوااست اازز خداا پنهھانن وو جداا شودد. فورراا خدااووند ددرر 

جستجویی آآددمم ددرر آآمد. مکتوبست کهھ: "خطايیایی شما ددرر ميیانن شما وو خداایی شما حايیل شدهه ااست وو گناهھھھانن شما رروویی ااوو رراا اازز شما 

پوشانيیدهه ااست تا نشنودد" (ااشعيیا2:59). اانسانن گناهه کردد٬، نهھ خداا. اانسانن فاعل جداايیی شد٬، نهھ خداا. 

!
معنی قربانی  1.
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ززووجج مقصر ددرر ررووزز خطايیشانن تعليیم گرفتند کهھ چطورر وو براایی چهھ قربانی کنند. اازز پوست برهه قربانی ااوولل خدااووند لباسس تهھيیهھ 

کردد تا آآددمم وو حواا پوشانيیدهه شوند٬، ااووليین بارر بودد کهھ مرگگ رراا مشاهھھھدهه کرددهه بوددند. حيیواانن بی گناهھھھی رراا دديیدند کهھ خونش جهھت آآنانن 

بر ززميین رريیختهھ می شودد. آآيیا بارر دديیگر ززندهه خوااهھھھد شد؟ ددرر چمنزااررهھھھا جست وو خيیز نخوااهھھھد کردد؟ مقصودد اازز ذذبح آآنن حيیواانن ززبانن 

بستهھ تهھيیهھ پوشاکک نبودد بلکهھ تا سمبلی شودد براایی تمامم نوااددگانن اابواالبشر کهھ خدااووند قائم مقامی يیا نايیبی جهھت باززخريید بشر 

گناهھھھکارر يیا بهھ کلمهھ دديیگر ذذبح عظيیمی چونن برهه خداا تهھيیهھ کرددهه ااست. 

ددااستانن هھھھابيیل وو قائن(قابيیل) رراا بهھ خاططر آآوورريید کهھ هھھھر ددوو چيیزیی براایی گذرراانيیدنن بهھ حضورر خدااووند آآووررددند. هھھھابيیل برهه اایی اازز 

گلهھ خودد وو قائن اازز محصوالتت ززميینش آآوورردد. ااوولی پذيیرفتهھ شد وو ااما هھھھديیهھ قائن رردد گردديید. ااوولی با عملش نشانن دداادد کهھ اايیمانن بهھ 

آآمدنن آآيیندهه اایی ددااشت کهھ خونش رريیختهھ شودد وو فداایی گناهه شودد. محصوالتت ززميین هھھھرگز سمبل يیا نشانن آآنن قائم مقامم رراا نشانن نمی 

دداادد ززيیراا کهھ خونن رريیزیی ددرر آآنن نبودد. قائن اازز کهھ غضبناکک شد؟ اازز خودد؟ خيیر٬، بلکهھ اازز خدااووند وو برااددرر با اايیمانش. 

با مروورر ززمانن وو ااززدديیادد نسل٬، مرددمم ططريیق خدااووند رراا فرااموشش کرددند. قربانی وو ااهھھھميیت وو معنی آآنراا اازز يیادد برددند. قرنهھا بعد 

خدااووند حضرتت موسی رراا بهھ باالیی کوهه سيینا ااحضارر نموددهه مدتت چهھل شبانهھ ررووزز وویی رراا ددستورر می دداادد تا عباددتگاهھھھی جهھت نيیايیش 

بنا کند. بنا بودد مرددمم ددرر آآنجا حضورر يیابند وو فرمايیشاتت پرووررددگارر رراا فراا گيیرند. ددرر آآنجا می تواانستند با خدااووند تماسس معنویی پيیداا 

کنند. ددرر آآنجا نقشهھ نجاتت بشر براایی مرددمم کشف خوااهھھھد شد. خدااووند بهھ موسی اامر فرمودد تا "مقامی وو مقدسی براایی من بساززند تا 

ددرر ميیانن اايیشانن ساکن شومم"(خرووجج8:25). ططال وو نقرهه وو برنز وو چوبب گراانبهھا بهھ اانضمامم بافتهھایی ظظريیف وو کاررهھھھایی ددستی ززيیبا ددرر 

نمایی آآنن بايید بهھ کارر برددهه شودد. 

!
بنایی عباددتگاهه 2.

تمامم ااشيیايیی کهھ ددرر عباددتگاهه کارر گذااشتهھ شد سمبل سماووااتت بوددهه وو عرشش خدااووند وو ططريیق نجاتت بشر رراا نمايیانن می ساخت. 

عباددتگاهه بهھ ددوو قسمت تقسيیم شدهه بودد. ااتاقق ااوولی قدسس وو ددوومی قدسس ااالقدااسس ناميیدهه شدند. 

چونن قومم يیهھودد اازز مصر بهھ ززميین کنعانن کوچچ می کرددند الززمم بودد ساختمانن عباددتگاهه مانند خيیمهھ هھھھا باشد تا بتواانند آآنراا بهھ 

سهھولت نقل وو اانتقالل ددهھھھند. دديیوااررهھھھایی ددااخلی اازز تختهھ ززررپوشش وو اازز خاررجج با پوست حيیوااناتت پوشانيیدهه شدهه بودد. ااتاقق ااوولل (قدسس) 

سهھ عددد مبل ددااشت. ميیز نانن تقدمهھ با ططال مزيین شدهه بودد وو نانن تقدمهھ سمبل حيیاتت وو بخشش خداائی بودد تا مرددمم هھھھموااررهه بداانند کهھ 
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ررووززیی ددهھھھندهه خدااست. ددرر مقابل ميیز٬، شمعداانن ططالئی هھھھفت گانهھ اایی برپا شدهه بودد کهھ توسط ررووغن ززيیتونن عباددتگاهه رراا ررووشن می 

گردداانيید. شمعداانن سمبل ررووحح االقدسس بودد کهھ مرددمم رراا منورر می گرددااند. ددرر اانتهھایی قدسس مذبح ططالئی ووجودد ددااشت کهھ هھھھر ررووزز صبح 

وو شامم بخورر بر آآنن می سوززاانيیدند. 

پرددهه ززرريین بافتی قدسس رراا اازز قدسس ااالقدسس جداا می کردد. پشت آآنن پرددهه تابوتت عهھد قراارر گرفتهھ بودد. آآنن صندووقی ززرريین پوشش 

بودد کهھ ددااخل آآنن االوااحح ااحکامم ددهھھھگانهھ منقوشش خداا کهھ ددرر کوهه سيینا بهھ موسی ددااددهه شدهه بودد قراارر ددااشت. سرپوشش صندووقق معرووفف 

بهھ تخت ررحمت وو سمبل عرشش خدااووند بودد. تخت ررحمت باالتر اازز ااحکامم جایی ددااشت وو نورریی کهھ مافوقق آآنن می ددررخشيید سمبل 

محضر پرووررددگارر می باشد. 

قرنهھا بعد هھھھنگامی کهھ حضرتت ددااوووودد با سختيیهھا موااجهھ شدهه بودد ددااخل عباددتگاهه شدهه می خوااست اازز خدااووند ددستورر گيیردد.  وویی 

هھھھر چهھ بهھتر وو کاملتر معنی سمبلهھا رراا يیادد گرفت ددعا کردد: "اایی خداا ططريیق تو ددرر قدووسيیت (عباددتگاهه) ااست"(مزمورر3:77). کتابب 

مقدسس ررااجع بهھ عباددتگاهه وو ررسومم پرستش ددرر آآنن مکررراا صحبت می کند ززيیراا کهھ سمبل يیا نمونهھ اایی بودد براایی مرددمم تا ررااهه نجاتی 

کهھ خدااووند براایی بشر تهھيیهھ کرددهه بودد فراا گيیرند. 

عباددتگاهه کهھ بعضی ااووقاتت بهھ خيیمهھ ااجتماعع هھھھم ملقب بودد ددرر ووسط صحنی قراارر ددااشت. دديیوااررهھھھایی آآنن اازز پاررچهھ کتانن سفيید 

ساختهھ شدهه بودد وو ددرر ووررووددیی آآنن ووسط دديیواارر شرقی آآنن کارر گذااشتهھ بودد. پرددهه اایی اازز باالیی ددرر آآوويیزاانن شدهه بودد. شخص توبهھ کارر 

اازز اايین ددرر وو پشت اايین پرددهه ددااخل شدهه برهه بی عيیب رراا می گذرراانيید. قبل اازز کشتن برهه شخص توبهھ کارر ددستش رراا بر سر برهه گذااررددهه 

گناهھھھی رراا کهھ مرتکب شدهه بودد ااعتراافف می نمودد وو بهھ ططورر معنویی گناهھھھش رراا بهھ برهه منتقل می کردد. حالل برهه بهھ ااصطالحح گناهھھھکارر 

بهھ ددست خودد شخص قربانی می شد. کاهھھھن قسمتی اازز خونن رريیختهھ شدهه رراا رروویی مذبح می پاشيید وو خدااووند اايیمانن توبهھ کارر رراا نسبت 

بهھ آآمدنن قربانی عظيیم وو ااصلی قبولل کرددهه ااوو رراا می بخشيید. 

!
2-ذذبيیحهھ عظيیم 

اايین تشريیفاتت قربانی ررووززاانهھ وو بی ووقفهھ وو سالل بهھ سالل وو قرنن بهھ قرنن اادداامهھ ددااشت. اايیمانداارراانن هھھھر ددووررهه عهھد وو پيیمانن خودد رراا 

با ددهھھھندهه حيیاتت وو آآمرززندهه خطا تجديید می کرددند وو ررووززاانهھ اازز فيیض وو فضل پرووررددگارر برخورردداارر می شدند. با تکراارر ررسومم نامبرددهه 

اايیمانن خودد رراا بهھ آآمدنن کسی ددرر آآيیندهه ثابت ميیکرددند٬، يیعنی بهھ آآمدنن آآنکهھ بنا بودد بيیايید وو ااصل ذذبيیحهھ بشودد اايیمانن ددااشتند ززيیراا کهھ 
!  109



حيیواانن چهھاررپا هھھھيیچ ووقت کفاررهه گناهھھھانن بشر نتوااند شد. با اايین ووجودد ااکثر مرددمم ااصل معنی وو سمبل قربانی هھھھا رراا فرااموشش کرددند وو 

تشريیفاتت نامبرددهه بهھ ررسمی پوچچ وو بی معنی تبديیل شد وو بهھ جايیی ررسيید کهھ خيیالل کرددند با قربانی کرددنن برهه اایی کوچک می تواانند 

اازز گناهه ددززددیی هھھھزاارر ددالرر تبرئهھ شوند وو بهھ اايین ترتيیب قربانيیهھا بهھ اافتضاحح وو ررسواايیی کشيیدهه شد. بت پرستانن نيیز قربانی حيیوااناتت وو 

بعداا قربانی ااووالدد خوددشانن رراا چونن ررشوهه براایی تسکيین غضب خداايیانشانن پندااشتند وو ددست بهھ فجيیع تريین ااعمالل ززددند. 

 ددرر چنيین ووقتی بودد کهھ ررووززیی بيیروونن ددررووااززهه هھھھایی شهھر ااووررشليیم(بيیت االمقدسس) موضوعع عجيیبی ررخخ دداادد وو تمامم تشريیفاتت 

گذرراانيیدنن قربانيیهھا رراا فورراا موقوفف کردد. جمعيیت تماشاچی اازز ااصل ووااقعهھ بی خبر بوددند. توددهه مرددمم اايیستاددهه مسيیح رراا مسخرهه وو 

ااستهھزاا می کرددند. برهه خداا رراا کهھ براایی گناهه جهھانيیانن ذذبح می شد نشناختند. مسيیح چهھ عکس االعملی اازز خودد نشانن دداادد؟ وویی ددعا 

کرددهه گفت: "اایی پدرر٬، اايینانن رراا ببخش ززيیراا نمی دداانند چهھ می کنند"(لوقا 34:23). وو اايین کالمم حقيیقت بودد ززيیراا کهھ يیهھودديیانن خيیالل 

کرددند ددشمنی رراا کهھ گناهھھھانشانن رراا فاشش می کردد بهھ هھھھالکت ررسانيیدهه ااند. خيیالل می کرددند مسيیح خدااووند رراا بهھ پایی مرگگ آآووررددهه ااند٬، 

ددرر صوررتی کهھ قدررتت اايین کارر رراا ندااشتند. 

ددرر اايین موضوعع قصورر ددااشتند ززيیراا کهھ بدوونن شک قصد جانن ااوو رراا نموددهه بوددند منتهھی معنی ااصلی ووقايیع آآنن ررووزز رراا نفهھميیدند 

وو نتايیج آآنن رراا ددررکک نمی کرددند. آآنجا بر کوهه جلجتا سهھ صليیب برپا شدهه بودد. مسيیح يیگانهھ شخص بی گناهه رروویی يیکی آآوويیزاانن شد. 

صليیب ددوومم حامل جنايیتکارریی بودد کهھ "با ططعنهھ بهھ ااوو می گفت: مگر تو مسيیح نيیستی؟ خوددتت وو ما رراا نجاتت بدهه"(لوقا39:23). وو ااما 

سومی جواابب ددااددهه ااوو رراا نهھيیب کردد وو گفت: "اازز خداا نمی ترسی؟ تو وو ااوو يیکسانن محکومم شدهه اايید. ددرر مورردد ما منصفانهھ عمل شدهه٬، 

چونن ما بهھ سزاایی ااعمالل خودد ميیرسيیم ااما اايین مردد هھھھيیچ خطائی نکرددهه ااست". بعد رروو بهھ عيیسی گردداانيیدهه خوااهھھھش کردد "اایی عيیسی٬، 

ووقتی بهھ سلطنت خودد ررسيیدیی مراا بهھ يیادد ددااشتهھ باشش"(لوقا40:23-42). ددرر هھھھمانن آآنن وو تحت هھھھمانن شراايیط مسيیح گناهھھھانن ااوو رراا 

آآمرززيید وو وویی رراا بهھ سهھمی ددرر فرددووسس خدااووند ووعدهه دداادد. جمعيیت وو آآنن يیک جنايیتکارر اازز ااصل ووقايیع آآنن ررووزز بی خبر بوددند وولی ددززدد 

دديیگر ددرر آآخريین لحظهھ عمر خودد اايیمانن آآوورردد وو آآمرززيیدهه شد. ددرر مرگگ مسيیح هھھھزاارراانن اازز نشانهھ هھھھایی سابق کهھ پيیشگويیی شدهه بودد 

تحقق يیافتند. قربانيیهھایی قرنهھا فقط نمونهھ اایی بوددند اازز اايین مرگگ يیا ذذبيیحهھ عظيیم کهھ اازز ااززلل ددرر نقشهھ خالق بنا بودد گذرراانيیدهه شودد. 

وویی قربانی بی گناهھھھی براایی توبهھ کارراانن بودد وو نتيیجتا ددرر پرووندهه هھھھر گناهھھھکارریی کهھ اايیمانن آآوورردد "آآمرززيیدهه" مکتوبب می شودد. آآخريین 

کلماتت وویی چهھ بودد؟ "تمامم شد". چهھ تمامم شدهه بودد؟ کارر نجاتت يیعنی فدااکارریی وویی نسبت بهھ شخص توبهھ کارر. مسيیح آآنراا با خونن 

خودد خريیدهه بودد وو بهھايیش رراا بهھ ططورر کامل پرددااخت نمودد. 
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هھھھميین رراا گفت وو ززلزلهھ بزررگی ررخخ دداادد وو هھھھواا تارريیک وو آآسمانن ددگرگونن گشت وو پرددهه فوقق االذکر کهھ قدسس رراا اازز قدسس ااالقدااسس 

اازز هھھھم جداا می کردد بدوونن ددست اانسانی اازز سر تا پا ددووپاررهه شد بهھ ططورریی کهھ هھھھر ددوو مکانن حالل وو ووضع عاددیی بهھ خودد گرفتند. ااگر 

چهھ براایی قرنهھا هھھھيیچ کس جز ررئيیس کهھنهھ آآنن هھھھم سالی يیکبارر ددرر ررووزز کفاررهه ددااخل قدسس ااالقدااسس نميیشد حاال چشمانن هھھھمهھ تابوتت 

عهھد وو تخت ررحمت رراا آآززاادداانهھ تماشا ميیکردد وو هھھھيیچ ناررااحتی يیا ضررریی متوجهھ کسی نشد. نمونهھ يیا سمبل بهھ ااصل پيیوست وو دديیگر 

ااحتيیاجی بهھ سمبل نبودد. ددرر ااثر اايین حوااددثث کاهھھھن کهھ مشغولل گذرراانيیدنن هھھھديیهھ شامم وو کشتن برهه عصراانهھ بودد اازز کاررشش باززددااشتهھ شد 

وو برهه فراارر کرددهه آآززاادد شد. قربانی هھھھا موقوفف شدند. نهھ يیهھودديیانن وو نهھ ررووميیانن تواانستند مسيیح رراا بکشند. ووقت بهھ کمالل ررسيید وو ااوو 

خودد متحمل گناهھھھانن جهھانن گردديیدهه جانن خودد رراا ددرر ررااهه توبهھ کارراانن سپردد. جريیمهھ گناهھھھانن رراا با خونن گراانبهھایی خودد پرددااخت. 

کارر نجاتت ددرر آآنجا خاتمهھ پيیداا نمی کند. ااگر چهھ جسد مسيیح رراا ددفن کرددند وو گرووهھھھی اازز سرباززاانن رروومی رراا براایی حفظ آآنن 

گماشتند وویی ررووزز سومم اازز مرددگانن چونن نوبر خواابيیدگانن برخاست وو پس اازز چهھل ررووزز آآمد وو ررفت با پيیروواانن خودد بهھ آآسمانن٬، جائی 

کهھ اازز آآنجا آآمدهه بودد صعودد کردد. قسمت ااوولل کارر باززخريید بشر بهھ ااتمامم ررساندهه وو قسمت ددوومم رراا آآغازز کردد. ااکنونن نمايیندهه بشر پيیش 

خدااووند شفاعت ميیکند چنانچهھ نوشتهھ شدهه ااست: "ززيیراا يیک خداا وو يیک ووااسطهھ بيین خداا وو اانسانن ووجودد دداارردد٬، يیعنی شخص عيیسی 

مسيیح کهھ جانن خودد رراا بهھ عنواانن کفاررهه ددرر ررااهه هھھھمهھ دداادد"(ااوولل تيیموتاووسس5:2وو6). پولس ررسولل پس اازز اايینکهھ سالهھا ااهھھھل ططريیقت رراا 

ززجر ددااددهه بودد توبهھ کرددهه ااقراارر نمودد: "اايین سخن ددررست ااست وو کامال قابل قبولل کهھ مسيیح عيیسی بهھ جهھانن آآمد تا گناهھھھکارراانن رراا 

نجاتت بخشد وو گناهھھھکارریی بزررگتر اازز من هھھھم نيیست"(ااوولل تيیموتاووسس15:1). 

ددرر مقدسس يیا عباددتگاهه ااصلی وو سماوویی کهھ مقدسس موسی سمبل آآنن بودد بهھ عنواانن ررئيیس کهھنهھ(ااعظم)بشر خدمت وو شفاعت 

می کند: "ااما ووقتی مسيیح بهھ عنواانن کاهھھھن بزررگگ وو  آآووررندهه برکاتت سماوویی آآيیندهه ظظهھورر کردد بهھ خيیمهھ اایی بزررگتر وو کاملتر کهھ بهھ 

ددستهھایی اانسانن ساختهھ نشدهه وو بهھ اايین جهھانن مخلوقق تعلق نداارردد وواارردد شد. ووقتی عيیسی يیک بارر وو براایی هھھھميیشهھ وواارردد قدسس ااالقدااسس شد 

خونن بزهھھھا وو گوسالهھ هھھھا رراا با خودد نبردد٬، بلکهھ با خونن خودد بهھ آآنجا ررفت وو نجاتت جاوويیداانن رراا براایی ما فرااهھھھم ساخت٬، ززيیراا ااگر خونن 

بزهھھھا وو گاوواانن نر وو پاشيیدنن خاکستر گوسالهھ ماددهه می توااند آآنانی رراا کهھ جسما ناپاکک يیا نجس بوددهه ااند پاکک ساززدد٬، خونن مسيیح چقدرر 

بيیشتر اانسانن رراا پاکک می گرددااند؟ ااوو خودد رراا بهھ عنواانن قربانی کامل وو بدوونن نقص بهھ ووسيیلهھ ررووحح جاوودداانی بهھ خداا تقديیم کردد خونن ااوو 

ووجداانن ما رراا اازز ااعمالل بيیهھوددهه پاکک خوااهھھھد کردد تا ما بتواانيیم خداایی ززندهه رراا عباددتت وو خدمت کنيیم. بهھ اايین جهھت ااوو ووااسطهھ يیک پيیمانن 

تاززهه ااست تا کسانی کهھ اازز ططرفف خداا خوااندهه شدهه ااند برکاتت جاوودداانی رراا کهھ خداا ووعدهه فرموددهه ااست ددرريیافت کنند. اايین کارر عملی 
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ااست٬، ززيیراا مرگگ ااوو ووسيیلهھ آآززااددیی وو آآمرززشش اازز خطايیائی ااست کهھ مرددمم ددرر ززمانن پيیمانن ااوولل مرتکب شدهه 

بوددند"(عبراانيیانن15-11:9). 

مقدسس موسی وو تشريیفاتت آآنن براایی اايین منظورر تشکيیل شدهه بودد تا مرددمم ااصل وو ررووشش خدااووند رراا نسبت بهھ بنی آآددمم فراا گيیرند. 

کارر کاهھھھنانن وو قربانيیانن وو نقل وو اانتقالل خونن وو آآمرززشش گناهه هھھھمهھ نمونهھ اایی بوددند اازز کاهھھھن ااصلی سماوویی يیعنی عيیسی مسيیح. وویی اازز 

اابتداا تعيیيین شدهه بودد بهھ ددنيیا بيیايید وو بهھ جسم بشر ددرر آآيید وو ددرر ددرردد وو ززحماتت بشر سهھيیم شودد تا نمايیندهه مقبولل ما گردددد. "ززيیراا کاهھھھن 

بزررگگ ما کسی نيیست کهھ اازز هھھھمدررددیی با ضعفهھایی ما بی خبر باشد. بلکهھ کسی ااست کهھ ددررست مانند ما اازز هھھھر لحاظظ ووسوسهھ شد وولی 

مرتکب گناهه نگردديید. پس بيیائيید تا با ددليیریی بهھ تخت فيیض بخش خداا نزدديیک شويیم تا ررحمت يیافتهھ وو ددرر ووقت ااحتيیاجج اازز ااوو فيیض 

يیابيیم"(عبراانيیانن15:4وو16). 

!
مرگگ تعويیضی 3.

سهھمی کهھ مسيیح ددرر کارر نجاتت اانجامم می ددهھھھد ددرر سمبلهھایی عباددتگاهه موسی بهھتر ددررکک می شودد. پولس ررسولل بهھ پرستشگاهه 

سماوویی ااشاررهه کرددهه می گويید:"پس اایی برااددرراانن٬، بهھ ووسيیلهھ خونن عيیسی مسيیح٬، ما ااجاززهه يیافتهھ اايیم کهھ با شهھامت اازز ررااهه تاززهه وو ززندهه اایی 

کهھ مسيیح اازز ميیانن پرددهه بهھ رروویی ما بازز کرددهه ااست٬، يیعنی بهھ ووسيیلهھ بدنن خودد بهھ قدسس ااالقدااسس وواارردد شويیم. چونن ما کاهھھھن بزررگی دداارريیم 

کهھ بر خانداانن خداا گماررددهه شدهه ااست اازز صميیم قلب وو اازز رروویی اايیمانن کامل ددلل هھھھایی خودد رراا اازز اانديیشهھ هھھھایی گناهه آآلودد پاکک ساختهھ وو 

بدنهھايیمانن رراا با آآبب خالص بشوئيیم وو بهھ حضورر خداا بيیائيیم"(عبراانيیانن22-19:10). 

وویی پرددهه رراا بهھ جسم مسيیح تشبيیهھ می کند. نگاهھھھی بهھ آآنن سهھ پرددهه عباددتگاهه موسی بيیفکنيیم. هھھھر کداامم اازز پرددهه هھھھا بهھ جایی ددرر 

بودد. ااوولی ددرر ووررووددیی حيیاطط بيیروونی بودد. توبهھ کارر اازز آآنن ددااخل شدهه بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف می کردد. پرددهه ددوومم ددرر ووررووددیی بهھ 

مقدسس وو پرددهه سومم ددرر ووررووددیی قدسس ااالقدااسس بودد. پشت پرددهه سومم تابوتت عهھد وو تخت ررحمت قراارر گرفتهھ بودد. آآنن نمونهھ يیا سمبل 

عرشش خدااووند بودد. 

براایی تقربب جستن بهھ حضورر خدااووند الززمم بودد سهھ مرحلهھ رراا ططی کردد کهھ پس هھھھر کداامم جاللل بيیشتر هھھھويیداا می شد. جاللل ددرروونی 

بهھ علت پرددهه هھھھا دديیدهه نمی شد. جسم بشریی مسيیح٬، چونن پرددهه اایی جاللل ددرروونی رراا می پوشانيید کهھ دديیدهه نشودد. با اايین ووجودد ررووحح 

االقدسس توسط عمر مرئی مسيیح فيیض خدااووند رراا براایی هھھھمهھ آآشکارر وو هھھھويیداا می ساخت. 
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با ددرر نظر گرفتن اايین موضوعع بهھ فرمايیشاتت مسيیح توجهھ کنيید کهھ گفت: "من ررااهه وو ررااستی وو حيیاتت هھھھستم. هھھھيیچ کس نزدد پدرر 

جز بهھ ووسيیلهھ من نمی آآيید"(يیوحنا6:14). سهھ پرددهه ووجودد ددااشت کهھ مسيیح آآنانن رراا پرددهه هھھھایی "ررااهه وو ررااستی وو حيیاتت" می دداانست. 

ددرر ووررووددیی بهھ حيیاطط وو قدسس وو قدسس ااالقدااسس تنهھا اازز ررااهه پرددهه هھھھا بودد وو آآنن سهھ پرددهه سمبل جسم مسيیح بودد کهھ جاللل ددرروونی رراا می 

پوشانيید. اامرووزز نيیز مسيیح ررااهه وو ررااستی وو حيیاتت ااست. آآنن سهھ پرددهه هھھھمچونن مسيیح کهھ بهھ چوبب ززيیتونن ميیخکوبب شدهه بودد بر سهھ 

تيیر چوبی آآوويیزاانن بوددند. اافسوسس کهھ معنی سمبل هھھھا تقريیبا بهھ کلی فرااموشش شدهه بودد وو مرددمم فقط ررسومم رراا ططوططی وواارر تکراارر 

ميیکرددند. 

کتابب مقدسس اازز سمبل هھھھایی ررووحانی مقدسس مملو ااست وو بهھ هھھھميین سبب بودد کهھ حضرتت ددااوووودد متوجهھ شدهه گفت: "اایی خداا 

ططريیق تو ددرر قدووسيیت (عباددتگاهه)ااست"(مزمورر13:77). 

هھھھميین عباددتگاهه بهھ بدنن شخص تشبيیهھ شدهه ااست: "آآيیا نمی دداانيید بدنن شما معبد ررووحح االقدسس ااست کهھ خدااووند بهھ شما بخشيیدهه ااست 

وو ددرر شما ساکن ااست؟ عالووهه بر اايین شما دديیگر صاحب بدنن خودد نيیستيید٬، ززيیراا با قيیمت گزاافی خريیدهه شدهه اايید. پس بدنهھایی خودد رراا 

براایی جاللل خداا بکارر ببريید"(ااوولل قرنتيیانن19:6وو20). 

بارریی ااصراارر دداارردد: "بنابراايین اایی برااددرراانن٬، با توجهھ بهھ اايین ررحمت هھھھایی االهھی اازز شما ددررخوااست می کنم بدنهھایی خودد رراا بهھ 

عنواانن قربانی ززندهه وو مقدسس کهھ پسنديیدهه خدااست بهھ ااوو تقديیم کنيید. عباددتت ررووحانی وو معقولل شما هھھھميین ااست"(ررووميیانن1:12). 

ررووحح وو جسم بايید با هھھھم خداا رراا خدمت کنند. ااشخاصص برجستهھ اایی بوددند کهھ با فدااکارریی بی سابقهھ اایی جانن خودد رراا ددرر ررااهه ميیهھن 

يیا ددووستانن خودد فداا کرددند. اايین قابل تقديیر ااست. ددرر اايین آآيیهھ خداا ما رراا ددعوتت ميیکند کهھ خوددمانن رراا قربانی ززندهه بهھ خداا بشمارريیم کهھ 

خودد دداارراایی ااررززشش يیک عمر پاکک وو منزهه اایی بوددهه کهھ تاثيیر آآنن ددرر نجاتت ما غيیر قابل سنجش می باشد. 

!
ووکيیل ااميین 4.

پيیداا کرددنن کسی کهھ ددرر نهھايیت صدااقت شفاعت ما رراا بهھ عهھدهه بگيیردد اامتيیازز بزررگيیست. مسيیح با تمامم ددررددهھھھا وو ززحماتت بشریی 

آآشنايیی دداارردد وو ددرر عيین حالل ددرر براابر تمامم ووسوسهھ هھھھایی شيیطانن وو مخالفتهھایی بشر موفق بهھ پاکک ززيیستن وو بی گناهھھھی شد. بهھ جایی 

اايینکهھ ددشمنانش رراا بکشد ددرر حقشانن ددعایی خيیر نمودد. بهھ عوضض لعن٬، برکت بر اايیشانن ططلبيید وو حاضر شد پيیرووززیی وو نصرتی رراا کهھ 
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بهھ ددست آآووررددهه بودد بهھ اايیمانداارراانن ااررززاانی دداارردد. وویی براایی يیک قومم وو يیک ززمانن نبودد. ااوو ررااهه وو ررااستی وو حيیاتت اابدیی براایی هھھھمهھ ااست 

وو ططبق نقشهھ اابدیی پرووررددگارر ررااهه وو ررااستی رراا بهھ سویی حيیاتت اابدیی نشانن ميیدهھھھد. 

!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس پانزددهھھھم 

خدااووند چراا بهھ مرددمم ددستورر دداادد وو حيیوااناتت رراا قربانی کنند؟ 1.

االف- تا غضب خداایی اانتقامم گيیر برططرفف شودد (  ) 

بب- تا براایی مرددمم ددليیل آآوورردد کهھ توبهھ کرددهه ااند (  ) 

جج- تا اايیمانن خودد رراا بهھ ووعدهه خداا کهھ ذذبيیحهھ عظيیمی تهھيیهھ خوااهھھھد کردد ثابت نمايیند (  ) 

ددستوررااتت قربانی کرددنن بنا بودد توبهھ کارر رراا بهھ يیادد چهھ بيیاندااززدد؟ 2.

االف- نقشهھ نجاتت خدااووند (  ) 

بب- بی ااررززشی جانن بشر (  ) 

جج- ااحتيیاجج خودد گناهھھھکارر بهھ نجاتت ددهھھھندهه اایی (  ) 

ددرر موقع مرگگ مسيیح چهھ ااتفاقق اافتادد؟ 3.

االف- تارريیکی رروویی ززميین رراا فراا گرفت (  ) 

بب- ززلزلهھ ززميین رراا بهھ لرززهه ددررآآوورردد (  ) 

جج- پرددهه اایی کهھ قدسس ااالقدااسس رراا اازز قدسس جداا ميیکردد اازز سر تا پا پاررهه شد (  ) 

دد- نقشهھ نجاتت بهھ ااتمامم ررسيید (  ) 

هه- شيیطانن هھھھالکک شد تا مرددمم رراا دديیگر نفريیبد (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱۶
ددااوورریی اايین عالم 

!
!
!

!
!

!
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ددااوورریی اايین عالم 

!
پس اازز شکست کشورر بابل هھھھنگامی کهھ دداانيیالل نبی ددرر خدمت پاددشاهھھھانن هھھھخامنشی مشغولل بودد بدوو ووحی ررسيید وو صداائی شنيید 

کهھ می گويید: "تا ددوو هھھھزاارر وو سيیصد شامم وو صبح آآنگاهه مقدسس تطهھيیر خوااهھھھد شد"(دداانيیالل14:8). چونن نبی خوااست معنی گفتهھ رراا 

بفهھمد خدااووند جبراائيیل رراا فرستادد تا آآنن رراا شرحح ددهھھھد. ددرر توضيیحاتت وویی معلومم شد کهھ نبوتت اازز اايیامم آآخر صحبت می کند وو چونن ما 

ددرر اايیامم آآخر ززندگی می کنيیم مطمئنا موضوعع رراابطهھ بهھ خصوصی با مرددمم اايین ددووررهه دداارردد. 

بهھ خاططر آآوورريید کهھ ددرر ددررسس هھھھفتم متذکر شديیم کهھ حزقيیالل نبی گوشزدد کرددهه بودد کهھ ددرر اامورر نبویی هھھھر ررووزز بهھ معنی يیک سالل 

می باشد بنابراايین بهھ اايین مدتت ططوالنی 2300 شبانهھ ررووزز هھھھمچونن مدتت ززمانن 2300 سالل ااشاررهه می کند. ااگر اابتداایی آآنن ددووررهه رراا 

ددرريیابيیم اانتهھایی آآنن رراا با حسابب ساددهه می تواانن بهھ ددست آآوورردد. اازز مدتت 2300 سالل٬، هھھھفتادد هھھھفتهھ (490 سالل) ااوولل آآنن منقطع شد 

(دداانيیالل24:9). اايین قسمت کوتاهه ززمانی بودد کهھ براایی قومم يیهھودد تعيیيین شدهه بودد وو اابتداایی هھھھر ددوو ززمانن مصاددفف بودد با فرمانی کهھ 

ااررددشيیر ددررااززددست صاددرر کرددهه بودد. 

!
پيیشگوئی ززمانن ظظهھورر مسيیح 1.

آآيیهھ اایی کهھ پيیش بيینی فوقق رراا تايیيید می کند ذذيیال ااقتباسس می کنيیم: "پس بداانن وو بفهھم کهھ اازز صدوورر فرمانن بهھ جهھت تعميیر نموددنن 

وو بنا کرددنن ااووررشليیم تا ظظهھورر مسيیح ررئيیس هھھھفت هھھھفتهھ وو شصت وو ددوو هھھھفتهھ خوااهھھھد بودد"(دداانيیالل25:9). 

فرمانن مذکورر ددرر سالل هھھھفتم سلطنت ااررددشيیر ددررااززددست صاددرر شد تا قومم يیهھودد ااساررتت خودد رراا بهھ پايیانن ررسانند وو بهھ شهھر وو 

ميیهھن خودد باززگشتهھ٬، آآنراا مجددداا برپا نمايیند. سالل هھھھفتم سلطنت پاددشاهه نامبرددهه 457 قبل اازز ميیالدد بوددهه وو بعد اازز "هھھھفت هھھھفتهھ وو 

شصت وو ددوو هھھھفتهھ" کهھ جمعا 69 هھھھفتهھ يیا 483 ررووزز معنویی يیا 483 سالل ووااقعی می باشد بنا بودد مسيیح ظظهھورر کند. تارريیخ ددقيیق 

ااست. نگاهھھھی بهھ ووقايیع آآنن ددوورراانن ميیکنيیم. 

ووقتی کهھ مسيیح اازز مريیم باکرهه متولد شد ااسم ااوو رراا عيیسی نهھاددند (متی 21:1) کهھ بهھ ززبانن عبریی يیهھوشع ااست وو معنی "نجاتت 

بخش" دداارردد. عيیسی بن مريیم مدتت تقريیبا سی سالل ددرر ناصرهه بهھ شغل نجارریی مشغولل بودد تا ررووززیی کهھ بهھ کراانهھ رروودد ااررددنن ررهھھھسپارر 
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شد وواازز يیحيیی تعميید ددهھھھندهه تعميید گرفت... آآيیهھ مربوطط بهھ تعميید عيیسی رراا مالحظهھ کنيید: "ددرر پانزددهھھھميین سالل حکومت ططيیبريیوسس 

قيیصر ووقتی پنطيیوسس پيیالططس فرمانداارر يیهھودديیهھ وو هھھھيیروودديیس حاکم ااستانن جليیل وو برااددررشش فيیليیپس حاکم ااستانهھایی اايیتورريیهھ وو نوااحی 

ترااخونيیتس وو االيیسانيیوسس حاکم آآبليیهھ بودد٬، يیعنی ددرر ززمانی کهھ حنا وو قيیافا کاهھھھنانن ااعظم بوددند٬، کالمم خداا ددرر بيیابانن بهھ يیحيیی پسر ززکريیا 

ررسيید. ااوو بهھ تمامم نوااحی ااططراافف رروودد ااررددنن می ررفت وو ااعالمم می کردد کهھ مرددمم توبهھ کنند وو براایی آآمرززشش گناهھھھانن خودد تعميید بگيیرند. 

آآنچنانکهھ ددرر کتابب ااشعيیا نبی آآمدهه ااست: شخصی ددرر بيیابانن فريیادد می ززند ررااهھھھی براایی خدااووند آآماددهه ساززيید٬، ططريیق ااوو رراا ررااست 

نمائيید. ددررهه هھھھا پر شوند٬، کوهه هھھھا وو تپهھ هھھھا صافف گرددند٬، کجی هھھھا ررااست خوااهھھھند شد ررااهھھھهھایی ناهھھھمواارر هھھھمواارر خوااهھھھند گشت وو هھھھمهھ 

آآددميیانن نجاتت خداا رراا خوااهھھھند دديید"(لوقا6-1:2). 

ااشخاصص نامداارر مذکورر ددرر تارريیخ معرووفف بوددند وو سالل پانزددهھھھم ططيیبارريیوسس قيیصر 27 ميیالددیی بودد يیعنی ددررست 483 سالل تمامم 

پس اازز صدوورر فرمانن ااررددشيیر ددررااززددست کهھ فوقا يیاددددااشت شدهه ااست. وولی ددرر موقع تعميید ددرر سالل 27 ميیالددیی لقب "مسيیح" بهھ ااوو 

ااضافهھ شد چونن ددرر آآنن موقع ررووحح االقدسس بر ااوو ناززلل شدهه ااوو رراا براایی کارر مهھم خودد مسح گردداانيید. ساعت اابدیی پرووررددگارر نهھ تاخيیر 

دداارردد نهھ تعجيیل. "چونن ززمانن بهھ کمالل ررسيید" (غالططيیانن4:4) خدااووند عيیسی رراا بهھ موقع فرستادد٬، تا آآنانی رراا کهھ ززيیر شريیعت باشند 

نجاتت ددهھھھد. 

ططبق نبوتت مورردد مالحظهھ هھھھفتادد هھھھفتهھ يیا 490 سالل براایی قومم يیهھودد تعيیيین می کند وو ظظهھورر مسيیح 483 سالل بعد اازز صدوورر 

فرمانن ظظاهھھھر شد وو هھھھفت سالل اازز ددووررهه يیهھودد هھھھنوزز باقی می ماند. جبراائيیل توضيیحاتت خودد براایی دداانيیالل نبی اادداامهھ ددااددهه ررااجع بهھ کارر 

مسيیح فرمودد: "وو ااوو با ااشخاصص بسيیارر ددرر يیک هھھھفتهھ عهھد رراا ااستواارر خوااهھھھد ساخت وو ددرر نصف آآنن هھھھفتهھ قربانی وو هھھھديیهھ رراا موقوفف 

خوااهھھھد کردد"(دداانيیالل27:9). 

ددرر ددررسس پانزددهھھھم متوجهھ شديیم کهھ ددرر هھھھمانن آآنی کهھ مسيیح بر صليیب جانن سپردد تشريیفاتت گذرراانيیدنن قربانيیهھا ددرر مقدسس يیا 

عباددتگاهه بهھ کلی موقوفف شد. اايین ددررست سهھ سالل وو نيیم پس اازز مسح شدنن عيیسی ااتفاقق اافتادد يیعنی ددرر بهھارر سالل 31 ميیالددیی. نبوتت 

جبراائيیل ددقيیقا بهھ ووقوعع پيیوست ددرر حاليیکهھ هھھھنوزز سهھ سالل وو نيیم دديیگر براایی قومم يیهھودد باقی ماندهه بودد. ددرر مدتت سهھ سالل وو نيیم آآخر 

آآنن ددوورراانن يیهھودد٬، حواارريیونن مسيیح مژددهه نجاتت بخش ااوو رراا بهھ قومم يیهھودد تخصيیص ددااددند وولی آآنهھا با کدووررتت مژددهه رراا رردد نموددهه اازز 

مزاايیایی آآنن محروومم شدند. ددرر سالل 34 ميیالددیی شکنجهھ عظيیمی بر عليیهھ مسيیحيیانن برپا شد وو حواارريیونن تصميیم گرفتند براایی اامت 

هھھھایی غيیر يیهھودد ووعظ کنند. اازز آآنن ززمانن تا بهھ حالل مژددهه اانجيیل مسيیح بهھ تمامی جهھانن پخش شدهه وو ميیشودد. 
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!
ززمانن ددااوورریی 2.

نبوتی کهھ مورردد مالحظهھ ماست وو می گويید "تا ددوو هھھھزاارر وو سيیصد شامم وو صبح آآنن گاهه مقدسس تطهھيیر خوااهھھھد شد" منظورر اازز 

مقدسس چيیست؟ وو ططهھاررتت آآنن يیعنی چهھ؟ وو ددرر چهھ موقع اانجامم می گيیردد؟ ااووال فرشتهھ گفتهھ بودد کهھ مربوطط بهھ ززمانن آآخر ااست کهھ ما 

خودد ددرر آآنن ززندگی می کنيیم. بازز هھھھم ااگر تارريیخ صدوورر فرمانن ااررددشيیر ددررااززددست رراا ددرر نظر گيیريیم کهھ ددرر سالل 457 قبل اازز ميیالدد بودد 

متوجهھ می شويیم کهھ 490 سالل ااوولل آآنن ددووررهه ددرر سالل 34 ميیالددیی پايیانن يیافت. مدتت 1810 سالل باقی می ماند وو ااگر آآنن رراا بهھ 34 

ااضافهھ کنيیم ما رراا بهھ سالل 1844 می ررساند. ددرر آآنن سالل چهھ ااتفاقق اافتادد؟  ددرر سالل 70 ميیالددیی تحت فرمانن تيیطس اافسر رروومم کهھ بعداا 

اامپرااططورر شد ددرر جنگهھایی خاوورر نزدديیک شهھر ااووررشليیم وو مقدسس آآنهھا رراا بکلی ووااژژگونن نموددهه کوهه مورريیا رراا شخم ززدد وو بر رروویی 

ززميینهھایی آآنن نمک پاشيید. نبوتت ررااجع بهھ هھھھجدهه قرنن بعد صحبت ميیکند. ددووررهه يیهھودد ددرر 34 ميیالددیی بهھ ااتمامم ررسيید وو ددوورراانن اامتهھا 

شرووعع شد(لوقا24:21). 

بنابراايین مقدسی کهھ جبراائيیل ددرر نظر ددااشت مصنوعع بهھ ددست مرددمم نبودد بلکهھ منظوررشش اازز مقدسس سماوویی بودد. ررااجع بهھ 

مقدسس ااصلی صحبت می کند نهھ سمبلی کهھ موسی برپا نموددهه بودد. مصاددفف با ططهھاررتت مقدسس سماوویی بنا بودد مژددهه اایی ددرر تمامم 

عالم موعظهھ شودد تا ساکنانن ززميین رراا اازز هھھھر اامت وو قبيیلهھ وو ززبانن وو قومم بشاررتت ددهھھھد وو بهھ آآوواازز بلند می گويید "اازز خداا بترسيید وو ااوو 

رراا حمد گوئيید ززيیراا کهھ ساعت ددااوورریی ااوو آآمدهه ااست. ااوو رراا کهھ آآسمانن وو ززميین وو ددرريیا وو چشمهھ هھھھا رراا آآفريید پرستش 

نمائيید"(مکاشفهھ6:14وو7). 

!
ططهھاررتت مقدسس يیا عباددتگاهه 3.

مقدسس موسی وو تشريیفاتت آآنن ددااددهه شدند تا ما کارریی رراا کهھ ددرر آآسمانن براایی نجاتت بشر اانجامم می گيیردد بهھتر بفهھميیم. مقدسس 

نمونهھ اایی٬، سالی يیکبارر ططاهھھھر می شد وو منظورر اازز آآنن تشريیفاتت اايین بودد کهھ مرددمم بداانند ددرر سالل 1844 چهھ رروویی خوااهھھھد دداادد. بداانن 

ووسيیلهھ بنا بودد مرددمم براایی ررووزز ددااوورریی آآماددهه شوند. ررسومم ررووزز کفاررهه اازز اايین قراارر بودد: سالی فقط يیک مرتبهھ يیعنی ررووزز ددهھھھم ماهه 

هھھھفتم هھھھر سالل کهھ بهھ ررووزز کفاررهه معرووفف بودد ررئيیس کاهھھھنانن ددااخل قدسس ااالقدااسس می شد. وویی ااوولل قربانی مخصوصی براایی کفاررهه 

گناهھھھانن خودد می گذرراانيید سپس بهھ جامهھ کتانن سفيید ملبس شدهه ظظرفف بخورر ددرر يیک ددست وو ظظرفی اازز خونن قربانی ددرر ددست دديیگرشش 
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گرفتهھ ددااخل قدسس ااالقدااسس می شد تا ددرر حضورر خدااووند پيیش تخت ررحمت وو تابوتت عهھد براایی گناهھھھانن خودد آآمرززشش بطلبد. بعد اازز 

اايینکهھ خوددشش اازز گناهه پاکک می شد بهھ حيیاطط مقدسس ررفتهھ قربانی دديیگریی براایی گناهھھھانن قومم می گذرراانيید وو خونن اايین قربانی رراا نيیز بهھ 

حضورر خدااووند ددرر جلویی تابوتت عهھد وو تخت ررحمت تقديیم می کردد. 

علت اايینکهھ الززمم بودد ااوولل براایی خوددشش قربانی بگذررااند اايین ااست کهھ می بايید ااوولل خودد پاکک شودد وو پس اازز آآنن بتوااند براایی 

دديیگراانن مصالحت نمايید. ااوو سمبلی اازز ررئيیس کاهھھھنانن ااصلی محسوبب می شد. کهھ ددرر مقدسس آآسمانی ددرر اانتهھایی 2300 سالل ططهھاررتت 

آآنن رراا اانجامم خوااهھھھد دداادد. االبتهھ اايین سؤاالل پيیش ميیآيید کهھ چهھ ططورر ممکن ااست مقدسس سماوویی تطهھيیر الززمم ددااشتهھ باشد؟ مگر چيیزیی 

سما رراا ناپاکک يیا نجس می گرددااند تا تطهھيیر بخوااهھھھد؟ فقط يیک چيیز ممکن ااست سما رراا ناپاکک ساززدد وو آآنن گناهه بشر ااست وو گزااررشش 

گناهھھھانن بنی آآددمم اازز ززمانن آآددمم تا بهھ اامرووزز براایی هھھھر فرددیی کهھ بهھ ددنيیا می آآيید ددرر آآنجا ثبت می شودد. کارر قانونی نسبت بهھ اايین گناهھھھانن 

بايید اانجامم گيیردد. عداالت بايید مرااحل خودد رراا تا نهھايیت ددررجهھ ططی کند. گزااررشش گناهھھھانن بايید ددقيیقا برررسی شوند وو فرقی بيین گناهھھھانن 

ااعتراافف شدهه وو نشدهه وو آآمرززيیدهه شدهه وو نشدهه گذااشتهھ شودد. بعد اازز اايین کهھ کارر ررسيیدگی بهھ پرووندهه هھھھایی مقدسس سماوویی تمامم شودد 

دديیگر فرصت آآمرززشش براایی هھھھيیچکس باقی نخوااهھھھد ماند. ططبق پيیغامی کهھ جبراائيیل براایی دداانيیالل آآوورردد اايین کارر ططهھاررتت مقدسس سماوویی 

ددرر سالل 1844 يیعنی 2300 سالل پس اازز صدوورر فرمانن ااررددشيیر ددررااززددست آآغازز شد وو بهھ مجردد اايینکهھ بهھ تمامم پرووندهه هھھھا ررسيیدگی 

شد آآخر کارر فراا خوااهھھھد ررسيید. مژددهه اایی کهھ ددرر آآنن سالل شرووعع شدهه هھھھر سالل ااهھھھميیت بيیشتریی بهھ خودد گرفتهھ اازز اايین قراارر ااست: "اازز 

خداا بترسيید وو ااوو رراا حمد گوئيید ززيیراا کهھ ساعت ددااوورریی ااوو آآمدهه ااست". ااهھھھميیت تصفيیهھ کرددنن حسابب هھھھر ررووزز ددرر مقابل ررووزز آآخر 

معلومم می شودد. 

مقدسس موسی توسط حيیوااناتت نمونهھ اایی٬، سالی يیک مرتبهھ ططاهھھھر می شد وولی مقدسس ااصلی با خونن قربانی بهھتر اازز آآنن يیعنی با 

خونن برهه خداا کهھ گناهه جهھانن رراا بر ميیداارردد پاکک ميیشودد. 

"وو ددرر ووااقع بر ططبق شريیعت تقريیبا هھھھمهھ چيیز با خونن پاکک می شودد وو بدوونن رريیختن خونن٬، آآمرززشش گناهھھھانن ووجودد نداارردد. پس ااگر 

اايین چيیزهھھھا کهھ نمونهھ هھھھائی اازز حقايیق آآسمانی هھھھستند بايید بهھ اايین ططرزز پاکک شوند مسلم ااست کهھ ووااقعيیت آآسمانی ااحتيیاجج بهھ قربانی هھھھایی 

بهھتریی ددااررند٬، ززيیراا مسيیح بهھ آآنن عباددتگاهھھھی کهھ ساختهھ ددست هھھھایی اانسانن وو فقط نشانهھ اایی اازز آآنن عباددتگاهه ووااقعی باشد وواارردد نشدهه ااست٬، 

بلکهھ ااوو بهھ خودد آآسمانن وواارردد گردديید تا ددرر حالل حاضر اازز جانب ما ددرر پيیشگاهه خداا حضورر ددااشتهھ باشد. کاهھھھن بزررگگ هھھھر سالل بهھ قدسس 

ااالقدااسس وواارردد ميیشودد وو خونن تقديیم ميیکند- وولی نهھ خونن خوددشش رراا٬، ااما عيیسی براایی تقديیم خودد بهھ عنواانن قربانی فقط يیک بارر بهھ آآنجا 
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وواارردد شد. ااگر چنانن می شد ااوو می بايیست اازز ززمانن خلقت عالم تا بهھ اامرووزز باررهھھھا متحمل مرگگ شدهه باشد٬، وولی چنيین نشد ززيیراا ااوو فقط 

يیک بارر وو آآنن هھھھم براایی هھھھميیشهھ ددرر ززمانن آآخر ظظاهھھھر شد تا با مرگگ خودد بهھ عنواانن قربانی٬، گناهه رراا اازز بيین ببردد. هھھھمانن ططورر کهھ هھھھمهھ 

بايید يیکبارر بميیرند وو بعد اازز آآنن براایی ددااوورریی ددرر حضورر خداا قراارر گيیرند٬، مسيیح نيیز يیک بارر بهھ عنواانن قربانی تقديیم شد تا بارر گناهھھھانن 

آآددميیانن رراا بهھ ددووشش گيیردد وو بارر ددوومم کهھ ظظاهھھھر شودد براایی کفاررهه گناهھھھانن نخوااهھھھد آآمد٬، بلکهھ براایی نجاتت آآنانی کهھ چشم برااهه ااوو هھھھستند 

ميیآيید"(عبراانيیانن28-22:9). 

ززمانی کهھ مسيیح بهھ ددنيیا آآمد٬، با وویی بهھ گونهھ اایی ررفتارر کرددند کهھ ددرر خورر ما بودد ددرر حاليیکهھ خداا با ما بهھ گونهھ اایی ررفتارر کردد کهھ 

ددرر خورر وویی بودد. ااوو بهھ خاططر گناهھھھانن ما کهھ ددرر آآنن سهھمی ندااشت محکومم شد تا ما بهھ حيیاتت ااوو ددست يیابيیم وو با عداالت وویی کهھ 

سهھمی ندااشتيیم عاددلل شمرددهه شويیم. ااوو ررنج ما رراا کشيید تا ما بهھ حيیاتت ااوو ددست يیابيیم. توسط ضربتهھایی وویی ما شفا يیافتيیم. ددرر ررووزز 

باززپسيین خدااووند حکم خودد رراا نسبت بهھ هھھھر فرددیی صاددرر خوااهھھھد کردد. ددرر آآنن ررووزز ووقت وو فرصت توبهھ نخوااهھھھد بودد وو کسی نخوااهھھھد 

تواانست عمرشش رراا عوضض کند. مرددمم اازز اافتتاحح ررووزز ددااوورریی متنبهھ شدهه ااند. ااکنونن مدتت تقريیبا صد وو پنجاهه سالل اازز آآغازز آآنن می 

گذرردد. بهھ مجردد اايینکهھ پرووندهه هھھھایی مرددگانن تمامم شودد بهھ پرووندهه هھھھایی ززندگانن ررسيیدگی خوااهھھھد گردديید. 

پرووندهه شما وو من چگونهھ خوااهھھھد بودد؟ آآيیا بهھ گناهھھھائی کهھ صفحاتت رراا پر کرددهه ااند ااعتراافف شدهه ااست؟ ددرر آآنن صوررتت کلمهھ 

آآمرززيیدهه پيیش آآنهھا نوشتهھ ميیشودد وو ددرر غيیر اايین صوررتت ررااهه ددخولل بهھ فرددووسس خدااووند مسدوودد خوااهھھھد ماند. 

!
مسيیح چونن ووکيیل ااميین 4.

مسيیح حاضر شد ددرر جایی ما بايیستد. عمر بی گناهھھھی رراا کهھ می بايید ما ددااشتهھ باشيیم ااوو گذرراانيید وولی ددرر عوضض کيیفریی رراا کهھ می 

بايید ما ببيینيیم ااوو دديید. چونن مرگگ گناهھھھکارر رراا چشيید يیعنی مرگی کهھ حقا من وو هھھھر گناهھھھکارریی بايید بچشد٬، ااوو جرمم گناهه رراا پرددااخت. 

خونن ااوو کهھ سمبل ززندگی معصومانهھ وویی بودد گناهھھھانن ااعتراافف شدهه رراا اازز کتابهھایی آآسمانی محو ميیساززدد. حضرتت ددااوووودد گفت: 

"خوشا بهھ حالل کسی کهھ عصيیانن ااوو آآمرززيیدهه شد وو گناهه وویی مستورر گردديید. خوشا بهھ حالل کسی کهھ خدااووند بهھ وویی جرمی ددرر حسابب 

نيیاوورردد"(مزمورر1:32وو2). 

ددرر آآنن صوررتت ما بر حسب عداالت وویی ددااوورریی ميیشويیم. حسابب ناقص ما با عمر پاکک ااوو تصفيیهھ شدهه ااست. مسيیح چونن ووکيیل 

ما با ددسترسی بهھ عرشش ددااوورر عاددلل مشغولل بهھ اايین کارر ااست. بهھ ززووددیی کاررشش تمامم شدهه بهھ جهھانن بازز خوااهھھھد گشت تا اايیمانداارراانن رراا 
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بهھ فرددووسس هھھھداايیت کند. بهھ مجردد پايیانن ررسيیدنن کارر ططاهھھھر نموددنن گناهھھھانن٬، اايین فرمانن ددرر سموااتت صاددرر خوااهھھھد شد: "بگذاارر آآنن خطا 

کارر بهھ خطاهھھھایی خودد وو آآنن مردد فاسد بهھ ااعمالل شريیر خودد اادداامهھ ددهھھھد وو آآنن مردد نيیکو نيیز ااعمالل نيیکویی خودد وو آآنن مردد پاکک٬، ززندگی 

پاکک خودد رراا اادداامهھ ددهھھھد. عيیسی می گويید: "آآرریی٬، من بهھ ززووددیی می آآيیم وو براایی هھھھر کس ططبق ااعمالش پاددااشی با خودد خوااهھھھم 

آآوورردد"(مکاشفهھ 11:22وو12). 

ددرر هھھھنگامم ررجعت مسيیح ااوو جامهھ ددررووغيین خودد رراا کندهه رردداایی اانتقامم رراا ددرر بر کرددهه چونن ددااوورر عاددلل ددرر ررأأسس گرووهه فرشتگانن 

ررجعت خوااهھھھد نمودد وو هھھھر کسی رراا ططبق ااعمالش جزاا خوااهھھھد دداادد. آآيیا حسابب ما کسریی دداارردد؟ آآيیا بهھ خدااووند تسليیم شدهه اايیم؟ آآيیا بهھ 

گناهھھھانن خودد ااعتراافف کرددهه آآمرززيیدهه شدهه اايیم؟ ددعوتت مسيیح اازز اايین قراارر ااست: "پس هھھھر کس ددرر براابر مرددمم٬، خودد رراا اازز آآنن من بدااند 

من نيیز ددرر براابر پدرر آآسمانی خودد ااوو رراا اازز آآنن خودد خوااهھھھم دداانست. ااما هھھھر کهھ ددرر براابر مرددمم بگويید کهھ مراا نمی شناسد من نيیز ددرر 

حضورر پدرر آآسمانی خودد خوااهھھھم گفت کهھ ااوو رراا نمی شناسم"(متی32:10وو33). اامرووززهه اانتخابب کرددنن ررااهه ددررستی وو صدااقت مورردد 

پسند عمومم نمی باشد. با اايین ووجودد ااصراارر می کند کهھ: "اازز ددرر تنگ وواارردد شويید ززيیراا ددرریی کهھ بزررگگ وو ررااهھھھی کهھ ووسيیع ااست بهھ 

هھھھالکت منتهھی می شودد وو کسانی کهھ اايین ررااهه رراا می پيیمايیند بسيیاررند ااما ددرریی کهھ بهھ حيیاتت منتهھی می شودد تنگ وو ررااهھھھش ددشواارر ااست 

وو يیابندگانن آآنن هھھھم کم هھھھستند"(متی 13:7وو14). 

ررااهه ااکثريیت ررااهه هھھھالکت ااست وو هھھھمهھ وواارردد ددررووااززهه هھھھایی فرددووسس نخوااهھھھند شد: "نهھ هھھھر کس کهھ مراا خدااوونداا٬، خدااوونداا خطابب کند 

بهھ پاددشاهھھھی آآسمانی وواارردد خوااهھھھد شد٬، بلکهھ کسی کهھ ااررااددهه پدرر آآسمانی مراا بهھ اانجامم برساند. ووقتی آآنن ررووزز برسد بسيیارریی بهھ من 

خوااهھھھند گفت: "خدااوونداا٬، خدااوونداا٬، آآيیا بهھ نامم تو نبوتت نکردديیم؟ آآيیا با ذذکر نامم تو دديیوهھھھا رراا بيیروونن نراانديیم؟ وو بهھ نامم تو معجزااتت بسيیارر 

نکردديیم؟ آآنگاهه صريیحا بهھ آآنانن خوااهھھھم گفت: من هھھھرگز شما رراا نمی شناسم. اازز من ددوورر شويید٬، اایی بد کارراانن"(متی23-21:7). 

مرددمم فريیب شيیطانن رراا خوررددهه برددهه گناهه شدهه ااند وولی خدااووند ووعدهه ددااددهه ااست کهھ اازز چاهه تبهھکارریی نجاتمانن خوااهھھھد دداادد وو 

گناهھھھانن ما رراا با خونن بهھایی تهھيیهھ شدهه ططاهھھھر خوااهھھھد کردد. حضرتت ددااوووودد ددعا کردد "مراا اازز عصيیانم بهھ کلی شستشو ددهه وو اازز گناهھھھم مراا 

ططاهھھھر کن ززيیراا کهھ من بهھ معصيیت خوددمم ااعتراافف ميیکنم وو گناهھھھم هھھھميیشهھ ددرر نظر من ااست"(مزمورر2:51وو3). ما خودد نمی تواانيیم 

گناهھھھانن خودد رراا بشوئيیم. فقط خدااووند توسط خونن ااررززندهه مسيیح آآنهھا رراا پاکک خوااهھھھد کردد وو عمر جاوودداانی بهھ توبهھ کارراانن خوااهھھھد دداادد. 

ووظظيیفهھ ما اايین ااست: "ااگر ما بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف نمائيیم٬، می تواانيیم بهھ ااوو ااعتمادد کنيیم ززيیراا ااوو بهھ حق عمل می کند- ااوو گناهھھھانن ما 

رراا می آآمرززدد وو ما رراا اازز هھھھمهھ خطاهھھھايیمانن پاکک می ساززدد"(ااوولل يیوحنا9:1). 

!  123



اامتحانن ددررسس شانزددهھھھم 

!
ددرر سالل 27 ميیالددیی چهھ ااتفاقی اافتادد؟ 1.

االف- قومم يیهھودد بهھ اانتهھایی ددووررهه ااختصاصص خودد ررسيیدند. (  ) 

بب- عيیسی بن مريیم٬، مسح گردديید وو ددرر نتيیجهھ مسيیح خدااووند شد. (  ) 

جج- يیحيیی تعميید ددهھھھندهه(پسر ززکريیا) عيیسی بن مريیم رراا تعميید دداادد. (  ) 

!
ددرر سالل 1844 ميیالددیی چهھ ااتفاقی اافتادد؟ 2.

االف- مدتت 2300 سالل پايیانن يیافت. (  ) 

بب- اابتداایی ددااوورریی تحقيیقاتی بودد. (  ) 

جج- اابتداایی"ززمانن آآخر" بودد. (  ) 

!
ددرر سالل 1844 بنا بودد چهھ جائی تطهھيیر شودد؟ 3.

االف- اايین جهھانن (  ) 

بب- خيیمهھ ااجتماعی کهھ حضرتت موسی ددرر بيیابانن بنا کردد. (  ) 

جج- گزااررشش گناهھھھانن نوعع بشر کهھ ددرر ددااددگاهه سماوویی ثبت شدهه بودد. (  ) 

!
يیگانهھ ططريیق ططهھاررتت يیافتن يیا پاکک شدنن اازز لکهھ گناهه چيیست؟ 4.
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االف- سر بريیدنن گوسفند (  ) 

بب- فيیض عيیسی مسيیح کهھ عمر بی گناهه خودد رراا ددرر ررااهه بشر فداا نمودد (  ) 

جج- کوشش ززيیادد تا شخص خوددشش رراا خوبب کند (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱٧۷
قانونن ااخالقی خدااووند 

!
!
!
!
!

!
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قانونن ااخالقی خدااووند 

تا کنونن آآيیا پی برددهه اايید کهھ ااختالفاتت بيین مرددمم اازز کجا سرچشمهھ می گيیردد؟ ززدد وو خوررددهھھھایی مرددمم چهھ ااقتصاددیی چهھ مذهھھھبی چهھ سيیاسی وو  چهھ 

ااجتماعی باشد بر سر ااختالفاتت عقيیدهه ااست. حتی ددرر يیک محيیط هھھھم مرددمم تواافق نظر ندااررند. جواانانن اازز ماددهه پرستی وو جنگهھا وو ددووررووئی 

سالخوررددگانن اايیراادد می گيیرند وو پيیراانن اازز مویی ددرراازز وو ططرزز لباسس پوشيیدنن وو القيیدیی جواانانن شکايیت می کنند. ررسمی يیا ررفتارریی کهھ ددرر يیک 

کشورر قابل قبولل ااست ددرر کشورر دديیگریی رردد وو حراامم محسوبب ميیشودد. ددرر ططولل تارريیخ جهھانن مرددمم نتواانستند ددرر اامورر ااررتباططی بيین خودد تواافق 

نظر پيیداا کنند. عقايید ررااجع بهھ خوبی وو بدیی٬، صواابب وو خطا خيیلی با هھھھم مغايیرتت ددااشتهھ ااند. آآيیا محک يیا مقيیاسی براایی حل اايین مسألهھ ووجودد 

دداارردد؟ مسلم ااست چنيین مقيیاسی بهھ ددست بشر نبايید باشد بلکهھ خالق وو آآفريینندهه کائناتت بايید بهھ چنيین قانونی بر مخلوقاتت خودد حکم برااند. ددرر  

ددرر اانجيیل مکتوبب ااست کهھ "قانونن گذاارر وو ددااوورر يیکی ااست يیعنی هھھھمانن کسی کهھ قاددرر ااست اانسانن رراا نجاتت بخشد يیا نابودد ساززدد. پس تو کيیستی 

کهھ ددررباررهه هھھھمسايیهھ خودد ددااوورریی می کنی؟"(يیعقوبب12:4). 

ددرر آآنن ررووززیی کهھ خالق عالم آآفريیدگانش رراا ددااوورریی کند مطمئن باشيید ططبق مقرررااتی کهھ خودد ووضع کرددهه بر آآنانن ددااوورریی خوااهھھھد نمودد٬، نهھ 

مطابق ددلخوااهه هھھھر اامتی يیا هھھھر فرددیی. ددرر بدوو عالم خدااووند ااحکامی بهھ نوعع بشر دداادد تا براایی خوبی آآنانن وو براایی حفظ پاکی وو نشاطط آآنانن باشد. 

نزااعع٬، نفرتت٬، جنگ٬، خيیانت٬، بيیمارریی٬، بيیچاررگی وو شکنجهھ٬، هھھھمهھ ددرر نتيیجهھ تخلف اازز مقرررااتت االهھی می باشد. ددززددیی٬، شهھوتت٬، قتل٬، ططمع٬، 

خوفف٬، نفرتت٬، ددرردد وو مرگگ هھھھمهھ محصوالتت قانونن شکنی هھھھستند٬، هھھھرگاهه کسی بر رروویی کرهه ززميین بذرر خوددخوااهھھھی وو خيیانت بکارردد بايید 

محصولل غصهھ وو ررنج رراا ددرروو کند. ووقت آآنن ررسيیدهه ااست کهھ مرددمم پاکيیزگی رراا اازز سرچشمهھ پاکی فراا گيیرند٬، حقيیقت رراا اازز حق تحصيیل کنند 

هھھھمچنانن کهھ گفتهھ شدهه ااست: "ززيیراا خدااووند ميیگويید کهھ اافکارر من اافکارر شما نيیست وو ططريیقهھایی شما ططريیقهھایی من نی ززيیراا چنانکهھ آآسمانن اازز 

ززميین بلندتر ااست هھھھمچنانن ططريیقهھایی من اازز ططريیقهھایی شما وو اافکارر من اازز اافکارر شما بلندتر ميیباشد"(ااشعيیا8:55وو9). 

بعضی هھھھا خيیالل می کنند کهھ قانونن بهھ آآززاادديیشانن لطمهھ می ززند وو محدووددشانن ميیکند. کشورریی رراا تصورر کنيید کهھ ددرر آآنن هھھھيیچ اامنيیتی براایی مالل وو 

جانن مرددمم ووجودد ندااشتهھ باشد. مرددمم اازز چنيین جايیی فراارر می کنند وو فقط ززووررگويیانن وو ساررقيین جرأأتت ماندنن ددرر آآنجا رراا ددااررند تا اازز هھھھرجج وو 

مرجج موقتی سؤ ااستفاددهه کنند. کشورریی کهھ قانونن ندااشتهھ باشد بهھ ططورر قطعی سقوطط خوااهھھھد کردد. ددرر مقابل چنيین ااووضاعی می تواانيیم خداا رراا 

شکر گوئيیم کهھ ااوو بهھ مرددمم ااحکامی ااررززاانی ددااشتهھ ااست کهھ بهھ صالحح اافراادد وو ااجتماعع باشد٬، يیعنی ااحکامم عاددالنهھ. خدااووند نهھ تنهھا مطيیعانن ااوو 

رراا ااجر خيیر عنايیت خوااهھھھد نمودد بلکهھ متخلفيین رراا نيیز بهھ جزاا ميیرساند. اانتقامم اازز آآنن وویی می باشد. حسابب ما با خدااست. پرسش کنندهه بزررگگ 

ماست. بنابراايین الززمست با مقرررااتت پرووررددگارر آآشنايیی کاملی ددااشتهھ باشيیم ززيیراا ططبق آآنهھا ددااوورریی خوااهھھھيیم شد. 
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ااگر کارر نجاتت خودد رراا بهھ ررووزز ددااوورریی عقب بيیندااززيیم ددرر آآنن ررووزز کسی اازز عهھدهه اايین اامر بر نخوااهھھھد آآمد ززيیراا کهھ فرصت چنيین کارریی اامرووزز 

ااست. آآنن ررووزز دديیگر دديیر خوااهھھھد بودد ززيیراا کهھ حسابب شما وو من قبل اازز آآنن بستهھ خوااهھھھد شد. گزااررشهھايیی کهھ مالئکهھ می نويیسند خوااندهه 

خوااهھھھند شد وو هھھھر فرددیی مطابق آآنچهھ ددرر گزااررشهھایی آآنهھا ثبت گردديیدهه ددااوورریی خوااهھھھد شد. نوعع ززندگی هھھھر کس با قانونن االهھی وو ااحکامم اابدیی 

تطبيیق ددااددهه خوااهھھھند شد. ددرر ططولل قرنهھا خدااووند فرستاددهه هھھھايیش رراا مأمورر نموددهه تا مرددمم رراا اازز مقرررااتش آآگاهه ساززند وو بهھ ررااهه ررااست 

هھھھداايیتشانن کنند. وولی متأسفانهھ بسيیارریی هھھھستند کهھ گوششانن رراا نسبت بهھ آآگاهه ساززيیهھا بستهھ ااند وو چشم اازز مقرررااتت پرووررددگارر پوشانيیدهه ااند وو 

هھھھمهھ هھھھم وو غمشانن متوجهھ ااخذ ددنيیایی مادديیاتت شدهه. دديیگر ووقتی براایی فکر کرددنن بهھ خدااووند وو پرستش ااوو باقی نگذااشتهھ ااند. حسابب اايین گونهھ 

ااشخاصص ددرر آآنن ررووزز کسر موجوددیی خوااهھھھد ددااشت. سليیمانن حکيیم ووحی يیافتهھ گفت: "پس ختم تمامم اامر رراا بشنويیم: اازز خداا بترسس وو ااوواامر ااوو رراا 

نگاهه دداارر چونن کهھ تمامی تکليیف اانسانن اايین ااست ززيیراا خداا هھھھر عمل رراا با هھھھر کارر مخفی خوااهه نيیکو وو خوااهه بد باشد بهھ محاکمهھ خوااهھھھد 

آآوورردد"(جامعهھ13:12). 

بنابراايین مقيیاسس خدااووند ددرر ددااوورریی بشر چهھ می باشد؟ وو ااصراارر ما براایی ااددررااکک اايین موضوعع چيیست؟ مقيیاسس ددااوورریی ااحکامم اابديیست وو 

ااصراارر ما براایی موفقيیت شماست. ااحکامم خدااووند هھھھمچونن حکومت پاکک ااوو اليیزاالل وو صفاتت عدلل ااوو غيیر قابل ددگرگونی ااند. ررفتارر هھھھر فردد با 

مقرررااتت خدااووند مقايیسهھ خوااهھھھد شد. اانسانن ددرر اانتخابب ررااهھھھی کهھ می خوااهھھھد بروودد آآززاادد ااست. ااگر اانسانن ددرر اايین موضوعع آآززاادد نباشد پس 

خدااووند چراا ااوو رراا براایی ترکک کرددنن آآنن رراا تنبيیهھ می کند؟  

!
نتيیجهھ ططبيیعی تخلف 1.

نتيیجهھ تخلف رراا نمی تواانن اانکارر کردد. بدوونن هھھھيیچ گونهھ تردديیدیی نتيیجهھ بدیی دداارردد ااگر چهھ قانونن ططبيیعت يیا قانونن ررووحانی باشد. 

خدااووند مؤلف هھھھر ددوو ااست. ددرر اانجيیل مکتوبست کهھ "فريیب نخورريید. هھھھيیچ کس نمی توااند خداا رراا فريیب ددهھھھد. ززيیراا آآنچهھ آآددمی بکارردد 

هھھھمانن رراا ددرروو خوااهھھھد کردد"(غالططيیانن7:6). 

بعضی هھھھا خيیالل می کنند کهھ قانونن فقط براایی دديیگراانن ااست. بهھ عنواانن مثالل ووقتی بهھ سر چهھارر ررااهه ميیرسند وو چرااغغ ررااهھھھنما سبز 

ااست اازز حق خوددشانن بهھ خوبی ااستفاددهه کرددهه قانونن رراا ددووست ددااررند وولی ااگر چرااغغ قرمز باشد حاضرند اازز حق دديیگراانن سؤ 

ااستفاددهه کنند. بعضی ااووقاتت شخص می توااند اازز اايین گونهھ جرمم هھھھا بگذرردد وو چونن پليیس سر چهھاررررااهه رراا کنترلل نمی کند٬، با کيیفر آآنی 

موااجهھ نمی شودد وولی بعضی قانونهھایی دديیگر هھھھم هھھھستند کهھ شخص نمی توااند بدوونن پاددااشش اازز آآنهھا بگذرردد. مثال ااگر کسی اازز پشت 
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بامم عماررتت بلندیی بهھ خيیابانن بپردد قانونن جاذذبهھ ااوو رراا بهھ سویی آآسفالت می کشد وو لحظهھ اایی بعد نتيیجهھ تخلف ااوو معلومم خوااهھھھد شد. 

دديیگریی ممکن ااست بدوونن توجهھ بهھ قانونن بهھزيیستی سيیگارر بکشد وو ززهھھھر نيیکوتيین وو قطراانن رراا مداامم ددااخل بدنش کند وو خيیالل کند کهھ 

اايین عمل ضررریی نخوااهھھھد ددااشت وولی بيیست سالل دديیگر کهھ مبتلی بهھ سرططانن شد تقصيیر تخلف خودد رراا بايید بهھ عهھدهه بگيیردد. شخص 

دديیگریی نسبت بهھ ااحکامم اابدیی ااخالقی خداا تخلف می کند وو ددرر هھھھمانن ززمانن ممکن ااست خيیالل کند کهھ اايیرااددیی متوجهھ حرکت ااوو نيیست 

وولی بعداا- شايید بيیست سالل وو شايید هھھھم بيیشتر- ددرر ررووزز ددااوورریی اازز محکوميیت خودد نمی توااند فراارر کند يیا تقصيیر گناهھھھش رراا بهھ گرددنن 

فردد دديیگریی بيیندااززدد ززيیراا کهھ آآززاادداانهھ ررااهه خودد رراا ااختيیارر نموددهه ااست. 

!
سنگ محک 2.

قانونن جاذذبهھ نمونهھ خوبی براایی اانسانن ااست وو هھھھنگامی کهھ بشر متوجهھ اايین ااصل می شودد. ددررکک خوااهھھھد نمودد کهھ تمامی 

فرمايیشاتت وو مقرررااتت پرووررددگارر براایی خيیر وو صالحح اانسانن ووضع شدهه ااند. عوضض کرددنن قانونن بهھ ضررر مرددمم تمامم می شودد. با اايین 

ووجودد شخصی می گويید "من شخص صالحی هھھھستم- کسی رراا نکشتم٬، ددززددیی نکرددمم٬، وو مالل کسی رراا نخوررددمم- اازز ااغلب مرددمم 

بهھترمم". سؤاالی کهھ ااوو بايید اازز خودد بکند اايین ااست کهھ آآيیا معيیارر"ااغلب مرددمم" با مقرررااتت خدااووند يیکی ااست؟ آآيیا کسی ميیتوااند مثل 

"ااغلب مرددمم" ززندگی کند- يیعنی ززيیادد گناهه نکند وولی ددرر عيین حالل اازز خدمت وو پرستش خدااووند غفلت نمايید؟ "ااغلب مرددمم" مشغولل 

تالشش براایی ززندگی می باشند وو بايید پولی بدست آآووررند تا جهھت خرجج خوررااکک وو پوشاکک وو تحصيیالتت بچهھ هھھھا وو برآآوورردد کرددنن 

ضرووررتهھایی معاشش آآنن رراا بهھ مصرفف برسانند. شيیطانن بر ميیزاانن خوااستهھ هھھھایی مرددمم بهھ قدرریی اافزووددهه ااست کهھ "ااغلب مرددمم" دديیگر 

ووقتی براایی خداا باقی نگذااشتهھ ااند وو خدااووند رراا ددرر مرحلهھ آآخر ززندگی خودد قراارر ددااددهه ااند. چونن خدااووند يیکی ااست شخص اايیمانداارر 

بايید آآنن رراا ددرر مرحلهھ ااعالیی اافکاررشش قراارر ددهھھھد. آآيیا نمی بايید مقداارریی اازز آآنن عمر رراا هھھھر ررووزز ددرر خدمت خدااووند گذرراانيید؟ ووقت نمازز 

ددرر کارر باززررگانی صرفف ميیشودد وو ووقت پرستش براایی پرووررشش "من" تلف ميیشودد. مقيیاسس "ااغلب مرددمم" براایی مؤمن کافی نيیست. 

"ااغلب مرددمم" ررااهه ددنيیا رراا پيیش گرفتهھ ااند. مسيیح فرمودد: "اازز ددرر تنگ وواارردد شويید ززيیراا ددرریی کهھ بزررگگ وو ررااهھھھی کهھ ووسيیع ااست 

بهھ هھھھالکت منتهھی می شودد وو کسانی کهھ اايین ررااهه رراا می پيیمايیند بسيیاررند ااما ددرریی کهھ بهھ حيیاتت منتهھی می شودد تنگ وو ررااهھھھش ددشواارر 

ااست وو يیابندگانن آآنن هھھھم کم هھھھستند"(متی13:7وو14). 

!  129



شخص مؤمن نمی توااند با ررووشش "ااغلب مرددمم" مواافق باشد ززيیراا کهھ ررااهه "ااغلب مرددمم" ررااهه هھھھالکت ااست. ااگر کسی اازز 

شخصی چيیزیی رراا ددززدديید ما ميیگوئيیم کارر بدیی کرددهه ااست. وولی ااگر کسی اازز خدااووند بدززدددد چطورر ااست؟ ااگر کسی اازز بيیست وو چهھارر 

ساعتی کهھ خدااووند بهھ هھھھر کس ددااددهه ااست يیک مقداارر معيینی رراا بهھ خدااووند ااختصاصص ندهھھھد وو ددرر اامورر ررووحانی با خدااووند رراازز وو نيیازز 

نکند آآيیا ددززددیی محسوبب نمی شودد؟ بهھ اايین سؤاالل اازز نقطهھ نظر مقرررااتت االهھی جواابب ددهھھھيید. 

!
ووجداانن 3.

بعضی هھھھا خيیالل می کنند کهھ ووجداانن هھھھاددیی کافی ااست وولی ددرر عيین حالل ددوو نفر پيیداا نمی شوند کهھ ددرر موضوعع ررااستی وو 

ناررااستی تواافق نظر پيیداا کنند. خوددخوااهھھھی وو شرااررتت مثل اايینکهھ ططبعا سهھم هھھھمهھ شدهه ااست. ووجداانی کهھ ططبق مقرررااتت االهھی تربيیت 

نشدهه باشد هھھھاددیی ناقصی ااست. هھھھر کس بايید ووجداانش رراا با ااحکامم خدااووند مقايیسهھ کند. ااحکامم نامبرددهه ساخت بشر نيیست وو منحصر 

بهھ يیک قومم يیا يیک ززمانن يیا يیک مکانن نمی باشند بلکهھ توسط فرستاددهه هھھھایی خدااووند جهھت نوعع بشر ااعطا گردديیدهه ااند. 

ااگر کسی ددرر ددااددگاهھھھی بهھ جرمم رربوددنن هھھھزاارر ددالرر محکومم شودد نمی توااند بهھ حسابداارر کشورر بگويید "اايین ددوويیست ددالرر رراا بگيیر٬، 

کافيیست". ااگر ددرر ددااددگاهه بشریی کسی نتوااند اايین کارر رراا بکند چطورر ممکن ااست ددرر ددااددگاهه سماوویی بهھ خالق بگويید کهھ "جرمم من 

خيیلی سنگيین ااست نصفش رراا بيیشتر نمی ددهھھھم". برخی ررسومم ااجتماعی رراا محک کارر خودد قراارر ددااددهه عدهه اایی نيیز بهھ ااحادديیث مذهھھھبی 

کهھ ددرر مروورر قرنهھا بهھ ااصل فرمايیشاتت خدااووند ااضافهھ شدهه ااند ااتکا می کنند. مهھم ددرر اايینجاست کهھ ااگر چنانچهھ مسئلهھ ناددررستی ددهه هھھھا 

قرنن قبل قبولل مرددمم بوددهه٬، گرچهھ با مقرررااتت االهھی هھھھم مواافقت ندااشتهھ ااست بايید آآنن رراا رردد کردد ززيیراا کهھ حقيیقت نداارردد. شايیستهھ ااست 

هھھھر کس عقايید خودد رراا با مقرررااتت االهھی مقايیسهھ کند مبادداا ررسومم وو عقايید ااررثی ااوو کم کم ددررگذشتهھ اازز خوااست خدااووند ددوورر شدهه باشد. 

ددرر ررووزز حسابب بسيیارریی خوااهھھھند گفت: "خدااوونداا٬، خدااوونداا٬، آآيیا بهھ نامم تو نبوتت نکردديیم؟ آآيیا با ذذکر نامم تو دديیوهھھھا رراا بيیروونن نراانديیم؟ وو بهھ 

نامم تو معجزااتت بسيیارر نکردديیم؟ آآنگاهه صريیحا بهھ آآنانن خوااهھھھم گفت: من هھھھرگز شما رراا نمی شناسم اازز من ددوورر شويید٬، اایی 

بدکارراانن"(يیوحنا24:4). 

!
مبدأأ اامنيیت وو ررضايیت 4.
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کسانی هھھھستند کهھ براایی ااخذ اامنيیت وو ررضايیت بهھ اامواالل ددنيیا ااتکا ميیکنند. وولی بهھ ززووددیی متوجهھ می شوند کهھ ززمانی براایی بهھ 

ددست آآووررددنن ثرووتت وو مالل ددرر ززحمت بوددهه وو ززمانی دديیگر ددرر حفظ آآنن خودد رراا ددرر عذاابب بيیشتریی قراارر ددااددهه ااند. پولل سالمتی فکر رراا 

براایی کسی نمی خردد بلکهھ موجب ااختاللل ددرر اامنيیت وو خوشوقتی فردد می گردددد. برخی مدعی هھھھستند کهھ عالجج غصهھ وو ناتواانی فقط 

ددرر قدررتت تفکر خودد شخص ااست. يیعنی تحصيیالتت ااشخاصص رراا عوضض کرددهه وو نيیز ااشکاالتت ددنيیا رراا برططرفف ميیساززدد وولی ثابت شدهه 

کهھ ددززدد تحصيیل کرددهه ددززدد ماهھھھرتریی می باشد. حقيیقت اايین ااست کهھ اامنيیت وو ررضايیت وو سعاددتت ووااقعی فقط ددرر نتيیجهھ اايیمانن حاصل 

می شودد وو ااططميینانن  بهھ اايینکهھ ررفتارر فردد با خوااست پرووررددگارر مواافقت کند. حضرتت سليیمانن حکيیم می فرمايید "اابتداایی حکمت ترسس 

خدااووند ااست وو معرفت قدووسس فطانت می باشد"(اامثالل  

خداا عاددلل ااست وو عداالت خدااووند براایی نوعع بشر يیعنی براایی هھھھر اامت وو قومم وو ززبانن وو قبيیلهھ يیکسانن ااست. قانونهھايیی کهھ مرددمم 

ووضع می کنند ممکن ااست با گذشت ززمانن عوضض شوند وولی مقرررااتت ااخالقی خدااووند هھھھمچونن صفاتت االهھی تغيیيیر نمی پذيیرند. مثال 

پنجاهه سالل پيیش عالمتی سر جاددهه هھھھا دديیدهه نميیشد کهھ "حد ااکثر سرعت 65 مايیل" ااست. با اافزاايیش علم وو ااخترااعع ااتومبيیل وو ساختن 

جاددهه هھھھایی خوبب براایی حفاظظت جانن رراانندهه وو هھھھم چنيین مسافريین الززمم شد کهھ چنيین قواانيینی ووضع نمايیند. تغيیيیر ططرزز ززندگانی مالززمم 

قانونهھایی جديید ااست وولی مقرررااتت ااخالقی هھھھرگز اازز ززمانن حضرتت آآددمم تا اامرووزز عوضض نشدهه ااست. هھھھمانن ططورریی کهھ کفر وو ددززددیی وو 

ززنا ددرر ددوو هھھھزاارر سالل قبل اازز مسيیح تخلف محسوبب ميیشد ددوو هھھھزاارر سالل بعد اازز مسيیح نيیز گناهه ميیباشد وو بهھ قدررتت خودد باقی ااست. 

!
ااحکامم ددهه گانهھ 5.

ددررستی وو ناددررستی اازز ااززلل بوددهه ااند. هھھھنگامم آآفريینش٬، خدااووند آآنهھا رراا بهھ آآددمم وو حواا شفاهھھھا بيیانن کردد وو خوااست ططبق آآنهھا ررفتارر 

کنند. صرااطط مستقيیم نهھ بهھ ططرفف چپ وو نهھ بهھ ططرفف ررااست منحرفف ميیگردددد بلکهھ مستقيیم وو ررااست می باشد. آآنن ااصولی رراا کهھ 

خدااووند بر ددوو لوحح سنگ نگاشت وو بهھ حضرتت موسی سپردد تا بهھ مرددمم بدهھھھد بهھ فرقانن يیا ااحکامم معرووفست وو ااگر چهھ بهھ کلماتت 

دديیگر ترجمهھ شدهه ددرر کتابب آآسمانن ذذکر شدهه ااند. آآنانن بهھ اانضمامم اايین ددررسس فرستاددهه ميیشوند. 

تخلف اازز ااحکامم اابدیی خدااووند اانقالبب بر عليیهھ حکومت خداا مبيیاشد. شخص متخلف نمی توااند ددرر حضورر خدااووند باشد. يیکی اازز 

اانبيیا اازز خدااووند ووحی گرفتهھ ميیگويید: "هھھھمهھ گناهه کرددهه ااند وو اازز جاللل خداا محروومند"(ررووميیانن 23:3). بنابراايین چونن فرشتگانن ددرر 
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گزااررشش خودد ااشتباهه نمی کنند هھھھمهھ محکومم می گرددند وو محتاجج نجاتت می باشند. ااگر خودد جريیمهھ گناهه رراا بپرددااززند بايید تا بهھ اابد 

بميیرند وولی دديیگریی هھھھست کهھ حاضر شد جرمم گناهه بشر رراا بپرددااززدد: "ااما خداا محبت خودد رراا نسبت بهھ ما کامال ثابت کرددهه ااست ززيیراا 

ددرر آآنن هھھھنگامم کهھ ما هھھھنوزز گناهھھھکارر بودديیم مسيیح بهھ خاططر ما مردد. ما کهھ با رريیختن خونن ااوو کامال نيیک شمرددهه شديیم چقدرر بيیشتر بهھ 

ووسيیلهھ خودد ااوو اازز غضب خداا خوااهھھھيیم ررست"(ررووميیانن 8:5وو9). 

ددرر اانجيیل ااوو "برهه خداا کهھ گناهه جهھانن رراا بر می دداارردد" معرفی می شودد. ددرر مقابل گزااررشش هھھھر گناهھھھی کهھ اانسانن مرتکب شدهه 

باشد وو توبهھ نموددهه اايیمانن بيیاوورردد کلمهھ "آآمرززشش" بر ددفتر ااوو نوشتهھ خوااهھھھد شد. خوررددنن خونن حراامم ااست ززيیراا کهھ خونن عالمت 

حيیاتت می باشد. خونن رريیختهھ شدهه برهه خداا ددليیل حيیاتت معصومانهھ ااوو می باشد وو ددرر ددااوورریی شخص توبهھ کارر ررااهه دديیگریی بهھ جز ااتکا 

بهھ جريیمهھ اایی کهھ برهه خداا پرددااختهھ ااست نداارردد. کسی کهھ اايین ططورر قانونا آآمرززيیدهه شودد ددووباررهه نمی خوااهھھھد بهھ گناهه خودد اادداامهھ ددهھھھد. 

متوجهھ بدیی گناهه وو بهھايیی کهھ براایی آآمرززشش آآنن پرددااخت شد گردديیدهه تصميیم می گيیردد کهھ با فيیض وو فضل خدااووند وو مطابق فرمايیشاتت 

ااوو ززندگی کند. بازز خريید گناهھھھکارر (چهھ مرتکب گناهه کوچکی شدهه باشد يیا گناهه بزررگی) بايید با خونن بی گناهه برهه خداا عملی گردددد. 

ددنيیا پر اازز مرددمانن خوددخوااهه وو خوددپرست ااست. ددرر حالل حاضر ما نمی تواانيیم اازز ددنيیا فراارر کنيیم وولی ددرر عيین حالل مجبورر 

نيیستيیم با عصيیانگراانن بر عليیهھ حکومت خداا هھھھمکارریی يیا شرااکت کنيیم. خدااووند ااشخاصی رراا می خوااند کهھ حاضر باشند ووااقعا وو 

ررووحا بهھ ااوو تسليیم شوند وو خدااووند فرززنداانن آآددمم رراا می خوااند کهھ هھھھم ااکنونن ررااهه ااشتباهه رراا ترکک کنند. آآنانن رراا بهھ سویی صرااطط مستقيیم 

می خوااند. خدااووند کسانی رراا می ططلبد کهھ ااعتراافشانن رراا با اايیمانن بهھ مرحلهھ عمل بگذررااند وو حتی ددرر اايین ددوورراانن قرنن بيیست وو يیکم 

صرااطط مستقيیم رراا بپيیمايیند.  

!
ااحکامم ددهھھھگانهھ اابدیی خدااووند 

حکم ااوولل 

توررااتت:   تراا خداايیانن دديیگر غيیر اازز من نباشد. (خرووجج 3:20)   

اانجيیل:    بايید خدااووند خداایی خودد رراا بپرستی وو فقط ااوو رراا خدمت نمائی.(متی 10:4) 
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!
!

حکم ددوومم 

توررااتت:   صوررتی ترااشيیدهه وو هھھھيیچ تمثالی اازز آآنچهھ باال ددرر آآسمانست وو اازز آآنچهھ پائيین ددرر ززميین ااست وو اازز آآنچهھ ددرر آآبب ززيیر 

ززميین ااست براایی خودد مسازز. نزدد آآنهھا سجدهه مکن وو آآنهھا رراا عباددتت منما ززيیراا من کهھ يیهھوهه خداایی تو می باشم خداایی غيیورر هھھھستم کهھ 

اانتقامم گناهه پدرراانن رراا اازز پسراانن تا پشت سومم وو چهھاررمم اازز آآنانی کهھ مراا ددشمن ددااررند ميیگرمم وو تا هھھھزاارر پشت بر آآنانی کهھ مراا ددووست 

ددااررند وو ااحکامم مراا نگاهه ددااررند ررحمت می کنم(خرووجج6-4:20). 

اانجيیل:   بايین جهھت خداا اايیشانن رراا با شهھوااتت وو هھھھوسهھایی خوددشانن ددرر ناپاکی وواا گذااشت کهھ با يیکديیگر بدنهھایی خودد رراا ننگيین 

ساززند. آآنانن حقيیقت خداا رراا بهھ ددررووغغ تبديیل کرددند وو آآفريیدهه هھھھایی خودد رراا بهھ عوضض خودد آآفريیدگارر پرستيیدند- آآفريیدگارریی کهھ تا اابد 

شايیستهھ ستايیش ااست(ررووميیانن24:1وو25). 

حکم سومم 

توررااتت:     نامم يیهھوهه خداایی خودد رراا بهھ باططل مبر ززيیراا خدااووند کسی رراا کهھ ااسم ااوو رراا بهھ باططل بردد بی گناهه نخوااهھھھد 

شمردد(خرووجج7:20). 

اانجيیل:     ااما من می گويیم بهھ هھھھيیچ ووجهھ قسم يیادد نکن٬، نهھ بهھ آآسمانن ززيیراا کهھ عرشش خدااست٬، نهھ بهھ ززميین ززيیراا کهھ پایی اانداازز 

ااووست٬، نهھ بهھ ااووررشليیم ززيیراا کهھ شهھر آآنن پاددشاهه بزررگگ ااست وو نهھ بهھ سر خودد٬، ززيیراا قاددرر نيیستی مويیی اازز آآنن رراا سيیاهه يیا سفيید 

کنی(متی34:5وو35). 

!
حکم چهھاررمم 

توررااتت:    ررووزز سبت رراا يیادد کن تا آآنراا تقديیس نمائی. شش ررووزز مشغولل باشش وو هھھھمهھ کاررهھھھایی خودد رراا بجا آآوورر ااما ررووزز هھھھفتميین 

سبت يیهھوهه خداایی توست. ددرر آآنن هھھھيیچ کارر مکن تو وو پسرتت وو ددخترتت وو کنيیزتت وو بهھيیمهھ ااتت وو مهھمانن تو کهھ ددرروونن ددررووااززهه هھھھایی تو 
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باشد ززيیراا کهھ ددرر شش ررووزز خدااووند آآسمانن وو ززميین  وو ددرريیا وو آآنچهھ رراا کهھ ددرر آآنهھا ااست بساخت وو ددرر ررووزز هھھھفتم آآرراامم فرمودد اازز اايین 

سبب خدااووند ررووزز هھھھفتم رراا مباررکک خوااندهه آآنراا تقديیس نمودد(خرووجج 11-8:20). 

اانجيیل:     ددرر ررووزز سبت ططبق معمولل بهھ کنيیسهھ ررفت وو براایی قراائت کالمم خداا برخاست(لوقا16:4). سبت براایی اانسانن بوجودد 

آآمد٬، نهھ اانسانن براایی سبت٬، بنابراايین پسر اانسانن صاحب ااختيیارر ررووزز سبت هھھھم هھھھست(مرقس27:2وو28). 

!
حکم پنجم 

توررااتت:     پدرر وو ماددرر خودد رراا ااحتراامم نما تا ررووززهھھھایی تو ددرر ززميینی کهھ يیهھوهه خداايیت بهھ تو می بخشد ددرراازز شودد(خرووجج 

 (12:20

اانجيیل:      ااحتراامم پدرر وو ماددرر خودد رراا نگاهه دداارر(متی19:19).  

حکم ششم 

توررااتت:     قتل مکن(خرووجج13:20). 

اانجيیل:      قتل مکن(متی18:19). 

!
حکم هھھھفتم 

توررااتت     ززنا مکن(خرووجج 24:20). 

اانجيیل:     ززنا مکن(متی 18:19). 

!
!
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حکم هھھھشتم 

توررااتت:    ددززددیی مکن(خرووجج15:20). 

اانجيیل:     ددززددیی مکن(متی 18:19). 

!
حکم نهھم 

توررااتت:    بر هھھھمسايیهھ خودد شهھاددتت ددررووغغ مدهه (خرووجج 16:20). 

اانجيیل:     شهھاددتت ددررووغغ ندهه (متی18:19). 

!
!

حکم ددهھھھم 

توررااتت:    بهھ خانهھ هھھھمسايیهھ خودد ططمع موررزز وو بهھ ززنن هھھھمسايیهھ ااتت وو غالمش وو کنيیزشش وو گاووشش وو ااالغش وو بهھ هھھھيیچ چيیزیی کهھ 

اازز آآنن هھھھمسايیهھ تو باشد ططمع مکن(خرووجج17:20). 

اانجيیل:      ططمع موررزز (ررووميیانن 9:13) 

!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس هھھھفدهھھھم 

مبدأأ اايین کهھ هھھھمهھ مرددمم بايید بر ااساسس آآنن ددااوورریی شوند اازز کجاست؟ 1.

االف- خدااووند عالم (  ) 

بب- حضرتت موسی (  ) 

جج- شخص نامعلومم (  ) 

!
جمالتت صحيیح ذذيیل رراا نشانن (*) بگذاارريید: 2.

االف- قانونن گذاارر هھھھمانن ااست کهھ قاددرر ااست اانسانن رراا نجاتت بخشد يیا نابودد کند. (  ) 

بب- خدااووند ددرر بدوو عالم ااحکامی بهھ مرددمم دداادد تا آآززااددیی وو خوشبختی آآنانن رراا محدوودد يیا کم کند. (  ) 

جج- نزااعع٬، نفرتت٬، خيیانت٬، مرضض٬، بيیچاررگی وو شکنجهھ هھھھمهھ ددرر نتيیجهھ ااططاعت اازز ااوواامر خدااووند حاصل ميیشوند. (  ) 

دد- ددززددیی٬، شهھوتت٬، قتل٬، ططمع٬، خوفف٬، نفرتت٬، ددرردد وو مرگگ هھھھمهھ ددرر نتيیجهھ تخلف اازز مقرررااتت االهھی می باشد. (  ) 

!
سليیمانن حکيیم می فرمايید کهھ تمامی تکليیف اانسانن چيیست؟ 3.

االف- اازز خداا بترسس (  ) 

بب- ااوواامر ااوو رراا نگاهه دداارر (  ) 

جج- اازز کسی نترسس (  ) 

!
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ااگر چهھ ددررستی وو ناددررستی اازز اابتداایی عالم ووجودد ددااشتهھ ااست محک خوبب وو بد ددرر چيیست وو ددرر کجا ميیشودد آآنراا پيیداا کردد؟ 4.

االف- ددرر نوشتهھ هھھھایی يیونانيیهھایی قديیم (  ) 

بب- ددرر ااحادديیث ررووحانيیونن (  ) 

جج- ددرر ددوو لوحح سنگی کهھ خدااووند براایی حضرتت موسی نوشت (  ) 

دد- ددرر ااحکامم ددهه گانهھ (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱٨۸
ووظظيیفهھ اانسانن 

!
!
!
!
!
!
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ووظظيیفهھ اانسانن 

!
تسليیم شدنن بهھ خداائی کهھ عاررفف کل  قاددرر مطلق ااست پايیهھ وو ااساسس ززندگی می باشد. بدوونن ااعتراافف بر اايینکهھ خدااووند حقيیقتا 

فرمانروواایی آآسمانهھا وو ززميین ااست تسليیم شدنن بهھ ااوو محالل ااست. هھھھيیچ ووقتی يیا جائی نيیست کهھ ددررآآنن بتواانيیم بگوئيیم  "ددرر اايین لحظهھ 

وو ددرر اايینجا وو تحت اايین شراائط موااظظب خوددمم می باشم وو بهھ خداا ااحتيیاجج ندااررمم". بر عکس ددرر تمامم مرااحل ززندگی سرپرستی وو 

ررهھھھبریی پرووررددگارر حتمی ااست. هھھھر ددقيیقهھ ااوو موااظظب ماست. حافظ جسم وو جانن ماست وو ااگر بنا بودد حتی يیک ثانيیهھ اایی عهھدهه دداارر 

جانن خوددمانن شويیم می مردديیم. هھھھموااررهه وواابستهھ وو نانن خورر ااوو می باشيیم. 

ددرر اايین ااووااخر بسيیارر تصورر می کنند کهھ تحت برخی شراائط وو ددرر بعضی جاهھھھا وو بعضی ااووقاتت تخلف اازز ااوواامر خداا يیعنی  ددززددیی 

مجازز ااست. اايین عقيیدهه ااهھھھريیمنی ميیليیونهھا نفر رراا اازز صرااطط مستقيیم منحرفف ساختهھ  ااست. دديیگراانن تصورر می کنند ااگر نيیتشانن خيیر 

خوااهھھھانهھ وو عالی باشد وو براایی ررسيیدنن بداانن هھھھدفف ررااهه نامشرووعی اازز قبيیل ددززددیی وو ددررووغغ (بهھ ااصطالحح مصلحت آآميیز) وو غيیرهه 

ااختيیارر نمايیند حق با آآنانن ااست. نافرمانی اازز خدااووند٬، عدمم ااعتمادد بهھ خداا وو معرفت ااووست. 

نويیسندهه اایی گفتهھ ااست قدررتت من مانند قدررتت ددهه نفر ااست ززيیراا کهھ قلب من پاکک ااست. "قواانيینی کهھ ذذکر شد براایی ززندگی توأأمم 

با نشاطط الززمم ااست. هھھھرگاهه ددلل شخصی اازز گناهه سنگيین باشد ووجداانن ررااحتی نمی توااند ددااشتهھ باشد. ددلل پاکک وو ووجداانن ررااحت نورر 

چشم وو قدررتت ززندگی بهھ شخص می بخشد. صدااقت وو ررااستگوئی وو پاکک دداامنی شخص رراا سربلند وو شجاعع وو بی ترسس می گرددااند 

چونن اازز هھھھيیچ کس باکک نداارردد جز خداا وو بس. 

تسليیم کامل بهھ ااررااددهه خداا وو برکاتت ووجداانن پاکک وو خلوصص نيیت وو شهھامت االهھی فقط ددرر شناخت ميیل خداا حاصل ميیگردددد. معيیارر وو 

مقرررااتت ددنيیا مرتبا تغيیيیر می يیابند وولی ااحکامم وو قوااعد پرووررددگارر کامال معتبر وو تغيیيیر ناپذيیر باقی می مانند. ددرر هھھھيیچ مکانی وو تحت 

هھھھيیچ شراايیطی براایی آآنانن نبايید تغيیيیرااتی قائل شد. 

ووقتی کهھ ووبائی عالم گيیر شرووعع ميیشودد٬، تمامم کشوررهھھھا ددرر جلوگيیریی وو ددفاعع آآنن هھھھمکارریی می کنند. علت چيیست کهھ ددرر ررفع 

رريیشهھ عدااووتت کهھ بهھ جنگ وو خونريیزیی منتج می شودد نمی تواانند هھھھمانن هھھھمکارریی رراا اازز خودد نشانن ددهھھھند؟ ددرر مرااحل آآخر جنگهھایی 

بيین االمللی فقط نتيیجهھ اادداامهھ وو توسعهھ آآنن عدااووتت وو خوددخوااهھھھی اانفرااددیی بودد. ااگر چهھ ددستيیابی صلح آآررززوویی جهھانی ااست مع 

االوصف گوئی کهھ جنگ دداائمی گريیبانگيیر ددنيیا شدهه ااست. 
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ددرر سالل 1948 هھھھنگامی کهھ ددنيیا ززيیر اابر ااتميیک می لرززيید آآلبرتت آآيینشتايین گفت "ااشکالل بشر ددرر قلب وو اافکارر ااووست. اايین يیک 

مسألهھ جسمی نيیست بلکهھ مسألهھ ااخالقی ااست. قوهه اانفجارر بمب ااتم ووحشتناکک نيیست بلکهھ شرااررتت قلب اانسانن- يیعنی قوهه اانفجارر آآنن 

عضلهھ شريیر ووحشتناکک ااست". 

چونن مقرررااتت مختلفی ددرر ددنيیا موجودد ااست٬، بعيید نيیست کهھ خدااووند نوعع بشر رراا بهھ پيیروویی اازز يیک قانونن ااخالقی کهھ حاکی اازز 

ااررااددهه مقدسس وویی ميیباشد فرمانن ددهھھھد. وولی آآنن فرمانن وو ددستورر ددرر کجا پيیداا ميیشودد تا شامل هھھھر اامت وو قومم وو قبيیلهھ وو ززبانن باشد؟ ددرر 

جستجویی جواابب اايین سؤاالل می بايید بهھ ااسنادد مربوطط بهھ تارريیخ مرددمانن ااووليیهھ ررجوعع کنيیم وو آآنراا ددرر ااووليین نوشتهھ هھھھائی کهھ خدااووند بهھ 

بشر سپرددهه ااست بيیابيیم. ددرر بيین آآنهھا نوشتهھ هھھھایی حضرتت موسی اازز بهھتريین آآنهھا محسوبب می شوند. حضرتت موسی مؤظظف بودد آآنن 

ددستورر رراا بهھ جميیع مرددمم برساند وو اايین اامر بهھ قدرریی ااررززشمند بودد کهھ خدااووند نوشتن آآنن رراا بهھ موسی ووااگذاارر نکردد بلکهھ خودد 

خدااووند آآنهھا رراا بر ددوو لوحح سنگ منقوشش فرمودد.  

توجهھ شما رراا بهھ ددررسس هھھھفدهھھھم جلب می کنيیم کهھ ددرر آآنجا ااحکامم خداا براایی بشر ااقتباسس شدهه ااست. ددستوررااتت االهھی تقريیبا کلمهھ 

بهھ کلمهھ چنديین بارر تکراارر شدهه ااست. تمامم اانبيیا قوااعد مذکورر رراا گوشزدد کرددهه ااند. ااررااددهه خدااووند نسبت بهھ رروواابط اانسانن با هھھھمنوعانن 

خودد وو هھھھمچنيین رروواابط شخص با آآفريینندهه خودد مشرووحا وو ووااضحا ددهھھھهھا قرنن پيیش ددررجج شدهه ااست. اايین ااصولل چنانچهھ ددرر ددررسس 

گذشتهھ عرضض شد نهھ فقط ددرر توررااتت بلکهھ ددرر اانجيیل  نيیز تکراارر وو تصريیح گردديیدهه ااند وو براایی يیک قومم يیا يیک ززمانن يیا يیک مکانن 

نيیست بلکهھ براایی تمامم اافراادد بشر می باشند. ررعايیت آآنهھا رروواابط صلح آآميیزیی بيین ملل جهھانن اايیجادد خوااهھھھند نمودد. 

بسيیارر بجاست کهھ سؤاالل کنيیم آآيیا اايین ااحکامم اامرووزز هھھھم قابل ااجراا هھھھستند؟ آآيیا آآنهھا براایی قومم وو ززمانن وو مکانن معيینی ددااددهه شدهه 

ااند؟ آآيیا ااکنونن شامل حالل ما نيیز می باشند؟ هھھھنگامی کهھ آآنن ددهه ااحکامم رراا مالحظهھ می کنيیم معلومم می شودد کهھ خوااست خدااووند براایی 

بشر ددرر هھھھر ززمانن وو مکانن بيیانن گردديیدهه ااند. آآنهھا بر پايیهھ محبت نهھاددهه شدهه ااند وو ااططاعت اازز آآنهھا مسرتت وو خوشبختی مرددمم رراا کامل 

می کند ززيیراا کهھ آآنهھا ااساسس وو چهھارر چوبب ااجتماعع می باشند. 

ااحکامم ددهه گانهھ هھھھمانند سپر يیا دديیواارریی هھھھستند کهھ نگهھدااررندگانن اازز گزند باليیا محفوظظ می ددااررند. ااحکامم پاسداارر حق اافراادد می 

باشند وو سروورراانن رراا اازز ظظلم وو ززيیر ددستانن رراا اازز ستم بازز می ددااررند. بهھزيیستی اانسانن رراا بيیمهھ کرددهه مطيیعانن رراا اازز حيیاتت اابدیی مطمئن 

می ساززدد.  
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!
مسؤووليیت اانسانن نسبت بهھ خداا 1.

حکم ااوولل براایی فهھميیدنن ووحداانيیت خداا ووااجب ااست.(بهھ جزووهه اایی کهھ بهھ اانضمامم ددررسس گذشتهھ ااررسالل گردديید ررجوعع کنيید). عيیسی 

بن مريیم اافزوودد "بايید خدااووند٬، خداایی خودد رراا بپرستی وو فقط ااوو رراا خدمت نمائی"(متی 10:4). 

حکم ددوومم فرمانن اابدیی خداا ررااجع بهھ منع وو خودددداارریی اازز ساختن وو سجدهه کرددنن بتهھا پس اازز ظظهھورر پيیغمبرهھھھایی متعددد نشانن می 

ددهھھھد. اامرووززهه ددرر بعضی اازز کشوررهھھھایی بهھ ااصطالحح مسيیحی کهھ مسافرتت می کنيیم معابدیی سر ررااهه دديیدهه ميیشوند کهھ تمثالی يیا مجسمهھ 

اایی ددااررند وو مردداانن وو ززنانن ددرر براابر آآنهھا شمع می سوززاانند وو ددرر مقابل آآنهھا سجدهه می کنند. هھھھميین ااعمالل ددرر ددااخل بسيیارریی اازز 

کليیساهھھھا نيیز اانجامم ميیگيیردد. ددستورر خداا هھھھرگز عوضض نشدهه وو پرستش تماثيیل اامرووزز هھھھمچونن ددوو هھھھزاارر سالل پيیش گناهه ااست وو 

مرتکبيین آآنن بی قصاصص نخوااهھھھند ماند. کالمم خدااووند ددرر اايین باررهه تغيیيیر ناپذيیر ااست.  

حکم سومم نهھ تنهھا قسم ددررووغغ رراا منع می کند بلکهھ تکراارر بيیهھودد ااسم پرووررددگارريیا ذذکر نامم خدااووند رراا ددرر صحبت هھھھایی عاددیی بی 

حرمتی بهھ خدااووند محسوبب می کند. 

حکم چهھاررمم يیگانهھ حکمی ااست کهھ ما رراا ددستورر می ددهھھھد يیک ااصلی رراا هھھھموااررهه بهھ يیادد آآوورريیم: "ررووزز سبت رراا يیادد کن تا آآنراا 

تقديیس نمائی". برخی خيیالل می کنند کهھ اايین حکم با مروورر ززمانن اازز ددررجهھ ااعتبارر ساقط شدهه ااست٬، وو ااهھھھميیتی جز براایی قومم يیهھودد 

نداارردد. علی ررغم اايین تصورر بی ااساسس حتی يیک آآيیهھ هھھھم ددرر اانجيیل پيیداا نمی شودد کهھ حکم چهھاررمم رراا لغو يیا بی ااهھھھميیت يیا باططل کرددهه 

باشد. ررووزز سبت ررووززیی ااست کهھ خالق رراا می بايید بيیادد آآوورردد.   

!
فقط ددرر قرنن ااخيیر ااست کهھ مرددمم فرضيیهھ تکامل رراا تعليیم می ددهھھھند وو می گويیند کهھ اانسانن ساختهھ خالق نيیست بلکهھ اازز تک يیاختهھ 

اایی بوجودد آآمدهه ااست وو تدرريیجا بهھ موجودد بزررگتر تکامل يیافتهھ تا بهھ صوررتت ميیمونن ددرر آآمدهه وو باالخرهه اانسانن شدهه ااست. حقيیقت 

اايین ااست کهھ خدااووند آآسمانن وو ززميین رراا ددرر شش ررووزز آآفريید وو ررووزز هھھھفتم رراا تقديیس نموددهه نوعع بشر رراا اامر فرمودد تا کارر ااوو رراا ددرر 

خلقت يیاددآآوورریی کنند. ددرر پاسخ ااشخاصی کهھ ااددعا می کنند کهھ اانسانن اازز جانداارریی مثل ميیمونن بوجودد آآمدهه بايید بهھ اايین گفتهھ ااستنادد 
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کردد: "ااگر می خوااهھھھيید باوورر کنيید کهھ ااجداادد شما ميیمونن بوددهه ااند وو خودد اازز نسل بوززيینهھ هھھھستيید خوااست شماست وولی بداانيید کهھ هھھھفتهھ 

هھھھفت ررووزز ااست وو ررووزز سبت ثابت می کند کهھ خداا آآسمانن وو ززميین وو هھھھرچهھ ددرر آآنن هھھھاست آآفريید". 

چهھارر حکم ااوولل مسؤووليیت اانسانن رراا نسبت بهھ خداا آآشکارر می کند. ددرر مورردد اايین ااحکامم ااست کهھ عالم مسيیحيیت سعی نموددهه 

کالمم خداا رراا پنهھانن کرددهه ااحادديیث ساختگی خودد رراا بهھ جایی فرمانهھایی خدااووند قراارر ددهھھھند! 

!
!
!

مسئوووليیت اانسانن نسبت بهھ هھھھمنوعانن خودد 2.

شش حکم آآخر مسؤووليیت اانسانن رراا نسبت بهھ هھھھمنوعانن خودد بيیانن می کند. حکم پنجم اازز بچهھ هھھھا وو فرززنداانن می خوااهھھھد کهھ 

وواالديین خودد رراا ااحتراامم وو ااططاعت کرددهه نسبت بهھ اايیشانن کمک هھھھایی الززمم رراا بنمايیند. ممکن نيیست حکم هھھھيیچ گونهھ مرزز ززمانی ددااشتهھ 

باشد. االبتهھ ووظظيیفهھ وواالديین اايین ااست کهھ ااحتراامم رراا بهھ فرززنداانشانن يیادد بدهھھھند. ااووليین سهھ سالل عمر شخص مهھمتريین ززمانن آآموختن 

ااصولل ااخالقق ااوو می باشد. 

حکم ششم صرفا می فرمايید "قتل مکن". بهھ هھھھيیچ ووجهھ شخص حق گرفتن چيیزیی رراا نداارردد کهھ نتوااند پس بدهھھھد- حيیاتت. 

حکم هھھھفتم "ززنا مکن". يیگانهھ محافظ پاکيیزگی وو عفت خانوااددهه می باشد. ااخالقق وو خلوصص نيیت خرددساالنن وو سالخوررددگانن بر 

پايیهھ اايین حکم ااستواارر می شودد. ااگر چهھ قرصی براایی جلوگيیریی اازز حاملگی ساختهھ شدهه وولی عمل ززنا هھھھمچونن سابق گناهھھھست. 

لباسهھایی شهھوتت آآميیز کهھ مرددمم می پوشند خودد محرکک گناهه می باشد ززيیراا کهھ فکر ناپاکک بر عمل مقدمم ااست٬، وو پوشندهه لباسهھایی 

مزبورر مانند فردد ززناکارر ددرر نظر خداا مقصر ااست. 

حکم هھھھشتم می فرمايید: "ددززددیی مکن". حکم هھھھشتم هھھھر نوعع ددززددیی وو جنگهھایی تهھاجمی وو سرقت وو غاررتت رراا منع می کند. 

ررااستی کامل ددرر هھھھر اامر تجاررتی وو معامالتت ااجتماعی رراا اازز مرددمم مطالبهھ می کند. گراانفرووشی وو سؤ ااستفاددهه اازز مشتريیانن بی تجربهھ 

رراا حراامم می ددااند وو اارراائهھ حقوقق ددررست رراا مستلزمم اادداایی دديین بحسابب می آآوورردد. کالهھھھبردداارریی وو حقهھ باززیی وو گرفتن سودد ناحق وو 
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ااستفاددهه اازز بی خبریی يیا ضعف بدبختی دديیگراانن هھھھمهھ ددرر کتابب آآسمانی بهھ عنواانن ددززددیی نگاشتهھ شدهه ااست. کيیست کهھ ااددعا کند اايین 

قانونن ااخالقی وو ااجتماعی سالل بهھ سالل يیا ددووررهه بهھ ددووررهه بايید عوضض شودد؟ 

حکم نهھم " ددررووغغ" رراا منع می کند. شهھاددتت ددررووغغ منحصر بهھ کالمم نمی باشد ززيیراا کهھ با باال برددنن اابرووهھھھا يیا يیک حرکت ددست 

وو حتی با سکوتت ددرر موقعی کهھ بايید شهھاددتت دداادد می تواانن حکم ددررووغغ صاددرر کردد کهھ هھھھمهھ شامل اايین حکم می باشند. اايین قانونن رراا 

ددرر چهھ موقع وو تحت چهھ شراائطی می تواانن شکست؟ آآيیا کسی هھھھست کهھ اازز فريیب خوررددنن خوشش بيیايید؟ آآيیا ررااست گوئی فردد 

موضوعی ااست ااصلی يیا مصلحتی؟ خدااووند خداایی ررااستی ااست. ددررووغغ بهھ ااوو ضررر نخوااهھھھد ررسانيید ززيیراا کهھ عاررفف کل ااست. ددررووغغ 

فقط بهھ اانسانن ضررر می ررساند. ددررووغغ سهھ عيیب دداارردد٬، ااوولل بهھ کسی کهھ بهھ ااوو ددررووغغ گفتهھ می شودد٬، ددوومم بهھ کسی کهھ ررااجع بهھ ااوو 

ددررووغغ گفتهھ می شودد وو سومم بهھ خودد شخص ددررووغگو ضررر ميیرساند. با کمالل صميیميیت بايید گفت کهھ خطاکاررتريین اايین هھھھا سوميین 

نفر ااست کهھ بهھ خودد گويیندهه ددررووغغ خساررتت وو لطمهھ بيیشتریی وواارردد می ساززدد. ددررووغگو خوااهھھھانن فراارر اازز حقيیقت ااست. ددررووغغ االقایی 

حقيیقت ااست. ددررووغگوئی ددليیل آآنن ااست کهھ گويیندهه معتقد بهھ خداایی دداانایی بيینا نيیست وو ددرر براابر ااررااددهه ااوو اامکانن تسليیم رراا اازز بيین 

برددهه ااست. ااووليین ددررووغگو شيیطانن بودد وو هھھھر کهھ ددررووغغ گويید پيیروو ااووست. مسيیح بهھ ااشخاصی کهھ می خوااستند حيیلهھ خودد رراا با 

ددررووغغ بپوشانند بی پروواا گفت: "شما فرززنداانن پدرر خودد اابليیس هھھھستيید وو آآررززووهھھھایی پدرر خودد رراا بهھ عمل می آآوورريید. ااوو اازز ااوولل قاتل 

بودد وو اازز ررااستی بی خبر ااست٬، چونن ددرر ااوو هھھھيیچ ررااستی نيیست. ووقتی ددررووغغ می گويید مطابق سرشت خودد ررفتارر می نمايید ززيیراا 

ددررووغگو وو پدرر تمامم ددررووغگوهھھھاست"(يیوحنا44:8). 

بنابراايین هھھھر کهھ بهھ ددررووغغ متوسل گردددد ددرر ووااقع شيیطانن ززااددهه ااست گرچهھ ااددعایی دديینداارریی ددااشتهھ باشد. ناگفتهھ نماند کهھ ددررووغغ 

مصلحت آآميیز ووجودد نداارردد. ووظظيیفهھ کسی کهھ بهھ خداا تسليیم شدهه آآنست کهھ ررااست بگويید وو نتيیجهھ رراا بهھ خداا بسپارردد. 

چهھ بسا دديیدهه می شودد کهھ ددررووغگو ااتهھاماتت بی پايیهھ وو جعلی رراا پيیش ميیآوورردد تا متخلف رراا آآززاادد وو بی گناهه رراا مجرمم ساززدد. 

هھھھنگامی کهھ قضاووتت بدست چنيین ااشخاصی ووااگذاارر می شودد آآسيیب غيیر قابل قيیاسی بهھ محکمهھ وو توهھھھيینی بهھ مقرررااتت ددااددگاهه وواارردد 

می آآوورردد. وولی اايین عمل بهھ ددااددگاهه محدوودد نمی شودد. چهھ بسا مرددمم کهھ بهھ فرززنداانشانن ددررووغغ گفتن رراا يیادد ميیدهھھھند. ووقتی ماددرر بهھ 

فرززند خرددسالش می گويید "گريیهھ نکن من بهھ اايین ااتاقق ميیروومم" وولی اازز آآنن ااتاقق مجاوورر پنهھانی بهھ شهھر ميیروودد بهھ بچهھ ااشش يیادد 

ميیدهھھھد کهھ ددررووغغ شايیستهھ ااست. ووقتی کهھ مهھمانن ددرر رراا می کوبد چند ددفعهھ فرززنداانتانن رراا فرستاددهه وو گفتهھ اايید کهھ بگويید "بابامم خانهھ 

نيیست؟" اايین حرکاتت وو ططرزز ررفتارر ووااقعا جنايیت ددرر تربيیت ااست. نتيیجهھ آآنن سوختن ددرر آآتشهھایی جهھنم ااست. ددررووغغ گفتن وو قسم 
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خوررددنن ددرر مورردد قيیمت ااجناسس کامال عاددیی شدهه ااست. کاسب قسم می خورردد کهھ فالنن مقداارر رراا براایی فالنن جنس پرددااختهھ وو با ددررووغغ 

خودد خيیالل می کند اازز مشتریی پولل بيیشتریی می گيیردد. اانتقامم اازز خدااووند ااست وو بهھ هھھھيیچ ووجهھ کاررمانن رراا اازز دديید ااوو نمی تواانيیم پنهھانن 

کنيیم. خدااووند اامت خاصص رراا اازز هھھھر ملت وو قومم وو قبيیلهھ می خوااند تا ددرر تمامم خصوصيیاتت ززندگی وو جزئی تريین نکاتت عمر ااميین 

باشند وو تسليیم ااوواامر وو ااررااددهه آآفريینندهه شوند ززيیراا کهھ حسابمانن با خدااست وو حسابب خودد رراا بايید با ااوو تسويیهھ کنيیم. 

حکم ددهھھھم ططمع رراا منع می کند٬، آآررززوویی مفرطط ددرر خوااستن چيیزیی کهھ اازز آآنن دديیگریی باشد. ددرر نظر خدااووند عالم نهھ فقط ططمع 

حسابب ميیشودد بلکهھ بت پرستی ااست ززيیراا کهھ اايین ااحساساتت اانسانن رراا بهھ حرکاتی وواادداارر می کند کهھ بر خالفف ااحکامم وو ااررااددهه 

خدااست. يیگانهھ گناهھھھيیست کهھ فقط ددرر قلب اانسانن اانجامم می گيیردد بنا براايین پنهھانن کرددنش اازز دديید مرددمم آآسانن ااست وولی نمی تواانن 

ااحساساتت ططمع کارریی رراا اازز دديید خدااووند ددوورر نگاهه ددااشت. 

ددهه ااحکامم رراا مختصراا برررسی کردديیم. ممکن نيیست اازز آآنهھا عيیب گرفت. آآنهھا مقرررااتت ززندگی شما وو من می باشند. اازز مکانن 

مساعدیی نفرتت وو خونريیزیی وو جنگهھایی خانمانسوزز جهھانن رراا می بيینيیم وو متوجهھ می شويیم کهھ شکستن اايین ااحکامم تخلف اازز ااررااددهه 

مکشوفف خدااووند ااست کهھ اايین هھھھمهھ بدبختی وو ذذلت رراا بر جهھانيیانن وواارردد آآووررددهه ااست. 

ااگر فکر می کنيید حفظ ااحکامم کارر مشکل ااست ددررست فکر کرددهه اايید ززيیراا گرچهھ ااجراایی آآنهھا ووااقعا سخت وو ددشواارر می باشد 

وولی ددرر عيین حالل غيیر ممکن نيیست. تا می تواانيید آآنهھا رراا بهھ خاططر بسپارريید. عيیسی بن مريیم آآنهھا رراا بهھ ددوو قسمت تقسيیم کردد: "وو 

خدااووند٬، خداایی خودد رراا با تمامم ددلل وو تمامم جانن وو تمامم ذذهھھھن وو تمامم قدررتت خودد ددووست بداارر. وو ددوومم اايین ااست: هھھھمسايیهھ ااتت رراا مانند 

خودد محبت نما. هھھھيیچ فرمانی بزررگتر اازز اايین ددوو ووجودد نداارردد"(مرقس 30:12وو31). 

ددرر توضيیحاتت عيیسی٬، کلمهھ محبت شامل هھھھر ددوو قسمت می باشد. ددرر ووااقع تمامم ددهه ااحکامم رراا ددرر يیک کلمهھ می تواانن مختصر 

کردد- محبت. ددرر اانجيیل قيید شدهه کهھ ممکن نيیست "نهھ ااحکامم رراا حفظ کردد وو فقط يیکی رراا شکست ززيیراا کهھ می فرمايید: ااگر کسی تمامم 

شريیعت رراا ررعايیت کند وو فقط يیکی اازز قواانيین آآنن رراا بشکند بازز هھھھم ددرر مقابل تمامم شريیعت مقصر ااست"(يیعقوبب10:2). 

قومم يیهھودد وو مسيیحيیانن وو مسلميین هھھھمهھ اافتخارر ددرريیافت تمامم اايین ااحکامم رراا ددااررند منتهھی ددرر بيین هھھھمهھ اافرااددیی يیافت ميیشوند کهھ 

بهھانهھ يیا عذرر شکستن آآنهھا رراا می آآووررند. 
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چنانکهھ گفتيیم ااجراایی ااحکامم ددشواارر ااست. آآرریی اانجامم آآنهھا بسيیارر مشکل ااست وو حتی ددرر قدررتت شخصی نيیست کهھ بتوااند آآنهھا رراا 

حفظ کند. سکانن کشتی رراا ددرر نظر بگيیريید. فردد با توسل بهھ سکانن کشتی بهھ هھھھدفف خودد می ررسد. ااررااددهه بهھ ااصطالحح سکانن ززندگی 

شماست. بهھ ووسيیلهھ سکانن يیا ااررااددهه شما هھھھدفف ززندگی وو ررااهه ررسيیدنن بهھ آآنراا تعيیيین می کنيید. وولی چونن قوتت ررفتن رراا نداارريید٬، اايین 

قدررتت رراا اازز خداایی سرمدیی بايید بطلبيید. خدااووند اانتظارر نداارردد کارر غيیر ممکن رراا بکنيیم. هھھھر اامر خدااووند دداارراایی پشتواانهھ وو قدررتت 

ااجراائی می باشد. بهھ خاططر ددااشتهھ باشيید کهھ هھھھر تصميیمی کهھ بگيیريید يیا مواافق يیا مخالف ااررااددهه خدااووند می باشد. ااسالمم ووااقعی- 

تسليیم کلی بهھ ااررااددهه خدااووند مربوطط وو مشرووطط بهھ ااجراایی هھھھر قاعدهه ززندگی ددرر هھھھر مرحلهھ وو ددرر هھھھر جاست. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس هھھھجدهھھھم 

جمالتت صحيیح ذذيیل رراا نشانن(*) بگذاارريید. 1.

االف- تسليیم شدنن بهھ خداائی کهھ عاررفف کل وو قاددرر مطلق ااست پايیهھ وو ااساسس ززندگی ااست. (  ) 

بب- بعضی ااووقاتت وو تحت برخی شراائط شخص می توااند بگويید کهھ ااحتيیاجج بهھ خداا وو ااططاعت اازز قواانيین ااوو رراا نداارردد (  ) 

جج- صدااقت وو ررااستگوئی وو پاکک دداامنی شخص رراا سربلند وو شجاعع می گرددااند (  ) 

دد- مقرررااتت ددنيیا مرتبا عوضض ميیشوند وولی ااحکامم پرووررددگارر کامال معتبر وو تغيیيیر ناپذيیر باقی می مانند (  ) 

!
کداامم حکم اازز ااحکامم ددهه گانهھ بهھ مرددمم قرنن بيیست وويیکم مربوطط نيیست؟ 2.

االف- حکم نخست (  ) 

بب- حکم چهھاررمم (  ) 

جج- حکم ششم (  ) 

دد- حکم هھھھفتم (  ) 

هه- حکم ددهھھھم (  ) 

!
تمامم ددهه ااحکامم رراا ددرر کداامم يیک کلمهھ می تواانن مختصر نمودد؟ 3.

االف- نفرتت (  ) 

بب- محبت (  ) 
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!
توسط سکانن (کهھ بهھ ااررااددهه اانسانن تشبيیهھ شدهه ااست).... 4.

االف- کشتی تا ااقصایی جهھانن ررااندهه می شودد (  ) 

بب- سمت ررفتن وو مقصد يیا هھھھدفف کشتی رراا تعيیيین می کند. (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!  147



ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ١۱٩۹
يیاددگارریی 

!
!
!

!
!
!

!  148



يیاددگارریی 

ددرر ررووززهھھھایی آآخر اايین جهھانن قراارر ااست نهھضتی برپا شودد وو مژددهه مخصوصی بهھ ااقصایی جهھانن ررساندهه شودد. اايین پيیغامم بايید 

ساکنانن ززميین رراا اازز هھھھر اامت وو قبيیلهھ وو ززبانن وو قومم متنبهھ ساززدد وو بگويید "اازز خداا بترسيید وو ااوو رراا حمد گوئيید ززيیراا کهھ ساعت ددااوورریی 

ااوو آآمدهه ااست. ااوو رراا کهھ آآسمانن وو ززميین وو ددرريیا وو چشمهھ هھھھا رراا آآفريید پرستش نمائی"(مکاشفهھ14:6وو7). خالق رراا بپرستيید. ززمانن 

ددااوورریی ررسيیدهه ااست. مژددهه حيیاتت بخش رراا بهھ يیادد آآوورريید. 

خدااووند عالم چطورر می خوااهھھھد ااوو رراا بيیادد آآوورريیم؟ آآيیا هھھھيیچ بهھ مبدأأ هھھھفتهھ هھھھفت ررووززهه پی برددهه اايید؟ معلومم ااست ررووزز ووشب اازز 

گرددشش ززميین ددوورر محورر خودد اايیجادد ميیشودد. هھھھرگاهه ماهه يیک مرتبهھ بهھ ددوورر ززميین بگردددد يیک ماهه تمامم ميیشودد. سالل هھھھم اازز گرددشش کرهه 

ززميین ددوورر خوررشيید بهھ ووجودد آآمدهه وو چهھارر فصل پيیداا می شودد. وولی هھھھفتهھ هھھھفت ررووززهه با فرمانن اايیزددیی بوجودد آآمد. االبتهھ شب وو ررووزز 

وو ماهه وو سالل هھھھم با فرمانن پرووررددگارر خلق گردديید. بحثی ددرر هھھھفتهھ نيیست. بايید آآنراا با اايیمانن قبولل کنيیم. خدااووند صاحب ززمانن وو مکانن 

ااست. چونن ززمانن خاررجج اازز کنترلل بشر می باشد خدااووند يیک قطعهھ اايین رراا نشانن قدررتت وو تواانائی خودد تعيیيین کرددهه ااست. براایی 

يیاددآآوورریی مرددمم عماررااتت يیا مجسمهھ هھھھا يیا ستونهھائی بنا می کنند. وولی خدااووند يیادد بوددیی اازز ززمانن مقررر فرمودد تا خالقيیت ااوو فرااموشش 

نشودد. دديیگراانن می تواانند عماررتت يیا مجسمهھ يیا ستونن سنگی رراا خراابب کنند وو تعداادد بی شمارریی اازز آآنهھا نيیز تا کنونن مضمحل شدهه 

ااند وولی کسی چونن ددسترسی بهھ ززمانن نداارردد خدااووند هھھھفتهھ هھھھفت ررووززهه رراا وو علی االخصوصص ررووزز سبت رراا بهھ عنواانن يیاددبودد اابدیی 

محفوظظ می دداارردد.  

هھھھفتهھ شامل هھھھفت ررووزز ااست. هھھھفتميین ررووزز هھھھفتهھ نشانن وو يیاددبودد خالق ااست وو نوعع بشر رراا اامر فرمودد تا ددرر آآنن ررووزز هھھھمهھ بهھ 

حضورر وویی آآمدهه ااوو رراا چونن آآفريینندهه خودد ااقراارر وو تمجيید کنند. هھھھم خلقت وو هھھھم حکم اازز ااووست. خداا ررووزز يیاددگارریی رراا خلق کردد وو هھھھر 

بارر کهھ آآنن ررووزز می آآيید بايید ااوو رراا چونن خالق ستايیش کنيیم. تا موقعی کهھ مرددمم اايین ووظظيیفهھ رراا اانجامم می ددااددند بت پرستی وو بی دديینی 

اامکانن ندااشت بيین مرددمم ررخنهھ کند ززيیراا کهھ بخشايیندهه نيیکوکارريیهھا وو ززمانن رراا ااقراارر می کرددند. 

!
برگشت گاهه خلقت 1.
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حضرتت موسی کهھ اازز خداا ووحی گرفتهھ گزااررشش خلقت رراا براایی ددووددمانن عالم يیادد ددااشت کرددهه چنيین گفت: "وو آآسمانهھا وو ززميین وو 

هھھھمهھ لشکر آآنهھا تمامم شد. وو ددرر ررووزز هھھھفتم خداا اازز هھھھمهھ کارر خودد کهھ ساختهھ بودد فاررغغ شد وو ددرر ررووزز هھھھفتم اازز هھھھمهھ کارریی کهھ ساختهھ بودد 

آآرراامی گرفت. پس خداا ررووزز هھھھفتم رراا مباررکک خوااند وو آآنراا تقديیس نمودد ززيیراا کهھ ددرر آآنن آآرراامم گرفت اازز هھھھمهھ کارر خودد کهھ خداا آآفريید وو 

ساخت"(پيیداايیش3-1:2). 

بعضی هھھھا ااددعا می کنند کهھ ررووززهھھھایی خلقت ددوورراانهھایی ططولل وو ددررااززیی بوددند. ددرر پاسخ آآنانن ااشاررهه اایی بهھ ررووزز سبت می کنيیم 

کهھ ددليیل بر ررووززهھھھایی عاددیی هھھھمچونن ررووززهھھھایی بيیست وو چهھارر ساعتهھ کنونی می باشد.  

حکم يیاددآآوورریی خالق حکم عجيیبی ااست وو خداا می خوااهھھھد آآنراا يیادد کنيیم. خدااووند خودد بر االوااحح نوشت "يیادد کن ررووزز سبت رراا تا 

آآنراا تقديیس نمائی". 

اازز ززمانن حضرتت آآددمم بهھ اايین ططرفف خدااووند با بنی آآددمم پيیمانی ددااشتهھ ااست. ااگر اانسانن خالق خودد رراا بهھ يیادد آآوورردد وو ااوو رراا خدمت 

وو ااططاعت نمايید اازز چيیزیی نخوااهھھھد ترسيید کهھ خدااووند هھھھر چهھ براایی صالحيیت ااوو باشد تهھيیهھ خوااهھھھد نمودد. وولی متأسفانهھ اابواالبشر 

پيیمانن رراا شکست وو ررووحح بی ااططاعتی بر تمامم ذذرريیتش منتقل شد. برددااشتن چيیزیی کهھ اازز آآنن خودد نبودد وو بهھ ااوو ددااددهه نشدهه بودد ددززددیی 

محسوبب گردديید وو حضرتت آآددمم وو حواا اازز باغغ عدنن بهھ سبب سرکشی بيیروونن اافکندهه شدند وو مستوجب مرگگ گردديیدند. 

قرنهھا بعد حضرتت اابرااهھھھيیم نسبت بهھ ااوواامر پرووررددگارر مطيیع بوددهه بهھ وویی شهھاددتت ددااددهه شد کهھ "ذذرريیتت رراا مانند ستاررگانن آآسمانن 

کثيیر گردداانم وو تمامم اايین ززميین هھھھا رراا بهھ ذذرريیت تو بخشم وو اازز ذذرريیت تو جميیع اامتهھایی جهھانن برکت خوااهھھھند يیافت ززيیراا کهھ اابرااهھھھيیم قولل 

مراا شنيید وو ووصايیا وو ااوواامر وو فراايیض وو ااحکامم مراا نگاهه ددااشت"(پيیداايیش 4:26وو5). 

آآرریی پيیمانی کهھ با حضرتت اابرااهھھھيیم بستهھ شد بهھ ددليیل مطيیع بوددنن وویی بودد. هھھھر هھھھفتهھ يیاددگارریی خالق رراا بهھ جا می آآوورردد. 

بهھ مروورر ززمانن ااووالدد حضرتت اابرااهھھھيیم ززيیادد شدند وو ررفتهھ ررفتهھ نوااددگانش اازز يیادد خدااووند غفلت ووررززيیدند تا خدااووند پيیغمبر 

دديیگریی رراا بهھ نامم حضرتت موسی فرستادد تا ااحکامم نامبرددهه رراا نهھ فقط شفاهھھھا بلکهھ کتبا بر االوااحح سنگ بديیشانن بدهھھھد. ددرر قلب اايین 

ااحکامم حکم يیاددگارریی رراا نقش کرددهه ااست.  

ررفتارر قومم يیهھودد بنا بودد عبرتی براایی اايیمانداارراانن بعدیی باشد. ددرر نتيیجهھ شکستن پيیمانن وو فرااموشش کرددنن پرووررددگاررشانن لعنتی 

سخت بر قومم ناززلل شد. اازز تجربهھ آآنانن ما بايید عبرتت گيیريیم ززيیراا کهھ پيیمانن خدااووند سالل بهھ سالل وو ددووررهه بهھ ددووررهه تغيیيیر نمی کند بلکهھ 
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اازز ززمانن اابواالبشر تا ررووزز ووااپسيین يیکسانن ااست. خالقيیت خدااووند با مروورر ززمانن ذذررهه اایی کمتر يیا اازز ااهھھھميیتش ااندکی کاستهھ نمی شودد. 

ااحکامم خدااووند اامرووزز هھھھمچونن ززمانن حضرتت موسی  ااست تا خوبی رراا اازز بدیی تشخيیص ددهھھھيیم.    

بارر دديیگر کلمهھ (يیاددآآوورریی) بهھ کارر برددهه ميیشودد. اامرووزز هھھھمانند اايیامم حضرتت موسی مرددمم هھھھر ططبقهھ٬، خالق رراا وو يیاددگارریی ااوو رراا 

فرااموشش کرددهه ااند. حکم خالق پا برجاست کهھ می فرمايید "ررووزز سبت رراا يیادد کن". 

آآيیا خدااووند ااحکامم دديیگریی براایی ااددااررهه مرددمم ددرر قرنن بيیست وويیکم فرستاددهه ااست؟ آآيیا معنی خوبب وو بد٬، صواابب وو خطا تغيیيیر 

يیافتهھ ااند؟ آآيیا ووحداانيیت وو يیاددآآوورریی خالق وو ددررووغغ گفتن وو ددززددیی کرددنن فقط ددرر ززمانن حضرتت آآددمم يیا اابرااهھھھيیم يیا موسی گناهه محسوبب 

ميیشد؟  

بت پرستی ددرر ززمانن حضرتت اابرااهھھھيیم گناهه بودد- وو اامر االهھی نسبت بهھ آآنن گناهه عوضض نشدهه ااست. اامرووزز هھھھم ززنا وو غفلت بهھ 

ططورریی کهھ خالق اامر فرموددهه ااست خطا محسوبب می شودد. کسی کهھ بهھ خداا تسليیم شدهه ااست حکم چهھاررمم رراا مثل دديیگر ااحکامم حفظ 

خوااهھھھد کردد. 

!
!

فرمانن خداا يیا گفتهھ مرددمم؟ 2.

بعضی مسيیحيیانن ااددعا می کنند کهھ مسيیح حکم ررووزز هھھھفتم رراا عوضض کردد. وولی خودد مسيیح تصديیق می کند کهھ پيیمانن اابدیی رراا 

هھھھرگز عوضض ننموددهه ااهھھھميیتش رراا کم نکرددهه ااست. وویی تأکيید نمودد: "فکر نکنيید کهھ من آآمدهه اامم تا توررااتت وو نوشتهھ هھھھایی پيیامبراانن رراا 

منسوخخ نمايیم. نيیامدهه اامم تا منسوخخ کنم بلکهھ تا بهھ کمالل برسانم. يیقيین بداانيید کهھ تا آآسمانن وو ززميین بر جایی هھھھستند هھھھيیچ حرفف وو نقطهھ اایی 

اازز توررااتت اازز بيین نخوااهھھھد ررفت تا هھھھمهھ آآنن تحقق يیابد. پس هھھھر گاهه کسی حتی کوچکتريین ااحکامم شريیعت رراا بشکند وو بهھ دديیگراانن چنيین 

تعليیم ددهھھھد ددرر پاددشاهھھھی آآسمانی پست تريین فردد محسوبب خوااهھھھد شد حالل آآنکهھ هھھھر کس شريیعت رراا ررعايیت کند وو بهھ دديیگراانن نيیز چنيین 

تعليیم ددهھھھد ددرر پاددشاهھھھی آآسمانی بزررگگ خوااندهه خوااهھھھد شد"(متی 19-17:5). 
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عيیسی مسيیح پيیغمبر عداالت بوددهه وو ررااهه ررااست رراا بهھ مرددمم می آآموخت. مالحظهھ کنيید نمونهھ ررفتارر وو عاددتت ااوو چگونهھ بوددهه 

ااست: "بهھ اايین ترتيیب بهھ شهھر ناصرهه٬، جائی کهھ ددرر آآنن بزررگگ شدهه بودد٬، آآمد وو ددرر ررووزز سبت ططبق معمولل (يیا بهھ حسب ددستورر خودد) 

بهھ کنيیسهھ ررفت وو براایی قراائت کالمم خداا برخاست" (لوقا16:4). 

تمامم اانبيیا اازز آآددمم تا عيیسی ررووزز سبت رراا چونن يیاددگارریی خلقت حفظ می کرددند. هھھھمهھ عاددلل بوددند وو ططرزز ززندگيیشانن عبرتی براایی 

اايیمانداارراانن هھھھر ددووررهه می باشد. 

بسيیارریی اازز مرددمم عقايید دديینی خودد رراا اازز پدرراانشانن بهھ ااررثث برددهه ااند. اايین ررووشش ممکن ااست جز پاررهه اایی اازز ررسومم ااجتماعی 

بيیش نباشد وو با گذشت قرنهھا اازز ااصل حقيیقت فرسنگهھا ددوورر شدهه باشد.  

هھھھر فرددیی مسئولل خوااندنن وو تحقيیق کتب ااست تا مطمئن شودد کهھ خدااووند چهھ فرمانی ددااددهه ااست.  

ااحادديیث وو ررسومم گذشتگانن ممکن ااست ددررست نباشد. هھھھر مؤمنی خودد بايید تحقيیق کرددهه بدااند کالمم خداا چهھ اامریی می ددهھھھد نهھ 

آآنچهھ علما ددررباررهه آآنن نوشتهھ ااند. خدااووند بهھ ززبانن مرددمم پيیغامم فرستاددهه ااست وو تفسيیر کسی ددرر آآنن باررهه الززمم نيیست.  

ررووزز سبت ددرر ززمانن وو مکانن مقامم خاصی دداارردد. چونن يیاددگارریی خلقت ااست جز با عوضض کرددنن خلقت محالل ااست آآنراا تغيیيیر 

دداادد. مثل ررووزز تولد کسی ااست کهھ مثال ددرر ددهھھھم آآبانن ماهه بهھ ددنيیا می آآيید. صد سالل دديیگر نمی تواانيیم بگوئيیم کهھ فالنن شخص ددرر ددهھھھم 

آآذذرر متولد شد. حتی يیک ررووزز هھھھم نمی تواانيیم آآنن رراا پس وو پيیش کنيیم- ررووزز سبت رراا هھھھم با ررووزز دديیگریی نمی تواانيیم عوضض کنيیم. 

يیاددگارریی خلقت بايید مثل يیک موضوعع تارريیخی بهھ هھھھمانن صوررتت حفظ شودد.  

ااصراارر اانبيیا هھھھموااررهه اايین بوددهه کهھ مرددمم بهھ يیاددآآوورریی خالق برگرددند. حکم چهھاررمم عيینا ددرر جزووهه ضميیمهھ ددررسس هھھھفدهھھھم نقل شدهه. 

لطفا يیک بارر دديیگر بهھ آآنن ررجوعع کنيید. 

اانسانن جزوو گوسفنداانن وو گاوواانن نيیست کهھ می خوررند وو توليید نسل می کنند وو می ميیرند وو اازز بيین می ررووند. اانسانن ااشرفف 

مخلوقاتت ااست وو می توااند خالق رراا سجدهه کند. اايین خاصيیت ااوو رراا اازز حيیوااناتت جداا می کند. 

شخصی می گويید اازز کجا معلومم ااست ررووزز هھھھفتم کداامم يیکی اازز هھھھفت ررووزز ااست؟ براایی اايیراانيیانن وو ااعراابب وو بيیشتر مرددمم جهھانن 

کهھ ررووززهھھھا رراا شماررهه گذااشتهھ ااند هھھھيیچ ااشکالی نداارردد. شايید براایی اانگليیسی هھھھا کهھ براایی هھھھر ررووزز ااسمی اازز ستاررگانن گذااشتهھ ااند سخت 
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باشد وولی اازز هھھھر بچهھ ددبستانی هھھھم کهھ بپرسيید بعد اازز شماررهه يیک چهھ می آآيید٬، فورریی می گويید:"ددوو". ااگر بپرسيید "ااوولل" يیعنی چهھ٬، 

می گويید کهھ عددد يیک. بنابراايین ااگر يیکشنبهھ ررووزز ااوولل هھھھفتهھ باشد ررووزز هھھھفتم ناچارر ررووزز ما قبل يیکشنبهھ می باشد. منظورر خدااووند يیک 

ررووزز اازز هھھھفت ررووزز هھھھفتم ناچارر ررووزز ما قبل يیکشنبهھ می باشد. منظورر خدااووند يیک ررووزز اازز هھھھفت ررووزز نبودد بلکهھ ررووزز هھھھفتم يیعنی شنبهھ 

بوددهه ااست. ررووزز هھھھفتم نتيیجتا ررووزز شنبهھ ااست کهھ قومم يیهھودد اازز ااوولل تارريیخشانن آآنراا حفظ می کنند. 

عالمت اايیمانداارراانن 

مؤمنيین حقيیقی اايیمانن ددااررند کهھ ااجدااددشانن پيیغمبراانن مقدسی بوددهه ااند. می دداانند کهھ ددرر اابتداا اابواالبشر شخص حکيیم وو کامل 

توسط خالق آآفريیدهه شدهه ااست. ررووزز سبت بهھ ااوو وو نوااددگانش ددااددهه شدهه. نافرمانی يیهھودد "عبرتی براایی جماعتی کهھ با آآنانن بوددند وو 

کسانی کهھ اازز پی اايیشانن می آآيیند وو پندیی براایی پرهھھھيیزکارراانن قراارر دداادديیم". اايین ررووزز عبرتی بودد نهھ فقط براایی يیهھودديیانن بلکهھ براایی 

کسانی کهھ اازز پس اايیشانن می آآيیند کهھ مؤمنانن اامرووززهه باشند. ررووزز سبت بهھ هھھھيیچ ووجهھ منحصر بهھ قومم يیهھودد نبوددهه بلکهھ متعلق بهھ 

تمامم پرهھھھيیزکارراانن هھھھر ددووررهه وو هھھھر منطقهھ بوددهه ااست. آآيیا يیاددآآوورریی خالق منحصر بهھ قومم يیهھودد بودد؟ مسيیح فرمودد: "سبت براایی اانسانن 

بهھ ووجودد آآمد"(مرقس 27:2). 

سبت جهھت هھھھر شخصی کهھ خودد رراا "اانسانن" بدااند مقررر شد. ااووليین پيیغمبر٬، حضرتت آآددمم٬، ررووزز سبت رراا حفظ می کردد. تعيیيین 

ررووزز سبت تقريیبا ددرر هھھھزاارر سالل قبل اازز ااووليین شخص يیهھوددیی اانجامم شد بنابراايین اازز ررسومم ملی يیهھودديیانن نيیست بلکهھ اازز مقرررااتت 

بشریی ااست کهھ ددرر حيین آآفريینش جهھانن بهھ ووجودد آآمد. 

ددرر عهھد جديید پولس ررسولل سالهھا پس اازز صعودد مسيیح گفت: "بنابراايین ااسترااحت دديیگریی مثل ااسترااحت ررووزز سبت ددرر اانتظارر 

قومم خدااست٬، ززيیراا هھھھر کس بهھ آآرراامش االهھی وواارردد شودد مثل خودد خداا اازز کارر خويیش ددست می کشد. پس سخت بکوشيیم تا بهھ آآرراامی ااوو 

برسيیم مبادداا کسی اازز ما گرفتارر هھھھمانن نافرمانی وو بی اايیمانی کهھ قبال نمونهھ اازز آآنن رراا ذذکر کردديیم بشودد"(عبراانيیانن 11-9:4). 

مبادداا اانسانهھا بخوااهھھھند ددرر يیاددگارریی خدااووند مدااخلهھ اایی نمايیند چراا کهھ آآنن رراا ددرر آآسمانهھا جایی دداادد٬، تا موجودد ززندهه اایی آآنن رراا 

مشاهھھھدهه کند. شرووعع وو خاتمهھ هھھھر ررووزز سبت با غرووبب آآفتابب معلومم ميیشودد. موسی ددستورر دداادد "اايین براایی شما سبت آآرراامی خوااهھھھد 

بودد پس .... اازز شامم تا شامم سبت خودد رراا نگاهه دداارريید"(الوويیانن32:23). ررووزز سبت نصف شب شرووعع نمی شودد تا محتاجج بهھ ززنگ 

ساعت باشيیم. غرووبب خوررشيید ددرر عصر ررووزز جمعهھ اافتتاحح ررووزز سبت رراا بهھ اايیمانداارراانن وو بی اايیمانانن نشانن می ددهھھھد وو هھھھنگامم غرووبب 
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آآفتابب ددرر ررووزز شنبهھ خاتمهھ می پذيیردد. ظظاهھھھراا فرقی بيین ررووزز سبت وو ررووززهھھھایی دديیگر ووجودد نداارردد. فرقش ددرر برکاتت ررووحانی گنجانيیدهه 

شدهه ااست. توجهھ کنيید اايیمانداارراانن اازز چهھ نعماتی برخورردداارر خوااهھھھند شد: "ااگر پایی خودد رراا اازز سبت نگاهه دداارریی وو خوشی خودد رراا ددرر 

ررووزز مقدسس من بجا نيیاوورریی وو سبت رراا خوشی وو مقدسس خدااووند وو محترمم بخواانی وو آآنن رراا محترمم ددااشتهھ بهھ ررااهه هھھھایی  خودد ررفتارر نمائی 

وو خوشی خودد رراا نجوئی وو سخنانن خودد رراا نگوئی آآنگاهه ددرر خدااووند متلذذذ خوااهھھھی شد وو تراا بر مکانهھایی بلند ززميین سواارر خوااهھھھم کردد 

وو نصيیب پدررتت يیعقوبب رراا بهھ تو خوااهھھھم خورراانيید ززيیراا کهھ ددهھھھانن خدااووند اايین رراا گفتهھ ااست"(ااشعيیا13:58وو14). 

ررووزز سبت عالمت ووفادداارریی اانسانن نسبت بهھ آآفريینندهه خودد ااست: "من يیهھوهه خداایی شما هھھھستم پس بهھ فراايیض من سلوکک نمائيید وو 

ااحکامم مراا نگاهه ددااشتهھ آآنهھا رراا بجا آآوورريید. وو سبت هھھھایی مراا تقديیس نمائيید تا ددرر ميیانن من ووشما عالمتی باشد وو بداانيید کهھ من يیهھوهه خداایی 

شما هھھھستم"(حزقيیالل19:20وو20). 

نکتهھ قابل توجهھ اايینجاست کهھ حتی پس اازز ااتمامم ددووررهه گناهه وو برگزاارریی ملکوتت سماوویی٬، مخلوقاتت نجاتت يیافتهھ٬، ددرر ااددوواارر بی 

اانتهھایی اابديیت ماهه بهھ ماهه وو سبت بهھ سبت بهھ حضورر خدااووند شرفيیابب شدهه ااوو رراا خوااهھھھند پرستيید: "وو خدااووند می گويید کهھ اازز غرهه 

ماهه تا غرهه دديیگر وو اازز سبت تا سبت دديیگر تمامی بشر خوااهھھھند آآمد تا بهھ حضورر من سجدهه نمايیند٬، ززيیراا خدااووند می گويید چنانن کهھ 

آآسمانهھایی جديید وو ززميین جديیدیی کهھ من آآنهھا رراا خوااهھھھم ساخت ددرر حضورر من پايیداارر خوااهھھھد ماند هھھھمچنانن ذذرريیت شما وو ااسم شما پايیداارر 

خوااهھھھد ماند"(ااشعيیا22:66وو23). 

ررووزز سبت هھھھمچونن عالمت وو ررااهھھھنمائی ااست کهھ ددرر کنارر صرااطط مستقيیم قراارر گرفتهھ ااست وو ررااهه وورروودد بهھ فرددووسس خداا رراا نشانن 

ميیدهھھھد. عالمت ظظاهھھھريیست کهھ مؤمنانن با ووفا رراا اازز عمومم مرددمم مشخص می کند يیعنی عالمتی کهھ خداا رراا بهھ ررووحح وو ررااستی سجدهه 

می کند. 

!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس نوززددهھھھم 

!
آآخريین مژددهه اایی کهھ خدااووند بهھ جهھانيیانن فرستاددهه ااست اايین ااست: "اازز خداا بترسيید وو ااوو رراا تمجيید 1.

نمائيید... ااوو رراا کهھ آآسمانن وو ززميین رراا آآفريید پرستش نمائيید". خدااووند می خوااهھھھد چهھ ااشخاصی آآنن مژددهه رراا 

ررعايیت کنند؟ 

االف- تمامم قومم يیهھودد (  ) 

بب- تمامم مسيیحيیانن (  ) 

جج- تمامم مسلميین (  ) 

دد- تمامم بت پرستانن (  ) 

!
يیاددگارریی مخصوصی کهھ خدااووند براایی يیاددآآوورریی خلقت تعيیيین فرمودد کداامم ااست؟ 2.

االف- ررووزز جمعهھ- ررووزز ششم هھھھفتهھ (  ) 

بب- ررووزز شنبهھ- ررووزز هھھھفتم هھھھفتهھ (  ) 

جج- ررووزز يیکشنبهھ- ررووزز ااوولل هھھھفتهھ (  ) 

!
کداامم جملهھ ددررست ااست؟ 3.

االف- عيیسی مسيیح ررووزز عباددتت رراا اازز ررووزز شنبهھ بهھ ررووزز يیکشنبهھ تبديیل کردد (  ) 

بب- ططبق ددستورر وو نمونهھ مسيیح ااوو مؤمنيین رراا تعليیم دداادد تا بدعت ررووزز شنبهھ رراا حفظ کنند (  ) 
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جج- ددرر توررااتت وو اانجيیل هھھھيیچ ددليیلی پيیداا نمی شودد کهھ ررووزز يیاددگارریی خلقت بهھ ررووزز دديیگریی تبديیل گردديیدهه باشد (  ) 

دد- ددرر تمامم کنابب مقدسس ددستورریی يیافت نمی شودد کهھ ررووزز دديیگریی غيیر اازز شنبهھ رراا کهھ ررووزز هھھھفتم هھھھفتهھ باشد تقديیس نمائيیم 

 (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲٠۰
ااررتداادد بزررگگ 

!
!
!
!
!
!
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ااررتداادد بزررگگ 

دداانيیالل نبی االهھامم گرفتهھ ااووضاعع عجيیبی رراا کهھ بنا بودد بيین ملل ررخخ بدهھھھد شرحح می ددهھھھد. بوجودد آآمدنن تشکيیالتت ررووحانی رراا کهھ 

بنا بودد بر ضد خدااووند فعاليیت کند بيیانن می دداارردد: "وو دديیگریی بعد اازز اايیشانن خوااهھھھد برخاست وو ااوو مخالف ااووليین خوااهھھھد بودد وو سهھ 

پاددشاهه رراا بهھ ززيیر خوااهھھھد اافکند وو سخنانن بهھ ضد حضرتت ااعلی خوااهھھھد گفت وو مقدسانن حضرتت ااعلی رراا ذذليیل خوااهھھھد ساخت وو قصد 

تبديیل نموددنن ززمانهھا وو شراايیع خوااهھھھد نمودد وو اايیشانن تا ززمانن وو ددوو ززمانن وو نصف ززمانن بهھ ددست ااوو تسليیم خوااهھھھند شد"(دداانيیالل 

24:7وو25). 

پيیداايیش وو فعاليیت هھھھا وو مدتت ااعتبارر اايین تشکيیالتت بسيیارر جالب وو ددرر ضمن ددرر وواابستگی وو مناسبت آآنن با اامورر شما وو من پر 

ااهھھھميیت ميیباشد. با مطالعهھ آآنن شخص بهھ بزررگی وو ررحمت پرووررددگارر پی می بردد. نگاهھھھی بهھ ددررسس هھھھشتم کنيید ززيیراا کهھ ددرر آآنن ددررسس 

صحبتی اازز چهھارر ووحش شد کهھ اازز ددرريیا باال آآمدند کهھ سمبل بابل وو مادد- فاررسس وويیونانن وو رروومم بوددند. صحنهھ اايین ددررسس ددرر ددوورراانن 

ووحش چهھاررمم (رروومم) اانجامم می گيیردد. پژووهھھھش ددرر کتابب مقدسس علی االخصوصص نوشتهھ هھھھایی يیوحنایی ررسولل کهھ تقريیبا ششصد سالل 

بعد اازز دداانيیالل می ززيیستهھ کليید اافشایی نبوتت رراا برررسی نموددهه بهھ ددست خوااهھھھد دداادد. 

اامپرااططورریی رروومم ددوو ددووررهه دداارردد (بت پرستی وو کاتوليیک) کهھ ددووميین آآنهھا ددررست ددرر 84 سالل قبل اازز هھھھجرتت پيیغمبر ااسالمم 

شرووعع شد٬، يیعنی ددرر سالل 538 ميیالددیی. با شوااهھھھدیی کهھ خوااهھھھيیم آآوورردد سالل شرووعع وو مدتت ااعتبارر اايین نبوتت معلومم خوااهھھھد شد. 

!
مدتت هھھھزاارر وو ددوويیست وو شصت سالل 1.

مدتت هھھھزاارر وو ددوويیست وو شصت سالل چنديین مرتبهھ ددرر کتابب مقدسس ذذکر شدهه ااست: "ااما بهھ آآنن ززنن ددوو بالل عقابب بزررگگ ددااددهه شد 

تا بهھ سویی مکانی کهھ ددرر بيیابانن براايیش آآماددهه شدهه بودد پروواازز کند وو مدتت سهھ سالل وو نيیم ددرر آآنجا ددوورر اازز ددسترسس مارر نگهھداارریی 

شودد"(مکاشفهھ 14:12). 
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"ززنن" ددرر کتابب مقدسس سمبل تشکيیالتت ررووحانی ااست. ززنن پاکک عالمت کليیسایی ووااقعی وو منزهه بوددهه وو ززنن فاحشهھ نشانن 

کليیسایی مرتد وو بت پرست ااست. ززنن پاکک مذکورر ددرر آآيیهھ فوقق بهھ تشکيیالتی ااشاررهه می کند کهھ ررسومم وو فرمانهھایی کليیسایی مرتد رراا 

پيیروویی نمی کند. اايین قدرر مسلم ااست کهھ خدااووند هھھھموااررهه اافرااددیی ددرر ددنيیا ددااشتهھ کهھ شاهھھھداانن ااميین وو حق شناسس وویی بوددهه ااند. 

نگاهھھھی بهھ "ززمانن وو ددوو ززمانن وو نصف ززمانن" بکنيیم. ررمز ددرر نوشتهھ يیوحنا پيیداا می شودد کهھ بهھ هھھھمانن ددووررهه ااشاررهه کرددهه می 

گويید: "تامدتت هھھھزاارر وو ددوويیست وو شصت ررووزز بپرووررند"(مکاشفهھ 6:12). اازز اايین ددوو آآيیهھ اايین ططورر ااستنباطط می شودد:  

يیک ززمانن مساوویی ااست با يیکسالل شامل                         360 ررووزز 

ددوو ززمانن مساوویی ااست با ددوو سالل شامل                          720 ررووزز 

نصف ززمانن مساوویی ااست با نصف سالل شامل                   180 ررووزز 

جمع کل اايین ااعداادد                                                    1260 ررووزز 

قاعدهه نبویی رراا بهھ خاططر آآوورريید کهھ ططبق گفتهھ حزقيیالل نبی بابب چهھاررمم وو آآيیهھ ششم يیک ررووزز نبویی مساوويیست با يیکسالل ووااقعی 

بنابراايین تشکيیالتت مورردد مالحظهھ بنا بودد 1260 سالل برقراارر بماند. 

!
ددووررهه بت پرستی رروومم 2.

پس اازز شکست يیونانن ددرر سالل 168 قبل اازز ميیالدد٬، فرمانروواایی رروومم عصایی حکمراانی رراا بهھ ددست گرفت وو ااغلب اامپرااططورراانن 

رروومم ددرر مقامم رريیاست کاهھھھنانن دديین ملی٬، رروومم بت پرست رراا تحت سلطهھ خودد ددرر آآووررددند وو بعضی هھھھا حتی ااددعایی االهھيیت هھھھم می کرددند. 

قابل توجهھ ااست کهھ ددرر سالل 538 ميیالددیی اامپرااططورر ژژووستيینيین تاجج وو تخت غربی خودد رراا بهھ پاپپ يیا کاهھھھن ااررشد رروومم تسليیم کردد. 

پس اازز آآنن کليیسایی رروومم تدرريیجا ترقی کرددهه مرددمم وو مناططقی رراا کهھ سابقا تحت نفوذذ وو ااددااررهه قيیصرهھھھا بودد ززيیر سلطهھ خودد ددرر آآوورردد. 

آآززااددیی دديین اازز بيین ررفت وو تعاليیم رروومم اازز سرچشمهھ حقيیقت فرسنگهھا ددوورر شد. براایی جلب قلوبب هھھھمهھ مرددمم ررسومم وو تعليیماتت وو 

تعطيیالتت بت پرستانن جزوو ااعيیادد ررسمی مسيیحيیت قراارر گرفت. مجسمهھ هھھھایی حضرتت مريیم وو عيیسی مسيیح وو ررسوالنن دديیگر رراا ددرر 

معابدشانن برپا نموددند. ررووزز خوررشيید(يیکشنبهھ)  رراا اازز آآفتابب پرستانن تقليید نموددهه ررووزز ررسمی عباددتت قراارر ددااددند وو سبت خالق رراا 
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بکلی ترکک کرددند. ااثر خوررشيیدپرستی تا بهھ اامرووزز ددرر ززبانن اانگليیسی باقی ماندهه ااست کهھ بهھ ااسم يیکشنبهھ(Sunday) يیا ررووزز 

خوررشيید معرووفف ااست ززمانن تغيیيیر آآنن ددرر تارريیخ مشخص شدهه٬، چراا کهھ کليیسایی رروومم ااقراارر ميیکند کهھ تغيیيیر ددهھھھندهه آآنن مسيیح نبوددهه 

بلکهھ پاپپ رروومم بوددهه ااست. ددرر يیکی اازز مطبوعاتت ررسمی بهھ نامم آآئيینهھ کاتوليیک (صفحهھ29-31) ااددعایی ذذيیل نوشتهھ شدهه ااست: 

"کليیسایی کاتوليیک هھھھزاارر سالل قبل اازز ووجودد پرووتستانهھا با قدررتت االهھی خودد ررووزز عباددتت رراا اازز شنبهھ بهھ ررووزز خوررشيید(يیکشنبهھ) 

عوضض کردد". 

!
ددووررهه بهھ ااصطالحح مسيیحی رروومم 3.

دداانيیالل نبی پيیش گوئی کرددهه بودد کهھ اايین تشکيیالتت ررووحانی- سيیاسی "قصد تبديیل نموددنن ززمانهھا وو شراايیع رراا خوااهھھھد 

نمودد"(دداانيیالل 25:7). ططبق نقل قولل فوقق معلومم می شودد کهھ آآنهھا خوااستهھ ااند آآنن قسمتی اازز شريیعت (حکم چهھاررمم) کهھ با ززمانن 

مربوطط ااست تبديیل کنند. وو هھھھمچنانکهھ قبال يیاددآآوورریی شد بنا بودد مدتت 1260 سالل پابرجا بماند. چاپپ وو اانتشارر کتابب مقدسس رراا بهھ 

ززبانن عمومی مرددمم ممنوعع کرددهه بهھ جایی آآنن ااحادديیث گذشتگانن وو پرستش حضرتت هھھھا رراا جايیگزيین حق کرددند. وو سعی نموددند کهھ 

کتابب مقدسس وو شريیعت پرووررددگارر رراا کهھ گناهه مرددمم رراا فاشش می کند وو گناهھھھکارراانن رراا بهھ توبهھ ددعوتت می کند پشت پرددهه گذااشتهھ وو 

فرمانهھایی رروومم رراا بهھ جایی آآنهھا بهھ ررخخ مرددمم بشکند. ااستعمالل شراابب سکر آآوورر جزوو خدماتت مذهھھھبی گردديید وو خوررددنن گوشت حراامم 

خوکک بهھ قولل خوددشانن مجازز شد! 

کليیسا تعليیم دداادد کهھ حضرتت مريیم ماددرر خدااست وو براایی شفاعت مرددمم ددرر حضورر خداا حاضر ااست. ددرر صوررتی کهھ ططبق نوشتهھ 

هھھھایی کتابب مقدسس٬، وویی وو هھھھمهھ مقدسيین وو هھھھمچنيین شريیراانن ددرر قبرهھھھایی خودد خواابيیدهه ااند تا ررووززیی کهھ حيیاتت بخش ددرر ررووزز قيیامت 

ززندهه شانن کند. مجسمهھ هھھھائی اازز ااوو ددرر کليیساهھھھا وو مناززلل خودد براایی پرستش برپا نموددند وو ندررتا بهھ ددعا وو نمازز وو ستايیش خداا 

مشغولل شدند. ددرر موااقع ااحتيیاجج بهھ جایی اايینکهھ خداا رراا بخواانند نامم يیکی اازز مقدسيین مرددهه رراا بهھ ززبانن می آآووررند. 

بهھ جائی ررسيیدهه ااند کهھ مدعی گردديیدند با پرددااخت ووجهھ معيینی پاپپ قدررتت آآمرززشش گناهھھھانن گذشتهھ وو آآيیندهه شانن رراا دداارردد وو بديین 

ووسيیلهھ ميیليیاررددهھھھا پولل براایی مزيین کرددنن عباددتگاهھھھهھايیشانن بهھ صندووقق ووااتيیکانن ميیريیزند. براایی نمونهھ٬، کفر پاپپ ليیو سيیزددهھھھم ززمانی 

بهھ ااووجج خودد ررسيید کهھ ااددعا کردد کهھ "ما ددرر اايین جهھانن مقامم خداایی قاددرر مطلق رراا ااشغالل کرددهه اايیم". 
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متذکر شديیم کهھ ژژووستيینيین ددرر سالل 538 ميیالددیی سلطنت رروومم رراا بهھ پاپپ ووااگذاارر کردد. ددرر سالل 1798 ميیالددیی ناپلئونن کبيیر 

ددررست 1260 سالل بعد اازز تاسيیس آآنن با ااررتش خودد ددااخل رروومم شدهه پاپپ رراا ااسيیر نموددهه تبعيیدشش کردد تا خاررجج اازز ووااتيیکانن عمرشش  

بهھ پايیانن ررسيید. نبوتت اايین شکست ددرر کتابب مقدسس اايین چنيین ذذکر شدهه ااست: "بهھ نظر آآمد کهھ يیکی اازز سرهھھھایی حيیواانن ووحشی کهھ 

ضربتی مرگبارر دديیدهه بودد٬، اازز ززخم کشندهه ااشش االتيیامم يیافت. هھھھمهھ ددنيیا با حيیرتت بهھ ددنبالل آآنن حيیواانن می ررفتند"(مکاشفهھ 3:13). 

ااگر چهھ تشکيیالتت پاپيیزمم با هھھھجومم ناپلئونن منهھدمم گردديید ااما مجددداا اازز آآنن ززخم مهھلک شفا پيیداا کردد چراا کهھ ددرر سالل 1928 

موسوليینی٬، دديیکتاتورر اايیتاليیا با اامضا قرااررددااددیی با پاپپ شهھر ووااتيیکانن رراا بهھ عنواانن کشورر مستقلی براایی اامورر ووااتيیکانن ددرر ااختيیارر 

پاپپ قراارر دداادد. اامرووزز سفراا وو نمايیندگانن ووااتيیکانن ددرر بيیشتر ممالک ددنيیا سفاررتخانهھ هھھھائی دداائر کرددهه ااند. قدررتت ووااتيیکانن بيیش اازز پيیش 

شدهه وو قراارر ااست تا آآخر ددنيیا فعاليیت کند. 

!
تعدااددیی قابل مالحظهھ ددرر خاووررميیانهھ- ددرر سرززميینهھایی ااسالمی ززندگی کرددهه کهھ کالمم خداا رراا با اامانت وو اايیمانن مرااعاتت 4.

می نموددند وو با خلوصص نيیت وو آآززااددیی ررووحح خداا رراا پرستش می کرددند. کتابب مقدسس رراا با آآاليیشهھایی ررووحح پاکک نگاهھھھدااشتهھ 

مژددهه مقدسس آآنن رراا بهھ ززبانن خودد ترجمهھ کرددند. پاپپ وو شوکت بت پرستی ووااتيیکانن وو تعليیماتت تحريیف شدهه رراا رردد نموددند. 

اايین مؤمنيین براایی مدتت بيیش اازز هھھھزاارر سالل ططبق گفتهھ نبی مورردد هھھھدفف رروومم بوددند وو هھھھرگاهه تواانستند آآنانن رراا قتل عامم می 

کرددند. پيیش گوئی نبی اازز اايین قراارر ااست: "ااما بهھ آآنن ززنن ددوو بالل عقابب بزررگگ ددااددهه شد تا بهھ سویی مکانی کهھ ددرر بيیابانن 

براايیش آآماددهه شدهه بودد پروواازز کند وو مدتت سهھ سالل وو نيیم ددرر آآنجا ددوورر اازز ددسترسس مارر نگهھداارریی شودد"(مکاشفهھ 14:12). 

ززنن مذکورر چنانکهھ ذذکر شد بهھ مؤمنيین نامبرددهه ااشاررهه ميیکند کهھ بهھ جایی اامنی ددرر خاووررميیانهھ اازز گزند آآنن مارر پناهھھھندهه شوند. وو 

آآنن نيیروويیی کهھ مرااقبت اازز معنويیاتت می نمودد٬، کهھ بودد؟ ددرر نبوتت ظظهھورر ااوو پيیش گوئی شدهه بودد تا با بت پرستی ااررووپایی مرتد 

مقاوومت نمايید.   

!
!
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اامتحانن ددررسس بيیستم 

!
بيین عاددااتت وو ررسومم بت پرستی کهھ ددرر ززمانن قسطنطيین کبيیر ددرر کليیسایی کاتوليیک ررخنهھ کردد چهھ ااسمی بهھ ررووزز 1.

ااوولل هھھھفتهھ ددااددهه شد؟ 

االف- ررووزز خوررشيید (يیکشنبهھ) (  ) 

بب- ررووزز ماهه (ددووشنبهھ) (  ) 

جج- ررووزز کيیهھانن (شنبهھ) (  ) 

!
براایی مباررززهه وو سرکوبی ااررتداادد عظيیم عالم مسيیحيیت چهھ تشکيیالتی برکت يیافت؟ 2.

االف- اامپرااططورریی رروومم مقدسس (  ) 

بب- ااسالمم (  ) 

جج- کشورر ساسانی اايیراانن (  ) 

دد- اامپرااططورریی بيیزنطيیومم (  ) 

!
.3!
!

لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲١۱
ررووزز خدااووند 

!
!
!
!
!

!
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ررووزز خدااووند 

!
ررووزز خدااووند چنديین بارر ددرر کتابب مقدسس ذذکر شدهه ااست. ررووزز خدااووند بهھ ررووززیی ااشاررهه می کند کهھ براایی شريیراانن ررووزز جزاا بوددهه 

وولی جهھت اايیمانن دداارراانن ررووزز نجاتت وو برکاتت ااست. بهھ عباررتت دديیگر ررووزز خدااووند ررووزز ددااوورريیست ررووززیی کهھ هھھھر فرددیی جزاایی خودد رراا 

چهھ نيیک وو چهھ بد٬، ددرريیافت خوااهھھھد نمودد. آآنن ررووزز با ررجعت مسيیح آآغازز می شودد: "خنوخخ کهھ نسل هھھھفتم بعد اازز آآددمم بودد پيیشگوئی کرددهه 

گفت: ببيینيید٬، خدااووند با ددهه هھھھا هھھھزاارر نفر اازز مقدسيین خودد می آآيید تا بر هھھھمهھ آآددميیانن ددااوورریی کند وو اانسانهھایی شريیریی رراا کهھ اازز رروویی 

شرااررتت٬، ددست بهھ ااعمالل شريیراانهھ ززددهه ااند وو هھھھمهھ سخنانن سختی کهھ گناهه کارراانن خداا ناشناسس بر ضد خداا گفتهھ ااند محکومم 

ساززدد"(يیهھودداا14وو15). 

يیکی اازز پيیامدهھھھایی ررووزز خدااووند جداائی شريیراانن اازز نيیکانن می شودد: "ددرر پايیانن اايین جهھانن نيیز چنيین خوااهھھھد بودد. فرشتگانن می 

آآيیند وو بدکارراانن رراا اازز ميیانن نيیکانن جداا ساختهھ آآنهھا رراا ددرر کوررهه ئی مشتعل می ااندااززند٬، جائيیکهھ گريیهھ وو ددنداانن بر ددنداانن فشرددنن ووجودد 

دداارردد"(متی49:13وو50). 

ررووزز خدااووند جهھت سخت ددالنن ررووزز غصهھ وو نالهھ خوااهھھھد بودد: "ددرر صهھيیونن کرنا بنوااززيید وو ددرر کوهه مقدسس من صداا بلند کنيید. 

تمامی ساکنانن ززميین بلرززند ززيیراا ررووزز خدااووند می آآيید وو نزدديیک ااست. ررووزز تارريیکی وو ظظلمت٬، ررووزز اابرهھھھا وو ظظلمت غليیظ مثل فجر 

منبسط بر کوهه هھھھا٬، اامتی عظيیم وو قویی کهھ مانند آآنن اازز ااززلل نبوددهه بعد اازز اايین تا سالهھا وو ددهھھھرهھھھایی بسيیارر نخوااهھھھد بودد"(يیوئيیل 1:2وو2). 

"وواایی بر آآنن ررووزز ززيیراا ررووزز خدااووند نزدديیک ااست وو مثل هھھھالکتی اازز قاددرر مطلق می آآيید"(يیوئيیل 15:1). 

"ررووزز عظيیم خدااووند نزدديیک ااست وو بهھ ززووددیی هھھھرچهھ تمامم تر می ررسد. آآوواازز خدااووند ررسا ااست وو مردد ززووررآآوورر ددرر آآنن تلخی 

فريیادد برخوااهھھھد آآوورردد. آآنن ررووزز؛ ررووزز غضب ااست٬، ررووزز تنگی وو ااضطراابب٬، ررووزز خراابی وو وويیراانی٬، ررووزز تارريیکی وو ظظلمت٬، ررووزز 

اابرهھھھا وو ظظلمت غليیظ"(صفنيیا14:1وو15). 

"وو بهھ شما کهھ ررنج وو آآززاارر می بيینيید وو هھھھمچنيین بهھ ما آآسوددگی خوااهھھھد بخشيید. اايین کارر ددرر ررووززیی کهھ عيیسی خدااووند اازز آآسمانن با 

فرشتگانن تواانایی خودد ددرر آآتشی فرووززاانن ظظهھورر کند اانجامم خوااهھھھد گرفت وو بهھ آآنانی کهھ خداا رراا نمی شناسند وو اانجيیل خدااووند ما عيیسی 

رراا رردد می کنند کيیفر خوااهھھھد دداادد"(ددوومم تسالونيیکيیانن7:1وو8). 
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اايیمانداارراانن چطورر؟ آآيیا آآنانن ددرر ررووزز خدااووند اازز ددررددهھھھایی شريیراانن مصونن خوااهھھھند ماند؟ 

"بهھ اايین ووسيیلهھ محبت ددرر ما بهھ کمالل ررسيیدهه ااست تا ددرر ررووزز ددااوورریی ااعتمادد ددااشتهھ باشيیم٬، ززيیراا ززندگی ما مانند ززندگی ااوو ددرر 

اايین جهھانن ااست. کسی کهھ محبت دداارردد نمی ترسد وو هھھھرکهھ بترسد هھھھنوزز بهھ محبت کامل نرسيیدهه ااست. ززيیراا محبت کامل ترسس رراا ددوورر 

می ساززدد وولی شخصی می ترسد کهھ ددرر اانتظارر مجاززااتت ااست"(ااوولل يیوحنا 17:4وو18). 

!
ددااوورریی ددرر ددست خدااووند ااست 1.

بنی آآددمم مسئولل ااووضاعع اايین جهھانن ااست وو بايید جواابی بهھ صاحب آآنن بدهھھھد. اافراادد بايید نتيیجهھ تصميیماتت خودد رراا بهھ عهھدهه 

بگيیرند. ررووزز حسابب خوااهھھھد آآمد وو ددااوورر٬، خودد خدااووند عالم خوااهھھھد بودد. ميیليیونهھا نفر ددرر ططولل تارريیخ جهھانن منتظر فراا ررسيیدنن آآنن 

ررووزز بوددهه ااند کهھ عداالت ددرر ددنيیا حکمفرما گردددد وو شرااررتت وو گناهه وو غصهھ وو گريیهھ وو ددرردد وو مرگگ اازز بيین برددهه شودد. اايین فقط ددرر ررووزز 

خدااووند اانجامم خوااهھھھد گرفت. خدااووند ددنيیا رراا اازز هھھھر ااثر بدیی پاکک خوااهھھھد کردد وو مباررززهه بيین نيیکويیی وو بدیی خاتمهھ خوااهھھھد پذيیرفت. 

شرااررتت وو هھھھر کهھ شرااررتت رراا ددرر ددلل خودد منظورر دداارردد نابودد خوااهھھھد شد. 

!
ررووزز خدااووند وو اايیمانداارراانن 2.

ووقايیعی کهھ ددرر ررووزز خدااووند بهھ اايیمانن دداارراانن مربوطط هھھھستند رراا مورردد مالحظهھ قراارر ددهھھھيیم. ااووال اايیمانداارراانن فوتت شدهه قروونن گذشتهھ 

کهھ ددرر قبورر خودد خواابيیدهه ااند قيیامم خوااهھھھند کردد. آآنانن بهھ ااتفاقق مؤمنيین ززندهه٬، ووااررثث اليیموتت خوااهھھھند شد. آآنگاهه هھھھمرااهه مسيیح بهھ 

آآسمانن صعودد خوااهھھھند کردد تا ساکن منزلهھائی شوند کهھ ااوو براایی اايیشانن آآماددهه کرددهه ااست. ددعا وو ددررخوااست مسيیح ددرر آآنن هھھھنگامم 

برآآووررددهه خوااهھھھد شد کهھ گفت: "اایی پدرر٬، آآررززوو ددااررمم کسانی کهھ بهھ من بخشيیدهه اایی ددرر جايیی کهھ من هھھھستم با من باشند تا جاللی رراا کهھ تو 

بر ااثر محبت خودد پيیش اازز آآغازز جهھانن بهھ من ددااددیی ببيینند"(يیوحنا24:17). 

مسيیح خداا رراا "پدرر" خوااندهه می گويید: "من اازز نزدد پدرر آآمدمم وو بهھ جهھانن وواارردد شدمم وو ااکنونن جهھانن رراا ترکک می کنم وو بهھ سویی 

پدرر می رروومم"(يیوحنا28:16). 
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عرشش خدااووند ددرر آآسمانن ااست وو مسيیح اازز آآنجا براایی کارر نجاتت بشر بهھ ددنيیا آآمد وو ددووباررهه بهھ آآنجا مرااجعت فرمودد وو بارر ددوومم 

اازز آآنجا با جاللل وو شوکت براایی کارر نجاتت بشر بهھ ددنيیا باززگشت خوااهھھھد کردد تا اايیمانداارراانن رراا بهھ آآنجا ببردد. اايین رراا ددرر نظر ددااشت 

ووقتی کهھ ووعدهه دداادد: "ددلهھایی شما مضطربب نشودد. بهھ خداا توکل نمائيید٬، بهھ من نيیز اايیمانن ددااشتهھ باشيید. ددرر خانهھ پدرر من منزلل هھھھایی 

بسيیارریی هھھھست. ااگر چنيین نبودد٬، بهھ شما می گفتم. من ميیروومم تا مکانی براایی شما آآماددهه ساززمم پس اازز اايینکهھ ررفتم وو مکانی براایی شما 

آآماددهه ساختم٬، ددووباررهه می آآيیم وو شما رراا پيیش خودد می برمم تا جايیی کهھ من هھھھستم شما نيیز باشيید"(يیوحنا3-1:14). 

آآمدنن ثانویی ااوو سریی يیا بهھ ططورر مخفيیانهھ ددرر گوشهھ اایی نخوااهھھھد بودد بلکهھ با صورر خداا وو آآوواازز ررئيیس فرشتگانن هھھھمرااهه می 

باشد. "ددرر هھھھمانن موقع کهھ فريیادد فرمانن االهھی وو صداایی ررئيیس فرشتگانن وو بانگ شيیپورر شنيیدهه می شودد خودد خدااووند اازز آآسمانن بهھ ززيیر 

خوااهھھھد آآمد وو ااوولل کسانی کهھ ددرر اايیمانن بهھ مسيیح مرددهه ااند خوااهھھھند برخاست وو سپس آآنن کسانی کهھ اازز ميیانن ما ززندهه می مانند هھھھمرااهه با 

آآنهھا ددرر اابرهھھھا باال برددهه خوااهھھھند شد تا ددرر فضا با خدااووند مالقاتت نمايیند وو بهھ اايین ترتيیب ما هھھھميیشهھ با خدااووند خوااهھھھيیم بودد. پس شما بايید 

يیکديیگر رراا با اايین کلماتت تشويیق کنيید"(ااوولل تسالونيیکيیا 18-16:4). 

!
ررووزز خدااووند وو بی اايیمانانن 3.

فراا ررسيیدنن ررووزز خدااووند ااميید اايیمانداارراانن تمامم ااددوواارر بوددهه ااست وو ااما نتيیجهھ آآنن براایی کسانی کهھ منکر ددعوتهھایی محبت آآميیز ااوو 

بوددند چگونهھ خوااهھھھد بودد؟ جواابب اايین سؤاالل نيیز ددرر کتابب مقدسس پيیداا می شودد. باززگشت مسيیح بهھ ااتفاقق تمامم مالئکهھ مقدسس اانجامم 

خوااهھھھد ررفت: "ووقتی پسر اانسانن با جاللل خودد هھھھمرااهه با هھھھمهھ فرشتگانن می آآيید بر تخت پاددشاهھھھی خودد خوااهھھھد نشست وو تمامم ملل رروویی 

ززميین ددرر حضورر ااوو جمع می شوند. آآنگاهه ااوو مانند شبانی کهھ گوسفنداانن رراا اازز بزهھھھا جداا می کند آآددميیانن رراا بهھ ددوو گرووهه تقسيیم خوااهھھھد 

کردد"(متی31:25وو32). 

ددرر ررووزز برخاستن مسيیح اازز مرگگ سهھ ررووززهه فرشتهھ اایی ظظاهھھھر شد تا مهھر قبر رراا بشکافد وو سنگ بزررگگ رروویی قبر رراا بهھ يیک 

ططرفف ززند. سرباززاانن رروومی کهھ کشيیک می ددااددند اازز جاللل آآنن يیک فرشتهھ ماتت وو مبهھوتت بهھ ززميین اافتاددند (متی 2:28-4). فکر کنيید 

شوکت ظظهھورر مسيیح چهھ خوااهھھھد بودد کهھ هھھھمرااهه تمامم فرشتگانن مقدسس خويیش می آآيید کهھ تعداادد آآنانن هھھھزاارراانن هھھھزاارر وو کرووررهھھھا کروورر 

تحت فرمانن ااوو وو حاضر بهھ خدمت می باشند.(مالحظهھ کنيید دداانيیالل 10:7وو مکاشفهھ11:5). 
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برآآيیند وو تاثيیر اايین چنيین شوکتی بر شريیراانن چهھ خوااهھھھد بودد؟ "آآسمانن مانند ططومارر ددرر هھھھم پيیچيیدهه اایی ناپديید شد وو هھھھمهھ کوهه هھھھا وو 

جزيیرهه هھھھا اازز جایی خودد منتقل شدند٬، وو پاددشاهھھھانن وو فرمانروواايیانن ززميین٬، سرلشگراانن وو تواانگراانن٬، ززووررمنداانن وو هھھھمهھ اانسانهھا چهھ برددهه وو 

چهھ آآززاادد خودد رراا ددرر غاررهھھھا وو ددرر ميیانن صخرهه هھھھایی کوهھھھهھا پنهھانن ساختند. وو بهھ کوهه وو کمرهھھھا می گفتند: بهھ رروویی ما بيیفتيید وو ما رراا اازز 

چهھرهه تخت نشيین وو اازز خشم وو غضب برهه پنهھانن کنيید٬، ززيیراا ررووزز عظيیم خشم آآنهھا ررسيیدهه ااست٬، کهھ می توااند آآنن ررووزز رراا تحمل 

کند؟"(مکاشفهھ 17-14:6). 

براایی منکريین فيیض خدااووند٬، آآنن ررووزز ررووزز غضب وو ررووزز هھھھالکت خوااهھھھد بودد: "ااکنونن شرااررتت مخفيیانهھ کارر می کند٬، وولی هھھھر 

گاهه قدررتی کهھ مانع آآنن ااست اازز ميیانن برددااشتهھ شودد بهھ ططورر آآشکارر کارر خوااهھھھد کردد. آآنگاهه مظهھر شرااررتت ظظهھورر خوااهھھھد کردد وو عيیسی 

خدااووند با نفس ددهھھھانن خودد ااوو رراا خوااهھھھد کشت وو با ظظهھورر پرشکوهه خودد ااوو رراا نابودد خوااهھھھد کردد. ظظهھورر آآنن مظهھر شرااررتت ددرر ااثر 

فعاليیت هھھھایی شيیطانن خوااهھھھد بودد وو با اانوااعع آآيیاتت وو نشانهھ هھھھا وو معجزااتت فريیبندهه وو هھھھر نوعع شرااررتی کهھ براایی محکوميین بهھ هھھھالکت 

فريیبندهه ااست هھھھمرااهه خوااهھھھد بودد٬، چونن آآنهھا عشق بهھ حقيیقت رراا کهھ می توند آآنانن رراا نجاتت بخشد قبولل نکرددند"(ددوومم تسالونيیکيیانن 

 .(10-7:1

"ااما اایی برااددرراانن٬، الززمم نيیست کهھ من ددررباررهه ززمانن وو تارريیخ ووقوعع اايین اامورر چيیزیی براایی شما بنويیسم٬، ززيیراا شما خوبب می دداانيید 

کهھ ررووزز خدااووند مانند ددززددیی کهھ ددرر شب می آآيید فراا خوااهھھھد ررسيید. ددرر آآنن هھھھنگامم کهھ مرددمم اازز صلح وو اامنيیت خودد تعريیف می کنند 

هھھھالکت ناگهھانی مثل ددرردد ززاايیمانن بهھ اايیشانن وواارردد خوااهھھھد شد وو بهھ هھھھيیچ ووجهھ جانن سالم بهھ ددرر نخوااهھھھند بردد. ااما اایی برااددرراانن٬، شما ددرر 

تارريیکی نيیستيید کهھ آآنن ررووزز شما رراا مانند ددززدد غافلگيیر کند٬، ززيیراا هھھھمهھ شما فرززنداانن ررووشنايیی وو ررووزز هھھھستيید. ما بهھ شب وو تارريیکی 

تعلق نداارريیم. پس ما نبايید مانند دديیگراانن ددرر خواابب باشيیم بلکهھ بايید بيیداارر وو هھھھوشيیارر باشيیم"(ااوولل تسالونيیکيیانن6-1:5). 

!
پس اازز ررجعت مسيیح 4.

اازز آآيیاتی کهھ ددرر بخش ددوومم وو سومم اايین ددررسس نقل شد ااستنباطط می شودد کهھ مقدسيین گذشتهھ قيیامم می کنند وو بهھ ااتفاقق اايیمانداارراانن 

ززندهه هھھھمرااهه مسيیح بهھ آآسمانن برددهه می شوند وو شريیراانن اازز جاللل وو شوکت آآنن ررووزز هھھھالکک ميیگرددند. بنابراايین کسی ززندهه بر کرهه 

ززميین باقی نمی ماند. اايین ووضع ططبق نبوتت مکاشفهھ بابب بيیستم براایی مدتت يیک هھھھزاارر سالل ررااکد می ماند. 
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کتابب مقدسس ااططالعع می ددهھھھد کهھ فرشتهھ اایی اازز آآسمانن ناززلل شدهه "کليید چاهه بی اانتهھا وو ززنجيیر بزررگی ددرر ددست ددااشت. ااوو ااژژددهھھھا 

وو آآنن مارر قديیم رراا کهھ هھھھمانن اابليیس وو يیا شيیطانن ااست گرفت وو ااوو رراا براایی مدتت هھھھزاارر سالل ددرر بند نهھادد(مکاشفهھ 1:20وو2)". هھھھاوويیهھ يیا 

"چاهه بی اانتهھا" بهھ معنی ددنيیایی خالی نامبرددهه باالست. ددرر غيیابب مقدسيین وو شريیراانن٬، شيیطانن نمی توااند کارر فريیب خودد رراا اادداامهھ 

ددهھھھد وو بهھ ااصطالحح بديین ترتيیب ددرر بند نهھاددهه می شودد. آآيیهھ بعدیی می فرمايید کهھ ااوو رراا "بهھ چاهه بی اانتهھا ااندااخت وو ددرر آآنن رراا بهھ رروويیش 

بستهھ وو مهھر وو مومم کردد تا ااوو دديیگر نتوااند ملتهھا رراا تا پايیانن آآنن هھھھزاارر سالل گمرااهه ساززدد. بعد اازز آآنن براایی ززمانی کوتاهه آآززاادد گذااشتهھ 

خوااهھھھد شد". 

!
اانقضایی يیک هھھھزاارر سالل 5.

توجهھ کنيید کهھ ددوو ررووزز قيیامت خوااهھھھد بودد. مسيیح بهھ آآنن ددوو چنيین ااشاررهه نموددهه ااست: "اازز اايین تعجب نکنيید ززيیراا ززمانی خوااهھھھد 

آآمد کهھ هھھھمهھ مرددگانن صداایی ااوو رراا خوااهھھھند شنيید وو اازز قبرهھھھایی خودد بيیروونن خوااهھھھند آآمد- نيیکوکارراانن براایی حيیاتت خوااهھھھند برخاست وو 

گناهھھھکارراانن براایی محکوميیت"(يیوحنا28:5وو29). 

کتابب مکاشفهھ نيیز ددوو قيیامت رراا تصديیق می کند: "ااما بقيیهھ مرددگانن تا پايیانن آآنن هھھھزاارر سالل ززندهه نشدند. اايین ااووليین ررستاخيیز 

ااست. متباررکک وو مقدسس ااست کسی کهھ ددرر ررستاخيیز ااوولل سهھمی دداارردد مرگگ ددوومم بر آآنانن قدررتت نداارردد بلکهھ آآنهھا کاهھھھنانن خداا وو مسيیح 

خوااهھھھند بودد وو تا يیک هھھھزاارر سالل با ااوو حکومت خوااهھھھند کردد"(مکاشفهھ5:20وو6). 

ددرر اانتهھایی هھھھزاارر سالل مسيیح بهھ ااتفاقق مقدسيین کهھ هھھھمرااهه خودد بهھ آآسمانن برددهه بودد وو ساکن شهھر ااووررشليیم جديید هھھھستند (شهھریی 

کهھ مسيیح ددرر يیوحنا 1:14-3 ووعدهه ددااددهه بودد براايیشانن بساززدد) اازز آآسمانن بهھ اايین ددنيیا ناززلل خوااهھھھد شد. ااوو بارر سومم بهھ ززميین می آآيید تا 

ززميین رراا اازز سر نو بنا کند. 

"ززيیراا اايینک من آآسمانی جديید وو ززميینی جديید خوااهھھھم آآفريید وو چيیزهھھھایی پيیشيین بهھ يیادد نخوااهھھھد آآمد وو بهھ خاططر نخوااهھھھد 

گذشت"(ااشعيیا 17:65). 

!  168



"ااما خداا آآسمانهھایی تاززهه وو ززميینی تاززهه ووعدهه ددااددهه ااست کهھ ددرر آآنهھا نيیکی مطلق مستقر خوااهھھھد بودد وو ما ددرر اانتظارر اايینهھا هھھھستيیم. 

پس اایی ددووستانن من٬، چونن ددرر اانتظارر آآنن ررووزز هھھھستيید نهھايیت کوشش خودد رراا بنمائيید کهھ خداا شما رراا ددرر آآنن ررووزز با ررفتارریی صلح 

جويیانهھ وو پاکک وو بی عيیب بيیايید"(ددوومم پطرسس 13:3وو14). 

ددرر آآنن موقع شريیراانن اازز قيیامت ددوومم بر می خيیزند وو شيیطانن اازز بند خودد خالصص شدهه آآخريین کوشش خودد رراا بر عليیهھ خدااووند وو 

حکومت عاددالنهھ ااوو شرووعع می کند: "هھھھميین کهھ اايین هھھھزاارر سالل بهھ پايیانن برسد شيیطانن اازز ززنداانن خودد آآززاادد خوااهھھھد شد وو براایی فريیب 

ددااددنن مللی کهھ ددرر چهھارر گوشهھ ززميین ااند بيیروونن خوااهھھھد ررفت. ااوو٬، جوجج وو مجوجج رراا کهھ مانند شن هھھھایی ددرريیا بيیشماررند براایی جنگ جمع 

می کند. آآنهھا ددرر پهھنهھ ززميین پخش شدند وو ااررددوویی مقدسيین وو شهھر محبوبب ااوو رراا محاصرهه کرددند. ااما اازز آآسمانن آآتش بارريید وو آآنانن رراا 

نابودد ساخت. اابليیس کهھ آآنانن رراا فريیب می دداادد خودد بهھ ددااخل ددرريیاچهھ آآتش وو گوگردد جايیی کهھ حيیواانن وو پيیامبر ددررووغيین بوددند اافکندهه شد. 

آآنهھا شب وو ررووزز وو تا اابد عذاابب وو شکنجهھ خوااهھھھند دديید" (مکاشفهھ 10-7:20). 

حاال نبوتت مسيیح نسبت بهھ حليیمانن اانجامم می گيیردد کهھ فرمودد: "خوشا بهھ حالل فرووتنانن٬، ززيیراا اايیشانن مالک جهھانن خوااهھھھند 

شد(متی 5:5). آآتشهھایی جهھنم کهھ اايین هھھھمهھ ررااجع بهھ آآنن گفتهھ شدهه شيیطانن وو شرااررتت وو شريیراانن رراا نابودد خوااهھھھد کردد وو ددرر ضمن ددنيیا 

رراا پاکک کرددهه مسکن عاددالنن رراا تا ااددوواارر بی اانتهھایی اابديیت بنا خوااهھھھند کردد. نقشهھ ااصلی پرووررددگارر ددرر آآفريینش جهھانن باططل نخوااهھھھد 

شد. منظورر آآفريیدنن جهھانن بديین قراارر ااست: "آآنگاهه آآسمانی تاززهه وو ززميینی تاززهه دديیدمم ززيیراا آآنن آآسمانن وو ززميین نخستيین ناپديید شدند وو 

دديیگر ددرريیايیی ووجودد ندااشت. شهھر مقدسس يیعنی ااووررشليیم تاززهه رراا دديیدمم کهھ اازز آآسمانن اازز جانب خداا مانند عرووسی کهھ براایی شوهھھھرشش 

آآررااستهھ وو آآماددهه شدهه باشد بهھ ززيیر می آآمد. اازز تخت صداایی بلندیی شنيیدمم کهھ می گفت: ااکنونن خانهھ خداا ددرر ميیانن آآددميیانن ااست وو ااوو ددرر 

بيین آآنانن ساکن خوااهھھھد شد. آآنانن قومم ااوو وو ااوو خداایی آآنانن خوااهھھھد بودد. ااوو هھھھر ااشکی رراا اازز چشمانن آآنهھا پاکک خوااهھھھد کردد. دديیگر اازز مرگگ 

وو غم وو گريیهھ وو ددرردد وو ررنج خبریی نخوااهھھھد بودد٬، ززيیراا چيیزهھھھایی کهھنهھ ددرر گذشتهھ ااست(مکاشفهھ4-1:21)". 

ووقتی کهھ ااشخاصص مؤمن اايین ووعدهه هھھھا رراا می خواانند وو اايین مناظظر رراا با چشم اايیمانن می بيینند ددلشانن می خوااهھھھد ددعا کنند: "اایی 

خدااوونداا بيیا وو خانوااددهه منکسر شدهه بشریی رراا مجددداا متحد گردداانن. محبوبانن خودد رراا اازز دديیارر ااموااتت برگردداانن وو ررووززیی رراا کهھ مرگگ ددرر 

ظظفر بلعيیدهه شودد تعجيیل نما. ررووززیی رراا ززووددتر فراا ررسانن کهھ فرمانن االهھی اازز تخت ررحمت صاددرر شودد: من اايیشانن رراا اازز ددووززخخ ررهھھھايیی 

خوااهھھھم دداادد وو اايیشانن رراا اازز مرگگ نجاتت خوااهھھھم بخشيید. اایی مرگگ ضرباتت تو کجاست وو اایی جهھنم هھھھالکت تو کجاست؟ پشيیمانی اازز 

چشمانن من مستورر شدهه ااست"(هھھھوشع14:13). 
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ددرر آآنن هھھھنگامم ميیليیونهھا ددهھھھانن پاکک وو مقدسس سروودد ذذيیل رراا سرخوااهھھھد دداادد: "برهه قربانی شدهه شايیستهھ ااست تا قدررتت وو ثرووتت وو 

حکمت وو تواانائی٬، حرمت وو جاللل وو تمجيید بيیايید. آآنگاهه می شنيیدمم کهھ هھھھمهھ موجوددااتت آآسمانن وو ززميین وو ززيیر ززميین وو ددرريیا وو هھھھر چهھ ددرر 

آآنهھا ااست فريیادد می کرددند: ستايیش وو عزتت٬، جاللل وو قدررتت٬، اازز آآنن کسی بادد کهھ برتخت می نشيیند وو تا بهھ اابد اازز آآنن برهه 

بادد"(مکاشفهھ12:5وو13). 

خواانندهه گراامی باشد کهھ هھھھزاارر سالل بعد٬، آآرریی٬، ددوو هھھھزاارر سالل بعد ددرر نتيیجهھ تصميیمی کهھ اامرووزز ميیگيیردد ساکن آآنن شهھریی شويید 

کهھ ساززندهه وو معمارر آآنن خدااست(مالحظهھ کنيید عبراانيیانن10:11). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو يیکم 

!
جمالتت صحيیح ذذيیل رراا نشانن (*) بگذاارريید؟ 1.

االف- شريیراانن اازز عاددالنن فقط ددرر ررووزز خدااووند جداا خوااهھھھند شد. (  ) 

بب- يیک نتيیجهھ فراا ررسيیدنن ررووزز آآخر اايین ااست کهھ عداالت ددررددنيیا حکمفرما می گردددد وو شرااررتت وو گناهه وو مرگگ اازز بيین خوااهھھھند 

ررفت 

 (  ) 

جج- آآمدنن ثانویی مسيیح سریی وو بطورر پنهھانی ددرر گوشهھ اایی خوااهھھھد بودد (  ) 

دد- ددرر ررووزز برخاستن مسيیح اازز مرگگ سهھ ررووززهه سرباززاانن رروومی ااططراافف قبرشش مثل مرددهه بر ززميین اافتاددند (  ) 

!
ددرر ررووزز باززگشت مسيیح چهھ ااتفاقق می اافتد؟ 2.

االف- مقدسيین گذشتهھ قيیامم می کنند (  ) 

بب- اايیمانداارراانن هھھھمرااهه مسيیح بهھ آآسمانن رربوددهه می شوند (  ) 

جج- شريیراانن اازز جاللل شوکت مسيیح هھھھالکک می شوند (  ) 

دد- کرهه ززميین اازز مخلوقاتت دديیگریی مملو خوااهھھھند شد (  ) 

!
ددرر اانتهھایی هھھھزاارر سالل چهھ ااتفاقق می اافتد؟ 3.

االف- مسيیح بهھ ااتفاقق مقدسيین مقيیم شهھر ااووررشليیم جديید بهھ ددنيیا ناززلل می شوند (  ) 
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بب- شريیراانن ددرر قيیامت ددوومم قيیامم می کنند (  ) 

جج- شريیراانن ددرر آآتشهھایی جهھنم ووااقعی نابودد می شوند (  ) 

دد- عاددالنن ططبق نقشهھ ااززلی خدااووند ددرر ددنيیایی آآرراامم ساکن خوااهھھھند شد (  ) 

!
!

لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲٢۲
ررووزز آآخر 

!
!
!
!
!
!
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ررووزز آآخر 

!
ددرر هھھھشتم ماهه ااکتبر سالل 68 ميیالددیی قلهھ کوهه ووززوويیوسس ددرر اايیتاليیا منفجر شدهه ميیليیونهھا تن خاکستر وو گدااززهه بر رروویی شهھر 

پمپئی رراا ددرر جایی خودد خشک کرددهه وو ااجساددشانن رراا با مواادد مذاابب آآتش فشانن پوشانيید کهھ تا بهھ اامرووزز بهھ هھھھمانن ووضع باقی ماندهه 

ااند. خاکستر تمامی نوااحی کوهه رراا تا چنديین کيیلومتریی پر کردد. خودد شهھر وو کليیهھ ساکنانش ددرر ززيیر گدااززهه هھھھایی آآتشفشانی ماندند وو 

ددرر ووااقع مثل آآنن بودد کهھ ددرر ووررقهھ اایی اازز مومم پيیچاندهه شدهه باشند براایی ااهھھھالی پمپئی ددرر آآنن ررووزز بحراانی ززمانن متوقف شد. اامرووزز کهھ 

نزدديیک ددوو هھھھزاارر سالل اازز آآنن تارريیخ ميیگذاارردد٬، ااگر ااکتشافاتت باستانن شناسانن رراا مشاهھھھدهه کنيید کاررهھھھايیی رراا کهھ مرددمم ددرر آآنن ررووزز ددرر 

پمپئی می کرددند خوااهھھھيید دديید. براایی مرددمانن پمپئی ووااقعا ررووزز آآخر فراا ررسيیدهه بودد. 

!
اانتهھایی ززمانن 1.

ددرر آآتيیهھ خيیلی نزدديیک ررووزز آآخر براایی مرددمم تمامم ددنيیا فراا خوااهھھھد ررسيید ززيیراا کهھ ررووزز قيیامت يیا ررووزز حسابب خوااهھھھد آآمد. پس اازز 

آآنن٬، ووقت وو ررووزز شمارریی دديیگر ووجودد نخوااهھھھد ددااشت. کالمم خدااووند٬، اايین ززمانن رراا چنيین توضيیح می ددهھھھد: "آآنگاهه دديیدمم آآنن فرشتهھ اایی کهھ 

بهھ رروویی ددرريیا وو خشکی اايیستاددهه بودد ددست ررااست خودد رراا بهھ سویی آآسمانن بلند کردد وو بهھ آآنن کس کهھ تا بهھ اابد ززندهه ااست وو آآسمانن وو 

ززميین وو ددرريیا وو هھھھرچهھ ددرر آآنهھاست آآفريید سوگند يیادد کرددهه گفت: دديیگر تاخيیریی نخوااهھھھد شد. بلکهھ ددرر آآنن ررووززهھھھايیی کهھ فرشتهھ هھھھفتم 

شيیپورر خودد رراا بهھ صداا ددرر می آآوورردد نقشهھ هھھھایی مخفی خداا اانجامم خوااهھھھد شد هھھھمانطورر کهھ بهھ بندگانن خودد پيیامبراانن ووعدهه ددااددهه 

بودد"(مکاشفهھ5:10وو6). 

اانديیشهھ آآنن ررووزز خيیلی تهھيیيیج کنندهه ااست. خدااووند عالم نسبت بهھ نوعع بشر بی ااندااززهه صبورر بوددهه وولی ررووززیی رراا مقررر نموددهه 

ااست تا رربع مسکونن رراا ددااوورریی کند ززيیراا کهھ شرااررتت مرددمم ممالک بهھ حد ااعالیی خودد خوااهھھھد ررسيید. نبی اازز خدااووند ووحی گرفتهھ ددرر 

مورردد آآنن ررووزز چنيین می گويید: "ملتهھا خشمگيین شدند. ررووزز خشم تو ررسيیدهه ااست. ااکنونن ززمانن ددااوورریی مرددگانن ااست. ااکنونن ززمانن 

پاددااشش گرفتن خاددمانن تو يیعنی پيیامبراانن وو مقدسيین تو می باشد٬، کسانی کهھ اازز تو خوفف ددااررند چهھ کوچک وو چهھ بزررگگ. ززمانن آآنن 

ررسيیدهه ااست کهھ کسانيیکهھ ززميین رراا تباهه می ساززند اازز بيین ببریی"(مکاشفهھ18:11). 
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ددرر قرنن ااتم مرددمم ددنيیا رراا فاسد گردداانيیدهه ااند. اانسانن فضا وو ددرريیا وو بيیابانهھایی خودد رراا با کثافتهھایی تمدنن خودد  پر وو با اافکارر 

شريیر خودد آآلوددهه گردداانيیدهه ااست. گناهه وو نفرتت وو جنگ وو جنايیت ررووااجج بی سابقهھ اایی يیافتهھ ااست. ووقت آآنن ررسيیدهه ااست کهھ خدااووند 

حکم نهھايیی خودد رراا نسبت بهھ ااهھھھالی جهھانن صاددرر کند: "بگذاارر آآنن خطا کارر بهھ خطاهھھھایی خودد وو آآنن مردد فاسد بهھ ااعمالل شريیر خودد 

اادداامهھ ددهھھھد وو آآنن مردد نيیکو نيیز ااعمالل نيیکویی خودد وو آآنن مردد پاکک ززندگی پاکک خودد رراا اادداامهھ ددهھھھد. عيیسی می گويید: آآرریی٬، من بهھ ززووددیی 

می آآيیم وو براایی هھھھر کس ططبق ااعمالش پاددااشی با خودد خوااهھھھم آآوورردد"(مکاشفهھ 11:22وو12). 

آآنکهھ براایی عصيیانن ما شفاعت می نمودد بهھ ززووددیی رردداایی ددررووغيین رراا کندهه ززررهه اانتقامم رراا ددرر بر کرددهه ددااوورريیهھایی خداایی توهھھھيین 

شدهه رراا نصيیب سرکشانن خوااهھھھد گردداانيید. ددرر آآنن ووقت هھھھفت بالیی آآخر هھھھالکک کنندهه بر گناهھھھکارراانن رريیختهھ خوااهھھھد شد. بعضيیهھا بالهھھھایی 

مذکورر رراا چونن عالئم باززگشت مسيیح خوااهھھھند دداانست. دديیگراانن خداا رراا کفرگويیانن ددرر خوااهھھھند گذشت. وولی ددررست قبل اازز برووزز 

بدبختی هھھھایی مذکورر مژددهه اایی بهھ قراارر ززيیر بهھ تمامم ددنيیا خوااهھھھد ررسيید: "آآنگاهه ددرر ووسط آآسمانن فرشتهھ دديیگریی رراا ددرر حالل پروواازز دديیدمم 

کهھ يیک مژددهه جاوودداانی بهھ ززميینيیانن وو بهھ هھھھمهھ ملل وو قبايیل وو ززبانهھا وو اامتهھا ميیرسانيید. ااوو با صداايیی بلند فريیادد ميیزدد: اازز خداا بترسيید وو ااوو 

رراا حمد گوئيید ززيیراا کهھ ساعت ددااوورریی ااوو آآمدهه ااست. ااوو رراا کهھ آآسمانن وو ززميین وو ددرريیا وو چشمهھ هھھھا رراا آآفريید پرستش 

نمائيید"(مکاشفهھ6:14وو7). 

ااووال توجهھ کنيید کهھ خبر فوقق چيیز تاززهه اایی نيیست بلکهھ مژددهه اایی اازز اانجيیل جاوودداانی می باشد. ددستورريیست کهھ اازز خلقت جهھانن 

صاددرر شدهه يیعنی ددستورر سجدهه کرددنن آآفريینندهه آآسمانن وو ززميین. مژددهه فوقق بايید بهھ ساکنانن ززميین اازز هھھھر اامت وو قبيیلهھ وو ززبانن وو قومم 

ددااددهه شودد وو علت اايین کهھ ااهھھھميیت ززيیاددیی دداارردد اايین ااست کهھ "ساعت ددااوورریی ااوو آآمدهه ااست". گزااررشهھایی جهھانيیانن هھھھم ااکنونن مورردد 

برررسی قراارر گرفتهھ ااند تا بهھ مجردد اايینکهھ کارر تحقيیقاتی بهھ ااتمامم ررسد ددااوورریی ااجراايیی اانجامم گيیردد وو خدااووند عالم ددنيیا رراا اازز هھھھر 

ناررااستی پاکک ساززدد وو ملکوتت اابدیی خودد رراا جهھت اايیمانداارراانن برپا نمايید. 

!
نداایی حق 2.

فراا ررسيیدنن ررووزز ددااوورریی با ددعوتت پرستش خالق تواامم ااست. شخص رراا فورراا بهھ يیادد حکم چهھاررمم می ااندااززدد: "ررووزز هھھھفتميین 

سبت يیهھوهه خداایی توست.... ززيیراا کهھ ددرر شش ررووزز خدااووند آآسمانن وو ززميین وو ددرريیا وو آآنچهھ رراا کهھ ددرر آآنهھاست بساخت". آآرریی مژددهه 

!  175



اانجيیل جاوودداانی توجهھ وو نظر مرددمم رراا بهھ سویی خالق فرااموشش شدهه جهھانن جلب ميیکند تا بهھ يیادد آآووررند کهھ ااووست آآفريینندهه. جهھانيیانن 

ساززندهه خودد رراا فرااموشش کرددهه ااند ززيیراا کهھ ااحکامم وویی رراا فرااموشش نموددهه ااند. اايین گونهھ ااشخاصص چنيین تشريیح می شوند: "آآنانن 

حقيیقت خداا رراا بهھ ددررووغغ تبديیل کرددند وو آآفريیدهه هھھھایی خداا رراا بهھ عوضض خودد آآفريیدگارر پرسيیدند- آآفريیدگارریی کهھ تا اابد شايیستهھ ستايیش 

ااست"(ررووميیانن25:1). 

ااشخاصص نامم برددهه مثل علما وو پيیروواانن مکتب تکامل٬، مخلوقق رراا بر خالق ترجيیح می ددهھھھند. نامبرددگانن مدعی هھھھستند کهھ اانسانن 

اازز تک يیاختهھ اایی بوجودد آآمدهه ااست کهھ کم کم تکامل پيیداا کرددهه بهھ ررشد وو تکامل کنونی ررسيیدهه ااست. ددرر اايین ررااهه خالق اازز فکرشانن 

ددوورر شدهه ااست. ااگر يیاددگارریی خالق رراا اازز ددست ندااددهه بوددند مرتکب اايین خطا نمی شدند. براایی جلوگيیریی اازز اايین خطر بودد کهھ خالق 

اامر فرمودد "ررووزز سبت رراا يیادد کن". ددرر اايین ررووززهھھھایی آآخر ددنيیا مرددمم مجددداا بهھ پرستش خالق ددعوتت می شوند. 

دداانيیالل نبی ددررباررهه مؤسسهھ اایی کهھ ااددعایی تغيیيیر ددااددنن حکم خداا رراا ميیکند پيیش گويیی نموددهه ااست: "وو سخنانن بهھ ضد حضرتت 

ااعلی خوااهھھھد گفت وو مقدسانن حضرتت ااعلی رراا ذذليیل خوااهھھھد ساخت وو قصد تبديیل نموددنن ززمانهھا وو شراايیع خوااهھھھد نمودد وو اايیشانن تا 

ززمانی وو ددوو ززمانن وو نصف ززمانن بهھ ددست ااوو تسليیم خوااهھھھند شد"(دداانيیالل25:7). 

ددرر پيیش گويیی هھھھایی اانبيیا اازز اايین گونهھ مؤسسهھ اایی کهھ ددرر تغيیيیر اافکارر مرددمم وو ططرزز پرستش آآنانن کوشش می کنند سخن ررااندهه 

شدهه ااست کهھ ططی آآنن عالمتی بر عالميیانن گذااشتهھ خوااهھھھد شد تا هھھھر کهھ ددستوررااتت آآنهھا رراا پيیروویی نکند خريید وو فرووشش نتوااند کردد. "وو 

هھھھيیچ کس ااجاززهه خريید وو فرووشش ندااشت مگر آآنن کهھ عالمت حيیواانن رراا خوااهه ااسم وو خوااهه عددد بر خودد ددااشتهھ باشد"(مکاشفهھ 17:12). 

مؤسسهھ مذکورر تحت عنواانن "بابل" اايیمانداارراانن رراا تهھديید می نمايید: "آآنگاهه فرشتهھ دديیگر يیعنی فرشتهھ ددوومم ظظاهھھھر گشت وو فريیادد 

برآآوورردد: بابل بزررگگ- آآنن ززنی کهھ تمامم ملتهھا رراا مجبورر کرددهه ااست اازز شراابب شهھوتت وو ززناکارریی ااوو بنوشند- منهھدمم 

شد" (مکاشفهھ8:14). 

ااصطالحاتت باال هھھھمهھ معنویی می باشند. ببيینيیم "بابل" وو "شراابب شهھوتت وو ززناکارریی ااوو" چهھ معانی ددااررند. هھھھنگامم خراابی برجج 

بابل ااسم  شهھر کهھ مظهھر آآميیختگی ززبانن وو اادديیانن گردديیدهه بودد وو خودد عقايید بت پرستی ددرر براابر خدااپرستی نشانن ميیدهھھھد. "بابل" 

ااختالططی ااست اازز کذبب وو حقيیقت اازز فالسفهھ گوناگونن براایی تثبيیت ااجراایی فرمانهھایی ناددررست. "شراابب شهھوتت وو ززنا کارریی" بابل 

تعليیماتت ناددررست آآنن مجموعهھ می باشد. بت پرستی٬، ددعا کرددنن بهھ حضرتهھایی مرددهه٬، مکالمهھ با مرددگانن٬، غيیب گويیی هھھھایی ددررووغی٬، 

ررووزز مقدسس ساختگی وو غيیرهه هھھھمهھ بر خالفف حق می باشند. اايین مؤسسهھ کهھ "بابل" خوااندهه می شودد فرمانهھایی خودد رراا بر جميیع 
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ساکنانن جهھانن تحميیل می کند وو هھھھنگامی کهھ هھھھفت بالیی آآخر بر سر جهھانيیانن رريیختهھ می شوند٬، اايیمانن دداارراانن رراا مقصر آآنن معرفی 

کرددهه وو ررووزز قيیل عامم عاددالنن رراا ااعالنن خوااهھھھند نمودد. اايین عمل مسبب برووزز آآخريین جنگ بزررگگ ددنيیا می باشد. جنگ مذکورر بهھ 

خاططر قضيیهھ حق وو ناحق ااست. ططرفيین خداا وو شيیطانن٬، اايیمانداارراانن وو بی اايیمانانن خوااهھھھند بودد وو معرووفف ااست بهھ جنگ حاررمجدوونن. 

ددرر نبوتت چنيین توضيیح می شودد: "اايین ااررووااحح شيیاططيینی هھھھستند کهھ قدررتت اانجامم معجزااتت نيیز ددااررند. آآنهھا بهھ سر تا سر جهھانن می ررووند 

تا پاددشاهھھھانن تمامم جهھانن رراا براایی نبردد ررووزز بزررگگ خداایی قاددرر مطلق جمع کنند.... پس شيیاططيین٬، پاددشاهھھھانن رراا جايیی کهھ بهھ عبراانی 

"حاررمجدوونن" خوااندهه می شودد جمع کرددند" (مکاشفهھ14:16وو16). 

نبی نهھ فقط لشکريیانن شريیراانن بلکهھ ااررتش معنویی پرووررددگارر رراا نيیز توضيیح ددااددهه ااست: "لشگريیانن آآسمانن کهھ سواارر بر ااسبهھایی 

سفيید وو ملبس بهھ لباسهھایی کتانن پاکک وو ددررخشانن بوددند بهھ ددنبالل ااوو می ررفتند.... بر لباسس وو رراانن ااوو عنواانن شاهه شاهھھھانن وو خدااووند خداايیانن 

مرقومم شدهه بودد" (مکاشفهھ 14:19وو16). 

!
باززگشت مسيیح 3.

آآنن کهھ خودد رراا "پسر اانسانن" ناميید با اارراابهھ هھھھایی آآتشيین وو بهھ ااتفاقق مالئکهھ مجلل آآسمانن پيیش رروویی خوااهھھھد نمودد. بهھ جایی 

خاررهھھھا تاجی ززرريین بر سر خوااهھھھد ددااشت وو ددرر ددستش ددااسی تيیز خوااهھھھد گرفت کهھ سمبل محصوليیست کهھ بايید ددرروو کند. ددرر آآنن موقع 

گندمم رراا بهھ ااصطالحح ددرر اانباررهھھھا ذذخيیرهه خوااهھھھد کردد وو کرکاسس رراا بهھ آآتش خوااهھھھد سپردد. نبی مقصودد اازز آآمدنش رراا چنيین بيیانن می کند: 

"خنوخخ کهھ نسل هھھھفتم بعد اازز آآددمم بودد پيیشگوئی کرددهه گفت: ببيینيید٬، خدااووند با ددهه هھھھا هھھھزاارر نفر اازز مقدسيین خودد می آآيید تا بر هھھھمهھ آآددميیانن 

ددااوورریی کند وو اانسانهھایی شريیریی رراا کهھ اازز رروویی شرااررتت٬، ددست بهھ ااعمالل شريیراانهھ ززددهه ااند وو هھھھمهھ سخنانن سختی کهھ گناهه کارراانن خداا 

ناشناسس بر ضد خداا گفتهھ ااند محکومم ساززدد"(يیهھودداا14وو15). 

ددرر حيین باززگشت مسيیح ووعدهه اایی کهھ بهھ شاگردداانش ددااددهه بودد بهھ حقيیقت می پيیونددد: "ددلهھایی شما مضطربب نشودد. بهھ خداا توکل 

نمائيید٬، بهھ من نيیز اايیمانن ددااشتهھ باشيید. ددرر خانهھ پدرر من منزلل هھھھایی بسيیارریی هھھھست. ااگر چنيین نبودد٬، بهھ شما می گفتم من ميیروومم تا مکانی 

براایی شما آآماددهه ساززمم پس اازز اايینکهھ ررفتم وو مکانی براایی شما آآماددهه ساختم ددووباررهه می آآيیم وو شما رراا پيیش خودد می برمم تا جائيیکهھ من 

هھھھستم شما نيیز باشيید"(يیوحنا3-1:14). 
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فرشتگانی کهھ براایی هھھھمرااهھھھی ااوو آآمدهه بوددند ااضافهھ کرددهه گفتند: "اایی مرددمانن جليیلی٬، چراا اايینجا اايیستاددهه اايید وو بهھ آآسمانن نگاهه می 

کنيید؟ هھھھميین عيیسی کهھ اازز پيیش شما بهھ آآسمانن باال برددهه شد٬، هھھھمانن ططورریی کهھ باال ررفت وو شما دديیديید٬، ددووباررهه بهھ هھھھميین ططريیق بازز خوااهھھھد 

گشت"(کاررهھھھایی ررسوالنن11:1). 

براایی اايیمانداارراانن اايین ووعدهه ااررززشش بسيیارر دداارردد. فرشتهھ گفت: "هھھھميین عيیسی" بازز خوااهھھھد آآمد يیعنی هھھھميین عيیسی کهھ مريیضانن 

رراا شفا می دداادد٬، هھھھميین عيیسی کهھ چشمانن کورراانن رراا بازز ميیکردد٬، هھھھميین عيیسی کهھ مرددگانن رراا اازز مزااررهھھھایی خاکی خودد صداا می کردد٬، 

هھھھميین عيیسی بازز خوااهھھھد آآمد وو ددرر آآنن هھھھنگامم مالحظهھ کنيید چهھ ااتفاقق می اافتد: "ددرر هھھھمانن موقع کهھ فريیادد فرمانن االهھی وو صداایی ررئيیس 

فرشتگانن وو بانگ شيیپورر شنيیدهه می شودد خودد خدااووند اازز آآسمانن بهھ ززيیر خوااهھھھد آآمد وو ااوولل کسانی کهھ ددرر اايیمانن بهھ مسيیح مرددهه ااند 

خوااهھھھند برخاست وو سپس آآنن کسانی کهھ اازز ميیانن ما ززندهه می مانند هھھھمرااهه با آآنهھا ددرر اابرهھھھا باال برددهه خوااهھھھند شد تا ددرر فضا با خدااووند 

مالقاتت نمايیند وو بهھ اايین ترتيیب ما هھھھميیشهھ با خدااووند خوااهھھھيیم بودد. پس شما بايید يیکديیگر رراا با اايین کلماتت تشويیق کنيید"(ااوولل 

تسالونيیکيیانن18-16:4). 

پولس ررسولل قيیامت خواابيیدگانن رراا بيیشتر توضيیح می ددهھھھد: "گوشش ددهھھھيید تا ررااززیی رراا براایی شما فاشش ساززمم. هھھھمهھ ما نخوااهھھھيیم 

مردد بلکهھ ددرر يیک لحظهھ با يیک چشم بهھ هھھھم ززددنن بهھ محض آآنکهھ صداایی شيیپورر آآخر شنيیدهه شودد تغيیيیر خوااهھھھيیم يیافت ززيیراا شيیپورر بهھ 

صداا ددرر می آآيید وو مرددگانن براایی حيیاتت فنا ناپذيیر ززندهه می شوند وو ما نيیز تغيیيیر خوااهھھھيیم يیافت"(ااوولل قرننيیانن 51:15وو52). 

براایی آآمرززيیدهه شدگانن مرگگ ووااهھھھمهھ اایی نداارردد. براایی آآنانن مرگگ چونن خواابی ااست کهھ ددرر ررووزز قيیامت اازز آآنن بيیداارر می شوند. 

کسانی کهھ ددرر شکنجهھ ددرردد وو محنت جانن سپرددند ددرر لحظهھ اایی تغيیيیر يیافتهھ دداارراایی بدنهھایی کامل خوااهھھھند شد کهھ دديیگر فسادد رراا نبيینند. 

صحت اابدیی نصيیبشانن خوااهھھھد گردديید وو دديیگر ددرردد وو بيیمارریی بهھ آآنانن رروویی نخوااهھھھد نمودد. آآرریی هھھھميین عيیسی خوااهھھھد آآمد وو منتظريینش 

رراا خوشحالل خوااهھھھد کردد. وولی آآنن ررووزز براایی کسانی کهھ ااوو رراا رردد کرددند وو بر عليیهھ ااوو کارر کرددند ررووزز ترسناکی خوااهھھھد بودد: "ززيیراا 

اايینک خدااووند با آآتش خوااهھھھد آآمد وو اارراابهھ هھھھایی ااوو مثل گرددبادد تا غضب خودد رراا با شدتت وو سرززنش خويیشراا با شعلهھ آآتش بهھ اانجامم 

ررساند. ززيیراا خدااووند با آآتش وو شمشيیر خودد بر تمامی بشر ددااوورریی خوااهھھھد نمودد وو مقتوالنن خدااووند بسيیارر خوااهھھھند 

بودد"(ااشعيیا15:66وو16). 
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پس اازز اايین ااعالميیهھ توجهھ کنيید چهھ ااضافهھ می کند: "وو خدااووند می گويید آآنانی کهھ اازز عقب يیک نفر کهھ ددرر ووسط باشد خويیشتن 

رراا ددرر باغهھا تقديیس وو تطهھيیر می نمايیند وو گوشت خوکک وو ررجاساتت وو گوشت موشش می خوررند وو با هھھھم تلف خوااهھھھند 

شد" (ااشعيیا17:66). 

ددرر آآنن ررووزز فقط پاکدالنن وو پاکک ددستانن يیعنی جويیندگانن حقيیقت وو ااحتراازز کنندگانن اازز نجاساتت (اازز قبيیل خوکک وو موشش) پابرجا 

خوااهھھھند ماند. ددوولت وو شوکت ددرر آآنن ررووزز بهھ کسی کمکی نخوااهھھھد کردد. 

ررووزز قيیامت حوااددثث ددرر گوشهھ وو کنارر ددنيیا ررخخ نخوااهھھھند دداادد بلکهھ هھھھمهھ جهھانيیانن شاهھھھداانن آآنن ووقايیع می شوند حتی کورر ماددررززاادد 

جاللل آآنن ررووزز رراا با چشم خودد خوااهھھھد دديید: "ببيین ااوو با اابرهھھھا می آآيید. هھھھمهھ وو اازز جملهھ آآنن کسانی کهھ بهھ ااوو نيیزهه ززددند ااوو رراا خوااهھھھند دديید 

وو هھھھمهھ ااقواامم جهھانن بهھ خاططر ااوو سوگواارریی خوااهھھھند کردد. آآرریی٬، چنيین خوااهھھھد شد. آآميین .... آآسمانن مانند ططومارر ددررهھھھم پيیچيیدهه اایی ناپديید 

شد وو هھھھمهھ کوهه هھھھا وو جزيیرهه هھھھا اازز جایی خودد منتقل شدند٬، وو پاددشاهھھھانن وو فرمانروواايیانن ززميین٬، سرلشگراانن وو تواانگراانن٬، ززووررمنداانن وو 

هھھھمهھ اانسانهھا چهھ برددهه وو چهھ آآززاادد خودد رراا ددرر غاررهھھھا وو ددرر ميیانن صخرهه هھھھایی کوهھھھهھا پنهھانن ساختند. وو بهھ کوهه وو کمرهھھھا می گفتند: بهھ 

رروویی ما بيیفتيید وو ما رراا اازز چهھرهه تخت نشيین وو اازز خشم وو غضب برهه پنهھانن کنيید٬، ززيیراا ررووزز عظيیم خشم آآنهھا ررسيیدهه ااست٬، کهھ می توااند 

آآنن ررووزز رراا تحمل کند؟(مکاشفهھ7:1 وو 17-14:6). 

!
نتيیجهھ آآنن ررووزز بر متخلفيین 4.

ظظهھورر ثانویی برهه خداا کهھ گناهه جهھانن رراا بر ميیداارردد براایی اايیمانداارراانن ررووزز خوشايیندیی ااست وولی براایی کسانيیکهھ گفتند: "ما نمی 

خوااهھھھيیم اايین مردد بر ما حکومت کند"(لوقا 14:19) ددرر آآنن ررووزز ددلهھرهه وو ااضطراابب دديیگریی ووجودد خوااهھھھد ددااشت ززيیراا کهھ "ررووزز عظيیم 

خشم آآنهھا ررسيیدهه ااست٬، کی می توااند آآنن ررووزز رراا تحمل کند؟" 

دداانيیالل نبی آآنن ررووزز مصيیبت بارر رراا چنيین بيیانن می کند: "وو ددرر آآنن ززمانن ميیکائيیل ااميیر عظيیمی کهھ براایی پسراانن قومم تو اايیستاددهه 

ااست خوااهھھھد برخاست وو چنانن ززمانن تنگی خوااهھھھد شد کهھ اازز ووقتيیکهھ اامتی بوجودد آآمدهه ااست تا اامرووزز نبوددهه وو ددرر آآنن ززمانن هھھھر يیک اازز 

قومم تو کهھ ددرر ددفتر مکتوبب يیافت شودد ررستگارر خوااهھھھد شد. وو بسيیارریی اازز آآنانی کهھ ددرر خاکک ززميین خواابيیدهه ااند بيیداارر خوااهھھھند شد ااما 

اايینانن بهھ جهھت حيیاتت جاوودداانی وو آآنانن بهھ جهھت خجالت وو حقاررتت جاوودداانی"(دداانيیالل1:12وو2). 
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فرقق بيین ددوو گرووهه رراا مالحظهھ کنيید. يیک عدهه سرهھھھايیشانن رراا باال گرفتهھ با شاددمانی ااقراارر می کنند "اايین خداایی ماست کهھ منتظر 

ااوو بوددهه اايیم وو ما رراا نجاتت خوااهھھھد دداادد. اايین خدااووند ااست کهھ منتظر ااوو بوددهه اايیم پس اازز نجاتت ااوو مسروورر وو شاددمانن خوااهھھھيیم 

شد"(ااشعيیا9:25). ددرر صوررتی کهھ عدهه ددوومم بهھ صخرهه هھھھا وو کوهه هھھھا االتماسس کرددهه می گويیند: "بهھ رروویی ما بيیفتيید وو ما رراا اازز چهھرهه 

تخت نشيین وو اازز خشم وو غضب برهه پنهھانن کنيید"(مکاشفهھ 16:6). 

!
حق وو ناحق 5.

کسانی کهھ حق رراا خواارر شمرددهه آآنن رراا ددووست ندااشتند فريیب می خوررددند: "اازز اايین جهھت خداا آآنهھا رراا گرفتارر نيیروویی گمرااهه کنندهه 

خوااهھھھد کردد وو اايین نيیروو ططورریی ددرر آآنهھا عمل می کند کهھ آآنچهھ ددررووغغ ااست باوورر کنند وو ددرر نتيیجهھ هھھھمهھ آآنانی کهھ بهھ حقيیقت اايیمانن نيیاووررددهه 

ااند وو اازز گناهه لذتت برددهه ااند محکومم خوااهھھھند شد"(ددوومم تسالونيیکيیانن11:2وو12). 

علت فريیب خوررددنشانن اايین ااست کهھ حق رراا ددووست ندااشتهھ ااند. ررسولل اايین حقيیقت رراا تاکيید ميیکند: "وو هھھھر نوعع شرااررتی کهھ 

براایی محکوميین بهھ هھھھالکت فريیبندهه ااست هھھھمرااهه خوااهھھھد بودد٬، چونن آآنهھا عشق بهھ حقيیقت رراا کهھ ميیتوااند آآنانن رراا نجاتت بخشد قبولل 

نکرددند"(ددوومم تسالونيیکيیانن10:2). وو ااضافهھ می کند کهھ آآنانی کهھ حقيیقت رراا ددووست ندااشتند چطورر هھھھالکک ميیشوند: "آآنگاهه مظهھر 

شرااررتت ظظهھورر خوااهھھھد کردد وو عيیسی خدااووند با نفس ددهھھھانن خودد ااوو رراا خوااهھھھد کشت وو با ظظهھورر پرشکوهه خودد ااوو رراا نابودد خوااهھھھد 

کردد"(ددوومم تسالونيیکيیانن 8:2). 

ددنيیایی اامرووززهه مانند کشتی بزررگی ااست کهھ اازز توفانن شديید عبورر می کند. شخص مؤمن باکی نداارردد ززيیراا کهھ ناخداایی تجربهھ 

دديیدهه اایی دداارردد کهھ ررااهه رراا می ددااند وو بر هھھھمهھ مسلط می باشد. عصر يیک ررووزز کهھ عيیسی مرددمم رراا تعليیم می دداادد وو بيیمارراانن رراا شفا می دد 

اادد شاگردداانن خودد رراا گفت کشتی رراا سواارر شوند وو بهھ ساحل دديیگر ددرريیاچهھ برووند تا ااسترااحت کنند. خودد تصميیم ددااشت باالیی کوهه 

ررفتهھ وو بهھ تنهھايیی ددعا کند. آآفتابب غرووبب کردد وو ساعتهھا گذشت. نيیمهھ شب بهھ جايیی نرسيیدهه بوددند وو توفانی بلند شد وو 

کوششهھايیشانن بهھ هھھھدرر ررفت. ناگهھانن ددرر ميیانن ااموااجج تارريیک ااستاددشانن رراا دديیدند کهھ رروویی آآبب رروواانهھ ااست وو بهھ سویی آآنانن می آآيید. 

نخست بهھ خيیالل اايینکهھ ررووحح ااست ترسيیدند وولی چونن نزدديیک شد عيیسی گفت: "ددلل قویی دداارريید٬، من هھھھستم٬، نترسيید"(متی 27:14). 
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پطرسس حاضر جواابب فورریی گفت "اایی خدااووند ااگر تو هھھھستی بهھ من ددستورر بدهه تا من هھھھم بر رروویی آآبب نزدد تو بيیايیم". عيیسی فرمودد٬، 

"بيیا". 

پطرسس اازز قايیق پائيین آآمد وو بر رروویی آآبب بهھ ططرفف عيیسی ررااهه اافتادد. بهھ مجردد اايین کهھ متکبراانهھ بهھ ططرفف يیارراانش برگشتهھ 

نگريیست ااموااجج سهھمگيین رراا دديید وو ددرر آآبب فروو ررفت. فريیادد ززدد: "خدااوونداا٬، نجاتم بدهه". فورراا مسيیح ددستش رراا گرفتهھ اازز آآبب بيیروونن 

کشيید وو گفت: "اایی کم اايیمانن٬، چراا شک کرددیی؟" 

آآنن ررووززهھھھایی بحراانی کهھ ددرر پيیش هھھھستند با ااموااجج کوهه پيیکر موااجهھ خوااهھھھيیم شد. ددرر آآنن موقع ااحتيیاجج بهھ اايیمانن ررااسخ خوااهھھھيیم 

ددااشت. ددرر آآنن موقع بايید چشمانن خودد رراا بهھ نجاتت ددهھھھندهه خودد بدووززيیم تا غرقق نشويیم. با اايیمانن بايید اايیستاددگی کرددهه بگويیيیم: "اايینک 

اايین خداایی ماست کهھ منتظر ااوو بوددهه اايیم وو ما رراا نجاتت خوااهھھھد دداادد. اايین خدااووند ااست کهھ منتظر ااوو بوددهه اايیم پس اازز نجاتت ااوو مسروورر وو 

شاددمانن خوااهھھھيیم شد"(ااشعيیا 9:25). 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو ددوومم 

!
جمالتی کهھ صحيیح هھھھستند عالمت (*) بگذاارريید: 1.

االف- پس اازز ررووزز آآخر وو ررووزز قيیامت شخص گناهھھھکارر فرصت توبهھ کرددنن رراا خوااهھھھد ددااشت (  ) 

بب- اايیمانداارراانن تمامم ااددوواارر قيیامم کرددهه نجاتت خوااهھھھند يیافت (  ) 

جج- باالخرهه تمامم مرددمم٬، چهھ گناهھھھکارر چهھ صواابب کارر٬، نجاتت خوااهھھھند يیافت (  ) 

ددرر ررووزز آآخر چند گرووهه ووجودد خوااهھھھند ددااشت؟ 2.

االف- يیک گرووهه- يیعنی هھھھمهھ ررستگارر می شوند (  ) 

بب- ددوو گرووهه- عاددالنن وو شريیراانن (  ) 

جج- سهھ گرووهه- کسانی کهھ خيیلی شريیر بوددند هھھھالکک می شوند٬، کسانی کهھ نهھ خيیلی بد بوددند وو نهھ کامال خوبب تنبيیهھ شدهه ااصالحح 

می شوند٬، کسانی کهھ ذذااتا خوبب هھھھستند وو ررستگارر ميیشوند (  ) 

ددليیل اايینکهھ شخص ددرر کداامم گرووهه يیافت ميیشودد بهھ چهھ مربوطط ااست؟ 3.

االف- ااجداادد وو ااططراافيیانن شخص (  ) 

بب- اانتخابب اانفرااددیی خودد شخص (  ) 

جج- ممکلت يیا ززااددگاهه خودد شخص (  ) 

دد- دديین وو مذهھھھب خودد شخص (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!
!

 ٢۲٣۳
قيیامت مرددگانن 

!
!
!
!
!
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قيیامت مرددگانن 

!
هھھھنگامی کهھ يیکی می ميیردد چهھ ااتفاقق می اافتد؟ پنج ددقيیقهھ بعد اازز اايینکهھ آآخريین نفس رراا کشيید بهھ کجا خوااهھھھد ررفت؟ آآيیندهه ااوو اازز 

چهھ قراارر ااست؟ 

برااددرر يیا پدرر يیا ماددرر يیا محبوبب دديیگرمانن رراا کهھ بهھ خاکک سپردديیم چهھ ووضعی خوااهھھھد ددااشت؟ شايید مهھمتر اازز اايین سؤااالتت 

پرسش دديیگریی باشد کهھ آآيیا کسی کهھ می ميیردد بارر دديیگر ززندهه خوااهھھھد شد؟ ززندگيیش اازز چهھ قراارر خوااهھھھد بودد؟ آآيیا ززندگی ااوو ددرر عالم 

ااررووااحح ااست؟ آآيیا اازز اامورر جهھانيیانن ااططالعی دداارردد؟ اازز ددرردد وو ررنج باقی ماندگانن يیا اازز خوشی وو موفقيیت آآنانن با خبر ااست يیا خيیر؟ آآيیا 

ددررگذشتگانن با ززندگانن می تواانند تماسس بگيیرند وو مکالمهھ کنند يیا ددرر اامورر آآنانن مؤثر ووااقع شوند؟ آآيیا هھھھرگز کسی اازز مرددگانن 

برخاستهھ ااست تا ززندگانن رراا اازز ووضع مرددگانن خبر ددهھھھد؟ ددرر پاسخ سؤااالتت فوقق عقيیدهه وو گفتارر بشر بيیهھوددهه ااست ززيیراا کسی جز با 

االهھامم اازز پرووررددگارر دداانا ااططالعی نداارردد وو هھھھرچهھ ددرر آآنن بابب گفتهھ يیا نوشتهھ شدهه تخيیالتت وو ااحادديیث اانسانن فانی می باشد. وولی 

پيیغامهھائی کهھ خداا توسط اانبيیا فرستاددهه ااططالعاتت کافی وو ررووشن براایی اايین مسالهھ می باشد. ددرر اايین ددررسس بهھ کتابب مقدسس ررجوعع می 

کنيیم تا جواابهھایی سؤااالتت فوقق رراا ددرريیابيیم. بنابر اايین موضوعع حيیاتت وو قيیامت رراا اازز ددهھھھندهه حيیاتت بايید پرسش کنيیم. ااشعيیا نبی ووحی 

گرفتهھ می فرمايید: "مرددگانن تو ززندهه خوااهھھھند شد  جسدهھھھایی من خوااهھھھند برخاست. اایی شما کهھ ددرر خاکک ساکن اايید بيیداارر شدهه ترنم نمائيید 

ززيیراا کهھ شبنم تو شبنم نباتاتت ااست وو ززميین مرددگانن خودد رراا بيیروونن خوااهھھھد اافکند"(ااشعيیا19:26). 

دداانيیالل نبی نيیز می فرمايید: "وو بسيیارریی اازز آآنانی کهھ ددرر خاکک ززميین خواابيیدهه ااند بيیداارر خوااهھھھند شد ااما اايینانن بهھ جهھت حيیاتت 

جاوودداانی وو آآنانن بهھ جهھت خجالت وو حقاررتت جاوودداانی"(دداانيیالل2:12). 

اايیمانداارراانن منتظر ررووززیی هھھھستند کهھ گذشتگانن محبوبب خودد رراا با خوشحالی ددووباررهه ااستقبالل کنند. اايیمانداارراانن بهھ گفتارر فرستاددهه 

هھھھایی خدااووند ااعتقادد ددااررند. مژددهه آآنانن قابل ااططميینانن وو ااعتمادد می باشد. علی ررغم آآنانن سرکشانن با ترسس وو ووحشت با ررووزز قيیامت رروو 

بهھ رروو خوااهھھھند شد. 

!
مرگگ بهھ خواابب تشبيیهھ شدهه ااست 1.

!  184



توجهھ کنيید کهھ دداانيیالل نبی بهھ مرددگانن ااشاررهه می گويید: "بسيیارریی اازز آآنانی کهھ ددرر خاکک خواابيیدهه ااند بيیداارر خوااهھھھند شد". شخص 

خواابيیدهه هھھھمانند مدهھھھوشانن ااست. مرددگانن هھھھمچونن خواابيیدگانن ااططالعی اازز ووقايیع ااططراافشانن ندااررند. براایی اايین ااست کهھ ددززدد خانهھ کسی 

رراا ددرر شب ميیزند يیعنی ددرر موقعی کهھ صاحب خانهھ خواابب باشد وو هھھھيیچ چيیزیی نفهھمد. مرددگانن نيیز تا ررووزز قيیامت هھھھيیچ چيیزیی نخوااهھھھند 

فهھميید وو ددرر آآنن ررووزز وو فقط ددرر آآنن ررووزز بيیداارر خوااهھھھند شد تا اازز تازز گی حيیاتت جاوويیداانن وو صحت کامل برخورردداارر شوند.  

شيیطانن بسيیارریی رراا ددرر اايین موضوعع فريیب ددااددهه ااست. مرددمم رراا وواادداارر کرددهه تا خيیالل کنند کهھ مرگی ووجودد نداارردد وو بلکهھ آآغازز 

ززندگی دديیگريیست. 

ااوو گفتهھ ااست کهھ مرگگ ددررووااززهه اایی براایی ررسيیدنن بهھ سطح باالتریی بوددهه٬، ااگر چهھ مرگگ متضادد حيیاتت وو فاقد ززندگی ااست. 

بسيیارریی ددررووغغ اابليیس رراا قبولل کرددهه حقيیقت خداا رراا اانکارر نموددهه ااند. ددرر اايین باررهه کالمم خداا چنيین ااست: "وو چونن اايیشانن بهھ شما گويیند 

کهھ اازز ااصحابب ااجنهھ وو جاددووگراانی کهھ جيیک جيیک وو ززمم ززمم می کنند سؤاالل کنيید٬، گوئيید آآيیا قومم اازز خداایی خودد سؤاالل ننمايید وو آآيیا اازز 

مرددگانن بهھ جهھت ززندگانن سؤاالل بايید نمودد؟"(ااشعيیا19:8). 

مرددمم اامرووززهه خيیالل می کنند کهھ می تواانند با گذشتگانن صحبت کنند. آآيیا مرددهه اایی کهھ مرددهه باشد حقيیقتا مرددهه ااست؟ ااگر مرددهه 

ززندهه باشد پس ززندهه بوددنن يیعنی چهھ؟ ااگر شخص ززندهه نمی ميیردد پس قيیامت مرددگانن يیعنی چهھ؟ آآيیا مرددگانن ووااقعا نمرددهه ااند؟ مالحظهھ 

کنيید کالمم خداا چهھ ااططالعی ددرر اايین باررهه می ددهھھھد: "ززيیراا براایی آآنکهھ با تمامی ززندگانن می پيیونددد ااميید هھھھست چونکهھ سگ ززندهه اازز شيیر 

مرددهه بهھتر ااست اازز آآنروو کهھ ززندگانن می دداانند کهھ بايید بميیرند ااما مرددگانن هھھھيیچ نمی دداانند وو براایی اايیشانن دديیگر ااجرتت نيیست چونکهھ ذذکر 

اايیشانن فرااموشش می شودد٬، هھھھم محبت وو هھھھم نفرتت وو حسد اايیشانن حالل نابودد شدهه ااست وو دديیگر تا بهھ اابد براایی اايیشانن اازز هھھھر آآنچهھ ززيیر 

آآفتابب کرددهه می شودد نصيیبی نخوااهھھھد بودد"(جامعهھ6-4:9). 

اازز االهھاماتت ااوو کهھ دداانایی هھھھمهھ چيیز ااست اايین ططورر معلومم می شودد کهھ مرددگانن هھھھيیچ نمی دداانند. آآيیا اايین کالمم تفسيیر می خوااهھھھد؟ 

آآيیا حرفف نبی پر ووااضح نيیست؟ مگر بهھ ررمز سخن گفتهھ؟ بهھ ططورر آآشکارراا می گويید "مرددگانن هھھھيیچ نمی دداانند" وو چونن مرددگانن هھھھيیچ 

نمی دداانند پس چطورر ممکن ااست با کسی صحبت کنند؟ بعضی هھھھا بر سر گورر عزيیزاانن وو مقدسيین محبوبب خودد ررفتهھ آآنهھا رراا ززيیاررتت 

می کنند وو براایی ررضامندیی ررووحشانن ددعا نموددهه اازز خدااووند ططلب آآمرززشش می کنند وولی حضرتت ددااوووودد تاکيید می کند کهھ "مرددگانن 

نيیستند کهھ يیاهه رراا تسبيیح می خواانند٬، وو نهھ آآنانی کهھ بهھ خاموشی فروو می ررووند. ليیکن ما يیاهه رراا متباررکک خوااهھھھيیم خوااند"(مزمورر 

17:115وو18). ززندگانن می تواانند خداا رراا تسبيیح بخواانند نهھ مرددگانن. چونن آآنانن مرددهه ااند وو خداا رراا تمجيید نمی کنند توسل بهھ 
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ااررووااحشانن چهھ فضيیلتی دداارردد؟ اايین مسالهھ کهھ مرددگانن می تواانند صحبت کنند يیک حيیلهھ شيیطانی ااست. ددرر صوررتی کهھ با اايین فريیب 

خودد شيیطانن کهھ اازز اامورر ززندگانن ااططالعع کامل دداارردد با مرددمم صحبت کرددهه مستقيیما بهھ قلوبشانن ررااهه پيیداا می کنند وو عقايید ناددررست 

خودد رراا بر آآنانن تحميیل می کند. 

!
ترکيیب اانسانن ددرر خلقت 2.

هھھھنوزز جواابب سؤاالل رراا کهھ ددرر هھھھنگامم مرگگ بهھ شخص چهھ می گذرردد ندااددهه اايیم وو قبل اازز بحث ددررباررهه آآنن سؤاالل بهھتر ااست ااوولل 

مالحظهھ کنيیم کهھ خلقت اانسانن اازز چهھ قراارر بوددهه ااست. ببيینيیم ددرر ررووزز خلقت خدااووند اانسانن رراا چطورر آآفريید وو بهھ ااصطالحح چهھ 

مصالحی براایی سرشت اانسانن بهھ کارر بردد. ددرر اايین بابب حضرتت موسی گزااررشش خلقت رراا ددقيیقا شرحح می ددهھھھد: 

"خدااووند پس آآددمم رراا اازز خاکک ززميین بهھ سرشت وو ددرر بيینی وویی ررووحح حيیاتت ددميید وو آآددمم نفس ززندهه شد"(پيیداايیش7:2). 

اازز آآيیهھ فوقق معلومم می شودد کهھ اانسانن اازز ددوو ماددهه يیا ددوو چيیز ترکيیب شدهه ااست: خاکک ززميین وو ررووحح حيیاتت. ااوو اانسانن رراا اازز 

خاکک ززميین بهھ سرشت وو بعد ررووحح حيیاتت رراا ددرر بيینی وویی ددميید وو مجموعهھ اايین ددوو نفس ززندهه شد. ددرر مرگگ چهھ حاددثهھ وو ااتفاقی ووااقع 

می شودد؟ جواابب اايین سؤاالل صرفا ددرر ززبورر ددااوووودد پيیداا می شودد کهھ می گويید: "ررووحح ااوو بيیروونن می رروودد وو ااوو بهھ خاکک خودد بر می 

گردددد وو ددرر هھھھمانن ررووزز فکرهھھھايیش نابودد می شوند"(مزمورر4:146). ددرر اايین مورردد کارر خلقت ددررست وواارروونهھ می گردددد وو بدنن وو ررووحح 

اازز هھھھم جداا می شوند. هھھھمانطورریی کهھ ددرر خلقت بدنن وو ررووحح با قدررتت خدااووند نفس يیا شخص ززندهه اایی رراا بهھ ووجودد می آآووررند٬، جداايیی 

آآنن ددوو بهھ حيیاتت خاتمهھ می ددهھھھد وو آآنن ووضع رراا مرگگ يیا موتت می خواانند. 

ووقت مرگگ شخص کهھ می ررسد٬، بدنن وو ررووحح اازز هھھھم جداا شدهه سپس بدنن بهھ خاکک تبديیل می شودد وو ررووحح بهھ نزدد خدااووند بر 

ميیگردددد. هھھھم چنانکهھ بهھ حضرتت سليیمانن ووحی شدهه می نويیسد: "خاکک بهھ ززميین برگردددد بهھ ططورریی کهھ بودد وو ررووحح نزدد خداا کهھ آآنراا 

بخشيیدهه بودد ررجوعع نمايید"(جامعهھ7:12). 

ددرر هھھھمانن ررووزز فکرهھھھايیش نابودد می شوند. ووضع ااوو بهھ خواابيیدهه اایی کهھ اازز مروورر ززمانن خبریی نداارردد تشبيیهھ می شودد. براایی 

کسی کهھ ووفاتت نموددهه مدتت مرگش اازز ددقيیقهھ فوتت تا ثانيیهھ قيیامش لحظهھ اایی بيیش نيیست. 
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ااکنونن مطالب فوقق االذکر رراا با مثالی برررسی کنيیم. شش تختهھ کهھ هھھھمهھ بهھ يیک ااندااززهه هھھھستند ددرر ددست بگيیريید وو با ميیخ آآنهھارراا 

بهھ هھھھم بکوبيید تا يیک جعبهھ ددررست شودد. سپس ميیخهھا رراا بيیروونن کشيیدهه ددرر يیک جا جمع کنيید وو تختهھ هھھھا رراا ددرر جایی دديیگر بر رروویی 

هھھھم بچيینيید. ااکنونن جعبهھ کجاست وو چطورر شد؟ حقيیقت اايین ااست کهھ جعبهھ دديیگر ووجودد نداارردد. مواادد ساززندهه جعبهھ اازز بيین نرفتهھ ااند 

منتهھی خودد جعبهھ نيیست شد وو ااگر تختهھ هھھھا رراا مجددداا بهھ جایی خودد برگردداانيیدهه وو با ميیخ ميیخکوبشانن کنيید ددووباررهه جعبهھ ساختهھ 

ميیشودد. خلقت يیا تولد بهھ هھھھم آآمدنن بدنن وو ررووحح ااست. مرگگ جداا شدنن آآنن ددوو اازز يیکديیگر ااست. قيیامت ددووباررهه متصل شدنن آآنن ددوو می 

باشد. ددرر اايین صوررتت معلومم می شودد کهھ بهھ هھھھيیچ ووجهھ بدنن بدوونن ررووحح وو بهھ تنهھايیی خودد بهھ موجودد هھھھوشيیارریی تبديیل نمی شودد. علم 

ثابت کرددهه ااست کهھ فکر بدوونن مغز اامکانن نداارردد ووقتی کهھ مغز کهھ جزوويیست اازز بدنن فاقد ررووحح می شودد يیعنی ووقتی کهھ شخص می 

ميیردد قدررتت تفکر وویی نيیز اازز بيین می رروودد. مغزیی کهھ نتوااند فکر کند االبتهھ شکر وو تمجيید وو شفاعت هھھھم نمی توااند بکند. 

خدااووند قدررتت حيیاتت رراا با ااهھھھداایی ررووحح حيیاتت بهھ بدنن می ددهھھھد. هھھھرگاهه خدااووند آآنن ررووحح حيیاتت رراا بازز خوااند شخص می ميیردد 

يیعنی بهھ حيیاتت خودد خاتمهھ می ددهھھھد تا ررووزز قيیامت کهھ مجددداا بهھ ااذذنن پرووررددگارر ززندهه ميیشودد وو هھھھيیچ گونهھ موجودديیتی نداارردد. 

ددااستانن اايیلعاززرر موضوعع رراا ررووشن می کند. ررووززیی اازز ررووززهھھھا کهھ مسيیح مرددمم رراا تعليیم می دداادد فرااشی اازز بيیت عنيیا خبر 

بيیمارریی اايیلعاززرر رراا بهھ ااوو ررسانيید- فورراا بهھ حواارريیونن پيیشنهھادد کردد کهھ بهھ دديیدنش برووند. آآنانن اايیراادد گرفتهھ گفتند کهھ ررفتن بهھ بيیت عنيیا 

خالی اازز خطر نيیست چونن ااخيیراا مرددمم آآنجا می خوااهھھھند ااوو رراا سنگسارر کنند وولی مسيیح گفت: "ددووست ما اايیلغاززرر خواابيیدهه ااست ااما 

من می رروومم تا ااوو رراا بيیداارر کنم. شاگردداانن گفتند: اایی خدااووند٬، ااگر ااوو خواابب باشد حتما خوبب خوااهھھھد شد. عيیسی اازز مرگگ ااوو سخن می 

گفت ااما آآنهھا تصورر کرددند مقصودد ااوو خواابب معمولی ااست. آآنگاهه عيیسی بهھ ططورر ووااضح بهھ آآنهھا گفت: اايیلعاززرر مرددهه 

ااست" (يیوحنا14-11:11). 

عيیسی بهھ ااتفاقق حواارريیونن خودد بهھ بيیت عنيیا ررفت وو ددرر مقابل قبر ددووستشانن اايیستاددهه ميیت رراا اازز مرددگانن صداا کردد. نمونهھ اایی 

بودد اازز ررووزز قيیامت هھھھنگامی کهھ مرددگانن بی شمارریی اازز قبرهھھھایی خودد صداایی ااوو رراا شنيیدهه فراا خوااندهه خوااهھھھند شد. 

!
ددررووغغ شيیطانن 3.
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خداا بهھ حضرتت آآددمم وو حواا گفتهھ بودد کهھ ااگر اازز ااوواامرشش سرپيیچی کنند٬، خوااهھھھند مردد. شيیطانن آآمد وو گفت "هھھھر آآيینهھ نخوااهھھھيید 

مردد"(پيیداايیش 4:3). نهھ فقط حواا بلکهھ بسيیارریی اازز مرددمم اايین ددنيیا حرفف شيیطانن رراا قبولل وو قولل خدااووند رراا رردد می کنند وو مسلم ااست 

کهھ اايین هھھھر ددوو حقيیقت نيیستند. اانسانن نمی توااند ددرر آآنن ووااحد هھھھم ززندهه باشد وو هھھھم مرددهه. اابتداایی گناهه يیعنی خوررددنن ميیوهه ددررختی کهھ 

خداا منع کرددهه بودد ددررووااززهه ززجر وو محنت وو بدبختی وو مرگگ رراا براایی تمامی نوااددگانن وواالديین نخست گشودد. ااووليین گناهه بشر بی 

ااعتماددیی نسبت بهھ قولل خداا ررااجع بهھ حيیاتت وو مرگگ بودد وو متاسفانهھ تا بهھ اامرووزز مرددمم فريیب آآنهھا رراا می خوررند. خدااووند توسط نبی 

می فرمايید: "هھھھر کسی کهھ گناهه ووررززدد خوااهھھھد مردد"(حزقيیالل 4:20). نمی گويید نصف شخص می ميیردد. نمی گويید فقط جسمش می 

ميیردد وولی هھھھر کسی کهھ گناهه کند ااوو خوااهھھھد مردد وو منظوررشش اازز شخص٬، شخصی ااست کهھ شامل ررووحح وو بدنن باشد. 

!
قيیامت مرددگانن 4.

نهھ فقط مرددنن بشر فانی بلکهھ قيیامت ااوو نيیز حتمی ااست. مسيیح فرمودد: "اازز اايین تعجب نکنيید ززيیراا ززمانی خوااهھھھد آآمد کهھ هھھھمهھ 

مرددگانن صداایی ااوو رراا خوااهھھھند شنيید وو اازز قبرهھھھایی خودد بيیروونن خوااهھھھند آآمد- نيیکوکارراانن براایی حيیاتت خوااهھھھند برخاست وو گناهھھھکارراانن 

براایی محکوميیت"(يیوحنا28:5وو29). 

براایی کسانی کهھ ددرر اايین عمر خودد رراا آآماددهه ساختهھ ااند ررووزز قيیامت ررووزز خوشی خوااهھھھد بودد وولی کسانی کهھ ددرر قيید حيیاتت٬، خودد 

رراا بهھ خداا تسليیم نکرددهه ااند ررووزز قيیامت ررووززیی پر اازز ووحشت می باشد. شريیراانن با بدنهھایی فانی وو گناهه آآلودد خودد برمی خيیزند وو 

هھھھمانن ددشمن بر عليیهھ خداا تحريیکشانن خوااهھھھد کردد. مالحظهھ کنيید عاددالنن با چهھ ررووحيیهھ اایی قيیامم می کنند: "ددرر هھھھمانن موقع کهھ فريیادد 

فرمانن االهھی وو صداایی ررئيیس فرشتگانن وو بانگ شيیپورر شنيیدهه می شودد خودد خدااووند اازز آآسمانن بهھ ززيیر خوااهھھھد آآمد وو ااوولل کسانی کهھ ددرر 

اايیمانن بهھ مسيیح مرددهه ااند خوااهھھھند برخاست وو سپس آآنن کسانی کهھ اازز ميیانن ما ززندهه می مانند هھھھمرااهه با آآنهھا ددرر اابرهھھھا باال برددهه خوااهھھھند 

شد تا ددرر فضا با خدااووند مالقاتت نمايیند وو بهھ اايین ترتيیب ما هھھھميیشهھ با خدااووند خوااهھھھيیم بودد. پس شما بايید يیکديیگر رراا با اايین کلماتت تشويیق 

کنيید"(ااوولل تسالونيیکيیانن18-16:4). 

!  188



بعضی هھھھا آآيیندهه رراا چونن عالم نيیستی پندااشتهھ ااند وولی آآنانن اازز ووعدهه هھھھایی خداا غافل ااند کهھ ووااقعيیت قيیامم شدگانن رراا بهھ بدنن قيیامم 

شدهه مسيیح تشبيیهھ می کند. اايین قولل رراا دداارريیم: "ااوو ططورریی بدنن هھھھایی ضعيیف وو فانی ما رراا تغيیيیر خوااهھھھد دداادد تا بهھ بدنن پر شکوهه ااوو 

شباهھھھت يیابد وو اايین کارر رراا با قدررتی کهھ هھھھمهھ چيیز رراا تحت فرمانن ااوو ددرر می آآوورردد اانجامم خوااهھھھد دداادد"(فيیليیپيیانن 21:3). 

جسد مطهھر مسيیح پس اازز برخاستن اازز مرددگانن چگونهھ بودد؟ ددرر اانجيیل شرحح باززدديید وویی اازز حواارريیونش چنيین تشريیح می شودد 

کهھ اازز ااوو خيیلی ترسيیدند وو خيیالل کرددند ررووحی دديیدهه ااند وولی خودد فرمودد: "چراا اايینطورر آآشفتهھ حالل هھھھستيید؟ چراا شک وو شبهھ بهھ ددلهھایی 

شما ررخنهھ می کند؟ بهھ ددستهھا وو پاهھھھایی من نگاهه کنيید٬، خوددمم هھھھستم٬، بهھ من ددست بزنيید وو ببيینيید٬، شبح مانند من گوشت وو ااستخواانن 

نداارردد. اايین رراا گفت وو ددست هھھھا وو پاهھھھایی خودد رراا بهھ اايیشانن نشانن دداادد. اازز فرطط شاددیی وو تعجب نتواانستند اايین چيیزهھھھا رراا باوورر کنند. آآنگاهه 

عيیسی اازز آآنانن پرسيید: آآيیا ددرر اايینجا خوررااکی دداارريید؟ يیک تکهھ ماهھھھی بريیانن پيیش ااوو آآووررددند. آآنن رراا برددااشت وو پيیش چشم آآنانن 

خورردد"(لوقا 43-38:24). 

ددرر ررووزز قيیامت ووضع شريیراانن چطورر خوااهھھھد بودد؟ بازز بهھ کتابب مقدسس ررجوعع کرددهه اايین جواابب رراا پيیداا می کنيیم: "ززيیراا اايینک آآنن 

ررووززیی کهھ مثل تنورر مشتعل می باشد خوااهھھھد آآمد وو جميیع متکبريین وو جميیع بدکارراانن کاهه خوااهھھھند بودد وو يیهھوهه صبايیوتت ميیگويید آآنن ررووزز 

کهھ می آآيید اايیشانن رراا چنانن خوااهھھھد سوززاانيید کهھ نهھ رريیشهھ وو نهھ شاخهھ اایی براایی اايیشانن باقی خوااهھھھد گذااشت ..... وو يیهھوهه صبايیوتت می گويید 

شريیراانن رراا پايیمالل خوااهھھھيید نمودد ززيیراا ددرر آآنن ررووززیی کهھ من تعيیيین نموددهه اامم اايیشانن ززيیر کف پايیهھایی شما خاکستر خوااهھھھند بودد"(مالکی 

2:4وو3). 

اانتهھایی جهھنم هھھھميین ااست. جهھنم هھھھمچونن بهھشت کامال ووااقعيیت دداارردد. آآتشهھایی جهھنم شريیراانن رراا ططورریی می سوززااند کهھ جز 

خاکستر چيیزیی اازز اايیشانن باقی نمی ماند. حضرتت ددااوووودد آآتشهھایی جهھنم رراا با اايین کلماتت توضيیح می ددهھھھد: "هھھھانن بعد اازز ااندکک ززمانی 

شريیر نخوااهھھھد بودد. ددرر مکانش تامل خوااهھھھی کردد وو نخوااهھھھد بودد.....ززيیراا شريیراانن هھھھالکک می شوند وو ددشمنانن خدااووند مثل خرمی 

مرتعهھا فانی خوااهھھھند شد٬، بلی مثل ددوودد فانی خوااهھھھند گردديید"(مزمورر10:37وو20). 

پس اازز اايینکهھ جهھنم کارر نابوددیی خودد رراا بهھ اانجامم ررساند دديیگر ااثریی اازز شرااررتت وو گناهھھھکارراانن باقی نخوااهھھھد ماند. ددرر آآنن موقع 

خدااووند ددنيیا رراا اازز آآغازز خوااهھھھد ساخت. تعليیماتت مسيیح ددرر اايین باررهه خيیلی ووااضح ااست. ااگر چهھ بسيیارریی گفتهھ شيیطانن رراا باوورر می 

کنند عيیسی بن مريیم فرمودد: "اازز کسانی کهھ جسم رراا می کشند وولی قاددرر بهھ کشتن جانن نيیستند نترسيید. اازز کسی بترسيید کهھ قاددرر ااست 
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جسم وو جانن٬، هھھھر ددوو رراا ددرر ددووززخخ تباهه ساززدد"(متی 28:10). اايین آآيیهھ تفسيیر نمی خوااهھھھد وو لزوومی نداارردد کسی آآنن رراا بيیانن کند. يیکی 

هھھھست کهھ نهھ تنهھا جسم بلکهھ ررووحح رراا نيیز ددرر جهھنم هھھھالکک خوااهھھھد کردد. 

آآتشهھایی جهھنم بهھ ططورر کلی شخص رراا هھھھالکک می کند يیعنی ررووحح وو جسم رراا وو ااثریی اازز آآنانن باقی نخوااهھھھد گذااشت. ممکن ااست 

شخصی بگويید آآيیا شريیراانن بدوونن فرصت توبهھ هھھھالکک می شوند؟ جواابب اايین ااست کهھ هھھھر کسی فرصت توبهھ دداارردد وو آآنن فرصت توبهھ 

حاالست٬، نهھ ددرر جهھنم. خدااووند هھھھرگز اازز مرگگ شخص گناهھھھکارر ررااضی نيیست. ددرر کتابب حزقيیالل نبی می فرمايید: "بهھ حيیاتت خوددمم قسم 

کهھ من اازز مرددنن مردد شريیر خوشش نيیستم بلکهھ خوشش هھھھستم کهھ شريیر اازز ططريیق خودد باززگشت نموددهه ززندهه ماند. اایی خانداانن ااسراائيیل 

باززگشت نمائيید٬، اازز ططريیقهھایی بد خويیش باززگشت نمائيید ززيیراا چراا بميیريید؟"(حزيیقالل 11:33). 

بهھ هھھھمانن ططورریی کهھ خدااووند اازز ططريیق حزقيیالل نبی قومم بنی ااسراائيیل رراا فراا خوااند٬، هھھھمانگونهھ نيیز حاضر ميیشودد اازز مسيیحيیانن وو 

مسلمانانن وو تمامم نوعع بشر ددعوتت بهھ عمل آآوورردد. يیگانهھ منظورر اايین ددررسس آآنست کهھ مرددمم ددنيیا رراا اازز آآنن فرصت آآگاهه ساززدد تا شخص 

گناهھھھکارر توبهھ کرددهه باززگشت نمايید وو ددرر ررااهه ررااست يیا صرااطط مستقيیم گامم بردداارردد٬، ززيیراا کهھ ااغلب مرددمم بر حسب اايیمانن خوددشانن 

ررفتارر نمی کنند. کسانی کهھ مطابق دداانستهھ خودد سلوکک نمی نمايیند مقصر خوااهھھھند بودد. ررااهھھھی هھھھست کهھ ااکثر مرددمم ددرر آآنن می ررووند٬، 

ررااهھھھی فرااخخ کهھ بهھ هھھھالکت منتهھی ااست. ررااهه مستقيیم بارريیک ااست وو ررووندگانن ددرر آآنن بسيیارر کم: "اازز ددرر تنگ وواارردد شويید ززيیراا ددرریی کهھ 

بزررگگ وو ررااهھھھی کهھ ووسيیع ااست بهھ هھھھالکت منتهھی می شودد وو کسانی کهھ اايین ررااهه رراا می پيیمايیند بسيیاررند ااما ددرریی کهھ بهھ حيیاتت منتهھی می 

شودد تنگ وو ررااهھھھش ددشواارر ااست وو يیابندگانن آآنن هھھھم کم هھھھستند"(متی13:7وو14). 

گفتارر باال ددررباررهه دديین وو مذهھھھب نيیست بلکهھ ررااجع بهھ ططرزز ررفتارر وو کردداارر مرددمم اايیمانداارر می باشد. هھھھالکت شريیراانن کارر عجيیب 

خداا خوااندهه می شودد: "ززيیراا خدااووند چنانکهھ ددرر کوهه فرااصيیم کردد خوااهھھھد برخاست وو چنانکهھ ددرر ووااددیی جبعونن نمودد خشمناکک خوااهھھھد 

شد تا کارر خودد يیعنی کارر عجيیب خودد رراا بهھ جا آآوورردد وو عمل خويیش يیعنی عمل غريیب خويیش رراا بهھ اانجامم ررساند"(ااشعيیا 21:28). 

خدااووند ررااهه مستقيیم رراا براایی بشر قراارر ددااددهه ااست وو آآنن رراا بهھ مرددمم نشانن می ددهھھھد. هھھھيیچ کس مجبورر نبوددهه کهھ ددرر ررااهه کج يیا 

جاددهه پهھن ررااهه بروودد. هھھھرکس بهھ ااختيیارر خوددشش آآززاادداانهھ ررااهه خودد رراا اانتخابب می کند. خدااووند نجاتت عظيیمی براایی توبهھ کارراانن آآماددهه 

کرددهه تا براایی هھھھمهھ کفاررهه شودد وو پرووندهه آآلوددگانن رراا پاکک گرددااند. جهھنم براایی بشر تدااررکک نيیافتهھ ااست بلکهھ براایی اابليیس وو فرشتگانن 

شريیر ااووست وولی اازز نوعع بشر هھھھر کهھ ررااهه مستقيیم رراا اانکارر نمايید وو اازز توبهھ اامتناعع ووررززدد بهھ ااتفاقق شيیطانن ددرر شرااررتت خودد هھھھالکک 

خوااهھھھد گردديید وو خدااووند کسی رراا مجبورر نمی کند کهھ توبهھ کند. توبهھ بايید با اانتخابب خودد شخص باشد: "ااما سزاایی ترسويیانن٬، بی 
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اايیمانانن٬، فاسداانن٬، آآددمکشانن٬، ززنا کارراانن٬، جاددووگرنن٬، بت پرستانن وو اانوااعع ددررووغگويیانن ددرر ددرريیاچهھ اایی اازز شعلهھ هھھھایی آآتش وو گوگردد 

خوااهھھھد بودد. اايین ااست مرگگ ددوومم..... اابليیس کهھ آآنانن رراا فريیب می دداادد خودد بهھ ددااخل ددرريیاچهھ آآتش وو گوگردد جائی کهھ حيیواانن وو پيیامبر 

ددررووغيین بوددند اافکندهه شد. آآنهھا شب وو ررووزز وو تا اابد عذاابب وو شکنجهھ خوااهھھھند دديید"(مکاشفهھ 8:21وو10:20). 

ددرر مقابل کسانی کهھ ررااهه کج رراا ططی می کنند٬، پاددااشش ررووندگانن ددرر صرااطط مستقيیم رراا مالحظهھ کنيید: "خوشا بهھ حالل کسانی کهھ 

ررددااهھھھايیشانن رراا پاکک بشويیند. آآنانن حق خوررددنن اازز ددررخت حيیاتت رراا خوااهھھھند ددااشت وو بهھ ددررووااززهه یی شهھر وواارردد خوااهھھھند شد"(مکاشفهھ 

 .(14:2

پس اازز قيیامت عاددالنن ددرردد وو ززحمت وو مرگگ دديیگر نخوااهھھھد بودد وو اابديیت فرددووسس کهھ ددرر اابتداا منزلگهھ حضرتت آآددمم بودد مسکن 

تمامم اايیمانداارراانن خوااهھھھد بودد. وورروودد بهھ آآنن بهھشت مشرووطط بر اانتخابب آآززاادد هھھھر فردد می باشد. 

!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو سومم 

جمالتی کهھ صحيیح هھھھستند عالمت (*)بگذاارريید: 1.

االف- کسی کهھ مرددهه ااست اازز تمامم ووقايیعی کهھ ددرر ااططراافش ررخخ می ددهھھھد کامال با خبر ااست (  ) 

بب- ووقتی کسی می ميیردد ررووحش بهھ نزدد خداا کهھ آآنراا دداادد بازز می گردددد (  ) 

جج- ررووحح شخص مرددهه نمی توااند خداا رراا حمد يیا سجدهه کند (  ) 

دد- مرددگانن هھھھيیچ نمی دداانند (  ) 

!
ددرر اابتداایی خلقت٬، اانسانن اازز چهھ موااددیی تشکيیل شدهه بودد؟ 2.

االف- خاکک ززميین (  )  

بب- جانن غيیر فانی (  ) 

جج- ررووحح حيیاتت (  ) 

!
ااووليین ددررووغی کهھ گفتهھ شد چهھ بودد؟ 3.

االف- هھھھر آآيینهھ خوااهھھھی مردد (  ) 

بب- هھھھر آآيینهھ نخوااهھھھی مردد (  ) 

!
جمالتت صحيیح ذذيیل رراا عالمت (*) بگذاارريید: 4.

االف- مرددمانن عاددلل می ميیرند (  ) 
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بب- مرددمانن شريیر می ميیرند (  ) 

جج- مرددمانن عاددلل قيیامم خوااهھھھند نمودد (  ) 

دد- مرددمانن شريیر قيیامم خوااهھھھند نمودد (  ) 

هه- تمامم مرددمانن٬، چهھ خوبب وو چهھ بد٬، قبل اازز مرگگ فرصت توبهھ ددااررند (  ) 

وو- فرقی بيین عاقبت عاددالنن وو شريیراانن نمی باشد (  ) 

لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
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!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲۴
هھھھزاارر سالل صلح وو آآرراامش 

!
!
!
!
!
!
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هھھھزاارر سالل صلح وو آآرراامش 

آآيیا هھھھيیچ فکر کرددهه اايید کهھ ملکوتت اابدیی خدااووند چطورر برپا خوااهھھھد شد؟ شريیراانن کی وو چگونهھ نابودد خوااهھھھند شد؟ خلقت تاززهه وو تجديید 

باغغ عدنن هھھھمهھ ددرر کتابب مقدسس توضيیح ددااددهه شدهه ااست. قبل اازز ظظهھورر مسيیح وو قيیامت مرددگانن ززلزلهھ عظيیمی ررخخ می ددهھھھد. اانبيیا مکررراا ددرر آآنن 

باررهه ااظظهھاررااتی نموددهه ااند. يیوحنایی ررسولل ووحی يیافتهھ چنيین می نويیسد: "وو ررعد وو برقق وو صدااهھھھایی مهھيیب شنيیدهه شد وو ززميین لرززهه شديیدیی ررخخ 

دداادد کهھ مانند آآنن ددرر تارريیخ بشر هھھھرگز دديیدهه نشدهه بودد. شهھر بزررگگ سهھ پاررهه شد٬، شهھرهھھھایی جهھانن وويیراانن شد ووخداایی ااعمالل بابل بزررگگ رراا نادديیدهه 

نگرفت بلکهھ ااوو رراا مجبورر کردد جامی رراا کهھ اازز شراابب آآتشيین خشم وو غضب ااوو پر بودد بنوشد"(مکاشفهھ 18:16وو19). 

هھھھنگامم ظظهھورر مسيیح "پاددشاهھھھانن وو فرمانروواايیانن ززميین٬، سرلشگراانن وو تواانگراانن٬، ززووررمنداانن وو هھھھمهھ اانسانهھا چهھ برددهه وو چهھ آآززاادد خودد رراا ددرر 

غاررهھھھا وو ددرر ميیانن صخرهه هھھھایی کوهه هھھھا پنهھانن ساختند. وو بهھ کوهه وو کمرهھھھا می گفتند: بهھ رروویی ما بيیفتد وو ما رراا اازز چهھرهه تخت نشيین وو اازز خشم وو 

غضب برهه پنهھانن کنيید٬، ززيیراا ررووزز عظيیم خشم آآنهھا ررسيیدهه ااست٬، چهھ کسی می توااند آآنن ررووزز رراا تحمل کند؟" (مکاشفهھ 17-15:6). 

چونن شريیراانن مسيیح رراا می بيیند کهھ بهھ ااتفاقق مالئکهھ مقدسس اازز آآسمانن نزوولل می کند می خوااهھھھند بهھ کوهھھھهھا فراارر کنند. سعی می کنند 

ززيیر سنگهھا بيیفتند تا اازز رروویی تخت نشيین پنهھانن شوند ززيیراا کهھ آآتيیهھ اایی براايیشانن نيیست. ددرر حيین ووقوعع ززلزلهھ پوستهھ ززميین می شکافد وو توددهه 

هھھھایی مواادد مذاابب بی اايیمانانن رراا می بلعد وو ددرر عيین حالل مرددگانن مؤمن گذشتهھ رراا بيیروونن می ااندااززدد. منظرهه رراا اازز نقطهھ نظر ااشعيیا نبی مالحظهھ 

کنيید: "مرددگانن تو ززندهه خوااهھھھند شد وو جسد هھھھایی من خوااهھھھند برخاست. اایی شما کهھ ددرر خاکک ساکنيید بيیداارر شدهه ترنم نمائيید ززيیراا کهھ شبنم تو شبنم 

نباتاتت ااست وو ززميین مرددگانن خودد رراا بيیروونن خوااهھھھد اافکند"(ااشعيیا 19:26). 

!
قيیامت عاددالنن وو قيیامت شريیراانن 1.

کتابب مقدسس اازز ددوو قيیامت صحبت می کند. خودد مسيیح می فرمايید: "اازز اايین تعجب نکنيید ززيیراا ززمانی خوااهھھھد آآمد کهھ هھھھمهھ 

مرددگانن صداایی ااوو رراا خوااهھھھند شنيید وو اازز قبرهھھھایی خودد بيیروونن خوااهھھھند آآمد- نيیکوکارراانن براایی حيیاتت خوااهھھھند برخاست وو گناهھھھکارراانن 

براایی محکوميیت"(يیوحنا 28:5وو29). 
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فاصلهھ بيین اايین ددوو قيیامت يیک هھھھزاارر سالل ااست. ااوولی بهھ قيیامت حيیاتت وو ددوومی قيیامت ددااوورریی خوااندهه ميیشودد. ددررباررهه قيیامت 

حيیاتت چنيین ااضافهھ می شودد: "ددرر هھھھمانن موقع کهھ فريیادد فرمانن االهھی وو صداایی ررئيیس فرشتگانن وو بانگ شيیپورر شنيیدهه می شودد خودد 

خدااووند اازز آآسمانن بهھ ززيیر خوااهھھھد آآمد وو ااوولل کسانی کهھ ددرر اايیمانن بهھ مسيیح مرددهه ااند خوااهھھھند برخاست"(ااوولل تسالونيیکيیانن16:4). 

ددرر هھھھمانن لحظهھ کهھ عاددالنن اازز مرددگانن بر ميیخيیزند تبديیل می شوند: "گوشش ددهھھھيید تا ررااززیی رراا براایی شما فاشش ساززمم. هھھھمهھ ما 

نخوااهھھھيیم مردد بلکهھ ددرر يیک لحظهھ با يیک چشم بهھ هھھھم ززددنن بهھ محض آآنکهھ صداایی شيیپورر آآخر شنيیدهه شودد تغيیيیر خوااهھھھيیم يیافت ززيیراا 

شيیپورر بهھ صداا ددرر می آآيید وو مرددگانن براایی حيیاتت فنا ناپذيیر ززندهه می شوند وو ما نيیز تغيیيیر خوااهھھھيیم يیافت"(ااوولل قرنتيیانن 51:15وو52). 

ااشخاصی کهھ ددرر قيید حيیاتت بهھ بيیمارریی وو ددرردد مبتلی بوددند ددرر ررووزز قيیامت سالم بوددهه صحت کامل خوااهھھھند ددااشت وو تا بهھ اابد 

دديیگر ددچارر آآثارر گناهه نخوااهھھھند گردديید. قيیامم شدگانن قوهه عقلی بی سابقهھ اایی خوااهھھھند ددااشت٬، حتی بهھ سطح عالی مقامم حضرتت آآددمم وو 

حواا نائل خوااهھھھند شد تا اازز مزاايیایی خلقت جديید پرووررددگارر برخورردداارر شوند. 

"وو سپس آآنن کسانی کهھ اازز ميیانن ما ززندهه می مانند هھھھمرااهه با آآنهھا ددرر اابرهھھھا باال برددهه خوااهھھھند شد تا ددرر فضا با خدااووند مالقاتت 

نمايیند وو بهھ اايین ترتيیب ما هھھھميیشهھ با خدااووند خوااهھھھيیم بودد"(ااوولل تسالونيیکيیانن17:4). "عيیسی پاسخ دداادد......ااما هھھھمهھ شما می دداانيید کهھ بعد 

اازز اايین پسر اانسانن رراا خوااهھھھيید دديید کهھ بر ددست ررااست قاددرر مطلق نشستهھ وو بر اابرهھھھایی آآسمانن می آآيید"(متی 64:26). 

اابرهھھھایی مذکورر اابریی ااست اازز فرشتگانن بی شمارر کهھ هھھھمرااهه مسيیح می آآيیند. نجاتت يیافتگانن بهھ ططورر ددستهھ جمعی بهھ سویی 

آآسمانن برددهه خوااهھھھند شد تا ددرر جايیی مخصوصص نزدد عرشش خداا کهھ براايیشانن مهھيیا شدهه سکونت کنند. پس اازز هھھھزاارر سالل مجددداا بهھ ددنيیا 

بر ميیگرددند وولی ااوولل ببيینيیم اايین کاررهھھھا چطورر اانجامم می گيیردد. اازز پايیانن کارر شريیراانن چهھ می تواانن فهھميید؟ بهھ خاططر آآوورريید کهھ هھھھنگامم 

ظظهھورر مسيیح شريیراانن اازز جاللل وویی هھھھالکک شدند وو ددرر ززيیر صخرهه هھھھایی کوهھھھهھا پنهھانن شدند: "آآنگاهه مظهھر شرااررتت ظظهھورر خوااهھھھد کردد 

وو عيیسی خدااووند با نفس ددهھھھانن خودد ااوو رراا خوااهھھھد کشت وو با ظظهھورر پر شکوهه خودد ااوو رراا نابودد خوااهھھھد کردد..... وو بهھ شما کهھ ررنج وو 

آآززاارر می بيینيید وو هھھھمچنيین بهھ ما آآسوددگی خوااهھھھد بخشيید. اايین کارر ددرر ررووززیی کهھ عيیسی خدااووند اازز آآسمانن با فرشتگانن تواانایی خودد رراا ددرر 

آآتشی فرووززاانن ظظهھورر کند اانجامم خوااهھھھد گرفت وو بهھ آآنانی کهھ خداا رراا نمی شناسند وو اانجيیل خدااووند ما عيیسی رراا رردد می کنند کيیفر خوااهھھھد 

دداادد٬، آآنانن کيیفر هھھھالکت جاوودداانی وو ددوورریی اازز حضورر خدااووند وو محرووميیت اازز جاللل قدررتت ااوو رراا خوااهھھھند دديید" (ددوومم تسالونيیکيیانن 8:2 وو 

 .(9-7:1
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ددرر نتيیجهھ ددنيیا اازز ساکنانش خالی می گردددد. نهھ شخص بدکارریی يیافت می شودد ززيیراا کهھ هھھھالکک گردديیدهه ااند٬، وو نهھ صواابکارریی پيیداا 

ميیشودد ززيیراا کهھ بهھ ااتفاقق مسيیح بهھ آآسمانن صعودد کرددهه ااند. ااررميیا نبی ااووضاعع ددنيیا رراا ددرر مدتت آآنن هھھھزاارر سالل چنيین بيیانن ميیکند: "وو 

ددرر آآنن ررووزز کشتگانن خدااووند اازز کراانن ززميین تا کراانن دديیگرشش خوااهھھھند بودد براایی اايیشانن ماتم نخوااهھھھند گرفت وو اايیشانن رراا جمع نخوااهھھھند 

کردد وو ددفن نخوااهھھھند نمودد بلکهھ بر رروویی ززميین سرگيین خوااهھھھند بودد..... بهھ سویی ززميین نظر ااندااختم وو اايینک متزلزلل بودد وو تمامم تلهھا اازز 

جا متحرکک می شد. نظر کرددمم وو اايینک آآددمی نبودد وو تمامی مرغانن هھھھواا فراارر کرددهه بوددند"(ااررميیا33:25 وو 25-23:4). 

!
ززنداانی شيیطانن 2.

کارر شيیطانن هھھھموااررهه فريیب ددااددنن بشر بوددهه ااست وولی بعد اازز ررووزز قيیامت شيیطانن ددرر اايین ددنيیا بايید بيیکارر بماند تا نتيیجهھ کارر 

فجيیع گذشتهھ خودد رراا مالحظهھ کند. اايین تنهھايیی وو بيیکارریی شيیطانن بهھ ززنداانی تشبيیهھ شدهه: "سپس فرشتهھ اایی رراا دديیدمم کهھ اازز آآسمانن بهھ 

ززيیر می آآمد وو کليید چاهه بی اانتهھا وو ززنجيیر بزررگی ددرر ددست ددااشت. ااوو ااژژددهھھھا وو آآنن مارر قديیم رراا کهھ هھھھمانن اابليیس وو شيیطانن ااست گرفت 

وو ااوو رراا براایی مدتت هھھھزاارر سالل ددرر بند نهھاددهه بهھ چاهه بی اانتهھا ااندااخت وو ددرر آآنن رراا بهھ رروويیش بستهھ وو مهھر وو مومم کردد تا ااوو دديیگر نتوااند 

ملتهھا رراا تا پايیانن آآنن هھھھزاارر سالل گمرااهه ساززدد بعد اازز آآنن براایی ززمانی کوتاهه آآززاادد گذااشتهھ خوااهھھھد شد"(مکاشفهھ 3-1:20). 

 اازز آآيیاتت فوقق معلومم می شودد کهھ فرشتهھ اایی اازز آآسمانن ناززلل می شودد وو شيیطانن رراا براایی مدتت يیک هھھھزاارر سالل ددرر چاهه می بنددد. 

ااساررتت شيیطانن اازز چهھ قراارر ااست؟ چونن بهھ اايین ددنيیا محدوودد ااست وو کسی رراا نداارردد فريیب ددهھھھد مثل آآنن ااست کهھ با ززنجيیر ددرر ززنداانن 

بستهھ شدهه باشد. ووضع خودد ددنيیا پس اازز ززلزلهھ فوقق االذکر وويیراانهھ ماندهه وو شبيیهھ بهھ وويیراانی ااوولل قبل اازز خلقت می باشد. فقط شيیطانن 

ددرر ميیانن خراابهھ هھھھایی ددنيیا می خراامد وو بهھ خساررااتی کهھ مسببش گردديیدهه می اانديیشد. 

!
هھھھزاارر سالل صالحح وو آآرراامش 3.

عاددالنن کهھ با مسيیح بهھ آآسمانن صعودد کرددند بهھ چهھ کارر مشغولل می باشند؟ آآنانن پرووندهه هھھھایی شريیراانن رراا برررسی کرددهه ددرر 

براابر خداا وو فرشتگانن مقدسس شهھاددتت می ددهھھھند: "هھھھزاارراانن هھھھزاارر ااوو رراا خدمت می کرددند وو کرووررهھھھا کروورر بهھ حضورر وویی اايیستاددهه 

بوددند. دديیواانن برپا شد وو ددفترهھھھا گشوددهه گردديید"(دداانيیالل 10:7). 
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گشايیش کتابهھا رراا ددرر نظر بگيیريید٬، يیعنی تفتيیش کتابهھائی کهھ ددررووغغ نمی گويیند وو ااشتباهه نمی کنند. آآنهھا تمامی ااسراارر ددلهھایی 

مرددمم رراا فاشش خوااهھھھند کردد: "آآنگاهه ترسندگانن خدااووند با يیکديیگر مکالمهھ کرددند وو خدااووند گوشش گرفتهھ اايیشانن رراا ااستماعع نمودد وو کتابب 

يیاددگارریی بهھ جهھت ترسندگانن خدااووند وو بهھ جهھت آآنانی کهھ ااسم ااوو رراا عزيیز ددااشتند مکتوبب شد" (مالکی 16:3). 

ددرر آآنن کتابهھا تصويیر عمر هھھھر فرددیی ددقيیقا منقوشش خوااهھھھد شد وو خوشبختانهھ نهھ فقط کاررهھھھا وو اافکارر بد بلکهھ گزااررشهھایی 

نيیکوئی هھھھا نيیز نوشتهھ شدهه ااند: "ززيیراا خداا هھھھر عمل رراا با هھھھر کارر مخفی خوااهه نيیکو وو خوااهه بد باشد بهھ محاکمهھ خوااهھھھد آآوورردد"(جامعهھ 

14:12). پوشانيیدنن گناهه هھھھائی کهھ ددرر خفا اانجامم گردديیدهه اامکانن نخوااهھھھد ددااشت. شخص نخوااهھھھد تواانست خودد رراا غيیر اازز آآنن چيیزیی کهھ 

هھھھست وواانمودد کند. فرشتهھ محافظ حقيیقت رراا عيینا يیاددددااشت نموددهه ااست. خوشا بهھ حالل کسانی کهھ ااسمشانن ددرر آآنن کتابب مکتوبب 

شودد: "وو ددرر آآنن ززمانن ميیکائيیل ااميیر عظيیمی کهھ براایی پسراانن قومم تو اايیستاددهه ااست خوااهھھھد برخاست وو چنانن ززمانن تنگی خوااهھھھد شد کهھ 

اازز موقعی کهھ آآددمی بوجودد آآمدهه ااست تا اامرووزز نبوددهه وو ددرر آآنن ززمانن هھھھر يیک اازز قومم تو کهھ ددرر ددفتر مکتوبب يیافت شودد ررستگارر خوااهھھھد 

شد" (دداانيیالل 1:12). 

عيیسی مسيیح نيیز ااظظهھارر می دداارردد: "کسی کهھ پيیرووزز شودد بهھ لباسس سفيید ملبس خوااهھھھد شد وو نامش رراا هھھھرگز اازز کتابب حيیاتت 

حذفف نخوااهھھھم کردد وو ددرر پيیشگاهه پدرر خودد وو فرشتگانن٬، ااوو رراا اازز آآنن خودد خوااهھھھم دداانست"(مکاشفهھ 5:3). 

ددااشتن رردداایی سفيید االبتهھ معنويیست وو بهھ عداالت ااخالقی ااشاررهه می کند. هھھھيیچ کس نمی توااند اايین عداالت رراا براایی خوددشش بخردد. 

هھھھر کس بايید با اايیمانن خودد آآنن رراا قبولل کند وو بهھ هھھھر کهھ چنيین اايیمانی ااررززاانی شودد ااسمش ددرر ددفتر حيیاتت مکتوبب خوااهھھھد شد. نجاتت 

يیافتگانن بهھ عرووسس تشبيیهھ می شوند کهھ بهھ کتانن سفيید ملبس باشد "وو بهھ لباسی اازز کتانن ظظريیف پاکک وو ددررخشانن ملبس شدهه ااست 

مقصودد اازز کتانن ظظريیف ااعمالل نيیک مقدسيین ااست"(مکاشفهھ 8:19). 

رردداایی سفيید قدووسيیت مسيیح ااست. ززندگی آآلوددهه توبهھ کارراانن با رردداایی پاکک وویی پوشيیدهه می شودد وو آآنن رردداا يیگانهھ رردداائيیست کهھ 

گناهه رراا می توااند نادديیدهه ساززدد وو ددرر ووااقع نابودد ساززدد. هھھھيیچ کس نمی توااند با گناهھھھی کهھ کرددهه ددااخل ددررووااززهه فرددووسس شودد وولی با 

فيیض خداا گناهھھھش بخشيیدهه می شودد٬، يیعنی ااگر کنندهه آآنن توبهھ کرددهه باشد. پولس ررسولل می گويید: "خوشا بهھ حالل آآنانی کهھ خداا 

خطايیایی اايیشانن رراا بخشيیدهه وو گناهھھھانشانن رراا پوشيیدهه ااست. خوشا بهھ حالل کسی کهھ خدااووند گناهه ااوو رراا بهھ حسابب نمی آآوورردد"(ررووميیانن 

7:4وو8). خونن مسيیح گناهه توبهھ کارر رراا محو می ساززدد چونن خونن بهھ معنی حيیاتت ااست کهھ جريیمهھ گناهه می باشد. "وو چنانن کهھ 
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بسيیارریی ددرر نتيیجهھ سرپيیچی يیک نفر٬، گناهھھھکارر گشتند بهھ هھھھمانن ططريیق بسيیارریی هھھھم ددرر نتيیجهھ فرمانبریی يیک نفر کامال نيیک محسوبب 

خوااهھھھند شد"(ااشعيیا 22:44). 

کسانی کهھ بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف نکرددهه باشند بايید متحمل گناهھھھانن خودد گرددند. نبی آآنچهھ رراا کهھ ددرر رروويیا دديیدهه بودد اايین چنيین 

بيیانن می کند: "وو مرددگانن رراا دديیدمم کهھ هھھھمهھ اازز بزررگگ وو کوچک ددرر مقابل تخت اايیستاددهه بوددند وو کتابهھایی بازز ميیشد. ددرر اايین ووقت کتابب 

دديیگریی کهھ هھھھمانن ددفتر حيیاتت ااست گشوددهه شد وو مرددگانن بر ططبق آآنچهھ ددرر کتابهھا نوشتهھ شدهه بودد يیعنی مطابق ااعمالل خودد ددااوورریی 

شدند"(مکاشفهھ 12:20). 

عاددالنن سهھمی ددرر اايین کارر ددااوورریی خوااهھھھند ددااشت. ددرر آآنن ددااددگاهه شاهھھھداانی خوااهھھھند بودد. بهھ هھھھميین مناسبت ددستورر ددااددهه شدهه کهھ 

قضاووتت نکنيیم ززيیراا ررووززیی ميیآيید کهھ با ااططالعع کامل بر عليیهھ سرکشانن ررأأیی خوااهھھھيیم دداادد: 

"پس قبل اازز ررووزز ددااوورریی ددررباررهه دديیگراانن ددااوورریی نکنيید٬، بلکهھ منتظر آآمدنن خدااووند باشيید ززيیراا ااوو آآنچهھ رراا کهھ ددرر تارريیکی پنهھانن 

ااست ددرر براابر نورر آآشکارر خوااهھھھد ساخت وو نيیاتت پنهھانی آآددميیانن رراا فاشش خوااهھھھد کردد. ددرر آآنن ووقت هھھھر کس آآنطورر کهھ شايیستهھ ااووست اازز 

جانب خداا تحسيین خوااهھھھد شد"(ااوولل قرنتيیانن 5:4). 

هھھھنگامی کهھ تمامم قضيیهھ ررووشن شودد آآنگاهه نبوتت بهھ ااتمامم خوااهھھھد ررسيید کهھ می گويید: "ااوو هھھھر ااشکی رراا اازز چشمانن آآنهھا پاکک 

خوااهھھھد کردد. دديیگر اازز مرگگ وو غم وو گريیهھ وو ددرردد وو ررنج خبریی نخوااهھھھد بودد. ززيیراا چيیزهھھھایی کهھنهھ ددررگذشتهھ ااست"(مکاشفهھ 4:21). 

!
!
!

اانتهھایی هھھھزاارر سالل 4.

ددرر اانتهھایی ددااوورریی٬، شريیراانن ددووباررهه ززندهه ميیشوند: "آآنگاهه تخت هھھھائی رراا دديیدمم کهھ بر رروویی آآنهھا کسانی نشستهھ بوددند کهھ اامر 

ددااوورریی بهھ آآنهھا ووااگذاارر گردديیدهه بودد. هھھھم چنيین کسانی رراا دديیدمم کهھ بهھ خاططر شهھاددتت عيیسی وو کالمم خداا سرهھھھايیشانن اازز تن جداا شدهه بودد- 

کسانی کهھ آآنن حيیواانن ووحشی وو پيیکرهه ااشش رراا پرستش نکرددهه وو نشانن آآنن رراا بر پيیشانی وو ددست هھھھایی خودد ندااشتند- آآنهھا ددووباررهه ززندهه شدهه 

وو هھھھزاارر سالل با مسيیح حکمراانی کرددند. ااما بقيیهھ مرددگانن تا پايیانن آآنن هھھھزاارر سالل ززندهه نشدند"(مکاشفهھ 4:20وو5). 

!  199



پس اازز اايین کهھ عاددالنن مدتت يیک هھھھزاارر سالل رراا ددرر فرددووسس مشغولل شهھاددتت ددااددنن بر حقانيیت پرووررددگارر وو قضاووتت ااوو نسبت بهھ 

گناهھھھکارراانن بوددند٬، نجاتت يیافتگانن بهھ ااتفاقق مسيیح وو ددرر شهھر ااووررشليیم مقدسس بهھ ددنيیا بازز آآيیند: "شهھر مقدسس يیعنی ااووررشليیم تاززهه رراا 

دديیدمم کهھ اازز آآسمانن اازز جانب خداا مانند عرووسی کهھ براایی شوهھھھرشش آآررااستهھ وو آآماددهه شدهه باشد بهھ ززيیر می آآمد"(مکاشفهھ 2:21). 

ددرر آآنن هھھھنگامم شريیراانن ددرر قيیامت ددااوورریی يیا قيیامت ددوومم ززندهه می شوند وو جزاایی خودد رراا ددرريیافت می کنند. ااشعيیا نبی ووحی شدهه٬، 

ررااجع بهھ آآنن ررووزز می نويیسد: "وو اايیشانن مثل ااسيیراانن ددرر چاهه جمع خوااهھھھند شد وو ددرر ززنداانن بستهھ خوااهھھھند گردديید وو بعد اازز ررووززهھھھایی 

بسيیارر اايیشانن ططلبيیدهه خوااهھھھند شد"(ااشعيیا 22:24). 

بلی بعد اازز ررووززهھھھایی بسيیارر يیعنی ددقيیقا يیک هھھھزاارر سالل هھھھم چنانکهھ يیوحنایی ررسولل نيیز ميیفرمايید اايین اامر تحقق می يیابد: "هھھھميین 

کهھ هھھھزاارر سالل بهھ پايیانن برسد شيیطانن اازز ززنداانن خودد آآززاادد خوااهھھھد شد"(مکاشفهھ 7:20). 

شريیراانن با هھھھمانن ررووحح عصيیانگریی کهھ ددااشتند ززندهه می شوند وو نتيیجتا شيیطانن اازز بند خودد آآززاادد شدهه گرووهه فوقق االعاددهه بزررگگ 

هھھھمدستانن خودد رراا ااغواا کرددهه تحريیکشانن می کند تا شهھر ااووررشليیم رراا محاصرهه کنند. براایی آآخريین حاددثهھ جنگ حاررمجدوونن صف 

آآرراائی می کنند. ددرر اايین ووقت ااست کهھ: "براایی فريیب ددااددنن مللی کهھ ددرر چهھارر گوشهھ ززميین ااند بيیروونن خوااهھھھد ررفت. ااوو٬، جوجج وو ماجوجج 

رراا کهھ مانند شن هھھھایی ددرريیا بيیشماررند براایی جنگ جمع می کند. آآنهھا ددرر پهھنهھ ززميین پخش شدند وو ااررددوویی مقدسيین وو شهھر محبوبب ااوو رراا 

محاصرهه کرددند. ااما اازز آآسمانن آآتش بارريید وو آآنانن رراا نابودد ساخت"(مکاشفهھ 8:20وو9). 

ددرر اايین ااثنا٬، هھھھنگامی کهھ شهھر مقدسس رراا محاصرهه کرددند آآتش اازز جانب خداا ساططع شدهه آآنهھا رراا می بلعد وو نابوددشانن ميیکند. 

اايین ااست جهھنم سوززاانن کهھ آآنن قدرر ددررباررهه آآنن گفتهھ می شودد: "اابليیس کهھ آآنانن رراا فريیب می دداادد خودد بهھ ددااخل ددرريیاچهھ آآتش وو گوگردد 

جائی کهھ حيیواانن وو پيیامبر ددررووغيین بوددند اافکندهه شد. آآنهھا شب وو ررووزز وو تا اابد عذاابب وو شکنجهھ خوااهھھھند دديید..... ااما سزاایی ترسويیانن٬، بی 

اايیمانانن٬، فاسداانن٬، آآددمکشانن٬، ززناکارراانن٬، جاددووگراانن٬، بت پرستانن وو اانوااعع ددررووغگويیانن ددرريیاچهھ اایی اازز شعلهھ هھھھایی آآتش وو گوگردد خوااهھھھد 

بودد (اايین ااست مرگگ ددوومم)"(مکاشفهھ 10:20 وو 8:21). 

اايین موتت ددوومم ااست. مسيیح بهھ يیکی اازز ررؤؤسایی يیهھودد گفت: "هھھھمهھ بايید ددووباررهه متولد شوند"(يیوحنا 7:3). کسی کهھ ددوو مرتبهھ 

متولد شد فقط يیک بارر می ميیردد وولی آآنانی کهھ تولد تاززهه ندااررند٬، يیعنی توبهھ نکرددهه ااند وو بهھ گناهھھھانن خودد اادداامهھ می ددهھھھند ددوو مرتبهھ 

خوااهھھھند مردد. ددفعهھ ااوولل مرگگ ططبيیعی کهھ نصيیب هھھھمهھ ااست وو ددفعهھ ددوومم مرگگ اابدیی کهھ ددرر آآتشهھایی جهھنم کهھ ددرر اايین موقع با گناهھھھانش 
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تا بهھ اابد اازز خداا جداايیشانن می کند٬، خوااهھھھند سوخت. پس اازز نابوددیی شرااررتت٬، اابديیت کامل ددووباررهه اادداامهھ خوااهھھھد ددااشت. نبی شرحی اازز 

آآنن می ددهھھھد کهھ بهھ قراارر ذذيیل می باشد: "آآنگاهه ررووددخانهھ آآبب حيیاتت رراا کهھ مثل بلورر برقق می ززدد بهھ من نشانن دداادد. آآنن ررووددخانهھ اازز تخت 

خداا وو برهه سرچشمهھ گرفتهھ وو اازز ووسط خيیابانن شهھر ميیگذشت. ددرر هھھھر ططرفف ررووددخانهھ يیک ددررخت حيیاتت بودد کهھ سالی ددووااززددهه بارر 

ميیوهه می آآوورردد٬، هھھھر ماهه يیک بارر. اازز برگگ اايین ددررخت براایی ددررمانن ددرردد ملل ااستفاددهه می شد. دديیگر چيیزیی کهھ ملعونن شدهه باشد ددرر آآنن 

يیافت نخوااهھھھد شد. تخت خداا وو برهه ددرر آآنجا خوااهھھھد بودد وو بندگانش ااوو رراا عباددتت خوااهھھھند نمودد. هھھھمهھ ااوو رراا ررووبهھ رروو خوااهھھھند دديید وو نامم ااوو 

رراا بر پيیشانی هھھھایی خودد خوااهھھھند ددااشت. دديیگر شبی نخوااهھھھد بودد وو آآنانن بهھ نورر چرااغغ وو خوررشيید نيیازز نخوااهھھھند ددااشت ززيیراا خدااووند خداا 

نورر اايیشانن خوااهھھھد بودد وو آآنهھا تا بهھ اابد فرمانروواائی خوااهھھھند کردد"(مکاشفهھ 5-1:22). 

منظرهه رراا ددرر نظر گيیريید- شهھر مقدسس ااووررشليیم جديید وو نجاتت يیافتگانن تمامم قرنهھا ددااخل آآنن ااقامت ددااررند وو اازز ددرردد وو ررنج وو 

محنت بهھ ططورر کلی آآززاادد شدهه ااند وو ووضع نخستيین حضرتت آآددمم وو حواا ددرر باغغ عدنن برقراارر ااست. ددرر مقابل آآنانن سرکشانن ددرر بيیروونن 

شهھر بهھ نعمت شاددیی اازز ددست ررفتهھ می اانديیشند. ااکنونن می تواانستند شاددمانن باشند وولی آآنن رراا رردد کرددند وو مرددوودد شدند٬، ززيیراا کهھ 

نجاتت بخش عظيیم رراا اانکارر کرددند. آآيیا ميیل شما بر آآنن ااست کهھ ددرر ددااخل آآنن شهھر قسمتی ددااشتهھ باشيید؟ خداا آآنن اامتيیازز رراا بهھ شما 

ددااددهه ااست منتهھی اانتخابب آآنن ددرر ااختيیارر خودد شماست. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو چهھاررمم 

چند قيیامت ددرر کتابب مقدسس ذذکر شدهه ااند؟ 1.

االف- يیک (  ) 

بب- ددوو (  ) 

جج- سهھ (  ) 

!
قيیامت ااوولل يیعنی قيیامت عاددالنن ددرر چهھ موقع اانجامم می گيیردد؟ 2.

االف- حيین ررجعت ثانویی مسيیح (  ) 

بب- ددرر اابتداایی ددوورراانن يیک هھھھزاارر سالل (  ) 

جج- ددرر اانتهھایی ددوورراانن تارريیخ اايین جهھانن (  ) 

!
ددرر مدتت يیک هھھھزاارر سالل چهھ اانجامم می گيیردد؟ 3.

االف- مقدسيین با مسيیح ددرر آآسمانن سلطنت می کنند (  ) 

بب- تمامم شريیراانن ددرر ددنيیا مرددهه ااند (  ) 

جج- شيیطانن ددرر اايین ددنيیا با سايیر شريیراانن مرددهه ااست (  ) 

!
ددرر پايیانن يیک هھھھزاارر سالل چهھ ااتفاقق می اافتد؟ 4.

االف- ااووررشليیم جديید اازز آآسمانن بهھ ددنيیا می آآيید (  ) 
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بب- قيیامت ددوومم يیعنی قيیامت شريیراانن اانجامم می گيیردد (  ) 

جج- تمامم شريیراانن تحت فرمانن شيیطانن شهھر رراا محاصرهه کرددهه می خوااهھھھند آآنن شهھر رراا فتح کنند (  ) 

دد- فوجج شريیراانن ددرر حملهھ خودد بر عليیهھ شهھر جديید موفق می شوند (  ) 

هه- شريیراانن وو آآثارر شرااررتت نابودد می شوند وو عداالت اابدیی برقراارر می شودد (  ) 

!
لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲۵
سکونت گاهه نجاتت يیافتگانن 

!
!
!
!
!
!
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سکونت گاهه نجاتت يیافتگانن 

مرددمم بهھ قدرریی ددرر تالشش براایی مادديیاتت اايین ددنيیا هھھھستند کهھ کمتر ددرر فکر حيیاتت آآيیندهه خودد می باشند کهھ گويیا براایی اايیشانن ووااقعيیت نداارردد٬، 

ددرر صوررتی کهھ ووعدهه هھھھایی خدااووند قطعی وو حتمی هھھھستند. 

"خدااووند ددرر اانجامم آآنچهھ ووعدهه ددااددهه ااست آآنچنانن کهھ بعضی هھھھا گمانن می کنند تامل نمی کند٬، بلکهھ با صبر٬، شما رراا تحمل می نمايید٬، ززيیراا 

نمی خوااهھھھد کسی نابودد شودد بلکهھ مايیل ااست هھھھمهھ اازز گناهھھھانشانن توبهھ کنند. ررووزز خدااووند مانند يیک ددززدد خوااهھھھد آآمد. ددرر آآنن ررووزز آآسمانهھا با صداایی 

بادد شديید ناپديید خوااهھھھند شد٬، عناصر سوختهھ شدهه اازز بيین خوااهھھھند ررفت وو ززميین با هھھھر چهھ ددرر آآنن ااست ذذووبب خوااهھھھد گشت... ااما خداا آآسمانهھایی 

تاززهه وو ززميینی تاززهه ووعدهه ددااددهه ااست کهھ ددرر آآنهھا نيیکی مطلق مستقر خوااهھھھد بودد وو ما ددرر اانتظارر اايینهھا هھھھستيیم"(ددوومم پطرسس10:3وو13). 

ددنيیایی کنونی بهھ ززووددیی ددرر  آآتشهھایی آآخر ددنيیا اازز بيین خوااهھھھد ررفت وو بهھ جایی آآنن خدااووند ددنيیایی جديیدیی خوااهھھھد آآفريید کهھ اابدیی می باشد. 

اايیمانداارراانن اامتيیاززااتت ززيیاددیی ددرر اايین ددنيیا ددااررند وولی پاددااشش ووااقعی هھھھنوزز ددرر آآيیندهه ااست. مسيیح بهھ شاگردداانش ووعدهه دداادد: "ددلهھایی شما مضطربب 

نشودد. بهھ خداا توکل نمائيید٬، بهھ من نيیز اايیمانن ددااشتهھ باشيید. ددرر خانهھ پدرر من منزلهھایی بسيیارریی هھھھست. ااگر چنيین نبودد٬، بهھ شما می گفتم. من ميیروومم 

تا مکانی براایی شما آآماددهه ساززمم پس اازز اايین کهھ ررفتم وو مکانی براایی شما آآماددهه ساختم٬، ددووباررهه ميیآيیم وو شما رراا پيیش خودد می برمم تا جائی کهھ من 

هھھھستم شما نيیز باشيید"(يیوحنا 3-1:14). 

!
حتمی بوددنن ررجعت مسيیح 1.

نخست آآمدنن مسيیح ددرر ددوو هھھھزاارر سالل پيیش اامريیست تارريیخی وو ووااقعيیت دداارردد. ررفت وو آآمدنش ددرر ميیانن مرددمم وو کارر خيیر ااوو ددرر 

ررفع ددرردد وو غصهھ بشر تارريیخی می باشد وو حتمی بوددنن آآيیندهه وو باززگشت وویی نيیز مثل گذشتهھ قطعی وو حتمی ااست. ااکنونن مکانی 

براایی اايیمانداارراانن آآماددهه می کند کهھ ززبانن اازز تعريیف آآنن عاجز ااست: "آآنچهھ رراا کهھ هھھھرگز چشمی نديیدهه وو گوشی نشنيیدهه وو بهھ خاططر 

اانسانن خطورر نکرددهه ااست خداا براایی ددووستداارراانن خودد مهھيیا نموددهه ااست"(ااوولل قرنتيیانن9:2). 

هھھھر چهھ اازز محاسن فرددووسس خداا بخوااهھھھيیم تعريیف کنيیم بازز کم ااست وولی ناگفتهھ نماند کهھ بهھتريین چيیزیی کهھ می تواانن اازز آآنن ددنيیا 

گفت اايین ااست کهھ گناهه وو شکنجهھ وو بی عداالتی ددرر آآنجا دديیگر نخوااهھھھد بودد ززيیراا کهھ گناهه ددرر آآنجا ررخنهھ نخوااهھھھد کردد. هھھھمچنانکهھ ناحومم 
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نبی تاکيید می کند کهھ "مصيیبت ددفعهھ دديیگر برپا نخوااهھھھد شد"(ناحومم 9:1). خدااووند اايین ددنيیایی گناهه آآلودد رراا اازز سر نو خوااهھھھد ساخت. 

شرااررتت وو گناهه٬، شيیطانن وو گناهھھھکارر سوختهھ شدهه صلح وو پاکيیزگی جايیگزيین آآنن خوااهھھھد بودد. 

!
ددنيیایی جديید 2.

"سپس آآنن تخت نشيین گفت: اايین رراا بنويیس ززيیراا اايین سخنانن ررااست ااست..... ااما هھھھيیچ ناپاکی وواارردد آآنن نخوااهھھھد شد وو نهھ کسی کهھ 

گفتاررشش ناررااست وو کاررهھھھايیش ززشت وو پليید ااست٬، بلکهھ تنهھا آآنن کسانی کهھ نامشانن ددرر ددفتر حيیاتت برهه نوشتهھ شدهه ااست بهھ آآنن وواارردد می 

شوند"(مکاشفهھ 5:21وو27). 

هھھھمهھ اازز چيیزهھھھایی تاززهه شاددمانن هھھھستند. ووقتی کهھ خدااووند مسکن اابدیی بندگانش رراا اازز نو بساززدد حتی کالبدهھھھایی توبهھ کارراانن رراا 

عوضض خوااهھھھد کردد تا دديیگر ددرردد وو بيیمارریی يیا مرگگ نباشد. کالبدهھھھایی نجاتت يیافتگانن شباهھھھت مسيیح قيیامم شدهه رراا خوااهھھھند ددااشت: "ااوو 

ططورریی بدنن هھھھایی ضعيیف وو فانی ما رراا تغيیيیر خوااهھھھد دداادد تا بهھ بدنن پرشکوهه ااوو شباهھھھت يیابد وو اايین کارر رراا با قدررتی کهھ هھھھمهھ چيیز رراا 

تحت فرمانن ااوو ددرر می آآوورردد اانجامم خوااهھھھد دداادد"(فيیليیپيیانن 21:3). 

توجهھ کنيید کهھ مسيیح بعد اازز اايین کهھ اازز مرددگانن برخاست علی ررغم ترسس شاگردداانش٬، بهھ صوررتت ررووحح ددررنيیامد٬، بلکهھ ددرر 

ددااشتن گوشت وو ااستخواانن وو ووجودد خاررجی ااوو شکی نيیست: "ددرر حالی کهھ شاگردداانن ددررباررهه اايین چيیزهھھھا گفتگو می کرددند عيیسی ددرر 

بيین اايیشانن اايیستاددهه بهھ آآنهھا گفت: صلح وو سالمت بر شما بادد. آآنهھا با ترسس وو ووحشت٬، تصورر کرددند کهھ شبحی می بيینند. ااوو فرمودد: چراا 

اايینطورر آآشفتهھ حالل هھھھستيید؟ چراا شک وو شبهھ بهھ ددلهھایی شما ررخنهھ می کند؟ بهھ ددستهھا وو پاهھھھایی من نگاهه کنيید٬، خوددمم هھھھستم٬، بهھ من ددست 

بزنيید وو ببيینيید٬، شبهھ مانند من گوشت وو ااستخواانن نداارردد. اايین رراا گفت وو ددست هھھھا وو پاهھھھایی خودد رراا بهھ اايیشانن نشانن دداادد. اازز فرطط شاددیی وو 

تعجب نتواانستند اايین چيیزهھھھا رراا باوورر کنند. آآنگاهه عيیسی اازز آآنانن پرسيید: آآيیا ددرر اايین جا خوررااکی دداارريید؟ يیک تکهھ ماهھھھی بريیانن پيیش ااوو 

آآووررددند. آآنن رراا برددااشت وو پيیش چشم آآنانن خورردد"(لوقا43-36:24). 

ددرر آآنن ددنيیایی مقدسس نهھ فقط خوررااکک خوااهھھھيیم خورردد بلکهھ خانهھ هھھھایی خودد رراا نيیز بنا خوااهھھھيیم کردد. ااشعيیا نبی اازز آآنن ززمانن 

رروويیايیی دديیدهه می نويیسد: "وو خانهھ هھھھا بنا کرددهه ددرر آآنهھا ساکن خوااهھھھند شد وو تاکستانهھا کاشت نموددهه ميیوهه آآنهھا رراا خوااهھھھند خورردد. بنا 

نخوااهھھھند کردد تا دديیگراانن سکونت نمايیند وو آآنچهھ رراا کهھ کاشت می نمايیند دديیگراانن نخوااهھھھند خورردد ززيیراا کهھ اايیامم قومم من مثل اايیامم ددررخت 
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خوااهھھھد بودد وو برگزيیدگانن من اازز عمل ددستهھایی خودد خوااهھھھند خورردد. ززحمت بی جا نخوااهھھھند کشيید وو بهھ جهھت ااضطراابب نخوااهھھھند ززاائيید 

ززيیراا کهھ ااووالدد برکت يیافتگانن خدااووند هھھھستند وو ذذرريیت اايیشانن با اايیشانند وو قبل اازز آآنکهھ بخواانند من جواابب خوااهھھھم دداادد وو پيیش اازز آآنکهھ 

سخن گويیند من خوااهھھھم شنيید"(ااشعيیا 24-21:65). 

ددرر آآنن ززمانن کاشتن محصولل وو خوررددنن ميیوهه وو ثمرهه آآنن لذتت بخش خوااهھھھد بودد. ااغلب ااووقاتت مرددمم ززحمت می کشند وو ددرر 

مزااررعع کارر می کنند تا دديیگراانن اازز محصولل آآنن ااستفاددهه کنند. يیا خانهھ اایی می ساززند وو دديیگراانن ددرر آآنهھا ززندگی می کنند. مرددمم ددرر 

موقع جنگ اازز خانهھ وو باغغ وو وواليیت خودد بيیروونن ررااندهه می شوند وو تمامم ززحماتی کهھ کشيیدهه ااند بهھ هھھھدرر می رروودد. وولی ددرر فرددووسس 

شخص اازز کارر خودد سودد خوااهھھھد بردد وو خوشی هھھھایی آآنن مثل ددنيیا ززووددگذرر نيیستند. خارر ووخس ددرر نتيیجهھ لعنت گناهه بهھ ووجودد آآمدند. ددرر 

آآنجا اايین آآثارر لعنت بهھ کلی ررفع خوااهھھھد شد. "بهھ جایی ددررخت خارر صنوبر وو بهھ جایی خس آآسس خوااهھھھد ررووئيید وو براایی خدااووند ااسم وو 

آآيیت جاوودداانی کهھ منقطع نشودد خوااهھھھد بودد"(ااشعيیا13:55). 

!
ددووستانن سابق 3.

يیکی اازز بزررگتريین اامتيیاززااتت نجاتت يیافتگانن دديیداارر ددووستانن وو آآشنايیانن ااست: "آآنچهھ رراا ااکنونن می بيینيیم مثل تصويیر تيیرهه وو تارر 

آآئيینهھ ااست وولی ددرر آآنن ززمانن هھھھمهھ چيیز رراا رروو بهھ رروو خوااهھھھيیم دديید. آآنچهھ رراا ااکنونن می دداانيیم جزئی وو ناکامل ااست وولی ددرر آآنن ززمانن 

معرفت ما کامل خوااهھھھد شد٬، يیعنی بهھ ااندااززهه کمالل معرفت خداا نسبت بهھ من"(ااوولل قرنتيیانن 12:13). 

بيیشتر ااووقاتت با ااشخاصی ررووبروو می شويیم کهھ نسبت بهھ آآنهھا خيیلی اانس پيیداا می کنيیم وولی ززمانن فرصت بيیشتریی نمی ددهھھھد با 

آآنانن ددووستی دداائمی برقراارر کنيیم. ددرر فرددووسس ززمانن دديیگر محدووددمانن نخوااهھھھد کردد ززيیراا کهھ محدوودديیتهھایی ززمانن وو مکانن بهھ اابديیت 

تبديیل خوااهھھھد شد. مسرتت ددرر اايین ددنيیا ززمانی ااست وولی ددرر آآنجا کامل شدهه معاشرتت با ااشخاصی کهھ هھھھمانن ررااهه ددشواارر ما رراا ططی کرددهه 

ااند اانتهھا نخوااهھھھد ددااشت. ددرر آآنجا مکالمهھ با حضرتت اابرااهھھھيیم وو نوحح ووآآددمم اازز اامتيیاززااتت ررووززاانهھ خوااهھھھد بودد. گوشش فراا ددااددنن بهھ 

تجربيیاتت آآنانن وو نقل آآززمايیشاتت خودد ددرر آآخر ززمانن بسيیارر جالب خوااهھھھد بودد. 

خوشش ووقتی با حضورر کوددکانن اامکانن پذيیر ااست. باززیی کوددکانن سالمتی محيیط رراا تضميین می کند. وو حيیوااناتت رراامم شدهه محافظ 

بچهھ هھھھا خوااهھھھند بودد. خرسس وو ببر وو پلنگ وو شيیر بهھ کلی عوضض خوااهھھھند شد: "گرگگ وو برهه با هھھھم خوااهھھھند چريید وو شيیر مثل گاوو کاهه 
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خوااهھھھد خورردد وو خوررااکک مارر خاکک خوااهھھھد بودد. خدااووند می گويید کهھ ددرر تمامی کوهه مقدسس من ضررر نخوااهھھھند ررسانيید وو فسادد نخوااهھھھند 

نمودد..... گرگگ با برهه سکونت خوااهھھھد ددااشت وو پلنگ با بزغالهھ خوااهھھھد خواابيید وو گوسالهھ وو شيیر با هھھھم٬، وو ططفل کوچک آآنهھا رراا خوااهھھھد 

ررااند وو گاوو با خرسس خوااهھھھد چريید وو بچهھ هھھھایی آآنهھا با هھھھم خوااهھھھند خواابيید وو شيیر مثل گاوو کاهه خوااهھھھد خورردد وو ططفل شيیرخوااررهه بر 

سوررااخخ مارر باززیی خوااهھھھد نمودد وو ططفل اازز شيیر باززددااشتهھ شدهه ددست خودد رراا بر خانهھ اافعی خوااهھھھد گذااشت وو ددرر تمامی کوهه مقدسس من 

ضررر وو فساددیی نخوااهھھھند کردد ززيیراا کهھ جهھانن اازز معرفت خدااووند پر خوااهھھھد بودد مثل آآبهھائی کهھ ددرريیا رراا می پوشاند"(ااشعيیا 25:65 وو 

 .(9-6:11

!
صحت کامل 4.

ددرر اايین ددنيیا کمتر ااشخاصی هھھھستند کهھ بهھ ددرردد يیا بيیمارریی مبتال نشدهه باشند٬، وولی ددرر آآنجا ااحتيیاجی بهھ پزشک وو دداارروو نخوااهھھھيیم 

ددااشت ززيیراا کهھ "ساکن آآنن نخوااهھھھد گفت کهھ بيیمارر هھھھستم وو گناهه قومی کهھ ددرر آآنن ساکن باشند آآمرززيیدهه خوااهھھھد شد"(ااشعيیا 24:33). "ااما 

آآنانی کهھ منتظر خدااووند می باشند قوتت تاززهه خوااهھھھند يیافت وو مثل پروواازز خوااهھھھند کردد. خوااهھھھند ددوويید وولی خستهھ نخوااهھھھند شد٬، خوااهھھھند 

خرااميید وولی ددررماندهه نخوااهھھھند شد"(ااشعيیا 31:40). 

بيیابانهھایی سوززاانن وو کويیرهھھھایی خشک وو خالی بهھ باغهھا وو گلزااررهھھھایی ززيیبا تبديیل خوااهھھھند شد: "بيیابانن وو ززميین خشک شاددمانن 

خوااهھھھد شد وو صحراا بهھ ووجد آآمدهه مثل گل سرخخ خوااهھھھد شکفت"(ااشعيیا 1:35). 

!
شهھر ووااقعی 5.

حضرتت اابرااهھھھيیم آآررززوو ددااشت ددرر آآنن ددنيیا سهھمی ددااشتهھ باشد. ددرر حق ااوو نوشتهھ شدهه کهھ "ددرر اانتظارر شهھریی بودد با بنيیادد ااستواارر 

کهھ معمارر وو ساززندهه ااشش خدااست"(عبراانيیانن10:11). تا موقعی کهھ مقيیم اايین جهھانن بودد غربت نشيین بودد وولی منتظر شهھر با بنيیاددیی 

بودد کهھ ساززندهه وو معمارر آآنن خدااست يیعنی فرددووسی کهھ خدااووند براایی محبانن خودد آآماددهه کرددهه ااست. يیوحنایی ررسولل آآنن شهھر رراا ددرر 

رروويیا دديیدهه شرحح می ددهھھھد: "شهھر بهھ شکل مربع......بودد......ددووااززددهه ددررووااززهه آآنن شهھر عباررتت اازز ددووااززددهه مروواارريید بودد وو هھھھر ددررووااززهه اازز 

يیک مروواارريید ساختهھ شدهه بودد. خيیابانهھایی شهھر اازز ززرر نابب وو مانند شيیشهھ پاکک وو شفافف بودد"(مکاشفهھ 16:21وو21). 
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ددرر اايین جهھانن مروواارريید رراا فقط براایی گرددنن بند بهھ کارر می برند وولی ددرر شهھر ااووررشليیم جديید مروواارريیدهھھھا بهھ قدرریی بزررگگ هھھھستند 

کهھ ددررووااززهه هھھھایی شهھر اازز مروواارريید  ساختهھ شدهه ااند وو تمامم ررنگهھایی قوسس ووقزحح رراا منعکس می ساززند. اازز ددررووااززهه هھھھا کهھ ددااخل شديید 

خيیابانهھا بسيیارر تماشائی خوااهھھھند بودد. خيیابانهھا وو کوچهھ هھھھایی آآنن شهھر با گردد وو خاکک وو قوططی سيیگارر وو تهھ سيیگارر وو آآشغالل پر 

نخوااهھھھد شد. ررووغن ااتومبيیل هھھھا وو ددوودد خفهھ کنندهه دديیزلهھا وو ددووددکشهھایی کاررخانهھ هھھھا فضا رراا آآلوددهه نخوااهھھھند کردد. ططالیی خالص 

خيیابانهھایی شهھر رراا مزيین خوااهھھھد نمودد. براایی هھھھميین ااست کهھ چيیز ناپاکک يیا نجس ددرر آآنن سهھمی پيیداا نخوااهھھھد کردد: "ااما هھھھيیچ ناپاکی 

وواارردد آآنن نخوااهھھھد شد وو نهھ کسی کهھ گفتاررشش ناررااست وو کاررهھھھايیش ززشت وو پليید ااست٬، بلکهھ تنهھا آآنن کسانی کهھ نامشانن ددرر ددفتر حيیاتت 

برهه نوشتهھ شدهه ااست بهھ آآنن وواارردد می شوند"(مکاشفهھ 27:21). 

بعضی هھھھا خيیالل می کنند خداایی مهھربانن هھھھمهھ مخلوقاتت خودد رراا باالخرهه بهھ فرددووسس خوااهھھھد بردد. فکر می کنند کهھ تمامی 

شريیراانن ددرر آآتشهھایی جهھنم پاکک خوااهھھھند شد وو ددووباررهه بهھ محيیط فرددووسس ررااهه خوااهھھھند يیافت. توبهھ وو تغيیيیر ااخالقق با آآتش عملی نمی 

شودد. آآنن نظافت بر هھھھيیچ کس تحميیل نخوااهھھھد شد بلکهھ فقط با ااررااددهه شخص وو فيیض خداا ددرر قيید حيیاتت وو قبل اازز ررووزز ددااوورریی بايید 

اانجامم گيیردد. تصورر کنيید فرددیی رراا نيیمهھ سوختهھ اازز جهھنم بهھ محيیط فرددووسس منتقل کند اازز آآنجائيیکهھ وویی تطهھيیر کامل نشدهه وو 

خصوصيیاتت ااخالقی پيیشيین ااوو تغيیيیریی نکرددهه ااست چهھ ااغتشاشی ددرر آآنجا بهھ پا خوااهھھھد کردد. وویی ددووباررهه بهھ ااذذيیت وو آآززاارر هھھھمسايیگانن 

وو ددززددیی ددرر اامواالل وو مخصوصا ططالهھھھائيیکهھ خيیابانن رراا مفرووشش کرددهه ااند ااقداامم خوااهھھھد کردد وو ووسايیل مصرفف توتونن وو تريیاکک وو 

هھھھرووئيین رراا بهھ گرددشش خوااهھھھد ااندااخت وو اازز اانگوررهھھھایی نابب بهھشتی شراابب وو دديیگر مشرووباتت االکلی رراا تهھيیهھ خوااهھھھد نمودد وو دديیریی 

نخوااهھھھد پائيید کهھ جميیع بديیهھایی ددنيیایی قديیم رراا ددرر ددنيیایی جديید ررووااجج ددااددهه وو صلح وو آآرراامش رراا ددرر ددنيیایی جديید مختل خوااهھھھد کردد. 

ددررووغگو بايید قبل اازز ررووزز ددااوورریی بهھ ددررووغغ گفتنش خاتمهھ ددهھھھد. می گسارر بايید قبل اازز ررووزز ددااوورریی اازز اايین عمل ددست بکشد. معتادد بهھ 

سيیگارر بايید قبل اازز ررووزز قيیامت بهھ ااعتيیادد خودد خاتمهھ ددهھھھد. مطمئن باشيید کهھ خدااووند شرااررتت رراا بهھ کلی وو براایی هھھھميیشهھ معدوومم خوااهھھھد 

نمودد. ااگر بخوااهھھھيیم ددرر آآنن شهھرسهھيیم باشيیم ددرر اايین ددنيیا بايید آآماددهه شويیم. مسيیح گفت: "پس شما بايید هھھھميیشهھ آآماددهه باشيید ززيیراا پسر 

اانسانن ددرر ساعتی کهھ اانتظارر نداارريید خوااهھھھد آآمد"(متی44:24). بعد اازز ظظهھورر ثانویی مسيیح فرصت توبهھ وو آآماددهه شدنن نخوااهھھھد بودد. 

هھھھنگامم آآمدنن مسيیح عاددالنن اازز شريیراانن جداا خوااهھھھند شد: "ووقتی پسر اانسانن با جاللل خودد هھھھمرااهه با هھھھمهھ فرشتگانن می آآيید بر تخت 

پاددشاهھھھی خودد خوااهھھھد نشست وو تمامم ملل رروویی ززميین ددرر حضورر ااوو جمع می شوند. آآنگاهه ااوو مانند شبانی کهھ گوسفنداانن رراا اازز بزهھھھا جداا 

می کند آآددميیانن رراا بهھ ددوو گرووهه تقسيیم خوااهھھھد کردد. گوسفنداانن رراا ددرر ددست ررااست وو بزهھھھا رراا ددرر ددست چپ خودد قراارر خوااهھھھد دداادد"(متی 

 .(33-31:25
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توجهھ کنيید کهھ ددنيیایی جديید اازز ااززلل يیعنی اازز بنایی عالم ددرر نقشهھ خداا بوددهه ااست. آآنن سرززميین آآماددهه ااست وو فقط خدااووند منتظر 

توبهھ بندگانن ااست. کسی کهھ بخوااهھھھد ددرر آآنن ددنيیا شرکت کند بايید ررووشش آآنن ددنيیا رراا ددرر اايین ددنيیا پيیش گيیردد. ااصراارر ررسولل ددرر اايین ااست: 

"پس تو کهھ دديیگراانن رراا تعليیم می ددهھھھی چراا خودد رراا تعليیم نمی ددهھھھی؟ تو کهھ موعظهھ می کنی ددززددیی نبايید کردد آآيیا خوددتت ددززددیی نمی 

کنی؟ تو کهھ می گوئی ززنا نکن آآيیا خوددتت ززنا نمی کنی وو تو کهھ اازز بت هھھھا نفرتت دداارریی آآيیا معبدهھھھا رراا غاررتت نمی کنی؟ تو کهھ بهھ 

شريیعت فخر می کنی آآيیا با شکستن شريیعت نسبت بهھ خداا بی حرمتی نمی کنی چنانن کهھ کتابب مقدسس می فرمايید بهھ سبب شما 

يیهھودديیانن٬، مرددمانن غيیر يیهھودد نامم خداا رراا بی حرمت می ساززند"(ررووميیانن24-21:2). 

پولس ررسولل چنيین نصيیحت می کند: "شما بايید اازز آآنن ززندگی اایی کهھ ددرر گذشتهھ ددااشتيید ددست بکشيید وو آآنن آآددمی کهھ ددرر پيیش 

بودديید اازز خودد ددوورر ساززيید٬، ززيیراا ااوو فريیب شهھوااتت خودد رراا خوررددهه وو ددرر ررااهه هھھھالکت ااست. ددلل وو ذذهھھھن شما بايید کامال نو شودد وو 

شخصيیت تاززهه اایی رراا کهھ ددرر نيیکی وو پاکی حقيیقی وو بهھ صوررتت خداا آآفريیدهه شدهه ااست بهھ خودد بپوشانيید. پس دديیگر بهھ هھھھيیچ ووجهھ ددررووغغ 

نگوئيید٬، بلکهھ هھھھميیشهھ بهھ دديیگراانن ررااست بگوئيید٬، ززيیراا هھھھمهھ ما ااعضایی يیک دديیگريیم (کهھ ددرر آآفريینش ززيیک گوهھھھريیم بقولل سعدیی). ااگر 

عصبانی شديید نگذاارريید خشمتانن٬، شما رراا بهھ گناهه بکشاند وو يیا تا غرووبب آآفتابب باقی بماند. بهھ اابليیس فرصت ندهھھھيید. ددززدد اازز ددززددیی ددست 

بردداارردد وو بهھ عوضض آآنن با ددست هھھھایی خودد٬، با آآبروومندیی کارر کند تا چيیزیی ددااشتهھ باشد کهھ بهھ نيیاززمنداانن بدهھھھد. يیک کلمهھ ززشت اازز 

ددهھھھانتانن خاررجج نشودد بلکهھ گفتاررشما بهھ موقع٬، خوبب وو سوددمند باشد تا ددرر نتيیجهھ آآنن بهھ شنوندگانن فيیض برسد. ررووحح االقدسس خداا رراا 

نرنجانيید ززيیراا ااوو مهھر مالکيیت خداا بر شماست وو ضامن آآمدنن ررووززیی ااست کهھ ددرر آآنن کامال آآززاادد می شويید. اازز اايین پس دديیگر هھھھيیچ نوعع 

بغض وو غيیظ وو خشم وو دداادد وو فريیادد وو ددشنامم وو نفرتت رراا ددرر ميیانن خودد ررااهه ندهھھھيید. نسبت بهھ يیکديیگر مهھربانن وو ددلسوزز باشيید وو چنانن کهھ 

خداا ددرر شخص مسيیح شما رراا بخشيیدهه ااست شما نيیز يیکديیگر رراا ببخشيید"(اافسيیانن32-22:4). 

!
عباددتت خالص 6.

ااگر بنا شد ددرر آآنن ددنيیا ااوواامر خداا رراا ررعايیت کنيیم بهھتر ااست ددرر اايین ددنيیا عاددتت بهھ ااططاعت رراا بيیاموززيیم: "ززيیراا خدااووند می گويید 

چنانکهھ آآسمانهھایی جديید وو ززميین جديیدیی کهھ من آآنهھا رراا خوااهھھھم ساخت ددرر حضورر من پايیداارر خوااهھھھد ماند هھھھمچنانن ذذرريیت شما وو ااسم شما 

پايیداارر خوااهھھھد ماند وو خدااووند می گويید کهھ اازز غرهه ماهه تا غرهه دديیگر وو اازز سبت (شنبهھ) تا سبت دديیگر تمامی بشر خوااهھھھند آآمد تا بهھ 

حضورر من سجدهه نمايیند"(ااشعيیا 22:66وو23). 
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بعضی هھھھا خيیالل می کنند حفظ ررووزز سبت يیا شنبهھ ررااهه وو ررسم گذشتگانن بوددهه ااست وولی اازز آآيیهھ فوقق معلومم می شودد کهھ ددرر 

ددنيیایی جديید خداا رراا ددرر آآنن ررووزز يیادد خوااهھھھند نمودد. يیوحنایی ررسولل مسرتت شرفيیابی مقدسيین رراا ددرر حضورر خالق بيیانن می کند وو 

ااستفاددهه اازز ددررخت حيیاتت رراا شرحح می ددهھھھد: "آآنگاهه ررووددخانهھ آآبب حيیاتت رراا کهھ مثل بلورر برقق می ززدد بهھ من نشانن دداادد. آآنن ررووددخانهھ اازز 

تخت خداا وو برهه سرچشمهھ گرفتهھ وو اازز ووسط خيیابانن شهھر می گذشت. ددرر هھھھر ططرفف ررووددخانهھ يیک ددررخت حيیاتت بودد کهھ سالی ددووااززددهه 

بارر ميیوهه می آآوورردد. هھھھر ماهه يیک بارر اازز برگگ اايین ددررخت براایی ددررمانن ددرردد ملل ااستفاددهه می شد"(مکاشفهھ 1:22وو2). 

توجهھ کنيید کهھ ددررخت حيیاتت هھھھر ماهه ميیوهه تاززهه اایی خوااهھھھد دداادد. حضرتت آآددمم وو حواا بهھ علت گناهه اازز اامتيیازز خوررددنن اازز ددررخت 

حيیاتت محروومم شدند وولی ددرر باغغ فرددووسس نهھ فقط آآنن ددوو حضرتت بلکهھ تمامم توبهھ کارراانن اازز آآنن بهھ ططورر مدااوومم برخورردداارر خوااهھھھند شد. 

ااگر حضرتت آآددمم وو حواا اازز خوررددنن آآنن ددررخت محروومم نشدهه بوددند هھھھرگز نمی مرددند. ددرر ددنيیایی جديید با ااستفاددهه اازز آآنن ددررخت هھھھمهھ 

ززندگانی جاوويیداانن خوااهھھھند ددااشت وو برگهھایی آآنن ددررخت براایی شفایی اامتهھا می باشد. 

اازز تمامم اامتيیاززااتت بهھشت شرفف يیابی ددرر حضورر خدااووند اازز هھھھمهھ ااررززندهه تر ااست. اايین چنيین ووعدهه ددااددهه شدهه ااست: "اازز تخت 

صداایی بلند شنيیدمم کهھ می گفت:ااکنونن خانهھ خداا ددرر ميیانن آآددميیانن ااست وو ااوو ددرر بيین آآنانن ساکن خوااهھھھد شد وو آآنانن قومم ااوو وو ااوو خداایی آآنانن 

خوااهھھھد بودد"(مکاشفهھ 3:21). 

خوااستن با عمل کرددنن يیکسانن نيیست. هھھھمهھ می خوااهھھھند وولی هھھھمهھ عمل نمی کنند. اازز خداا بايید ددررخوااست کنيیم تا قوتت عطا 

فرمايید کهھ بتواانيیم آآررززووهھھھایی خودد رراا بهھ مرحلهھ عمل ددررآآوورريیم ززيیراا کهھ ما رراا بديین کلماتت تنبيیهھ می ساززدد: "نهھ هھھھر کس کهھ مراا 

خدااوونداا٬، خدااوونداا خطابب کند بهھ پاددشاهھھھی آآسمانی وواارردد خوااهھھھد شد٬، بلکهھ کسی کهھ ااررااددهه پدرر آآسمانی مراا بهھ اانجامم برساند. ووقتی آآنن 

ررووزز برسد بسيیارریی بهھ من خوااهھھھند گفت: خدااوونداا٬، خدااوونداا٬، آآيیا بهھ نامم تو نبوتت نکردديیم؟ آآيیا با ذذکر نامم تو دديیوهھھھا رراا بيیروونن نراانديیم؟ وو 

بهھ نامم تو معجزااتت بسيیارر نکردديیم؟ آآنگاهه صريیحا بهھ آآنانن خوااهھھھم گفت: من هھھھرگز شما رراا نمی شناسم. اازز من ددوورر شويید اایی 

بدکارراانن"(متی 23-21:7). 

بسيیارریی خوااهھھھند گفت: "خدااوونداا٬، خدااوونداا". بسيیارریی ددعا وو نمازز ططوالنی خودد رراا می خواانند وولی اازز مزاايیایی آآنن ددنيیا محروومم 

خوااهھھھند ماند ززيیراا کهھ مطابق خوااستهھ هھھھایی شهھواانی خودد ررفتارر کرددهه ااند. ظظاهھھھراا خيیلی دديینداارر وو مؤمن هھھھستند. حتی کاررهھھھایی نيیکویی 

خودد رراا بهھ ررخخ مرددمم می کشند وو بهھ ااسم خدااووند بهھ ظظاهھھھر معجزهه نموددهه ااند وولی حقيیقت رراا ددووست ندااررند. اايینانن هھھھرگز بهھ ططورر کلی 

ررووحا وو قلبا تسليیم خداا نشدهه ااند. ددرر ررعايیت بعضی نکاتت اامتناعع ووررززيیدهه ااند. با اايین ووصف اايین ددعوتت خداا براایی آآنانن ااست: "ررووحح 
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وو عرووسس می گويیند: بيیا. هھھھر شنوندهه اایی بايید بگويید: بيیا. اایی تشنگانن بيیائيید٬، آآبب حيیاتت رراا بپذيیريید. اايین بخششی ااست رراايیگانن براایی هھھھر 

کس کهھ ططالب آآنن ااست"(مکاشفهھ 17:22). 

فرددووسس آآماددهه وو مجانا ااهھھھداا می شودد ززيیراا کهھ دديیگریی بهھایی وورروودد رراا پرددااختهھ ااست. سهھم ما فقط قبولل کرددنن آآنن ااست وو نشانن 

يیا اامضا پذيیرشش ما با عمل معلومم می شودد. ااختيیارر ددرر ددست بشر ااست. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو پنجم 

اازز ووضع نجاتت يیافتگانن چهھ ااططميینانی دداارريیم؟ 1.

االف- اامکانن برووزز مجددد گناهه هھھھميیشهھ خوااهھھھد بودد (  ) 

بب- گناهه بارر دديیگر ووجودد نخوااهھھھد ددااشت (  ) 

جج- شيیطانن وو شرااررتت براایی اابد نابودد خوااهھھھند شد (  ) 

!
نجاتت يیافتگانن ددرر ااددوواارر اابديیت مشغولل چهھ کاررهھھھائی خوااهھھھند بودد؟ 2.

االف- اازز ميیوهه هھھھایی باغهھایی خودد ااستفاددهه خوااهھھھند کردد (  ) 

بب- منزلهھا ساختهھ ددرر آآنهھا ززندگی خوااهھھھند کردد (  ) 

جج- بيیماررستانهھا وو ززنداانهھا خوااهھھھند ساخت تا مريیضانن وو شريیراانن نگهھداارریی وو موااظظبت نمايیند. (  ) 

!
چهھ ااشخاصی اامتيیازز ززندگی رراا ددرر آآنن فرددووسس خوااهھھھند ددااشت؟ 3.

االف- تمامم ااشخاصی کهھ ددرر اايین ددنيیا ززندگی کرددهه ااند ددرر آآنجا نيیز خوااهھھھند بودد (  ) 

بب- تمامم ااشخاصی کهھ ذذهھھھنی وو عملی بهھ ااررااددهه خدااووند تسليیم شدهه ااند (  ) 

جج- تمامم ااشخاصی کهھ ددرر قيید حيیاتت اايین ددنيیا آآماددگی ووااقعی ددااررند (  ) 

!
ددرر فرددووسس اايیمانداارراانن تمامم ااددوواارر تارريیخ اايین ددنيیا ددرر چهھ ررووززیی براایی پرستش پرووررددگارر بهھ حضورر وویی جمع خوااهھھھند شد؟ 4.
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االف- ررووزز جمعهھ (  ) 

بب- ررووزز شنبهھ (  ) 

جج- ررووزز يیکشنبهھ (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲۶
تندررستی وو خوشبختی 

!
!
!
!
!
!
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تندررستی وو خوشبختی 

دداانيیالل نبی هھھھفدهه هھھھجدهه سالهھ بودد هھھھنگامی کهھ بهھ ااساررتت بابل برددهه شد. چونن اازز خانداانن ملوکانهھ وو جواانن بسيیارر هھھھوشيیارریی بودد 

نبوکدنصر پاددشاهه ااوو رراا ددرر دداانشگاهه بابل گذااشت تا علومم سيیاسی رراا فراا گيیردد. دداانشجويیانن آآنن مؤسسهھ اازز ططعامی کهھ خودد پاددشاهه می خورردد 

ااستفاددهه می کرددند٬، يیعنی اازز گوشش وو شراابب ااوو هھھھميیشهھ بهھ آآنانن ددااددهه می شد. 

موضوعع شراابب وو گوشت براایی دداانيیالل جواانن ااشکالل بزررگی بودد ززيیراا کهھ اازز ططفوليیت اامر خداا رراا ددررباررهه گوشتهھایی حراامم وو مشرووباتت 

سکر آآوورر ررعايیت کرددهه اازز آآنهھا کامال ااجتنابب می ووررززيید وو ااکنونن ااگر اازز لذاايیذ شاهه نمی خورردد نسبت بهھ مقاماتت نوعی توهھھھيین محسوبب می 

شد. دداانيیالل جواانن تصميیم گرفت کهھ موضوعع رراا با ررئيیس خوااجهھ سراايیانن کهھ متصدیی ناهھھھارر خورریی بودد ددرر ميیانن بگذاارردد. وویی خوااست اازز 

خوررااکهھایی ساددهه نباتی ااستفاددهه کند وولی نامبرددهه ترسيید کهھ غذاایی نباتی شايید کافی نباشد وو دداانيیالل ررفتهھ ررفتهھ ضعيیف تر شودد وو جانن خوددشش 

ددرر خطر بيیفتد. دداانيیالل ااصراارر کردد وو فقط خوااست کهھ ددهه ررووزز تحت آآززمايیش قراارر گيیردد: "ااما دداانيیالل ددرر ددلل خودد قصد نمودد کهھ خويیشتن رراا اازز 

ططعامم پاددشاهه وو شراابی کهھ ااوو می نوشيید نجس نساززدد پس اازز ررئيیس خوااجهھ سراايیانن ددررخوااست نمودد کهھ خويیش رراا نجس نساززدد وو خداا دداانيیالل رراا 

نزدد ررئيیس خوااجهھ سراايیانن محترمم وو مکرمم ساخت پس ررئيیس خوااجهھ سراايیانن بهھ دداانيیالل گفت من اازز آآقایی خودد پاددشاهه کهھ خوررااکک وو مشرووبب شما 

رراا تعيیيین نموددهه ااست می ترسم. چراا چهھرهه شما رراا اازز سايیر جواانانی کهھ اابنایی جنس شما می باشند ززشت تر بيیند وو هھھھمچنيین سر مراا نزدد پاددشاهه 

ددرر خطر خوااهھھھد ااندااخت. پس دداانيیالل بهھ ررئيیس ساقيیانن کهھ ررئيیس خوااجهھ سراايیانن ااوو رراا بر دداانيیالل ..... گماشتهھ بودد گفت: مستدعی آآنکهھ بندگانن 

خودد رراا ددهه ررووزز تجربهھ نمائی وو بهھ ما سبزيیجاتت براایی خوررددنن بدهھھھند وو آآبب بهھ جهھت نوشيیدنن. وو چهھرهه هھھھایی ما  وو چهھرهه هھھھایی سايیر جواانانی رراا 

کهھ ططعامم پاددشاهه رراا می خوررند بهھ حضورر تو مالحظهھ نمايیند وو بهھ نحویی کهھ خوااهھھھی دديید با بندگانت عمل نمایی. وو ااوو اايیشانن رراا ددرر اايین اامر ااجابت 

نموددهه ددهه ررووزز اايیشانن رراا تجربهھ کردد وو بعد اازز اانقضایی ددهه ررووزز معلومم شد کهھ چهھرهه هھھھایی اايیشانن اازز سايیر جواانانی کهھ ططعامم پاددشاهه رراا می خوررند 

نيیکوتر وو فربهھ تر بودد. پس ررئيیس ساقيیانن ططعامم اايیشانن وو شراابب رراا کهھ بايید بنوشند برددااشت وو سبزيیجاتت بهھ اايیشانن دداادد"(دداانيیالل16-8:1). 

باالخرهه ووقتی کهھ ددووررهه سهھ سالهھ تحصيیالتت خودد رراا ططی کرددهه بودد٬، خودد بخت االنصر فاررغغ االتحصيیالنن رراا اامتحانن کرددهه ددرريیافت کهھ "ددرر 

هھھھر مسالهھ حکمت وو فطانت کهھ پاددشاهه اازز اايیشانن سواالل کردد اايیشانن رراا اازز جميیع مجوسانن وو جاددووگراانی کهھ ددرر تمامم مملکت ااوو بوددند ددهه مرتبهھ 

بهھتر يیافت"(دداانيیالل20:1). 

غذاایی نباتی وو ااجتنابب اازز مسکرااتت نهھ فقط صحت بدنن بلکهھ فطانت يیا هھھھوشيیارریی وو ااقتداارر مغزیی رراا نيیز بديیشانن بخشيید. 
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مسکرااتت 1.

خدااووند عالم کهھ خلق کنندهه اابنا می باشد ددستورر نگهھداارریی وو مرااقبت اازز خودد رراا بهھ آآنهھا نيیز ددااددهه ااست وو براایی بهھبودد ما توسط 

سليیمانن حکيیم می فرمايید: "شراابب ااستهھزااء می کند وو مسکرااتت عربدهه می آآوورردد وو هھھھرکهھ بهھ آآنن فريیفتهھ شودد حکيیم نيیست.... بهھ شراابب 

نگاهه مکن ووقتی کهھ سرخخ فامم ااست٬، حيینی کهھ حبابهھایی خودد رراا ددرر جامم ظظاهھھھر می ساززدد وو بهھ ماليیمت فروو می رروودد ااما ددرر آآخر مثل 

مارر خوااهھھھد گزيید وو مانند اافعی نيیش خوااهھھھد ززدد"(اامثالل سليیمانن1:20 وو 31:23وو32). 

حضرتت سليیمانن نتيیجهھ می گسارریی رراا شرحح می ددهھھھد: "وواایی اازز آآنن کيیست وو شقاووتت اازز آآنن کهھ وو نزااعهھا اازز آآنن کداامم وو ززاارریی اازز 

آآنن کيیست وو جرااحتهھایی بی سبب اازز آآنن کهھ وو سرخی چشمانن اازز آآنن کداامم؟ آآنانی رراا ااست کهھ شراابب مداامم می نمايیند وو براایی چشيیدنن 

شراابب ممزووجج ددااخل می شوند"(اامثالل سليیمانن 29:23وو30). 

ددرر اانجيیل مالحظهھ کنيید می گسارراانن ددرر رردديیف چهھ ااشخاصی گذااشتهھ می شوند: "مگر نمی دداانيید کهھ مرددمانن ناددررست ددرر 

پاددشاهھھھی خداا نصيیبی نخوااهھھھند ددااشت؟ خودد رراا فريیب ندهھھھيید. اافراادد شهھوتراانن٬، بت پرستانن٬، ززنا کارراانن٬، لوااطط گراانن٬، ددززدداانن٬، 

ططمعکارراانن٬، مستانن٬، ناسزاا گويیانن وو کالهھھھبردداارراانن ددرر پاددشاهھھھی خداا هھھھيیچ بهھرهه اایی نخوهھھھند ددااشت"(ااوولل قرنتيیانن 9:6وو10). 

"وواایی بر آآنانی کهھ براایی نوشيیدنن شراابب ززوورر آآووررند وو بهھ جهھت ممزووجج ساختن مسکرااتت مردداانن قویی می باشند کهھ شريیراانن رراا 

براایی ررشوهه عاددلل می شماررند وو عداالت عاددالنن رراا اازز اايیشانن بر می ددااررند"(ااشعيیا 22:5وو23). 

لعنت االکل نهھ فقط بهھ نوشندهه بلکهھ بهھ ددهھھھندهه يیا فرووشندهه مشرووباتت می ررسد: "وواایی بر کسی کهھ هھھھمسايیهھ خودد رراا بنوشاند وو بر 

تو کهھ ززهھھھر خويیش رراا رريیختهھ ااوو رراا نيیز مست می ساززدد تا برهھھھنگی ااوو رراا بنگریی"(حبقوقق 15:2). 

حضرتت سليیمانن مثل می گسارر رراا بيیانن می کند: "اازز ززمرهه می گسارراانن مباشش وو اازز آآنانی کهھ بدنهھایی خودد رراا تلف می 

کنند"(اامثالل سليیمانن20:23). 

!
خوااررکهھایی حراامم 2.
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نبوکدنصر پاددشاهه هھھھيیچ ااططالعی اازز ددستوررااتت خدااووند ندااشت وولی دداانيیالل اازز ططفوليیت فرمانهھایی خداا رراا يیادد گرفتهھ بودد. ااوو می 

دداانست کداامم يیک اازز خوررااکهھا حراامم وو کدااميین حاللل هھھھستند. ااگر چهھ خودد غذاایی نباتی رراا پسند کرددهه فرقق بيین گوشتهھایی مجازز وو 

ممنوعهھ رراا اازز توررااتت موسی خوااندهه بودد کهھ فرمودد: "هھھھر شکافتهھ سم کهھ شکافف تمامم دداارردد وو نشخواارر می کنند اازز بهھايیم آآنهھا رراا 

بخورريید ااما اازز نشخواارر کنندگانن وو شکافتگانن سم اايینهھا رراا مخورريید يیعنی شتر ززيیراا نشخواارر می کند وولی شکافتهھ سم نيیست آآنن براایی 

شما نجس ااست..... وو خوکک ززيیراا شکافتهھ سم ااست وو شکافف تمامم دداارردد ليیکن نشخواارر نمی کند اايین براایی شما نجس ااست"(الوويیانن 

3:11وو4وو7). 

ططبق ددستورر خداا مقرررااتی کهھ حيیوااناتت حراامم گوشت رراا اازز حيیوااناتت حاللل گوشت متمايیز می ساززدد شتر وو خرگوشش وو خوکک وو 

غيیرهه رراا جزوو حيیوااناتت حراامم گوشت می شمارردد ززيیراا ااگر چهھ نشخواارر می کنند سم شکافتهھ نيیستند يیا نشخواارر نمی کنند ااگر چهھ سم 

شکافتهھ هھھھم باشند. 

بيین جانداارراانن ددرريیايیی خدااووند مختصراا قاعدهه رراا چنيین ذذکر می کند: "اازز هھھھمهھ آآنچهھ ددرر آآبب ااست اايینهھا رراا بخورريید: هھھھر چهھ پر وو 

فلس دداارردد ددرر آآبب خوااهه ددرر ددرريیا خوااهه ددرر نهھرهھھھا آآنهھا رراا بخورريید وو هھھھرچهھ پر وو فلس نداارردد ددرر ددرريیا يیا ددرر نهھرهھھھا اازز هھھھمهھ حشرااتت آآبب وو 

هھھھمهھ جانورراانی کهھ ددرر آآبب می باشند اايینهھا نزدد شما مکرووهه باشند"(الوويیانن 9:11وو10). 

ططبق ددستورر خدااووند ماهھھھيیانن وو جانداارراانن دديیگر کهھ ددرر ددرريیا ززندگی می کنند فقط آآنانی کهھ پر وو فلس ددااررند حاللل هھھھستند. 

خرچنگ وو ميیگو وو ماررماهھھھی وو غيیرهه حراامم هھھھستند. غالبا اايینهھا اازز کثافتهھایی ددوورر ااندااختهھ وو پوسيیدهه ااستفاددهه می کنند وو جويیهھا وو 

ررووددخانهھ هھھھا وو ددرريیاهھھھا رراا پاکک نگاهه می ددااررند وو هھھھرگز براایی مصرفف اانسانی آآفريیدهه نشدهه ااند. آآنهھا نجس ااند. آآيیا ددستورر ساززندهه 

اانسانن وو بهھ ووجودد آآووررندهه جانداارراانن قابل اانکارر ااست؟ 

بهھ جز حيیوااناتت وو ماهھھھيیانن وو عالئم مشخص کنندهه حراامم وو حاللل آآنهھا خونن وو پيیهھ هھھھيیچ کداامم رراا نبايید خورردد. علت اايین نيیز 

تشريیح شدهه ااست: "ززيیراا جانن جسد ددرر خونن ااست وو من آآنن رراا بر مذبح بهھ شما ددااددهه اامم تا براایی جانهھایی شما کفاررهه کند ززيیراا خونن 

ااست کهھ براایی جانن کفاررهه می کند"(الوويیانن11:17). 

خونن بهھ عالووهه حيیاتت مساوویی يیا سمبل ززندگی ااست. خونن جانداارریی ااگر رريیختهھ شودد آآنن جانداارر پس اازز ااندکی می ميیردد. دداانيیالل 

نبی می دداانست کهھ حتی گوشت حيیوااناتت حاللل کهھ بر سفرهه نبوکدنصر گذااشتهھ می شد نجس بودد ززيیراا کهھ ططرزز کشتارر آآنهھا شرعی 
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نبودد خونن حيیواانن اازز بدنش خاررجج نمی شد. اامرووززهه گوشتهھایی قرمز وو پر اازز خونن شايید اازز خوااررکهھایی لذيیذ ررستورراانهھایی مدررنن 

محسوبب شودد وولی ططبق ددستورر بهھدااشتی پرووررددگارر اازز نجاساتت می باشد. 

ددستورر خدااووند ددررباررهه پيیهھ ووااضح ااست: "بنی ااسراائيیل رراا خطابب کرددهه بگو هھھھيیچ پيیهھ گاوو وو گوسفند وو بز رراا مخورريید ااما پيیهھ 

مردداارر وو پيیهھ حيیوااناتت ددرريیدهه شدهه براایی هھھھر کارر ااستعمالل می شودد ليیکن هھھھرگز خوررددهه نشودد"(الوويیانن23:7). ددستورر خدااووند براایی 

اايیمانداارراانن کافی ااست. وولی اامرووزز ددرر نتيیجهھ پژووهھھھشهھائی کهھ اانجامم گرفتهھ ااست معلومم می شودد کهھ پيیهھ حيیوااناتت بزررگتريین سبب 

پيیداايیش کلستروولل ددررخونن می باشد کهھ ررگهھایی بدنن رراا پر می کند. اازز آآثارر کلستروولل يیکی فشارر خونن وو دديیگریی سکتهھ قلبی ااست کهھ 

ددرر اايینجا صحت ددستورر خدااووند براایی خواانندهه ثابت وو مستدلل شدهه باشد. پرووررددگارر مهھربانن ددستوررااتت بهھدااشتی وو هھھھمچنيین ااخالقی وو 

ررووحانی رراا براایی خاططر تندررستی وو خوشبختی بندگانش صاددرر نمودد. منظوررشش هھھھيیچ ووقت براایی آآنن نبودد کهھ ما رراا اازز چيیزهھھھایی خوبب 

بازز دداارردد. ااططاعت اازز ااوواامر ااوو اامرووززهه هھھھمچونن ددرر باغغ عدنن براایی نفع وو ااستفاددهه ماست. مزمورر نويیس می فرمايید: "کهھ جانن تو رراا 

بهھ چيیزهھھھایی نيیکو سيیر می کند تا جواانی تو مثل عقابب تاززهه شودد"(مزمورر 5:103). 

!
گيیاهه خواارریی 3.

ووااقعا چقدرر بايید خداا رراا شکر وو ستاشش گوئيیم کهھ اايین هھھھمهھ اامتيیاززااتت وو چيیزهھھھایی لذتت بخش رراا بهھ ما عطا فرموددهه ااست. براایی 

پرووررشش رروواانن بايید ررووشش وو ااررززشش شکر رراا فراا گيیريیم. خالق وواالديین نخست ما رراا ددرر باغی قراارر دداادد تا اازز آآنن موااظظبت کنند: "وو 

خدااوونداا گفت هھھھمانا هھھھمهھ علفهھایی تخم دداارریی کهھ بر رروویی تمامم ززميین ااست وو هھھھمهھ ددررختهھايیی کهھ ددرر آآنهھا ميیوهه ددررخت تخم دداارر ااست بهھ 

شما ددااددمم تا براایی شما خوررااکک باشد" (پيیداايیش 29:1). 

بهھتريین غذااهھھھایی مورردد مصرفف بشر ددرر باغغ عدنن ميیرووئيید. نقشهھ ااوولل خداا براایی تغذيیهھ اانسانن اازز اايین قراارر بودد وولی حضرتت آآددمم 

وو حواا بهھ علت تخلف وو گناهه خودد مجبورر شدند باغغ ززيیبایی عدنن رراا ترکک کنند. ااکنونن مرددمم بهھ قدرریی اازز آآنن باغغ وو نقشهھ خداا ددوورر شدهه 

ااند کهھ بهھ گوشتخواارریی متمايیل گردديیدهه ااند. هھھھنگامم توفانن حضرتت نوحح وو پس اازز آآنن خدااووند ااجاززهه دداادد اازز گوشتهھایی حاللل مصرفف 

کنند. خدااووند تمامم دداليیلی کهھ گوشت حراامم رراا ممنوعع می نمايید ذذکر ننموددهه ااست. اامر ااوو رراا با اايیمانن بايید بپذيیريیم وو مطمئن باشيیم کهھ 

براایی خوبی ما ميیباشد. اازز اايین کهھ خدااووند براایی سالمت بندگانش فکر می کرددهه فقط ااستفاددهه اازز چيیزهھھھایی خوبب رراا مجازز دداانستهھ وو 
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چيیزهھھھایی بد رراا منع کرددهه ااست کافی ااست. ررسولل خدااووند می فرمايید: "اایی عزيیز٬، ددعا ميیکنم کهھ ررووززگارر بر ووفق مراادد تو باشد وو 

هھھھمانن ططورر کهھ ددرر ررووحح سالم هھھھستی٬، اازز سالمتی بدنن نيیز برخورردداارر باشی"(سومم يیوحنا آآيیهھ 2). 

خدااووند هھھھرگز نخوااستهھ کهھ اانسانن مريیض وو عليیل باشد. برعکس تمامم ددستوررااتت وویی براایی حفظ صحت ما ددااددهه شدهه ااند تا اازز 

بيیمارریی نجاتت يیافتهھ اازز خوشبختی بهھرهه مند شويیم. 

!
پيیشگيیریی اازز اامرااضض 4.

عيیسی بن مريیم بهھ ددنيیا فرستاددهه شد تا فيیض وو محبت االهھی رراا براایی مرددمم ااررززاانی کند. بيیشتر ووقت ااوو ددرر شفایی بيیمارراانن 

صرفف می شد. ووقتی کهھ آآنانن رراا شفا می دداادد ددستورر پيیش گيیریی اازز ناخوشی وو اامرااضض رراا نيیز بهھ آآنانن يیادد می دداادد. ررووززیی اازز ررووززهھھھا 

ددااخل شهھریی شدهه با مرددمم چنيین ررفتارر نمودد: 

"وو با عجلهھ بهھ تمامم آآنن حدوودد ررفتند وو مريیضانن رراا بر رروویی بسترهھھھايیشانن بهھ جائی کهھ می شنيیدند عيیسی بودد برددند. بهھ هھھھر شهھر وو 

ددهه وو مزررعهھ اایی کهھ عيیسی می ررفت مرددمم بيیمارراانن خودد رراا بهھ آآنجا می برددند وو ددرر سر ررااهه ااوو می گذااشتند وو اازز ااوو االتماسس می کرددند 

کهھ بهھ بيیمارراانن ااجاززهه ددهھھھد دداامن قبایی ااوو رراا لمس کنند وو هھھھر کس کهھ لمس می کردد شفا می يیافت"(مرقس 55:6وو56). 

"عيیسی ددرر تمامم شهھرهھھھا وو ددهھھھاتت می گشت وو ددرر کنيیسهھ هھھھا تعليیم می دداادد وو مژددهه پاددشاهھھھی خداا رراا ااعالمم می کردد وو هھھھر نوعع 

ناخوشی وو بيیمارریی رراا شفا می دداادد. ووقتی ااوو جمعيیت ززيیاددیی رراا دديید ددلش بهھ حالل آآنهھا سوخت ززيیراا آآنانن مانند گوسفنداانن بدوونن شبانن 

پريیشانن حالل وو ددررماندهه بوددند"(متی35:9وو36). 

عيیسی بر مريیضانن ترحم فرمودد. با خستگی آآنانن آآشنا وو ددرر شفايیشانن کوشا وو خرسند بودد. ااميید آآيیندهه رراا براايیشانن تاززهه می 

ساخت: هھھھميینکهھ غرووبب شد بسيیارریی اازز دديیواانگانن رراا نزدد ااوو آآووررددند وو ااوو با گفتن يیک کلمهھ دديیوهھھھا رراا بيیروونن می کردد وو تمامم بيیمارراانن 

رراا شفا می دداادد تا پيیشگوئی ااشعيیا نبی تحقق يیابد کهھ گفتهھ بودد: "ااوو ضعفهھایی ما رراا برددااشت وو مرضهھایی ما رراا اازز ما ددوورر 

ساخت"(متی 16:8وو17). 
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خدااووند مسيیح رراا بهھ ددنيیا فرستادد تا نهھ فقط گناهھھھانن وو تقصيیر هھھھایی ررووحی ما رراا متحمل شودد بلکهھ بيیمارريیهھا وو ددررددهھھھایی جسمی 

ما رراا نيیز شفا بخشد. حقيیقت اايین ااست کهھ گناهه وو قصورر سبب بيیشتر اامرااضض می باشد وو خدااووند هھھھر ددوو رراا ررفع می کند٬، چنانن کهھ 

نيیز می فرمايید: "تمامم گناهھھھانتانن رراا می آآمرززدد وو هھھھمهھ مرضهھایی تو رراا شفا می بخشد"(مزمورر3:103). فقط خدااووند کهھ بشر رراا آآفريید 

قدررتت شفا رراا دداارردد. خدااووند ااست کهھ بشر رراا محبت نموددهه می خوااهھھھد هھھھم گناهه وو هھھھم ددرردد ما رراا عالجج کند. ررفع يیکی مشرووطط بهھ ررفع 

دديیگریی ااست وو برووزز گناهه ملزمم بهھ پيیداايیش بيیمارریی ست. بنابراايین ررفع گناهه مقدمم ااست بر اازز بيین برددنن ددرردد وو فقط با ااططاعت اازز 

مقرررااتت بهھدااشتی وو ررووحانی هھھھم قصورر وو هھھھم ددرردد اازز بنی خوااهھھھد ررفت. ددرر ااجراایی اايین مقصودد مسيیح شاگردداانش رراا چنيین فرمودد: 

"وو ددرر بيین ررااهه ااعالمم کنيید کهھ پاددشاهھھھی آآسمانی نزدديیک ااست. بيیمارراانن رراا شفا ددهھھھيید٬، مرددگانن رراا ززندهه کنيید٬، جذااميیانن رراا پاکک ساززيید وو 

دديیوهھھھا رراا بيیروونن کنيید. مفت يیافتهھ اايید٬، مفت بدهھھھيید"(متی 7:10وو8). 

شفا ددااددنن وو موعظهھ کرددنن مسيیح رراا نمی تواانن اازز هھھھم جداا کردد. شخصی کهھ دداارراایی ددرردد شديید ااست نمی توااند گفتارر االهھی رراا 

خوبب ددررکک کند. بی جهھت نگفتهھ ااند کهھ "عقل سالم ددرر بدنن سالم" ااست. مسيیح هھھھموااررهه می کوشيید ااوولل عقل وو ررووحيیهھ مرددمم رراا 

تصحيیح کند تا ررفتارر وو ططرزز ززندگيیشانن ااصالحح شدهه بدنهھایی سالمی ددااشتهھ باشند. کتابب مقدسس محبت خداا رراا بهھ کارر ررووززاانهھ مسيیح 

تشبيیهھ کرددهه می گويید: "چنانکهھ پدرر بر فرززنداانن خودد ررؤؤووفف ااست هھھھمچنانن خدااووند بر ترسندگانن خودد ررأأفت می نمايید ززيیراا ذذااتت ما 

رراا می ددااند وو يیادد ميیداارردد کهھ ما خاکک هھھھستيیم"(مزمورر13:103وو14). 

ووقتی کهھ کسی مريیض می شودد خداا اازز ووضع ااوو با خبر ااست. خداا حتی اازز اافتاددنن پرندهه اایی بهھ کوچکی يیک گنجشک هھھھم کامال 

با خبر ااست. اازز ددرردد وو غصهھ هھھھایی بشر هھھھم بی ااططالعع نيیست. خداا می خوااهھھھد مخلوقاتش خوشحالل وو موفق باشند وو براایی آآنن ااست 

کهھ ددستورر خوررددنن وو آآشاميیدنن بشر رراا ددقيیقا ذذکر کرددهه ااست وو ددرر عوضض می خوااهھھھد نمايیندگانن خوبی براایی ااوو باشيیم. می گويید: 

"هھھھرچهھ می کنيید٬، خوااهه خوررددنن٬، خوااهه نوشيیدنن وو يیا هھھھر کارر دديیگر می کنيید٬، هھھھمهھ رراا براایی جاللل خداا اانجامم ددهھھھيید"(ااوولل قرنتيیانن 

31:10). هھھھر چهھ می خورريیم وو می آآشاميیم هھھھمهھ جزوو بدنمانن می شودد وو بدنن ما هھھھيیکل ررووحح االقدسس ااست وو ررووحح االقدسس ددرر  آآنهھا 

ساکن ااست٬، چنانکهھ نوشتهھ شدهه: "آآيیا نمی دداانيید کهھ شما خانهھ خداا هھھھستيید وو ررووحح خداا ددرر شما ساکن ااست؟ ااگر کسی خانهھ خداا رراا 

آآلوددهه ساززدد خداا ااوو رراا تباهه خوااهھھھد ساخت ززيیراا خانهھ خداا بايید پاکک وو مقدسس باشد وو آآنن خانهھ شما هھھھستيید"(ااوولل قرنتيیانن 16:3وو17). 

بعضی هھھھا خيیالل می کنند کهھ عالم آآيیندهه عالمی ررووحانی وو بدوونن جسم ااست. اايین عقيیدهه ددوورر اازز حقيیقت ااست. ووقتی کهھ خداا يیکی 

رراا نجاتت می ددهھھھد هھھھم بدنن وو هھھھم ررووحح ااوو رراا نجاتت ميیدهھھھد. نوشتهھ شدهه کهھ شريیراانن جسما وو ررووحا هھھھالکک می شوند. ددرر مورردد قيیامت 
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مکتوبب ااست کهھ "اايین فاسد بی فساددیی رراا خوااهھھھد پوشيید وو اايین فانی بهھ بقا آآررااستهھ خوااهھھھد گردديید". صحبت اازز بدنن يیا جسم می کند. ددرر 

ررووزز قيیامت خداا اايین ااجسادد فانی ما رراا ااحيیا نموددهه کال تغيیيیر خوااهھھھد دداادد. چونن خدااووند اايین هھھھمهھ بهھ بدنن ما ااهھھھميیت می ددهھھھد سزااوواارر 

ااست کهھ ما نيیز اازز آآنن موااظظبت بکنيیم. چونن خداا پاکک ااست ما نيیز بايید قدرر پاکيیزگی رراا ددرر ززندگی بداانيیم. خداا مهھربانن ااست٬، ما نيیز 

بايید محبت رراا اازز ااوو بيیاموززيیم. ااگر مغز ما با مسکرااتت وو مخدررااتت بی حس شدند چگونهھ ممکن ااست اازز کمک پرووررددگارر بهھرهه مند 

شويیم ااگر قواایی بدنی خودد رراا با خوررااکهھا وو نوشابهھ هھھھا يیا ااستعمالل ددخانيیاتت ضعيیف نمائيیم؟ بنابراايین عمر کوتاهھھھی خوااهھھھيیم ددااشت. بهھ 

عباررتت دديیگر بزررگگ تريین نعمت االهھی يیعنی سالمتی خودد رراا خواارر اانگاشتهھ اايیم ددرر اايین صوررتت نسبت بهھ ااوواامر خدااووند کفر ووررززيیدهه 

اايیم وو منکر اايیمانن شدهه اايیم. پس چونن سالمت خودد رراا مديیونن خدااووند هھھھستيیم آآنراا بايید سالم وو کامل نگاهه دداارريیم. 

بعضی عاددااتت بهھ قدرریی مرسومم شدهه ااند کهھ ااغلب مرددمم بهھ نتيیجهھ ططبيیعی آآنهھا پی نبرددهه ااند. چايیی وو قهھوهه وو نوشابهھ هھھھایی کوال 

دداارر هھھھمهھ دداارراایی مخدرریی بهھ نامم کافئيین می باشند. وو االبتهھ ووجودد مقداارر ززيیادد کافئيین براایی بدنن ززيیانن آآوورر ااست. کافئيین محرکی ااست 

کهھ بر ااعصابب بدنن ااثر می گذاارردد بنابراايین شخص بايید هھھھرچهھ می خورردد وو هھھھر چهھ می نوشد وو هھھھرچهھ می کند هھھھمهھ رراا براایی جاللل خداا 

بکند. ااکنونن بهھ اايین ددااستانن توجهھ کنيید:  

پرتغاليیهھا ددرر قلعهھ بلندیی ززيیاررتگاهھھھی ساختهھ بوددند. ززوواارریی کهھ براایی ززيیاررتت بهھ آآنجا می ررفتند سواارر سبدیی می شدند وو تا 

ااررتفاعع يیکصد متریی با ططنابی باال کشيیدهه می شدند. ررووززیی پيیرمرددیی کهھ سواارر سبد شدهه بودد می خوااست اازز آآنجا برگردددد بهھ ططنابب 

فرسوددهه نگاهھھھی کرددهه اازز ررااهھھھب مسؤوولل سؤاالل کردد کهھ چند ووقت يیک بارر ططنابب رراا عوضض می نمائيید. ررااهھھھب جواابب دداادد "هھھھر ووقت 

پاررهه شد ططنابب تاززهه اایی می گيیريیم. کيیست کهھ ددلل بهھ ددرريیا بزند عمر کيیست کهھ بدوونن سبب بهھ خطر ااندااختهھ شودد؟ سواارر شدنن ددرر 

سبدیی کهھ اازز ااررتفاعع صد متریی بايید با ططنابب فرسوددهه اایی پائيین بيیايید مثل کسانی ااست کهھ بی قيید چايیی وو قهھوهه وو سيیگارر وو مشرووباتت 

االکلی ااستعمالل می کنند وو نيیروویی بدنن خودد رراا با عدمم توجهھ خواابب وو ااسترااحت وو ووررززشش اازز بيین برددهه عمر خودد رراا کوتاهه می کنند. 

براایی حل مسالهھ پنج ددالرریی پانصد ددالرر براایی آآنن خرجج می کنند! 

ددرر ززندگی بهھ ااصطالحح مدررنن ددرر قرنن ااتم وو جت ددرر ددووررهه ماددهه پرستی بدوونن توجهھ بهھ خطرااتی کهھ بر سر ررااهه ززندگی ووجودد 

ددااررند با سرعت سرسامم آآوورر بهھ پيیش می ددوويیم٬، يیک مرتبهھ بيیداارر شدهه متوجهھ می شويیم کهھ سالمتی مثل ططنابب مذکورر فرسوددهه شدهه 

اازز بيین ررفتهھ ااست. خالق هھھھم ططنابب ثانویی بهھ کسی نمی ددهھھھد! 
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هھھھمهھ اازز اايین آآگاهھھھند کهھ ررووززیی ططنابب ززندگی خوااهھھھد گسيیخت وولی آآيیا سزااوواارر ااست آآنن رراا قبل اازز ووقت ببريید؟ بعضی هھھھا خيیالل می 

کنند کهھ شخص با ززمانن مرگش کارریی نداارردد. ططورریی ززندگی می کنند کهھ گويیا هھھھيیچ مسئوليیتی ددرر حفظ سالمتی خودد ندااررند وو ااگر 

سالم باشند بايید مرگشانن بدوونن تعجيیل وو تاخيیر اانجامم پذيیردد. نشست وو برخاست٬، خوررددنن وو نوشيیدنن اازز رروویی هھھھویی وو هھھھوسس بوددهه بهھ 

تدرريیج خوددکشی می کنند وو خدااووند رراا مقصر مرگگ ززووددررسس خودد معرفی می کنند. عکس قضيیهھ حقيیقت ااست وو ذذررهه اایی اازز حکمت وو 

تواانائی پرووررددگارر کاستهھ نمی شودد. ااگر خدااووند اازز اافتاددنن گنجشک کوچک با خبر باشد آآيیا اازز مرگگ اانسانن با خبر نيیست؟ ااگر 

شخصی تحت تاثيیر مسکرااتت با سرعت ززيیادد ددرر جاددهه کوهھھھستانی ططی ططريیق کند وو اازز بلندیی تپهھ پرتابب شودد يیا ااگر دديیگریی اازز ططريیق 

ددنداانهھایی خودد قبر خودد رراا حفر کند (يیعنی با جويیدنن خوررااکهھایی حراامم)- خداا ددرر مرگگ آآنانن چهھ تقصيیریی دداارردد- مخصوصا ووقتی کهھ 

خداا ددستورر کامل ززندگی رراا ددااددهه ااست وو مرددمم ددستوررااتت وویی رراا نادديیدهه می گيیرند؟ 

شايیستهھ ااست عاددااتت نظافت وو بهھدااشت رراا يیادد بگيیريیم٬، يیعنی نوشيیدنن آآبب پاکک وو کافی٬، تنفس هھھھواایی پاکک٬، ااسترااحت وو ووررززشش 

کافی وو ااعتمادد بهھ خداایی بخشايیندهه. حکمی کهھ می گويید "قتل مکن" شامل جانن خوددمانن نيیز می باشد. وو ااگر با عاددااتت ناشايیستی 

بهھ عمر وو ززندگی خودد خاتمهھ ددهھھھيیم ددررست مثل اايین ااست کهھ نعمت خداا رراا نابودد کرددهه٬، ملزمم جنايیت يیا جزاایی اابدیی می شويیم. عاددتی 

کهھ صحت کسی رراا خراابب می کند اازز کشتن کمتر نيیست٬، ززيیراا کهھ خوددکشی تدرريیجی می باشد. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو ششم 

!
جمالتت صحيیح ذذيیل رراا عالمت (*) بگذاارريید: 1.

االف- چونن دداانيیالل نبی اازز خوررددنن خوررااکک هھھھایی نجس خودددداارریی نمودد با ااشکالل بزررگی ررووبروو شد (  ) 

بب- ااستعمالل مشرووباتت االکلی ددرر توررااتت مجازز ااست (  ) 

جج- ااستعمالل مشرووباتت االکلی ددرر اانجيیل مجازز ااست (  ) 

دد- خوررددنن گوشت شتر وو خرگوشش هھھھر ددوو حراامم ااست (  ) 

!
اازز نامبرددگانن ذذيیل خوررددنن کدااميین ممنوعع ااست؟ 2.

االف- خونن (  ) 

بب- گوشت حيیوااناتی کهھ نشخواارر می کنند وو شکافتهھ سم می باشند (  ) 

جج- پيیهھ (  ) 

دد- ماهھھھيیانی کهھ پر وو فلس ددااررند (  ) 

!
نوشيیدنن مشرووباتت االکلی بهھ ززيیانن کداامم اافراادد ززيیر ااست؟ 3.

االف- نوشندهه (  ) 

بب- ززنن نوشندهه (  ) 

جج- فرززنداانن نوشندهه (  ) 
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دد- ااططراافيیانن (  ) 

!
!

لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 

 ٢۲٧۷
پنداارر وو گفتارر وو کردداارر مسيیح 

!
!
!
!
!
!
!
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پنداارر وو گفتارر وو کردداارر مسيیح 

ررووززیی عيیسی اازز محلی می گذشت٬، کورر ماددررززااددیی رراا دديید. شاگردداانش اازز ااوو پرسيیدند: "اایی ااستادد٬، بهھ علت گناهه کی بودد کهھ اايین مردد٬، نابيینا 

بهھ ددنيیا آآمد؟ خودد ااوو گناهه کارر بودد يیا وواالديین ااوو؟ عيیسی جواابب دداادد٬، نهھ اازز گناهه خوددشش بودد وو نهھ اازز گناهه وواالديینش بلکهھ تا ددرر ووجودد ااوو کاررهھھھایی خداا 

آآشکارر گردددد. تا ووقتی ررووززیی ااست بايید کاررهھھھایی فرستندهه اامم رراا بهھ اانجامم ررسانم. ووقتی شب فراا می ررسد کسی نمی توااند کارر کند. تا ووقتی ددرر 

جهھانن هھھھستم نورر جهھانم". ووقتی اايین رراا گفت آآبب ددهھھھانش رراا بهھ ززميین ااندااخت وو با آآنن گل ساخت وو گل رراا بهھ چشمانن کورر ماليید وو بهھ ااوو گفت: 

"بروو ددرر حوضض سيیلوحا چشمهھایی خودد رراا بشویی" پس ررفت وو شست وو با چشمانن بيینا برگشت"(يیوحنا بابب9). 

!
مسيیح وو ررووزز سبت 1.

پس هھھھمسايیگانن وو کسانی کهھ ااوو رراا ددرر ووقتی کهھ گداائی می کردد می شناختند گفتند٬، "آآيیا اايین هھھھمانن شخص نيیست کهھ می نشست 

وو گداائی می کردد؟" بعضی هھھھا گفتند: "اايین هھھھمانن شخص ااست. "ااما دديیگراانن گفتند٬، "نهھ اايین شخص بهھ ااوو شباهھھھت دداارردد". وولی ااوو 

خوددشش گفت: "من هھھھمانن شخص هھھھستم". اازز ااوو پرسيیدند: "پس چشمانن تو چگونهھ بازز شدند؟" ااوو ددرر جواابب گفت: "شخصی کهھ 

ااسمش عيیسی ااست گل ساخت وو بهھ چشمانن من ماليید وو بهھ من گفت کهھ بهھ حوضض سيیلوحا بروومم وو چشمانم رراا بشويیم. من هھھھم ررفتم 

وو چشمهھایی خودد رراا شستم وو بيینا شدمم". آآنهھا پرسيیدند: "آآنن شخص کجاست؟" پاسخ دداادد: "نمی دداانم". 

آآنهھا مرددیی رراا کهھ قبال نابيینا بودد نزدد فريیسيیانن برددند٬، ززيیراا عيیسی ددرر ررووزز سبت(شنبهھ) گل ساختهھ وو چشمانن ااوو رراا بازز کرددهه 

بودد. ددرر اايین ووقت فريیسيیانن اازز ااوو پرسيیدند کهھ چگونهھ بيینا شدهه ااست. آآنن مردد بهھ آآنانن گفت: "ااوو رروویی چشمانم گل ماليید وو من شستم 

وو حاال می تواانم ببيینم". عدهه اایی اازز فريیسيیانن گفتند: "اايین شخص اازز جانب خداا نيیست چونن قانونن سبت رراا ررعايیت نمی کند". 

دديیگراانن گفتند: "شخص گناهھھھکارر چگونهھ می توااند چنيین معجزااتی بنمايید؟" وو ددرر ميیانن آآنانن ددوو ددستگی بوجودد آآمد. 

 آآنهھا بازز هھھھم اازز آآنن شخص کهھ نابيینا بودد پرسيیدند: "نظر تو ددرر باررهه آآنن کسی کهھ می گويیی چشمانن تو رراا بازز کردد چيیست؟" ااوو 

پاسخ دداادد: "ااوو يیک پيیامبر ااست". وولی يیهھودديیانن باوورر نمی کرددند کهھ آآنن مردد کورر بوددهه بيینايیی خودد رراا بازز يیافتهھ ااست تا اايینکهھ 

وواالديین ااوو رراا ااحضارر کرددند. اازز آآنانن پرسيیدند: "آآيیا اايین مردد پسر شما ااست؟ آآيیا شهھاددتت می ددهھھھيید کهھ کورر بهھ ددنيیا آآمدهه ااست؟ پس 

چگونهھ ااکنونن می توااند ببيیند؟ "وواالديین آآنن شخص ددرر جواابب گفتند: "ما می دداانيیم کهھ ااوو فرززند ما می باشد وو نابيینا بهھ ددنيیا آآمدهه 

ااست. ااما نمی دداانيیم ااکنونن چگونهھ می توااند ببيیند يیا کی چشمانن ااوو رراا بازز کرددهه ااست. اازز خوددشش بپرسيید٬، ااوو بالغ ااست وو حرفف 
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خودد رراا خوااهھھھد ززدد. "وواالديین ااوو چونن اازز يیهھودديیانن می ترسيیدند اايین ططورر جواابب ددااددند٬، ززيیراا يیهھودديیانن قبال تواافق کرددهه بوددند کهھ هھھھر 

کس ااقراارر کند کهھ عيیسی٬، مسيیح ااست ااوو رراا اازز کنيیسهھ ااخرااجج نمايیند. اازز اايین جهھت وواالديین آآنن مردد گفتند: "اازز خوددشش بپرسيید٬، ااوو 

بالغ ااست". 

پس براایی بارر ددوومم آآنن مردد رراا کهھ قبال کورر بودد ااحضارر کرددهه گفتند: "سوگند يیادد کن کهھ حقيیقت رراا خوااهھھھی گفت. ما می دداانيیم کهھ 

اايین شخص گناهھھھکارر ااست. "آآنن مردد پاسخ دداادد: "اايینکهھ ااوو گناهھھھکارر ااست يیا نهھ من نمی دداانم فقط يیک چيیز می دداانم کهھ کورر بوددمم وو 

ااکنونن می بيینم". آآنهھا پرسيیدند "با تو چهھ کردد؟ چگونهھ چشمانن تو رراا بازز نمودد؟ "جواابب دداادد: "من هھھھميین حاال بهھ شما گفتم گوشش 

نداادديید. چراا می خوااهھھھيید ددووباررهه بشنويید؟ آآيیا شما هھھھم می خوااهھھھيید شاگردد ااوو بشويید؟ " پس بهھ ااوو ددشنامم ددااددند وو گفتند: "خوددتت 

شاگردد ااوو هھھھستی٬، ما شاگردد موسی هھھھستيیم. ما می دداانيیم کهھ خداا با موسی سخن گفت وولی ددرر مورردد اايین شخص ما نمی دداانيیم کهھ اازز 

کجا آآمدهه ااست". آآنن مردد ددرر جواابب آآنانن گفت: "چيیز عجيیبی ااست کهھ شما نمی دداانيید ااوو اازز کجا آآمدهه ااست ددرر حالی کهھ چشمانن مراا 

بازز کرددهه ااست. هھھھمهھ می دداانيیم کهھ خداا ددعایی گناهھھھکارراانن رراا نمی شنودد وولی ااگر کسی خدااپرست باشد وو ااررااددهه خداا رراا بهھ جا آآوورردد٬، 

خداا ددعاهھھھایی ااوو رراا می شنودد. اازز اابتداایی پيیداايیش عالم دديیدهه نشدهه کهھ کسی چشمانن کورر ماددررززااددیی رراا بازز کرددهه باشد. ااگر اايین مردد اازز 

جانب خداا نيیامدهه بودد٬، نمی تواانست کارریی بکند". بهھ ااوو گفتند: "تو کهھ ددرر گناهه متولد شدهه اایی٬، بهھ ما تعليیم ميید هھھھدیی؟ "وو بعد ااوو رراا 

اازز کنيیسهھ بيیروونن ااندااختند." 

ووقتی عيیسی شنيید کهھ ااوو رراا اازز کنيیسهھ بيیروونن کرددهه ااند ااوو رراا پيیداا کردد وو اازز ااوو پرسيید: "آآيیا بهھ پسر اانسانن اايیمانن دداارریی؟" آآنن 

مردد پاسخ دداادد: "اایی آآقا٬، کيیست تا بهھ ااوو اايیمانن آآووررمم؟" عيیسی بهھ ااوو گفت: "تو ااوو رراا دديیدهه اایی وو ااوو هھھھمانن کسی ااست کهھ ااکنونن با تو 

سخن می گويید". ااوو گفت: "خدااوونداا٬، اايیمانن ددااررمم". وو ددرر مقابل عيیسی سجدهه کردد. 

آآنن شخص کورر ماددرر ززاادد نهھ فقط بيینائی جسمی بلکهھ بيینش ررووحانی خودد رراا بازز يیافت. علی ررغم آآنن مردد بسيیارریی چشم ددااشتند 

وو ددرر عالم ماددیی می ززيیستند وو نسبت بهھ اامورر ررووحانی بهھ کلی کورر بوددند. 

 ددرر ووقتی دديیگر عيیسی اازز شهھر اارريیحا با جمعيیت کثيیریی خاررجج می شد٬، سر ررااهه ددوو نفر کورر کنارر جاددهه اازز عابريین تقاضایی کمک 

می کرددند. چونن صداایی ااززددحامم رراا شنيیدند وو علت رراا فهھميیدند فريیادد کرددند کهھ "اایی آآقا٬، اایی پسر  ددااوووودد٬، بر  ما ررحم کن". عيیسی 

اايیستادد وو آآنن ددوو مردد رراا صداا کرددهه پرسيید٬، "چهھ می خوااهھھھيید براايیتانن اانجامم ددهھھھم؟" آآنهھا گفتند: "اایی آآقا ما می خوااهھھھيیم چشمانن ما بازز 

شوند". عيیسی متاثر شدهه چشمانن آآنانن رراا لمس کردد وو آآنهھا فورراا بيینائی خودد رراا بازز يیافتند وو بهھ ددنبالل ااوو ررفتند(متی 34-32:20). 
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اايین ددفعهھ بدوونن گل وو شستن٬، چشمانشانن رراا لمس کردد وو بيینا شدند. بهھ ااذذنن خداا قدررتت شفا ددرر ددست وویی بودد وو بهھ فرمانن ااوو فورراا 

شفا يیافتند. قدررتت گفتارر ااوو هھھھمچونن قدررتت کردداارر وویی بودد چونن ااصل پندااررشش نيیکو وو صحيیح بودد. 

!
مسيیح وو حکومت ووقت 2.

فريیسيیانن نقشهھ کشيیدند کهھ چطورر عيیسی رراا با سخنانن خوددشش بهھ دداامم بيیندااززند. آآنهھا چند نفر اازز پيیروواانن خودد رراا بهھ ااتفاقق عدهه اایی 

اازز هھھھواادداارراانن هھھھيیروودديیس بهھ نزدد عيیسی فرستاددهه گفتند: "اایی ااستادد٬، ما می دداانيیم کهھ تو مردد ررااستگوئی هھھھستی چونن بهھ ظظاهھھھر اانسانن 

توجهھی نداارریی وو ررااهه خداا رراا بدوونن بيیم وو هھھھرااسس اازز اانسانن٬، با ررااستی تعليیم می ددهھھھی٬، پس بهھ ما بگو عقيیدهه تو ددرر اايین باررهه چيیست؟ 

آآيیا ددااددنن ماليیاتت بهھ اامپرااططورر رروومم جايیز ااست يیا نهھ؟" عيیسی بهھ نيیرنگ آآنانن پی بردد وو بهھ آآنانن فرمودد: "اایی رريیاکارراانن٬، چراا می 

خوااهھھھيید مراا اامتحانن کنيید؟ سکهھ اایی رراا کهھ با آآنن ماليیاتت خودد رراا می پرددااززيید بهھ من نشانن ددهھھھيید". آآنهھا يیک سکهھ نقرهه بهھ ااوو ددااددند٬، 

عيیسی پرسيید: "اايین تصويیر وو عنواانن مالل کيیست؟" آآنهھا جواابب ددااددند: "مالل قيیصر". عيیسی بهھ آآنانن فرمودد: "پس آآنچهھ رراا کهھ مالل 

قيیصر ااست بهھ قيیصر وو آآنچهھ رراا کهھ مالل خدااست بهھ بهھ خداا بدهھھھيید". آآنهھا کهھ اازز اايین پاسخ ماتت وو مبهھوتت ماندهه بوددند اازز آآنجا بلند 

شدهه ررفتند وو عيیسی رراا تنهھا گذااشتند(متی 22-15:22). 

گفتارر مسيیح هھھھم حکمت وویی رراا نشانن می ددهھھھد وو هھھھم ررووشش مؤمنيین رراا ذذکر می کند کهھ اامرووزز نيیز ما موظظفيیم دديین ماليیاتی خودد 

رراا بهھ حکومت ووقت با اامانت وو ددررستی بپرددااززيیم وو ددرر ضمن قرضض خودد رراا نسبت بهھ خداا نيیز فرااموشش نکنيیم. 

!
مسيیح وو ملکوتت آآسمانی 3.

ررووززیی عيیسی اازز خانهھ خاررجج شد وو بهھ کنارر ددرريیا ررفت وو ددرر آآنجا نشست. جمعيیت ززيیاددیی بهھ ددوورر ااوو جمع شدند بهھ ططورریی کهھ ااوو 

مجبورر گردديید سواارر قايیقی شدهه ددرر آآنن بنشيیند ددرر حالی کهھ مرددمم ددرر ساحل ددرريیا اايیستاددهه بوددند. عيیسی مطالب بسيیارریی رراا با مثالل 

براایی آآنانن گفت. ااوو فرمودد: "برززگریی براایی پاشيیدنن بذرر بهھ مزررعهھ ررفت. ووقتی مشغولل پاشيیدنن بذرر ددرر مزررعهھ بودد بعضی اازز دداانهھ 

هھھھا ددرر ووسط ررااهه اافتاددند وو پرندگانن آآمدهه آآنهھا رراا خوررددند. بعضی اازز دداانهھ هھھھا رروویی سنگالخخ اافتاددند وو چونن ززميین عمقی ندااشت ززوودد سبز 

شدند. ااما ووقتی خوررشيید بر آآنهھا تابيید هھھھمهھ سوختند وو چونن رريیشهھ ندااشتند خشک شدند. بعضی اازز دداانهھ هھھھا بهھ ددااخل خاررهھھھا اافتاددند وو 
!  229



خاررهھھھا ررشد کرددهه آآنهھا رراا اازز بيین بدند. بعضی اازز دداانهھ هھھھا ددرر خاکک خوبب اافتاددند وو اازز هھھھر دداانهھ صد يیا شصت يیا سی دداانهھ بدست 

آآمد"(متی8-1:13). 

خودد مسيیح تفسيیر مثل رراا بيیانن کردد: "پس معنی مثالل برززگر رراا بشنويید: ووقتی شخصی مژددهه پاددشاهھھھی خداا رراا می شنودد وولی آآنن 

رراا نمی فهھمد شيیطانن می آآيید وو آآنچهھ رراا کهھ ددرر ددلل ااوو کاشتهھ شدهه می رربايید. اايین بذرریی ااست کهھ ددرر ووسط ررااهه اافتاددهه بودد. دداانهھ اایی کهھ ددرر 

سنگالخخ می اافتد مانند کسی ااست کهھ تا پيیامم رراا می شنودد با شاددیی می پذيیردد٬، وولی ددرر ااوو رريیشهھ نمی گيیردد وو ددوواامم نمی آآوورردد. پس ووقتی 

بهھ سبب آآنن مژددهه ززحمت وو آآززاارریی بهھ ااوو برسد فورراا ددلسردد می شودد. دداانهھ اایی کهھ بهھ ددااخل خاررهھھھا اافتادد مانند کسی ااست کهھ پيیامم رراا می 

شنودد ااما نگراانيیهھایی ززندگی وو عشق بهھ پولل آآنن پيیامم رراا خفهھ می کند وو ثمر نمی آآوورردد وو دداانهھ کاشتهھ شدهه ددرر ززميین خوبب بهھ کسی می 

ماند کهھ پيیامم رراا می شنودد وو آآنن رراا می فهھمد وو صد يیا شصت وو يیا سی براابر ثمر بهھ بارر می آآوورردد"(متی23-18:13). 

هھھھمهھ مرددمم مثل هھھھم نيیستند. هھھھمهھ حقيیقت رراا نمی پذيیرند. بعضی هھھھا اازز حقيیقت خوششانن می آآيید وولی چونن با شکنجهھ ررووبروو می 

شوند يیا با ووسوسهھ هھھھایی شيیطانن موااجهھ می گرددند يیا ززرر وو ززيیورر جهھانن رراا می بيینند اازز حقيیقت رروو گردداانن می شوند. 

!
مسيیح وو ماتم ززددگانن 4.

مسيیح اانسانن ددووست بودد وو اازز ناررااحتی آآنانن محزوونن می شد. يیک ررووزز با شاگردداانش وواارردد شهھر ناثيین می شدند با عدهه ززيیاددیی 

کهھ ددرر تشعيیع جناززهه يیگانهھ پسر بيیوهه ززنی شرکت کرددهه بوددند برخورردد نموددند. مسيیح بهھ ماددرر ميیت گفت: "گريیهھ نکن" وو بعد نزدد 

تابوتت ررفتهھ بهھ مرددهه اامر فرمودد کهھ بلند شودد وو با حيیرتت تمامم حضارر جواانن اازز جایی خودد برخاست وو ااوو رراا بهھ ماددررشش سپردد وو هھھھمهھ 

ددستهھ جمعی خداا رراا شکر کنانن بهھ ناثيین برگشتند.(لوقا18-11:7). 

بعد اازز قيیامم مسيیح هھھھنگامی کهھ می خوااست بهھ آآسمانن صعودد کند ددوو فرشتهھ بهھ شاگردداانن ااوو گفتند: "اایی مردداانن جليیلی٬، چراا اايینجا 

اايیستاددهه اايید وو بهھ آآسمانن نگاهه می کنيید؟ هھھھميین عيیسی کهھ اازز پيیش شما بهھ آآسمانن باال برددهه شد٬، هھھھمانن ططورریی کهھ باال ررفت وو شما دديیديید٬، 

ددووباررهه بهھ هھھھميین ططريیق بازز خوااهھھھد گشت"(کاررهھھھایی ررسوالنن11:1). 

ووعدهه اایی کهھ خداا توسط فرشتگانن بهھ اايیمانداارراانن ررسانيید بسيیارر ااررززندهه ااست. گفتند: "هھھھميین عيیسی"- يیعنی هھھھميین عيیسی کهھ 

نزدد تابوتت ناثيین اايیستاددهه ميیت رراا ززندهه کردد٬، هھھھميین عيیسی کهھ چشمانن کورراانن رراا لمس نموددهه وو بيینا کردد٬، هھھھميین عيیسی کهھ اايیمانداارراانن 
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رراا ددستورر دداادد ماليیاتت ددررست بهھ حکومت ووقت بپرددااززند٬، هھھھميین عيیسی ددووباررهه باززگشت خوااهھھھد نمودد. وو ددرر ررجعت وویی با هھھھمانن قدررتت 

خدااددااددیی آآثارر گناهه وو ددرردد وو ذذلت رراا نابودد خوااهھھھد کردد. مرددگانن قرنهھایی گذشتهھ رراا بهھ حيیاتت جاوويیداانن ددعوتت خوااهھھھد کردد. 

پس اازز ررووزز پر مشغلهھ اایی کهھ گذرراانيیدهه بودد کنارر ددرريیایی جليیل عيیسی بهھ شاگردداانش فرمودد: "بهھ آآنن ططرفف ددرريیا بروويیم". پس 

آآنهھا جمعيیت رراا ترکک کرددند ااوو رراا با هھھھمانن قايیقی کهھ ددرر آآنن نشستهھ بودد برددند وو قايیقهھایی دديیگریی هھھھم هھھھمرااهه آآنهھا بودد. توفانن شديیدیی 

برخاست وو ااموااجج رراا بهھ قايیق می ززدد بهھ ططورریی کهھ نزدديیک بودد قايیق اازز آآبب پر شودد. ددرر اايین موقع عيیسی ددرر عقب قايیق سر خودد رراا 

رروویی بالشی گذااررددهه خواابيیدهه بودد٬، ااوو رراا بيیداارر کرددند وو بهھ ااوو گفتند: "اایی ااستادد٬، مگر ددرر فکر ما نيیستی؟ نزدديیک ااست غرقق 

شويیم". ااوو برخاست وو با پرخاشش بهھ بادد فرمانن دداادد وو بهھ ددرريیا گفت: "ساکت وو آآرراامم شو". بادد اايیستادد وو آآرراامش کامل برقراارر شد. 

بعد عيیسی بديیشانن فرمودد: "چراا اايین قدرر ترسيیدهه اايید؟ آآيیا هھھھنوزز اايیمانن نداارريید؟" آآنهھا ووحشت ززددهه بهھ يیکديیگر می گفتند: "اايین کيیست 

کهھ حتی بادد وو ددرريیا هھھھم اازز ااوو ااططاعت می کنند؟"(مرقس 41-35:4). 

آآرریی آآبب وو بادد آآوواازز مقتدرر مسيیح رراا شناختند وو مطيیع شدند. هھھھميین کلمهھ خداا بودد کهھ ددنيیا رراا بوجودد آآوورردد وو آآسمانن وو ددرريیا وو 

فضا رراا آآفريید وو هھھھنگامی کهھ خالق می فرمايید٬، ططبيیعت هھھھم ااوو رراا ااططاعت می کند. 

!
مسيیح وو گمشدگانن 5.

عيیسی سهھ ددااستانن هھھھم رردديیف نقل کردد. ااوولی ررااجع بهھ کسی بودد کهھ صد ررأأسس گوسفند ددااشت وو يیکی اازز آآنهھا گم شدهه بودد. ددرر 

شب تارريیک بهھ بيیابانن ررفتهھ کوهھھھستانن خطرناکک رراا ددرر نورردديید تا گوسفند گمشدهه رراا پيیداا کردد. ووقتی کهھ بهھ خانهھ ررسيید هھھھمسايیگانن خودد 

رراا صداا کرددهه گفت: "با من شاددیی کنيید٬، گوسفند گمشدهه خودد رراا پيیداا کرددهه اامم". منظوررشش اايین بودد کهھ بهھ هھھھمانن ططريیق براایی يیک 

گناهھھھکارر کهھ توبهھ می کند ددرر آآسمانن بيیشتر شاددیی وو سروورر خوااهھھھد بودد تا براایی نودد وو نهھ شخص پرهھھھيیزکارر کهھ نيیاززیی بهھ توبهھ ندااررند.

(لوقا7:15) 

ددااستانن ددوومم ررااجع بهھ ززنی بودد کهھ يیکی اازز ددهه سکهھ مهھريیهھ ااشش رراا گم کرددهه بودد. ااوو چرااغی ررووشن کرددهه خانهھ رراا می ررووئيید وو 

هھھھر گوشهھ اایی رراا جستجو می کردد تا سکهھ اایی رراا کهھ گم کرددهه بودد بهھ ددست آآوورردد. مدتی بعد ددووستانن وو هھھھمسايیگانن خودد رراا فراا خوااندهه 
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وو کارریی رراا کهھ کرددهه بودد بهھ آآنانن ااظظهھارر ددااشت٬، "با من شاددیی کنيید٬، پولی رراا کهھ گم کرددهه بوددمم پيیداا کرددمم. بهھ هھھھمانن ططريیق بداانيید کهھ 

براایی يیک گناهھھھکارریی کهھ توبهھ می کند ددرر ميیانن فرشتگانن خداا شاددیی وو سروورر خوااهھھھد بودد"(لوقا9:15وو10). 

 ددااستانن سومم ررااجع بهھ پسر گمشدهه اايیست. مرددیی بودد کهھ ددوو پسر ددااشت. پسر کوچکتر بهھ پدرر گفت: "پدرر سهھم مراا اازز دداارراائی 

خوددتت بهھ من بدهه". پس پدرر دداارراائی خودد رراا بيین آآنن ددوو تقسيیم کردد. چند ررووزز بعد پسر کوچک تمامم سهھم خودد رراا بهھ پولل نقد تبديیل 

کردد وو ررهھھھسپارر سرززميین ددووررددستی شد وو ددرر آآنجا دداارراائی خودد رراا ددرر ااثر عيیاشی بهھ بادد دداادد. ووقتی تمامی آآنن ثرووتت رراا اازز ددست دداادد وو 

ددرر هھھھمانن ززمانن قحطی سختی ددرر آآنن سرززميین ررخخ دداادد وو ااوو سخت ددچارر تنگدستی شد. ناچارر ررفت وو خدمتکارر يیکی اازز مالکيین آآنن 

محل شد. آآنن شخص ااوو رراا بهھ مزررعهھ خودد فرستادد تا خوکهھايیش رراا بچرااند. ااوو آآررززوو ددااشت شکم خودد رراا با نواالهھ هھھھائی کهھ خوکهھا 

می خوررددند سيیر کند وولی هھھھيیچ کس بهھ ااوو چيیزیی نمی دداادد. سراانجامم بهھ خودد آآمد وو گفت: "بسيیارریی اازز مزددوورراانن پدرر من نانن کافی وو 

حتی ااضافی ددااررند وو من ددرر اايینجا نزدديیک ااست کهھ اازز گرسنگی تلف شومم. من برمی خيیزمم وو پيیش پدرر خودد می رروومم وو بهھ ااوو می 

گويیم پدرر٬، من نسبت بهھ خداا وو نسبت بهھ تو گناهه کرددمم. دديیگر اليیق آآنن نيیستم کهھ پسر تو خوااندهه شومم. با من هھھھم مثل يیکی اازز نوکراانن 

خودد ررفتارر کن". پس برخاست وو ررهھھھسپارر خانهھ پدرر شد. هھھھنوزز تا خانهھ فاصلهھ ززيیاددیی ددااشت کهھ پدررشش ااوو رراا دديید وو ددلش بهھ حالل ااوو 

سوخت وو بهھ ططرفف ااوو ددوويید٬، وو ااوو رراا ددرر آآغوشش کشيید وو بهھ گرمی ااوو رراا بوسيید. پسر گفت: "پدرر٬، من نسبت بهھ خداا وو نسبت بهھ تو 

گناهه کرددهه اامم. دديیگر اليیق آآنن نيیستم کهھ پسر تو خوااندهه شومم". ااما پدرر نوکراانن خودد گفت: "ززوودد بروويید- بهھتريین قبا رراا بيیاوورريید وو بهھ 

ااوو بپوشانيید. اانگشتریی بهھ اانگشتش وو کفش بهھ پاهھھھايیش کنيید. گوسالهھ پروواارریی رراا بيیاوورريید وو سر ببريید تا مجلس جشنی برپا کنيیم. 

چونن اايین پسر من مرددهه بودد ززندهه شدهه وو گم شدهه بودد پيیداا شدهه ااست". بهھ اايین ترتيیب جشن وو سروورریی برپا کردد. 

ددرر اايین هھھھنگامم پسر بزررگتر ددرر مزررعهھ بودد وو ووقتی باززگشت٬، هھھھميین کهھ بهھ خانهھ نزدديیک شد صداایی آآوواازز وو موسيیقی رراا شنيید. 

يیکی اازز نوکراانن رراا صداا کردد وو پرسيید: "جريیانن چيیست؟" نوکر بهھ ااوو گفت: "برااددررتت آآمدهه وو پدررتت چونن ااوو رراا صحيیح وو سالم بازز 

يیافتهھ٬، گوسالهھ پروواارریی رراا کشتهھ ااست". ااما پسر بزررگگ ددلل آآززررددهه شد وو بهھ هھھھيیچ ووجهھ نمی خوااست بهھ ددااخل خانهھ بيیايید. پدررشش 

بيیروونن آآمد وو اازز ااوو خوااهھھھش نمودد. ااما ااوو ددرر جواابب پدرر گفت: "تو خوبب ميیداانی کهھ من ددرر اايین چند سالل چطورر مانند يیک غالمم بهھ 

تو خدمت کرددهه اامم وو هھھھيیچ ووقت اازز ااوواامر تو سرپيیچی نکرددهه اامم وو تو حتی يیک بزغالهھ هھھھم بهھ من ندااددیی تا با ددووستانن خودد خوشش 

بگذرراانم. ااما حاال کهھ اايین پسرتت پيیداا شدهه٬، بعد اازز آآنکهھ هھھھمهھ ثرووتت تراا با فاحشهھ هھھھا تلف کرددهه ااست براایی ااوو گوسالهھ پروواارریی می 
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کشی". پدرر گفت: "پسرمم٬، تو هھھھميیشهھ با من هھھھستی وو هھھھرچهھ من ددااررمم مالل توست. چطورر می شودد ددرر اايین ررووزز جشن نگيیريیم شاددیی 

نکنيیم. اايین برااددرر توست کهھ مرددهه بودد ززندهه شدهه ااست ووگم شدهه بودد پيیداا شدهه ااست. (لوقا32-11:15). 

منظورر اازز بيیانن اايین سهھ ددااستانن چنيین ااست کهھ بشر گناهھھھکارر ررااهه خودد رراا گم کرددهه ااست. بنی آآددمم اازز خداا فرسنگهھا ددوورر شدهه 

ااست. خانداانن بشر اازز ررااهه مستقيیم منحرفف شدهه ررااهه رراا گم کرددهه ااست. بشر بهھ سهھ گرووهه تقسيیم می شودد. ددستهھ ااوولل مثل گوسفند 

گمشدهه اایی ررااهه خودد رراا پيیش گرفتهھ بی ااررااددهه ددرر بيیابانهھا سرگردداانن شدهه ااند. مقصر خوددشانن بوددند کهھ اازز گلهھ جداا شدند وو بهھ ددلخوااهه 

خوددشانن بهھ مزااررعع ددوورر ددست ررهھھھسپارر شدند. بعد اازز آآنن نيیز نتواانستند ررااهه برگشت رراا پيیداا کنند تا مجددداا بهھ گلهھ ملحق شوند. بعضی 

ااشخاصص اازز خانهھ خداا ددوورر می شوند وو الززمم ااست شخصی پی آآنانن بروودد وو آآنهھا رراا بهھ ررااهه ررااست عوددتت ددهھھھد. 

عدهه اایی دديیگر مانند آآنن ززنن سکهھ اازز ددست ددااددهه اایی هھھھستند کهھ جسما وو ظظاهھھھراا ددرر خانهھ خداا آآمد وو ررفت ددااررند وولی قلبشانن رربوددهه 

شدهه توجهھ شانن بهھ چيیزهھھھایی ززووددگذرر ددنيیاست. ااگر کسی ددنبالل آآنهھا نروودد وو بيیدااررشانن نکند٬، ددرر خانهھ خداا گم شدهه بهھ هھھھالکت خوااهھھھند 

ررسيید. 

عدهه سومم مثل پسریی کهھ خانهھ پدرر رراا ترکک کردد با ااررااددهه خودد اازز خانهھ پدرر خودد بيیروونن ررفتهھ ااند. آآنانن گرچهھ اازز محبت وو 

خيیرخوااهھھھی پدرر خودد کامال برخورردداارر شدهه ااند وولی ووسوسهھ هھھھایی شيیطانی وو لذااتت ددنيیویی نظر آآنانن رراا بهھ خودد جلب نموددهه ااست. 

باالخرهه ددرر موقع ذذلت وو بدبختی بهھ خودد آآمدهه بهھ يیادد پدرر وو خانهھ خودد می اافتند٬، اايین اافراادد بی تامل بهھ سویی خانوااددهه وو کاشانهھ خودد 

بازز می گرددند. نتيیجهھ توبهھ ددرر هھھھر سهھ مرحلهھ براایی فرشتگانن شاددیی وو مسرتت بهھ ااررمغانن خوااهھھھد آآوورردد. 

بنا بهھ مثل هھھھایی فوقق٬، توبهھ گناهھھھکارر سبب خوشی وو مسرتت می باشد. شمهھ اایی ااست اازز خوااست خدااووند نسبت بهھ شخص خطا 

کارر. ما اازز خانهھ خداا جداا شدهه اازز ررااهه مستقيیم منحرفف شدهه اايیم وولی بهھ مجردد اايینکهھ باززگشت نمائيیم خدااووند حاضر ااست ما رراا بهھ 

ااصطالحح با رردداا يیا عبایی ملوکانهھ بپوشاند وو اانگشتریی ززرريین بهھ اانگشت ما کند وو ددرر ززمرهه اايیمانداارراانن محسوبب نمايید نتيیجهھ آآنن 

مسرتت وو شاددیی ددرر سما خوااهھھھد بودد. 

!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو هھھھفتم 

!
ااصل علت شفا يیافتن بيیمارراانن ددرر ززمانن مسيیح ددرر اايین ددنيیا چهھ بودد؟ 1.

االف- اايیمانن بهھ کالمم خدااووند وو ااططاعت اازز فرمانهھایی پرووررددگارر (  ) 

بب- بهھ جا آآووررددنن ررسومم معيین (  ) 

جج- ززيیاررتت ااماکن مقدسيین وو توکل بهھ يیارریی آآنانن (  ) 

!
کداامم اازز اامورر ززندگی شخص رراا اازز قدررتت ررووحانی بازز می ددااررند؟ 2.

االف- مشکالتت ااقتصاددیی (  ) 

بب- مشکالتت خانوااددگی (  ) 

جج- مخالفت ددووستانن وو خويیشاوونداانن گمرااهه (  ) 

!
سهھ گمشدهه سمبل چهھ گرووهھھھی می باشد؟ 3.

االف- کسانی کهھ اازز خانهھ ددوورر می شوند وو ااهھھھميیتی بهھ اامورر ررووحانی نمی ددهھھھند (  ) 

بب- کسانی کهھ ددرر کليیسا می مانند منتهھی فکر وو ذذکرشانن مملو اازز چيیزهھھھایی ددنيیویی وو خودد ستائی می باشد (  ) 

جج- کسانی کهھ بهھ جاهھھھایی ددوورر می ررووند بهھ خودد می آآيیند وو توبهھ کرددهه بهھ خانهھ خداا برمی گرددند (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲٨۸
ددعا وو نمازز 

!
!
!
!
!
!
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ددعا وو نمازز 

!
عيیسی ددااستانن ددوو نفر نماززگذاارر رراا چنيین نقل کرددهه. يیکی اازز آآنن ددوو مشهھورر بهھ دديینداارریی وو دديیگریی شخصی ناشناسس بودد. شخص 

ااوولل بهھ کنيیسهھ ددرر آآمد ددعا کرددهه گفت: "اایی خداا٬، تراا شکر می کنم کهھ مانند سايیريین٬، حريیص وو ناددررست وو ززناکارر وو يیا مانند اايین 

باجيیگيیر نيیستم. هھھھفتهھ اایی ددووبارر ررووززهه ميیگيیرمم. ددهه يیک هھھھمهھ چيیزهھھھائی رراا کهھ بهھ ددست می آآووررمم می ددهھھھم...."(لوقا11:18وو12). 

اايین شخص کهھ ظظاهھھھراا بسيیارر متديین بودد ددرر اانتظارر مرددمم اانظارر مرددمم اايیستاددهه با صداایی بلند نمازز می خوااند. وولی ددوومی شرمندهه 

ددرر گوشهھ اایی اافتاددهه بر سيینهھ می ززدد وو بی سر ووصداا ددرر ددلل خودد با خداا رراازز وو نيیازز نموددهه گفت: "اایی خداا بر من گناهھھھکارر ترحم 

فرما". مسيیح آآنن ددوو نفر رراا چنيین مقايیسهھ کردد: "بداانيید کهھ اايین باجگيیر بخشوددهه شدهه بهھ خانهھ ررفت وو نهھ آآنن دديیگریی. هھھھر کهھ خودد رراا 

بزررگگ نمايید خواارر خوااهھھھد شد وو هھھھر کهھ خودد رراا فرووتن ساززدد سراافراازز خوااهھھھد گردديید"(لوقا14:18). 

!
شرطط ددعا 1.

نمازز ووقتی مؤثر ووااقع می شودد کهھ با شراايیطی اادداا گردددد وو شرطط ااوولل آآنن اايیمانن ااست. ررسولل خداا می فرمايید کهھ "بدوونن اايیمانن 

محالل ااست کهھ اانسانن خداا رراا خوشنودد ساززدد٬، هھھھر کس کهھ بهھ سویی خداا می آآيید بايید اايیمانن ددااشتهھ باشد کهھ ااوو هھھھست وو  بهھ جويیندگانن خودد 

پاددااشش می ددهھھھد"(عبراانيیانن 6:11). 

کسی کهھ اايیمانن نداارردد براایی ددعایی خودد جواابی ددرريیافت نمی کند. هھھھمانن ررسولل ااظظهھارر می دداارردد کهھ اايیمانن توسط کالمم خداا بهھ ددست 

می آآيید وو مطالعهھ کالمم هھھھمانن ااست کهھ ااکنونن شما می کنيید. هھھھر چهھ اايیمانن شخص بيیشتر باشد بيیشتر ددعا می کند وو هھھھرچهھ بيیشتر 

کتابب مقدسس رراا بخوااند بيیشتر اايیمانن خوااهھھھد ددااشت. خداا برکاتت بی کراانن خودد رراا بر بندگانن اايیمانداارر خودد می بخشد. ددرر آآنن بابب گفتهھ 

شدهه کهھ " ددرر ما کارر می کند خيیلی بيیشتر اازز آآنچهھ ما بخوااهھھھيیم وو حتی تصورر کنيیم عمل کند"(اافسيیانن20:3). 

ددعا دديین رراا عملی می گرددااند. ددرر ددعا شخص فراايیض معمولل وو مقررر رراا بهھ يیک ططرفف گذااشتهھ اايیمانن رراا بهھ مرحلهھ عمل ددرر می 

آآوورردد. ددعا با خداا مکالمهھ کرددنن ااست ززيیراا کهھ ددعایی ووااقعی ددوو جنبهھ دداارردد. مؤمن با خداا صحبت می کند وو آآنن ووقت منتظر جواابب وویی 

می باشد وو آآنن ووقت شخصا اازز ووااقعيیت ووجودد خداا مطمئن می شودد چونن ددرر ززندگی خوددشش کمک خدااووند رراا ااحساسس کرددهه ااست. 
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االبتهھ خداا ااحتيیاجج بهھ ددعاهھھھایی ما نداارردد. بدوونن گفتن خدااووند اازز نيیاززهھھھایی ما کامال با خبر ااست. قبل اازز اايینکهھ لب بگشائيیم ااوو رراازز 

ددلمانن رراا می ددااند بنابراايین ددعا براایی خوبی وو ااستفاددهه بشر ااست نهھ خداا. ددعا قلب اانسانن رراا آآماددهه پذيیرشش نعماتت پرووررددگارر می 

ساززدد. ددعا بازز کرددنن ددرر وو پنجرهه هھھھایی قلب ااست تا خداا بيیشتر اازز االطافف بی شمارر خودد رراا عطا فرمايید. ددرر حالل ددعا وو نمازز ااست کهھ 

خدااووند می توااند ووجودد بندگانش رراا با ررووحح االقدسس مثل نسيیم يیا نورر آآسمانی مملو ساززدد تا گيیرندهه توبهھ کرددهه کاررهھھھایی خداائی رراا 

اانجامم ددهھھھد. ددرر آآنن صوررتت خدااووند قاددرر وو حاضر ااست ددعاهھھھایی فردد ددعا کنندهه رراا مستجابب فرمايید. 

يیکی اازز بزررگتريین عللی کهھ مانع ددرريیافت پاسخ ددعا می شودد گناهه ااست. حضرتت ددااوووودد اازز اايین موضوعع ااططالعع ددااشت وو ددرر حق 

خوددشش گفت: "ااگر بدیی رراا ددرر ددلل خودد منظورر می ددااشتم خدااووند مراا نمی شنيید"(مزمورر18:66). 

پيیغمبر نامبرددهه می دداانست کهھ نگاهه ددااشتن گناهه ددرر ددلل خودد جز هھھھمرااهه وو هھھھم تراازز شدنن با شيیطانن چيیز دديیگریی نمی باشد. ااوو می 

دداانست کهھ ددنبالل کرددنن اافکارر شهھواانی شخص رراا بهھ گناهه می کشاند وو ددرر برکاتت رراا می بنددد. کسی کهھ فکر وو ذذکرشش ددرر چيیزهھھھایی 

شهھواانی متمرکز شدهه چگونهھ می توااند ددرر کيیفيیت ددعایی خودد تعمق ووررززدد؟ ااططاعت کرددنن اامریی ااست الززمم وو ااجتنابب ناپذيیر. 

توجهھ کنيید کتابب مقدسس چهھ می فرمايید: "وو ااوو تمامم خوااهھھھش هھھھایی ما رراا بر می آآوورردد ززيیراا ما بر ططبق ااحکامم ااوو عمل می کنيیم وو 

آآنچهھ رراا کهھ پسند ااووست بهھ جا می آآوورريیم"(ااوولل يیوحنا 22:3). 

براایی گشايیش ططريیق ددرريیافت برکاتت بايید بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف کنيیم تا آآمرززيیدهه شويیم: "ااگر ما بهھ گناهھھھانن خودد ااعتراافف 

نمائيیم٬، می تواانيیم بهھ ااوو ااعتمادد کنيیم ززيیراا ااوو بهھ حق عمل می کند-ااوو گناهھھھانن ما رراا می آآمرززدد وو ما رراا اازز هھھھمهھ خطاهھھھايیمانن پاکک می 

ساززدد"(ااوولل يیوحنا9:1). 

ووظظيیفهھ دديیگریی ددرر آآمرززيیدهه شدنن آآنن ااست کهھ دديیگراانن رراا نيیز بيیامرززيیم: "ووقتی براایی ددعا می اايیستيید ااگر اازز کسی شکايیتی دداارريید 

ااوو رراا ببخشيید تا پدرر آآسمانی شما هھھھم خطاهھھھایی شما رراا ببخشد ااما ااگر شما دديیگراانن رراا نبخشيید پدرر آآسمانی شما هھھھم خطايیایی شما رراا 

نخوااهھھھد بخشيید"(مرقس 25:11وو26). 

ااگر برااددرریی رراا کهھ هھھھر ررووزز می بيینيیم نفرتت کنيیم ممکن نيیست خداایی نادديیدهه رراا محبت کرددهه باشيیم. خدااووند ططرزز ررفتارر ما رراا 

نسبت بهھ هھھھم نوعع ما می بيیند وو می ددااند کهھ ررفتارر ما نسبت بهھ ااوو نيیز آآنگونهھ خوااهھھھد بودد. آآيیا ررووحح بخشوددگی رراا نسبت بهھ دديیگراانن 

نشانن می ددهھھھيیم٬، يیا خوددخوااهھھھانهھ تمامم اامورر ززندگی رراا فقط براایی منافع شخصی خودد می نمائيیم؟ اافکارر خودد رراا بايید بسنجيیم. چهھ 
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ميیزاانن اازز اافکاررمانن صرفف عيیب جويیی اازز دديیگراانن می شودد وو چهھ ميیزاانن دديیگر صرفف ذذکر خيیر دديیگرنن می گردددد؟ بهھ هھھھمانن ااندااززهه وو 

نسبتی کهھ توجهھاتت قلبی ما بهھ دديیگراانن معطوفف ميیشودد بهھ هھھھمانن ميیزاانن ددررووااززهه هھھھایی نفس رراا براایی ددرريیافت برکاتت خدااووند گسترشش 

ددااددهه اايیم. ااشعيیا نبی می فرمايید: "آآنگاهه ددعا خوااهھھھی کردد وو خدااووند تراا ااجابت خوااهھھھد نمودد وو ااستغاثهھ خوااهھھھی نمودد وو ااوو خوااهھھھد گفت 

کهھ اايینک حاضر هھھھستم. ااگر يیوغغ وو ااشاررهه کرددنن بهھ اانگشت وو گفتن ناحق رراا اازز ميیانن خودد ددوورر کنی وو آآررززوویی جانن خودد رراا بهھ 

گرسنگانن ببخشی وو جانن ذذليیالنن رراا سيیر کنی آآنگاهه نورر تو ددرر تارريیکی خوااهھھھد ددررخشيید وو تارريیکی غليیظ تو مثل ظظهھر خوااهھھھد بودد. 

خدااووند تراا هھھھميیشهھ هھھھداايیت نموددهه جانن تراا ددرر مکانهھایی خشک سيیر خوااهھھھد کردد وو ااستخواانهھايیت رراا قویی خوااهھھھد ساخت وو تو مثل باغغ 

سيیر آآبب وو مانند چشمهھ آآبب کهھ آآبش کم نشودد خوااهھھھی بودد وو کسانن تو خراابهھ هھھھایی قديیمی رراا بنا خوااهھھھند نمودد وو تو ااساسهھایی نوررهھھھایی 

بسيیارر رراا برپا خوااهھھھی ددااشت وو تراا عماررتت کنندهه ررخنهھ هھھھا وو مرمت کنندهه کوچهھ هھھھا براایی سکونت خوااهھھھند خوااند"(ااشعيیا12-9:58). 

متن ددعا 2.

بعضی هھھھا ددرر شگفت ااند کهھ ددرر ددعا چهھ بگويیند. برخی بر اايین عقيیدهه ااند کهھ ددعاهھھھائی کهھ دديیگراانن نوشتهھ ااند بايید اازز حفظ کرددهه 

آآنهھا رراا مثل نواارر ددستگاهه ضبط صوتت تکرااررکردد. اازز اايینهھا نبايید چشم پوشيید وولی بهھتر ااست رراازز وو نيیازز ددلل رراا ااظظهھارر ددااشت. هھھھمانن 

ططورریی کهھ ططفل با ررووحح شادد وو آآززاادد محبت خودد رراا بهھ پدررشش ااظظهھارر ميیداارردد ما نيیز بايید تشکرااتت خودد رراا نسبت بهھ خداا اابراازز نمائيیم. 

خالق مهھربانن بر بندگانن خودد ررئوفف ااست چنانکهھ پدرر بر فرززنداانش ررأأفت می نمايید ززيیراا کهھ می ددااند کهھ ما خاکک هھھھستيیم. وویی اازز 

ضعفهھایی ما مطلع ااست وو هھھھموااررهه حاضر ااست بر ددعاگویی مخلص ااحسانن ووررززدد. تکراارر ددعاهھھھایی حفظ کرددهه خوبب ااست منتهھی 

شخص بالغ بايید ددعایی قلبی خودد رراا نيیز بنمايید. ااگر ددرر گفتن ددعا ااشکالی باشد هھھھرااسس نکنيید ززيیراا خدااووند قولل ددااددهه ااست کهھ ررووحح 

االقدسس براایی ما شفاعت خوااهھھھد نمودد: "بهھ هھھھميین ططريیق ررووحح خداا ددرر عيین ضعف وو ناتواانی٬، ما رراا يیارریی می کند ززيیراا ما هھھھنوزز نمی 

دداانيیم چگونهھ بايید ددعا کنيیم. ااما خودد ررووحح خداا با نالهھ هھھھائی کهھ نمی تواانن بيیانن کردد براایی ما شفاعت می کند"(ررووميیانن26:8). 

ددعا بيیش اازز ووررززشش ررووحی ااست وو دداارراایی ااررززشش فاضلی می باشد. چنانکهھ عرضض شد ددعا مکالمهھ با خدااست وو االبتهھ اايین 

اامتيیازز بزررگی می باشد. هھھھمهھ کس بهھ پيیشگاهه ملوکانهھ شرفيیابب نمی شوند وولی ددرر هھھھر موقع وو هھھھر جا شخص می توااند مستقيیما با 

خالق توسط ددعا تماسس گيیردد وو ااوو حاضر ااست بهھ ضعيیف تريین اافراادد توجهھ کند. االبتهھ ااگر بخوااهھھھيیم هھھھمهھ بگوئيیم وولی گوشش ندهھھھيیم 

اايین نيیز کمالل بی حرمتی می شودد. صدااهھھھایی بسيیارریی ددرر جهھانن توجهھ ما رراا جلب می کنند. ما بايید صداایی خداا رراا بشناسيیم تا آآنراا با 

ووسوسهھ هھھھایی ااهھھھريیمنی ااشتباهه نکنيیم. 
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يیکی اازز اانبيیا گفتگویی خودد رراا ددرر ددعا چنيین بيیانن می کند: "بر دديیدهه بانگاهه خودد می اايیستم وو بر برجج برپا می شومم وو مرااقب 

خوااهھھھم شد تا ببيینم کهھ ااوو بهھ من چهھ خوااهھھھد گفت وو ددررباررهه شکايیتم چهھ جواابب خوااهھھھم دداادد" (حبقوقق 1:2) 

گوشش ددااددنن بهھ فرمانهھایی خداا مهھمتر ااست يیا تکراارر کرددنن خوااهھھھشهھایی خودد؟ ااوو اازز ااوولل می ددااددند بهھ چهھ چيیزهھھھائی ااحتيیاجج دداارريیم. 

قبل اازز اايینکهھ لب بازز کنيیم ااوو بر آآنن کهھ می خوااهھھھيیم بگوئيیم ووااقف ااست. 

االهھاماتت خدااووند بهھ بشر ددرر کتابب مقدسس منعکس می باشد. ووحی خدااووند هھھھيیچ ووقت با مطالبی کهھ براایی اانبيیا ظظاهھھھر کرددهه 

مغايیرتت وو مخالفت نداارردد. وو يیکی اازز ططرقی کهھ می تواانيیم صداایی ااوو رراا بشنويیم خوااندنن وو فراا گرفتن نوشتهھ هھھھایی فرستاددگانش می 

باشد. بايید با ررووحح متوااضعی کالمم ااوو رراا بخواانيیم تا ررووحح االقدسس ذذهھھھن فرووتن رراا ررووشن ساززدد وو بديین ووسيیلهھ بندگانن خودد رراا ددرر ررااهه 

مستقيیم هھھھداايیت کند تا بهھ خوشی وو سالمتی ددست يیابد. 

!
ررسومم ددعا 3.

بعضی هھھھا بهھ قدرریی ددرر ررسومم ظظاهھھھریی نمازز يیعنی ددرر غسل کرددنن وو اايیستاددنن وو ررکوعع کرددنن ااهھھھميیت می ددهھھھند کهھ اازز ااهھھھم مطالب 

قلبی صرفف نظر می کنند. نظافت وو شستن وو پاکيیزگی قبل اازز نمازز وو حتی ددرر تمامم اامورر ززندگی ووااجب ااست٬، وولی ووضع قلب وو 

اافکارر ددرروونی اازز هھھھمهھ مهھمتر می باشد. ططهھاررتت خاررجی وو ووضو الززمم ااست- ااگر ررفع گناهه وو آآمرززشش خطا با شستشویی باططنی عملی 

می شد٬، ددرر اايین صوررتت فردد ممکن بودد هھھھر لحظهھ با شستشویی باططن خودد رراا اازز گناهھھھی تاززهه برهھھھاند. بعضی هھھھا ددرر خانهھ ووضو می 

گيیرند وو دديیگراانن آآنن رراا ددرر صحن مسجد اانجامم می ددهھھھند وو خدااووند ناظظر هھھھر ددوو می باشد وولی مهھمتريین اايین هھھھا هھھھمانن ااست کهھ خدااووند 

ددرر اافکارر نمازز خواانن می بيیند. اازز مقاصد وو هھھھدفهھایی ااوو کامال آآگاهھھھست. 

ضربب االمثل معرووفف "جويیندهه يیابندهه بودد" ددرر اامورر ررووحانی نيیز کامال صاددقق ااست. نبی خدااووند می گويید: "وو مراا خوااهھھھيید 

ططلبيید وو چونن مراا بهھ تمامی ددلل خودد جستجو نمائيید مراا خوااهھھھيید يیافت"(ااررميیا13:29). 

آآيیا خدااووند جواابب قطعی ددعایی شما رراا ددااددهه ااست؟ آآيیا معجزهه اایی ددرر حق شما کرددهه ااست؟ خدااووند جواابب ددعایی حقيیرتريین 

اايیماندااررنن خودد رراا نيیز می ددهھھھد.  
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ررووززیی ددختر چهھارر سالهھ کوچکم اازز ااررتفاعع ددوو متریی رروویی کف سيیمانی ااتاقق اافتاددهه وو اازز حالل برفت. فورراا ااوو رراا بهھ بيیماررستانن 

ررسانديیم وو پس اازز اايینکهھ ددکتر عکس بردداارریی اازز جمجمهھ ااشش رراا دديید٬، گفت کهھ ووضع ااوو بسيیارر خطرناکک ااست ززيیراا کهھ جمجمهھ ااشش 

ترکک خوررددهه بهھ مغزشش صدمهھ وواارردد شدهه ااست. 

ططفلک بيیهھوشش وو بی حرکت رروویی ميیز ددااشت جانن می دداادد. ااصراارر کرددمم کهھ جرااحی رراا صداا کنند وو نجاتش بدهھھھند وولی چونن 

شهھرکوچکی بودد کسی نبودد کهھ بهھ ددااددشش برسد وو خودد بيیماررستانن هھھھم ووسائل کامل جرااحی رراا ندااشت. 

شب رراا با بی خواابی گذرراانديیم. سپس با ددووستانن مؤمن ددوورر هھھھم جمع شديیم وو براایی ددختر کوچکم ددعا کردديیم. صبح ززوودد بارر 

دديیگر بهھ ااتفاقق هھھھمسرمم وو عدهه دديیگریی اازز مؤمنيین ددعا کردديیم وو بعد بهھ بيیماررستانن شتافتيیم. اازز ررااهھھھروو بيیماررستانن کهھ با هھھھمسرمم 

صحبت کنانن بهھ سویی ااتاقق فرززندمم می ررفتيیم ااوو صداايیم رراا شنيید وو با خوشحالی فريیادد ززدد٬، "بابا جونن توئی؟" ووقتی کهھ بهھ ااتاقق ااوو 

ررسيیديیم اازز تخت بلند شدهه بودد وو با سر ززخم بستهھ رروویی فنرهھھھایی تخت خواابب باال وو پائيین می پريید. اازز خوشحالی نتواانست خودددداارریی 

کند. گفت "بابا جونن می خواامم خونهھ برمم". ددکتر رراا صداا کرددند وو ااوو نتواانست موضوعع رراا باوورر کند. تاکيید کردد کهھ بچهھ بايید چند 

ررووزز براایی مدااوواا وو معايینهھ ددرر بيیماررستانن بستریی بماند وو کامال ااسترااحت کند مبادداا ضربهھ اایی کهھ بهھ مغزشش وواارردد آآمدهه وویی رراا آآسيیب 

برساند. سپس بهھ ددستورر ددکتر ددخترمم رراا ددرر بيیماررستانن گذااشتهھ وو بهھ منزلل برگشتيیم وو براایی شفایی ااوو ددعا کردديیم. 

بارر دديیگر ددووستانم رراا ددوورر هھھھم جمع کردديیم. اايین ددفعهھ براایی شکرگزاارریی اازز خدااووند وو براایی معجزهه شفایی ددختر عزيیزمانن خداا رراا 

شکر کردديیم. بعد اازز ظظهھر کهھ براایی دديیدنن ددختر بهھ بيیماررستانن ررفتيیم وویی رراا بهھ آآغوشش کشيیدهه وو پرسيیدمم٬، "عزيیزمم٬،سرتت ددرردد 

ميیکند؟" گفت: "نهھ٬، هھھھيیچ چيیزمم نيیست می خوااهھھھم خونهھ برمم. حالم خوبهھ". ددستم رراا رروویی ززخمش گذااشتم وو دديیدمم هھھھيیچ ووررمم نکرددهه 

ااست. با هھھھمانن سرعتی کهھ اافتاددهه بودد شفا هھھھم يیافتهھ بودد. ددکتر ددووباررهه سر باليین مريیضش آآمد وو گفت٬، "نمی دداانم چطورر شدهه ززيیراا 

کهھ فيیلم ترکک بدیی رراا نشانن می ددهھھھد". من عرضض کرددمم٬، "موضوعع مشکلی نيیست٬، خداا ددعايیمانن رراا مستجابب کرددهه ااست". ااگر چهھ 

می خوااستم ااوو رراا بهھ خانهھ ببرمم ددکتر بازز هھھھم ااصراارر کردد کهھ بايید چند ررووزز ااوو رراا تحت معايینهھ وو معالجهھ قراارر ددهھھھد. تصورر کرددمم شايید 

اايیمانن ددکتر بهھ آآنن قدررتت شفا بخش پرووررددگارر با دديیدنن چنانن معجزهه اایی قویی شودد وو با ماندنن ددخترمم بهھ مدتت چند ررووزز ددرر بيیماررستانن 

مواافقت کردديیم. 

ددوو ساعت بعد اازز آآنکهھ بهھ خانهھ ررسيیديیم ددکتر تلفن کردد. ااوو گفت: "لطفا بيیائيید ددخترتانن رراا ببريید. خاططرمم جمع ااست کهھ هھھھيیچ 

عيیبی نداارردد وو کامال سالم ااست". اازز آآنن ررووزز تا بهھ حالل هھھھيیچ ااثریی اازز آآنن ضربت مرگگ آآوورر باقی نماندهه ااست. بهھ ااتفاقق ددووستانن 

!  240



مؤمن ددعا کردديیم وو خداا ددعايیمانن رراا مستجابب فرمودد. ررسولل می گويید: "ددعائی کهھ اازز رروویی اايیمانن باشد بيیمارر رراا نجاتت خوااهھھھد 

بخشيید. خدااووند ااوو رراا اازز بستر بيیمارریی بلند خوااهھھھد کردد وو ااگر مرتکب گناهھھھی شدهه باشد بخشيیدهه خوااهھھھد شد"(يیعقوبب15:5). 

خدااووند چونن اازز آآيیندهه هھھھمچونن گذشتهھ کامال با خبر ااست هھھھميیشهھ جواابب مثبت نسبت بهھ ددررخوااستهھایی بندگانش رراا نمی ددهھھھد. 

بعضی ااووقاتت جواابب منفی می ددهھھھد ززيیراا کهھ می ددااند چيیزیی رراا کهھ می خوااهھھھيیم بهھ صالحح ما نيیست. مثل پدرريیست کهھ هھھھر قدرر 

خرددسالش ااصراارر کند٬، بهھ ددست ااوو چاقو نمی ددهھھھد. چراا؟ چونن می ددااند ممکن ااست اانگشتش رراا ببردد. ددرر بعضی مواارردد هھھھم خداا بايید 

بگويید "صبر کن"- يیعنی چيیزیی کهھ می خوااهھھھيیم خوبب ااست وولی بايید تا ووقت دديیگریی کهھ براایی ما مناسب باشد صبر کنيیم. 

پولس ررسولل مکررراا براایی بيیمارراانن ددعا کردد وو مستجابب شد. وولی يیکی اازز ددعاهھھھايیش جواابب منفی ددااشت. پولس ررسولل ااشکالی 

ددااشت کهھ خودد آآنن رراا چونن خارریی ددرر ددلل می پندااشت وولی آآنن ااشکالل ضعف چشمانش بودد. سهھ بارر اازز خداا ددررخوااست نمودد تا 

چشمانش شفا يیابند وولی خداا باوورر چنيین جواابب دداادد: "وو براایی اايینکهھ بهھ خاططر مکاشفاتت فوقق االعاددهه کهھ دديیدهه اامم مغروورر نشومم ناخوشی 

جسمانی ددررددناکی بهھ من ددااددهه شد کهھ مانند قاصدیی اازز ططرفف شيیطانن مراا بکوبد تا ززيیادد مغروورر نشومم. سهھ بارر اازز خدااووند ددررخوااست 

کرددمم کهھ آآنن رراا اازز من ددوورر ساززدد ااما ااوو ددرر جواابب بهھ من گفت: فيیض من براایی تو کافيیست٬، ززيیراا قدررتت من ددرر ضعف تو کامل می 

گردددد"(ددوومم قرنتيیا 9-7:12). 

خيیلی ااووقاتت مرددمم بهھ خداا رروویی نمی آآووررند تا اايین کهھ ددرر بستر بيیمارریی گرفتارر شوند. ددعا رراا نهھ فقط ددرر ذذلت بلکهھ ددرر فرااغت 

نيیز بايید کردد. "اایی پدرر ااگر ممکن ااست اايین پيیالهھ رراا اازز من ددوورر کن ااما نهھ بهھ ااررااددهه من بلکهھ بهھ ااررااددهه تو"(متی 39:26). 

الززمم ااست خودد رراا بهھ خداا تسليیم کنيیم تا هھھھرچهھ ااوو بخوااهھھھد اانجامم گيیردد ززيیراا کهھ ااوو ميیدااند چهھ چيیزهھھھائی وو چهھ ااووضاعی بهھ نفع وو 

خيیر ما تمامم می شودد. خيیرخوااهھھھی  خودد رراا نسبت بهھ بندگانش چنيین بيیانن می کند: "ززيیراا هھھھر جا کهھ ددوو يیا سهھ نفر بهھ نامم من جمع 

شوند من آآنجا ددرر ميیانن آآنانن هھھھستم"(متی 20:18). 

ررووززیی مسيیح بهھ ااتفاقق سهھ تن اازز شاگردداانش اازز کوهھھھی پائيین می آآمدند کهھ سايیر شاگردداانش رراا بهھ ددوورر پسریی دديیواانهھ اايیستاددهه 

دديید. پدرر پسر ااوو رراا پيیش آآنانن آآووررددهه بودد تا شفايیش ددهھھھند وولی ددرر اايین کارر نتواانستند موفق شوند. عيیسی ددعا نمودد وو پسر بهھبودد 

کامل حاصل کردد. بعداا شاگردداانش علت عدمم موفقيیت خودد رراا اازز مسيیح پرسش کرددند. وویی جواابب دداادد: "چونن اايیمانن شما کم ااست. 
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بداانيید کهھ ااگر بهھ ااندااززهه يیک دداانهھ خرددلل اايیمانن ددااشتهھ باشيید می تواانيید بهھ اايین کوهه بگوئيید کهھ اازز آآنجا منتقل شودد وو منتقل خوااهھھھد شد وو 

هھھھيیچ چيیز براایی شما محالل نخوااهھھھد بودد. ليیکن اايین جنس جز بهھ ددعا وو ررووززهه بيیروونن نمی رروودد"(متی 21-19:17). 

ددعا وو ررووززهه بايید با هھھھم توأأمم باشند. نهھ فقط سالی يیک ماهه بلکهھ ددرر ططولل سالل بايید بهھ ددعا وو ررووززهه مشغولل باشيیم تا موفق شويیم 

وو بر عليیهھ نيیرووهھھھایی ااهھھھريیمنی مباررززهه کنيیم. بطورر خالصهھ ددعا وو ررووززهه ما بايید اازز اايین قراارر باشد:"ووقتی ددعا می کنيید مانند رريیا کارراانن 

نباشيید. آآنانن ددووست ددااررند ددرر کنيیسهھ هھھھا وو گوشهھ هھھھایی خيیابانهھا بايیستند وو ددعا بخواانند تا مرددمم آآنانن رراا ببيینند. يیقيین بداانيید کهھ آآنهھا ااجر 

خودد رراا يیافتهھ ااند. هھھھر گاهه تو ددعا می کنی بهھ ااندرروونن خانهھ خودد بروو. ددرر رراا ببند وو ددرر خلوتت ددرر حضورر پدرر نادديیدهه خودد ددعا کن وو 

پدرریی کهھ هھھھيیچ چيیز اازز نظر ااوو پنهھانن نيیست ااجر تو رراا خوااهھھھد دداادد. ددرر ووقت ددعا مانند بت پرستانن ووررددهھھھایی بی معنی رراا تکراارر نکنيید 

آآنانن گمانن می کنند با تکراارر ززيیادد٬، ددعايیشانن مستجابب می شودد. پس مثل اايیشانن نباشيید ززيیراا پدرر شما ااحتيیاجاتت شما رراا پيیش اازز آآنکهھ 

اازز ااوو بخوااهھھھيید می ددااند"(متی8-5:6). 

"ووقتی ررووززهه می گيیريید مانند رريیاکارراانن٬، خوددتانن رراا اافسرددهه نشانن ندهھھھيید. آآنانن قيیافهھ هھھھایی خودد رراا تغيیيیر ميیدهھھھند تا ررووززهه دداارر بوددنن 

خودد رراا بهھ ررخخ دديیگراانن بکشند. يیقيین بداانيید کهھ آآنهھا ااجر خودد رراا يیافتهھ ااند. ااما تو ووقتی ررووززهه می گيیریی بهھ سرتت ررووغن بزنن وو 

صوررتت خودد رراا بشویی تا مرددمم اازز ررووززهه تو با خبر نشوند بلکهھ فقط پدرر تو کهھ ددرر نهھانن ااست آآنن رراا بدااند وو پدرریی کهھ هھھھيیچ چيیز اازز 

نظر ااوو پنهھانن نيیست ااجر تراا خوااهھھھد دداادد"(متی18-16:6). 

!
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اامتحانن ددررسس بيیست وو هھھھشتم 

!
براایی اايین کهھ ددعایی شخص مستحابب شودد بايید چهھ شرووططی رراا بهھ عمل آآووررددهه باشد؟ 1.

االف- بايید اايیمانن ددااشتهھ باشد (  ) 

بب- بايید ااسمهھایی مقدسيین رراا بهھ ززبانن آآوورردد وو بهھ آآنهھا توکل کند (  ) 

جج- بايید دديیگراانن رراا بيیامرززدد تا آآمرززيیدهه شودد (  ) 

دد- بهھ گناهھھھانش بايید ااعتراافف کرددهه باشد (  ) 

جمالتت صحيیح ذذيیل رراا عالمت (*) بگذاارريید: 2.

االف- گوشش فراا ددااددنن اازز حرفف ززددنن مهھمتر ااست (  ) 

بب- کسی کهھ اازز برااددررشش نفرتت دداارردد نمی توااند خداا رراا محبت نمايید (  ) 

جج- شرطط يیافتن خدااووند آآنن ااست کهھ با تمامی ددلل ااوو رراا جستجو کنيیم (  ) 

مقصودد ددعا وو نمازز چيیست؟ 3.

االف- تا مرددمم ما رراا ببيینند کهھ چقدرر متديین هھھھستيیم (  ) 

بب- تا خداایی نادديیدهه ددعایی ما رراا بشنودد وو مستجابب فرمايید (  ) 

جج- تا خدااووند رراا اازز ااحتيیاجاتت خودد آآگاهه ساززيیم (  ) 

دد- تا خودد ما بهھ ااحتيیاجاتت ووااقعی خودد بهھتر آآشنا وو متوجهھ شويیم (  ) 

لطفا نامم وو نشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٢۲٩۹
بندگی اانسانن 

!
!
!
!
!
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بندگی اانسانن 

پاددشاهھھھی خدااووند مانند مرددیی ااست کهھ می خوااست سفر کند٬، يیک يیک غالمانن خودد رراا خوااندهه تمامم ثرووتش رراا بهھ آآنانن سپردد وو بهھ هھھھر 

يیک نسبت تواانائيیش سهھمی دداادد- بهھ يیکی پنج کيیسهھ ززرر وو بهھ دديیگریی ددوو کيیسهھ وو بهھ سومی يیک کيیسهھ٬، وو پس اازز آآنن بهھ سفر ررفت. مرددیی کهھ 

پنج کيیسهھ ززرر گرفتهھ بودد بدوونن ااتالفف ووقت با آآنهھا تجاررتت کردد وو پنج کيیسهھ ززرر سودد بردد. هھھھمچنيین آآنن مرددیی کهھ ددوو کيیسهھ ززرر ددااشت ددوو کيیسهھ 

دديیگر سودد آآوورردد. ااما آآنن مرددیی کهھ يیک کيیسهھ ززرر بهھ ااوو ددااددهه شدهه بودد ررفت وو ززميین رراا کند وو پولل اارربابب خودد رراا پنهھانن کردد. بعد اازز مدتت ززيیاددیی 

اارربابب برگشت وو با آآنهھا بهھ تسويیهھ حسابب پرددااخت. کسی کهھ پنج کيیسهھ ززرر بهھ ااوو ددااددهه شدهه بودد آآمد وو پنج کيیسهھ اایی رراا هھھھم کهھ سودد برددهه بودد با 

خودد آآوورردد وو گفت: "تو اايین پنج کيیسهھ رراا بهھ من سپرددهه بوددیی٬، اايین پنج کيیسهھ هھھھم سودد آآنن ااست". اارربابب گفت: "آآفريین٬، اایی غالمم خوبب وو ااميین٬، تو 

ددرر اامر کوچکی اامانت وو ددررستی خودد رراا نشانن ددااددیی٬، من حاال کاررهھھھایی بزررگگ رراا بهھ تو خوااهھھھم سپردد٬، بيیا وو ددرر شاددیی اارربابب خودد شريیک 

باشش". آآنگاهه مرددیی کهھ ددوو کيیسهھ ززرر ددااشت آآمد وو گفت: "تو ددوو کيیسهھ بهھ من سپرددیی٬، اايین ددوو کيیسهھ دديیگر هھھھم سودد آآنن ااست". اارربابب گفت: 

"آآفريین٬، اایی غالمم خوبب وو ااميین تو ددرر کارر کوچکی اامانت وو ددررستی خودد رراا نشانن ددااددیی وو حاال کاررهھھھایی بزررگگ رراا بهھ تو خوااهھھھم سپردد. بيیا وو ددرر 

شاددیی اارربابب خودد شريیک باشش". سپس مرددیی کهھ يیک کيیسهھ بهھ ااوو ددااددهه شدهه بودد آآمد وو گفت: "اایی اارربابب من می دداانستم کهھ تو مردد سختگيیریی 

هھھھستی٬، اازز جائی کهھ نکاشتهھ اایی ددرروو می کنی وو اازز جائی کهھ نپاشيیدهه اایی جمع می نمائی پس ترسيیدمم وو ررفتم ووططالیی تو رراا ددرر ززميین پنهھانن کرددمم. 

بفرما٬، پولل تو اايین جاست". اارربابب گفت: "اایی غالمم بد سرشت وو تنبل٬، تو کهھ می دداانستی من اازز جائی کهھ نکاشتهھ اامم ددرروو می کنم وو اازز جائی کهھ 

نپاشيیدهه اامم جمع می کنم٬، پس بهھ هھھھميین ددليیل می بايید پولل مراا بهھ صراافانن می ددااددیی تا ووقتی من اازز سفر برميیگرددمم آآنن رراا با سوددشش پس بگيیرمم. 

کيیسهھ ززرر رراا اازز ااوو بگيیريید وو بهھ آآنن کس کهھ ددهه کيیسهھ دداارردد بدهھھھيید٬، ززيیراا آآنن کس کهھ دداارردد بهھ ااوو بيیشتر ددااددهه خوااهھھھد شد تا بهھ فرااوواانی ددااشتهھ باشد وو 

آآنن کس کهھ نداارردد حتی آآنن چهھ رراا هھھھم کهھ دداارردد اازز ددست خوااهھھھد دداادد. اايین غالمم بی فايیدهه رراا بهھ تارريیکی بيیندااززيید جائی کهھ گريیهھ وو ددنداانن بر ددنداانن 

سائيیدنن ووجودد دداارردد"(متی 30-14:25). 

!
خدااووند مالک کل ااست 1.

منظورر مسيیح ددرر گفتن اايین ددااستانن آآنن ااست کهھ ما بداانيیم هھھھر چهھ دداارريیم اازز خداا ددرريیافت کرددهه اايیم. خدااووند اانتظارر دداارردد هھھھرچهھ 

دداارريیم براایی جاللل ااوو صرفف کنيیم. اانسانن مباشر خداا می باشد. ووقتی کهھ خوددمانن رراا بدوو تسليیم می کنيیم دداارراائی خودد رراا نيیز بدوو اارراائهھ 

می کنيیم چونن می دداانيیم کهھ ددهھھھندهه ااصلی خدااووند ااست. 

!  245



ووظظيیفهھ مباشر اايین ااست: "مسلما يیک مباشر بايید قابل ااعتمادد باشد"(ااوولل قرنتيیانن2:4). هھھھر کس ددووست دداارردد با مرددمانن قابل 

ااعتمادد معاشرتت کند. خدااووند هھھھم کسی رراا کهھ کامال ااميین وو قابل ااططميینانن ااست می پسنددد. کسی کهھ خودد رراا بهھ خدااووند تسليیم کرددهه 

باشد اامواالش نيیز بهھ خدااووند سپرددهه ااست ززيیراا کهھ خدااووند قدررتت جمع کرددنن ثرووتت رراا بهھ شخص می ددهھھھد. مکتوبب ااست "بلکهھ يیهھوهه 

خداایی خودد رراا بهھ يیادد آآوورر ززيیراا ااووست کهھ بهھ تو قوتت می ددهھھھد تا تواانگریی پيیداا نمائی"(تثنيیهھ18:8). 

سخاووتت شخص نشانن ووفادداارریی ااوو نسبت بهھ مالکيیت خدااست. هھھھنگامم عباددتت بايید هھھھديیهھ اایی بهھ حضورر ااوو بيیاوورريیم چنانن کهھ 

حضرتت ددااوووودد نيیز می فرمايید: "خدااووند رراا بهھ جاللل ااسم ااوو توصيیف نمائيید٬، هھھھديیهھ بيیاوورريید وو بهھ صحنهھایی ااوو بيیائيید"(مزمورر8:96). 

يیکی اازز قسمتهھایی مهھم عباددتت تقديیم هھھھديیهھ بهھ خالق می باشد. ررووحح بخشندهه برکاتت رراا ددرريیافت خوااهھھھد نمودد: "تمامی عشرهھھھا رراا بهھ 

مخزنهھایی من بيیاوورريید تا ددرر خانهھ من خوررااکک باشد وو يیهھوهه صبايیوتت می گويید مراا بهھ اايین ططورر اامتحانن نمائيید کهھ آآيیا ررووززنهھایی آآسمانن 

رراا براایی شما نخوااهھھھم گشادد وو چنانن برکتی بر شما نخوااهھھھم رريیخت کهھ گنجايیش آآنن نخوااهھھھد بودد"(مالکی10:3). 

پس اازز ددااددنن خمس وو عشر وو هھھھداايیا خدااووند باقی ماندهه دداارراائی ما رراا برکت می ددهھھھد. نهھ ددهھھھم (نودد ددررصد) حقوقق شخص بهھ 

ااضافهھ برکت خدااووند اازز ددهه ددهھھھم (يیا صد ددرر صد) ااصلی هھھھم بيیشتر ااست. ااعتراافف مالکيیت خدااووند اازز معرفتهھایی ااررززندهه اانسانن ااست. 

يیکی اازز علل سرددیی مرددمم نسبت بهھ خدااووند اايین ااست کهھ چيیزیی ددرر ررااهه ااوو ندااددهه ااند. ررسولل خداا می فرمايید: "بهھ يیادد ددااشتهھ باشيید: 

کسی کهھ بذرر کم بکارردد محصولل کم ددرروو خوااهھھھد کردد وو آآنن کهھ دداانهھ بسيیارر بکارردد محصولل فرااوواانن ددرروو خوااهھھھد نمودد"(ددوومم 

قرنتيیانن6:9). 

برکت خدااووند بستگی مستقيیم با تعهھدااتت وو اامانت ااشخاصص نسبت بهھ ااوو دداارردد. خدااووند اامر می کند: "مقدسانن مراا نزدد من جمع 

کنيید کهھ عهھد رراا با من بهھ قربانی بستهھ ااند"(مزمورر5:50). منظورر تقديیم هھھھداايیا اايین نيیست کهھ خدااووند محتاجج آآنن ااست وو با ددااددنن يیا 

ندااددنن آآنن خدااووند تواانگر وو يیا فقيیر نمی شودد. بر عکس ووقتی کهھ عشرهھھھا وو هھھھداايیایی خودد رراا ددرر ررااهه خدااووند تقديیم می کنيیم بهھ 

ااصطالحح ووسيیلهھ بهھتریی براایی پيیش برددنن کارر خدااووند می شويیم. اايین هھھھمکارریی بسيیارر با ااررززشش ااست. هھھھر کس٬، ااعم اازز اايین کهھ غنی يیا 

فقيیر باشد می توااند اازز اايین موقعيیت ااستفاددهه کند.  

خدااووند توسط نبی می فرمايید: "ززيیراا کهھ جميیع حيیوااناتت جنگل اازز آآنن من هھھھستند وو بهھايیمی کهھ بر هھھھزاارراانن کوهه می باشند. هھھھمهھ 

پرندگانن کوهھھھهھا رراا می شناسم وو ووحوشش صحراا نزدد من حاضرند. ااگر گرسنهھ می بوددمم تراا خبر نمی ددااددمم ززيیراا رربع مسکونن وو پریی 

آآنن اازز آآنن من ااست"(مزمورر12-10:50). 
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حقيیقت اامر اايین ااست کهھ خدااووند ااحتيیاجج بهھ ما يیا بهھ پولل ما نداارردد وولی ما نانن خواارر ررووززاانهھ ااوو هھھھستيیم. بهھ عالووهه ما هھھھم نمی 

تواانيیم چيیزیی بهھ خداا بدهھھھيیم ززيیراا کهھ چيیزیی نداارريیم وو آآنچهھ بهھ ددست ما سپرددهه شدهه ااست اازز آآنن ااووست. ما فقط مباشر وویی می باشيیم. 

!
هھھھديیهھ بی قيیمت بی ااررززشش ااست 2.

ررووززیی حضرتت ددااوووودد خوااست بهھ حضورر خدااووند قربانی بگذااررند. خوااست قطعهھ اایی ززميین بخردد وو ددرر آآنجا مذبحی بنا کند وو بر 

آآنن قربانی ذذبح نمايید. صاحب ززميین حاضر شد قطعهھ ززميین رراا با ددوو گاوویی کهھ با آآنهھا شخم می کردد براایی قربانی پاددشاهه تقديیم کند. 

وولی پاددشاهه خوااهھھھش ااوو رراا قبولل نکردد. گفت: "نی بلکهھ االبتهھ بهھ قيیمت اازز تو خوااهھھھم گرفت وو براایی يیهھوهه خداایی خودد قربانيیهھایی 

سوختنی بی قيیمت نخوااهھھھم گذرراانيید"(ددوومم سموئيیل 23:24). پس ددااوودد خرمن گاهه وو گاوواانن رراا بهھ پنجاهه مثقالل نقرهه خريید وو ددرر آآنجا 

مذبحی براایی خدااووند بنا نموددهه قربانی هھھھایی سوختنی وو ذذبايیح سالمتی گذرراانيید. 

حضرتت ددااوووودد می دداانست کهھ خدااووند محتاجج هھھھداايیایی وویی نخوااهھھھد بودد. خدااووند نهھ ززميین رراا ميیخوااست وو نهھ حيیواانهھایی ذذبحی٬، 

چيیزیی رراا کهھ خدااووند اازز ددااوووودد اانتظارر ددااشت قلب متوااضع بودد کهھ حقانيیت پرووررددگارر رراا بشناسد وو بهھ جا آآوورردد تا مالکيیت پرووررددگارر 

رراا بشناسد. هھھھديیهھ اایی کهھ قيیمت نداارردد ااررززشش هھھھم نداارردد. ددررکک اايین حقيیقت ررضايیت بخش ااست. پولس ررسولل می گويید: "ززيیراا با قيیمت 

گزاافف خريیدهه شدهه اايید. پس بدنهھایی خودد رراا براایی جاللل خداا بهھ کارر ببريید"(ااوولل قرنتيیانن20:6). 

  شخص حکيیم می ددااند کهھ خدااووند مالک کل ااست وو براایی ااعتراافف آآنن٬، مقداارریی اازز آآنن چهھ بهھ ااوو سپرددهه شدهه ااست بهھ عنواانن 

خمس وو عشر وو هھھھداايیا مرتب تقديیم می کند. با آآنن عمل بندگی خودد رراا ااقراارر می کند وو پنجرهه برکاتت سماوویی رراا بهھ سویی خومم می 

گشايید. هھھھر کس مطابق قدررتش می توااند هھھھديیهھ بدهه. "پس هھھھر کس بايید مطابق آآنن چهھ پيیش خودد تصميیم گرفتهھ ااست بدهھھھد وو نهھ اازز 

رروویی بی ميیلی وو ااجبارر٬، ززيیراا خداا کسی رراا کهھ ددووست دداارردد کهھ با شاددیی می بخشد"(ددوومم قرنتيیانن7:9). 

کسی کهھ ددرر بخشش بخيیل وو نظر تنگی می کند اازز ددرريیافت برکاتت ززيیادد خدااووند محروومم می ماند. هھھھمهھ مثل هھھھم هھھھديیهھ وو خمس وو 

ددهه يیک نمی ددهھھھند. ددااستانن نقل شدهه باال نشانن می ددهھھھد کهھ غالمی کهھ ددوو کيیسهھ گرفت نسبت بهھ غالمی کهھ پنج کيیسهھ گرفت کمتر يیا 

بيیشتر پاددااشش نيیافت. هھھھر کداامم بهھتريین سعی خودد رراا اانجامم دداادد. مقداارر يیا بزررگی هھھھديیهھ ما بايید نسبت بهھ برکاتت ددرريیافت شدهه باشد. 

ددستورر پرووررددگارر اازز اايین قراارر ااست: "هھھھر کسی بهھ قدرر قوتت خودد بهھ ااندااززهه برکتی کهھ يیهھوهه خداايیت بهھ تو عطا فرمايید 

بدهھھھد"(نثنيیهھ17:16). 
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ااگر کسی گيیرندهه برکتی نباشد بنابراايین نبايید چيیزیی ددرر ررااهه خدااووند بدهھھھد. وولی آآنن شخص کجاست کهھ اازز آآبب صافف وو هھھھواایی پاکک 

ااستفاددهه نکند؟ کجاست آآنن مرددیی کهھ ررووززاانهھ خوررااکک وو پوشاکک اازز خدااووند نگيیردد؟ ددرر تقديیم هھھھداايیا شخص بهھ بزررگی خدااووند وو بندگی 

خودد ااعتراافف می کند يیعنی هھھھر يیک بايید بهھ نسبت ددررآآمد خودد عشر (يیک ددهھھھم) وو هھھھديیهھ بدهھھھد. (ااوولل قرنتيیانن2:16). 

بسيیارریی می گويیند: "می خوااهھھھيیم ددرر ررااهه خدااووند هھھھديیهھ بدهھھھيیم وولی بعد اازز پرددااخت کراايیهھ منزلل وو پولل برقق وو آآبب وو خرجج مدررسهھ 

بچهھ هھھھا وو ددکتر وو دداارروو وو خوررااکک وو بيیماررستانن وو لباسس٬، چيیزیی براایی خدااووند نهھ فقط باقی نمی ماند بلکهھ بدهھھھکارر هھھھم هھھھستيیم". عيیب 

کارر ددرر هھھھميین جاست. حسابب آآنانن وواارروونهھ شدهه ااست. خدااووند می خوااهھھھد ااوولل ددهه يیک ددرر آآمد رراا بهھ ااوو بدهھھھيیم وو بعد مخاررجج يیوميیهھ 

خودد رراا بپرددااززيیم آآنن ووقت حقوقق ما برکت خوااهھھھد ددااشت. ددرر مقابل گفتارر مرددمم٬، مالحظهھ کنيید خدااووند چهھ می فرمايید: "اازز ما يیملک 

خودد خدااووند رراا تکريیم نما وو اازز نوبرهھھھایی هھھھمهھ محصولل خويیش٬، آآنگاهه اانباررهھھھایی تو بهھ ووفورر نعمت پر خوااهھھھد شد وو چرخشتهھایی تو اازز 

شيیرهه اانگورر لبريیز خوااهھھھد گشت"(اامثالل سليیمانن9:3وو10). "نخستيین نو بر ززميین خودد رراا بهھ خانهھ يیهھوهه خداایی خودد 

بيیاوورر"(خرووجج26:34). 

ووقتی کهھ حقوقق ماهھھھيیانهھ خودد رراا می گيیريیم بايید ااوولل سهھم خدااووند رراا جداا کنيیم وو بقيیهھ رراا براایی ااحتيیاجاتت خودد خرجج کنيیم. ااگر 

خدااووند رراا مقدمم بر هھھھمهھ چيیز قراارر ددهھھھيیم آآنن گاهه ااوو ااحتيیاجاتت ما رراا با برکاتت وو نعماتت فرااوواانن برآآووررددهه خوااهھھھد نمودد. برکاتت رراا با لایر 

وو ددالرر نمی شودد مقايیسهھ کردد. بهھ اايین ترتيیب ددرر اايیمانن بازز می شودد. عشر٬، ااووليین ددهھھھم ااست نهھ آآخريین٬، وو چونن مالل ما نيیست بلکهھ 

مالل خدااست مقدسس می باشد. خدااووند چنيین حکم می کند: "تمامی ددهه يیک ززميین چهھ اازز تخم ززميین چهھ اازز ميیوهه ددررخت اازز آآنن خدااووند 

ااست وو براایی خدااووند مقدسس می باشد"(الوويیانن30:27). 

ااگر چهھ خدااووند مالک کل ااست نهھ ددهھھھم (نودد ددررصد) محصوالتت ززميین يیا گلهھ يیا حقوقق رراا براایی مخاررجج ررووززاانهھ بهھ ما عطا کرددهه 

ااست وولی آآنن ددهه يیک ااوولل رراا بهھ ما سپرددهه ااست تا با آآنن بهھ مالکيیت ااوو ااعتراافف کنيیم. اايین آآززمايیشی بر اامانت دداارریی ما می باشد. 

توسط مالکی نبی خدااووند سؤاالل می کند وو سپس جواابب ميیدهھھھد: "آآيیا اانسانن خداا رراا گولل ززند؟ ااما شما مراا گولل ززددهه اايید وو می گوئيید 

ددرر چهھ چيیز تراا گولل ززددهه اايیم؟ ددرر عشرهھھھا وو هھھھداايیا"(مالکی 8:3). 

!
صدااقت نسبت بهھ خدااووند 3.
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هھھھمهھ ددووست ددااررند با مرددمانن ددررستکارر ططرفف معاملهھ شوند. ددووستانن صاددقق با ااررززشش هھھھستند. خدااووند اافرااددیی رراا مؤمن می ددااند 

کهھ دديین خودد رراا ددرر عشر وو هھھھداايیا مرتبا بهھ ااوو اادداا کنند. االبتهھ اايین ووجوهه رراا بايید بهھ کسانی بپرددااززيیم کهھ ددرر ااشاعهھ کالمم خداا هھھھستند وولی 

حسابب آآنن ددرر ددفاتر آآسمانی قيید ميیشودد: "ددرر اايین جا (يیعنی ددرر اايین جهھانن) مرددمانن مرددنی ددهه يیک می گيیرند ااما ددرر آآنجا (يیعنی ددرر 

سما) کسی کهھ بر ززندهه بوددنن وویی شهھاددتت ددااددهه ميیشودد"(عبراانيیانن8:7 ترجمهھ قديیم). 

ددرر ططولل قرنهھا چنيین مقررر شدهه کهھ فرستاددهه هھھھایی خدااووند وو مبشريین کالمم ااوو اازز عشر مذکورر معيیشت يیابند: "بهھ هھھھمانن ططريیق 

خدااووند ددستورر ددااددهه ااست کسانی کهھ بشاررتت می ددهھھھند معاشش خودد رراا اازز آآنن ررااهه تاميین کنند"(ااوولل قرنتيیانن 14:9). 

خدااووند رراا شکر کهھ بهھ ووسيیلهھ اافراادد مؤمن اانتشارر اانجيیل وو کارر خدااووند پيیش برددهه می شودد. وو ددرر ضمن ددرر ااجراایی دديین خودد 

ااميین می باشند. ددرر ررووزز حسابب ددااوورر بهھ کسی کهھ عشر وو هھھھداايیایی خودد رراا پرددااختهھ باشد خوااهھھھد گفت: "آآفريین اایی غالمم خوبب وو ااميین 

تو ددرر کارر کوچکی اامانت وو ددررستی خودد رراا نشانن ددااددیی وو حاال کاررهھھھایی بزررگگ رراا بهھ تو خوااهھھھم سپردد. بيیا وو ددرر شاددیی اارربابب خودد 

شريیک باشش". 

يیکی اازز محاسن دديیگر پرددااخت عشر وو هھھھداايیا اايین ااست کهھ ددهھھھندهه بيیشتر بهھ فکر مسائل ررووحانی می باشد. مسيیح می فرمايید کهھ: 

"گنجهھایی خودد رراا بر رروویی ززميین٬، جائی کهھ بيید وورر ززنگ بهھ آآنن ززيیانن می ررساند وو ددززدداانن نقب ززددهه آآنن رراا می ددززددند٬، ذذخيیرهه نکنيید. 

بلکهھ گنجهھایی خودد رراا ددرر عالم باال٬، يیعنی ددرر جائی کهھ بيید وو ززنگ بهھ آآنن آآسيیبی نمی ررسانند وو ددززدداانن نقب نمی ززنند وو آآنن رراا نمی 

ددززددند٬، ذذخيیرهه کنيید. ززيیراا هھھھر جا گنج تو ااست ددلل تو نيیز ددرر آآنجا خوااهھھھد بودد"(متی 21-19:6). 

پس اانداازز ددرر بانک آآسمانی اامن ااست ززيیراا کهھ ددرر آآنجا نهھ بيید می خورردد وو نهھ ززنگ می ززند٬، وو نهھ ددززدد نقب می ززند. خوااهھھھی 

نخوااهھھھی قلب شما٬، فکر وو اانديیشهھ شما ددرر گنج شما متمرکز ااست. بعضی هھھھا می گويیند: "اایی کاشش ددوولتمند بوددمم تا می تواانستم بهھ 

خدااووند هھھھداايیایی ززيیادد ددهھھھم. وولی چونن مرددیی فقيیرمم اانتظارر ددااررمم خدااووند بهھ من کمک کند". ددووست گراامی٬، ااگر فکر شما چنانن باشد 

بهھ خاططر آآوورريید کهھ بخشش خدااووند شامل حالل هھھھمهھ ااست. شما حتی يیک تکهھ نانن خشک نمی خورريید مگر اايینکهھ  آآنن رراا اازز خداا 

ددرريیافت کرددهه باشيید. ووقتی شخص موفقيیتی بدست می آآوورردد خدااووند توفيیق اانجامم آآنن رراا می ددهھھھد. وو اازز ططرفف دديیگر شخص چقدرر بايید 

ثرووتت ددااشتهھ باشد تا کافی باشد؟ مرزز بيین فقر وو ثرووتت کجاست؟ 
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ررووززیی مسيیح با شاگردداانش ددرر کنيیسهھ اايیستاددهه بوددند بهھ اافرااددیی کهھ هھھھداايیايیشانن رراا بهھ صندووقق می رريیختند می نگريیستند. 

تواانگراانن با تشريیفاتت پر صداا ططال وو نقرهه خودد رراا بهھ صندووقق می رريیختند. عدهه اایی هھھھم نامم وو مبلغ پرددااختی خودد رراا يیا اايین کهھ کداامم 

معبد وو مدررسهھ وو بيیماررستانن رراا ساختهھ ااند رروویی تابلو ررووبروویی محل ووررووددیی می نوشتند. بيین ددهھھھندگانن بيیوهه ززنی بودد کهھ ددوو فلس 

ددرر ددست ددااشت. نسبت بهھ ميیليیاررددهھھھا پولل ثرووتمنداانن هھھھديیهھ وویی بسيیارر ناچيیز می نمودد. مسيیح دداانست کهھ آآنن ددوو فلس آآخريین دداارراائی 

ززنن بيیچاررهه ااست کهھ آآنهھا رراا بدوونن تظاهھھھر تشريیفاتت بهھ صندووقق ااندااخت وو بهھ ززووددیی اازز کنارریی خاررجج شد. هھھھر چهھ ددااشت بهھ خدااووند 

ددااددهه بودد! ددرر حق وویی مسيیح فرمودد: "يیقيین بداانيید کهھ اايین بيیوهه ززنن فقيیر بيیش اازز هھھھمهھ کسانی کهھ ددرر صندووقق پولل رريیختند پولل ددااددهه 

ااست چونن آآنهھا اازز آآنچهھ کهھ براایی آآنن مصرفی ندااشتند ددااددند٬، ااما ااوو با ووجودد تنگدستی هھھھرچهھ ددااشت يیعنی تمامم معاشش خودد رراا 

دداادد"(مرقس43:12). 

منظورر اايین ااست کهھ مقداارر هھھھديیهھ ااهھھھميیت نداارردد. خدااووند مقداارر ددااددهه شدهه رراا نمی سنجد بلکهھ مقداارر باقی ماندهه وو هھھھمچنيین ررووحيیهھ 

ددهھھھندهه رراا ددرر نظر می گيیردد. خدااووند بندگانش رراا توسط قربانی عظيیم بازز خريید نموددهه ااست چونن ما مديیونن ااوو هھھھستيیم بايید نوبر 

محصولل يیا ااووليین ددررآآمد خودد رراا بهھ ااوو اارراائهھ ددهھھھيیم. ووقتی کهھ حق خدااووند رراا وو مالکيیت ااوو رراا ددررکک کنيیم اازز برکاتت بيیکراانن ااوو 

برخورردداارر خوااهھھھيیم شد. 

!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس بيیست وونهھم 

ددرر ددااستانن مسيیح چهھ شخصی نمونهھ اایی اازز کسانی ااست کهھ مالکيیت خداا رراا قبولل نمی کنند؟ 1.

االف- شخصی کهھ يیک کيیسهھ ززرر بهھ ااوو ددااددهه شد (  ) 

بب- شخصی کهھ ددوو کيیسهھ ززرر بهھ ااوو ددااددهه شد (  ) 

جج- شخصی کهھ پنج کيیسهھ ززرر بهھ ااوو ددااددهه شد (  ) 

!
باالخرهه کداامم يیک اازز نامبرددگانن ذذيیل ووااقعا سهھم بيیشتریی ددرر برکاتت خدااووند ددااررند؟ 2.

االف- کسی کهھ تمامم دداارراائی خودد رراا براایی خودد نگهھ می دداارردد (  ) 

بب- کسی کهھ گاهھھھی هھھھديیهھ اایی بهھ دديیگراانن وو بهھ خداا می ددهھھھد (  ) 

جج- کسی کهھ بهھ ططورر ااميین وو مرتب عشر وو هھھھداايیا رراا می پرددااززدد (  ) 

!
ااگر خدااووند مالک کل ااست٬، پس اانسانن ااصال چراا عشر وو هھھھداايیا می ددهھھھد؟ 3.

االف- تا دداارراائی خدااووند بيیشتر شودد (  ) 

بب- براایی ررفع خوددخوااهھھھی اازز خويیشتن (  ) 

جج- براایی ااستفاددهه خودد ددهھھھندهه (  ) 

!
اازز جمالتت ذذيیل کدااميین ددررست ااست؟ 4.

!  251



االف- خدااووند مقداارر ددااددهه شدهه رراا نمی سنجد (  ) 

بب- خدااووند ررووحيیهھ ددهھھھندهه رراا ددرر نظر می گيیردد (  ) 

جج- شخص مؤمن بايید ااوولل فکر ززنن وو بچهھ ااشش باشد بعد بهھ خداا بيیانديیشد (  ) 

دد- شخص مؤمن بايید ااوولل نو بر محصولل يیا ااووليین ددررآآمد خودد رراا بهھ خدااووند تقديیم کند وو بعد مخاررجج شخصی خودد رراا ددرر نظر 

بگيیردد 

 (  ) 

!
لطفا نامم وونشانی خودد رراا بهھ ططورر ووااضح بهھ ززبانن اانگليیسی بنويیسيید. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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ددررووسس مکاتباتی 

!
!

آآسايیش جسم ووجانن 
!

 ٣۳٠۰
ااخطارر ددقيیق خدااووند 

!
!
!
!
!
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ااخطارر ددقيیق خدااووند 

چنديین سالل متواالی باررندگی بسيیارر کم بودد. محصوالتت بی ااندااززهه ناچيیز وو قحطی مرددمم رراا تهھديید می کردد. ددوولت بهھ ااميید اايین کهھ سالل آآيیندهه 

ممکن ااست باررندگی بيیشتر شودد اازز کشوررهھھھایی دديیگر مقداارر ززيیاددیی بذرر گندمم وواارردد کردد وو ميیانن کشاووررززاانن توززيیع نموددند. بعضی هھھھا بيیشتراازز 

آآنکهھ نيیازز ددااشتند گندمم بدست آآووررددهه بوددند وو اازز فرصت سؤ ااستفاددهه کرددهه مقداارریی اازز بذرر گندمم وواارردد شدهه رراا بهھ آآسيیابب برددهه آآرردد کرددند. بهھ 

خيیالل خودد ززررنگی کرددهه بوددند. وولی اايین کارر يیک ااشکالل ددااشت. براایی حفظ بذرر وو ددفاعع اازز آآفت گندمم٬، بهھ آآنن سم پاشيیدهه بوددند. وو ااگر چهھ آآنن رراا 

شستند وولی نتواانستند تمامم سم رراا اازز بيین ببرند وو ددرر نتيیجهھ عدهه ززيیاددیی بر ااثر خوررددنن وو ااستفاددهه اازز آآنن بهھ شدتت بيیمارر شدهه وو عاقبت جانن 

خودد رراا اازز ددست ددااددند. دديیگراانن کهھ اازز اايین بذرر براایی تغذيیهھ دداامهھایی خودد ااستفاددهه کرددهه بوددند گاوو وو گوسفنداانشانن رراا بهھ هھھھالکت ررساندند. چونن 

بهھ فکر دديیگراانن نبوددند. حيیوااناتت مرددهه رراا بهھ قصابانن فرووختند وو هھھھر کس گوشت آآنهھا رراا خورردد مريیض شد وو بعضی هھھھا هھھھم مرددند. ززهھھھر بسيیارر 

قویی وو خطرناکی بودد. قراارردداادد ددوولتيین براایی بذرر بودد وو هھھھرگز براایی مصرفف اانسانن وو حيیواانن فرووختهھ نشدهه بودد. بنا بودد بذرر رراا بکاررند وو 

برکتی براایی هھھھمهھ حاصل کنند وولی کسانی کهھ تقلب کرددند کهھ اازز آآنن سؤ ااستفاددهه کنند ااگر چهھ رروویی هھھھر کيیسهھ با ررنگ قرمز عالمت خطر نقش 

بستهھ بودد وو کلمهھ مخصوصص سم پاشی رروویی هھھھر گونی بذرر با حرووفف قرمز نوشتهھ بوددند٬، با اايین حالل بعضی هھھھا ااعالمم خطر رراا نديیدهه گرفتهھ 

بوددند.هھھھر کهھ ااعالمم فرستندهه بذرر رراا نادديیدهه گرفت نتيیجهھ شومی بدست آآوورردد. هھھھر چند مرددمم قصد ددااشتند نانن بخوررند وولی سم نصيیبشانن گردديید. 

معرفت حقيیقت رراا رردد نموددند وو حيیاتت خودد رراا اازز ددست ددااددند. آآيیهھ اایی ددرر کتابب مقدسس می گويید: "قومم من اازز عدمم معرفت هھھھالکک شدهه ااند چونن 

کهھ تو معرفت رراا ترکک نموددیی من نيیز تراا ترکک نموددمم کهھ براایی من کاهھھھن نشویی وو چونن کهھ شريیعت خداایی خودد رراا فرااموشش کرددیی من نيیز 

فرززنداانن تراا فرااموشش خوااهھھھم نمودد"(هھھھوشع6:4). 

اانکارر حقيیقت سبب مرگگ بسيیارریی شدهه ااست وو ددرر ررووزز ددااوورریی نيیز هھھھميین رردد وو تکذيیب اايین حقيیقت ووسيیلهھ هھھھالکت بسيیارریی رراا فرااهھھھم 

خوااهھھھد آآوورردد. فرستاددهه خداا می فرمايید: "اايین ااست حيیاتت جاوويیداانن کهھ آآنهھا تو رراا خداایی ووااحد حقيیقی وو عيیسی مسيیح رراا کهھ فرستاددهه تو ااست 

بشناسند"(يیوحنا3:17). معرفت خداا حيیاتت می بخشد وو رردد آآنن هھھھالکت ااست. معرفت اانسانن ناقص ااست وو ااما مبداا هھھھمهھ معرفتهھا خدااست. 

بسيیارریی اازز ااووقاتت ددرر ررااهھھھی کهھ بهھ نظر ما ررااست می آآيید با ااشکالل برخورردد می کنيیم. حضرتت سليیمانن می گويید: "ررااهھھھی هھھھست کهھ ددرر نظر 

اانسانن ررااست ااست٬، ااما عاقبت آآنن ررااهه موتت می باشد"(اامثالل سليیمانن 25:16). 

عدهه دديیگریی هھھھستند کهھ معرفت رراا آآموختند وولی نسبت بهھ آآنن شک ددااررند وو خطر شک کرددنن رراا ددررکک نکرددهه ااند. شک عکس اايیمانن ااست 

وو بدوونن اايیمانن تحصيیل ررضامندیی خداا محالل ااست. 
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ددااستانن حضرتت حواا 1.

ددااستانن حضرتت حواا رراا بهھ يیادد آآوورريید. وویی اازز شوهھھھر خودد ددوورر شدهه ددرر ااططراافف ددررخت معرفت نيیک ووبد قدمم ززدد. خدااووند صرفا 

ددررباررهه آآنن ددررخت بهھ ااوو گفتهھ بودد: "اازز ميیوهه ددررختی کهھ ددرر ووسط باغغ ااست.....اازز آآنن مخورريید وو آآنن رراا لمس مکنيید مبادداا 

بميیريید"(پيیداايیش3:3). حواا بر ددررخت مزبورر نگاهه کردد وو اازز ميیوهه ااشش خوشش آآمد. الیی شاخهھ هھھھایی ددررخت مارر قشنگی دديید. بهھ 

مجردد اايینکهھ توجهھ ااوو رراا جلب نمودد مارر بهھ سخن ددررآآمد وو شيیطانن ااوو رراا ووااسطهھ قراارر ددااددهه شرووعع کردد بهھ حرفف ززددنن وو سؤاالل کردد٬، 

"آآيیا خداا حقيیقتا گفتهھ ااست کهھ اازز هھھھمهھ ددررختانن باغغ نخورريید؟" ددرر جواابب ااوو ززنن ااخطارر خداا رراا تکراارر کردد. شيیطانن جواابب دداادد: "هھھھر 

آآيینهھ نخوااهھھھيید مردد بلکهھ خداا می ددااند ددرر آآنن ررووززیی کهھ اازز آآنن بخورريید چشمانن شما بازز شودد وو مانند خداا عاررفف نيیک وو بد خوااهھھھيید 

بودد. "حواا شک آآوورردد. وویی نسبت بهھ حقيیقت خدااووند مشکوکک شدهه فريیب خورردد. ميیوهه رراا اازز مارر گرفتهھ بخورردد وو بهھ شوهھھھرشش دداادد وو 

ااوو نيیز خورردد.(پيیداايیش بابب سومم رراا مالحظهھ کنيید). 

گناهه ماددرر بشر ددرر خوررددنن ميیوهه آآنن قدرر مهھم نبودد وولی چونن نسبت بهھ حرفف پرووررددگارر شک کردد ددنيیا رراا بهھ لب پرتگاهه خطا 

کشانيید. تزلزلل وو سستی اايیمانش سبب عدمم ااططاعت اازز فرمانن قطعی خدااووند گردديید. پذيیرفتن حرفف کسی کهھ مخالف ااخطارر خداا باشد 

صد ددرر صد نتيیجهھ ووخيیمی دداارردد. شيیطانن خيیلی ااشخاصص رراا ووااسطهھ خودد قراارر می ددهھھھد. ووظظيیفهھ ما ااست کهھ بهھ مبدأأ حقيیقت پی برددهه آآنن 

رراا ررعايیت نمائيیم. حرفف مرددمم رراا بايید با ااصل مقايیسهھ کنيیم. 

!
ددااستانن عزهه 2.

خيیلی هھھھایی ميیگويیند: "آآيیا خداا ووقعا ددرر ااخطاررهھھھایی خودد آآنن قدرر ددقيیق ااست؟" ددرر کتابب مقدسس ووقايیع ززيیاددیی نقل شدهه کهھ 

موضوعع مورردد بحث رراا ثابت می کند. يیکی اازز آآنهھا ددااستانن عزهه ااست. ررووززیی تابوتت عهھد بهھ ددست ددشمنانن بنی ااسراائيیل اافتادد وو آآنن 

رراا پيیش بت خودد ددرر بتکدهه شانن قراارر ددااددند. صبح مشاهھھھدهه کرددند کهھ بت آآنانن کهھ ااسمش ددااجونن بودد٬، تکهھ تکهھ شدهه  بهھ ززميین نقش 

بستهھ ااست. بهھ ناچارر بهھ قومم ااسراائيیل پيیغامم فرستاددند کهھ "تابوتت عهھد رراا پس بگيیريید". پس اازز آآنکهھ تابوتت بهھ ددست ااسراائيیلی هھھھا 

اافتادد بهھ فرمانن ددااوووودد پاددشاهه خوااستند آآنراا ددرر جایی معيینی قراارر ددهھھھند. شخصی بهھ نامم عزهه متصدیی اانتقالل ددااددنن تابوتت بهھ محل 
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مخصوصص وواارردد شد. آآنن رراا بر اارراابهھ اایی گذااشتند وو با تشريیفاتت مفصلی بهھ ررااهه ااندااختند. خداا قطعا ااخطارر کرددهه بودد کهھ هھھھيیچ کس 

نبايید ددست بر آآنن نهھد. آآنن رراا توسط چوبهھائی رروویی اارراابهھ گذااشتهھ بوددند وولی ووقتی کهھ اارراابهھ بهھ ددست ااندااززیی ددرر ررااهه ررسيید وو گاوواانن 

حامل تابوتت عهھد لغزيیدند عزهه ددست خودد رراا بهھ سمت تابوتت ددرراازز کرددهه آآنن رراا گرفت. هھھھمانن ددمم غضب خدااووند بر عزهه اافرووختهھ شد 

وو خداا ااوو رراا بهھ سبب گناهھھھش تنبيیهھ کردد وو ددرر آآنجا نزدد تابوتت جانن دداادد.(ددوومم سموئيیل بابب 6 رراا مالحظهھ کنيید). 

خدااووند ااخطارر کرددهه بودد کهھ هھھھيیچ کس نبايید ددست بهھ تابوتت بزند. گويیا عزهه بهھانهھ اایی رراا می جست تا تابوتی رراا کهھ هھھھيیچ کس 

لمس نکرددهه ااست ددست بزند. ددااخل تابوتت ددوو لوحح ااحکامم ددهه گانهھ قراارر ددااشت. خودد خداا آآنهھا رراا منقوشش فرموددهه بودد. ووقتی کهھ 

خدااووند تابوتت رراا آآنن قدرر محترمم می دداارردد آآيیا خودد ااحکامم رراا می تواانن سبک فرضض کردد؟ تابوتت االوااحح رراا مقدسس نکردد بلکهھ االوااحح 

سنگيین تابوتت رراا تقديیس نموددند. ااشخاصی هھھھستند کهھ ااحکامم رراا معاددیی دداانستهھ ددست فسادد بر آآنن نهھاددهه می خوااهھھھند ااوواامر خداا رراا 

عوضض کنند. 

ددااستانن عزهه رراا تکراارر کردديیم تا معلومم شودد کهھ خداا ددرر حکم خودد ددقيیق ااست. ررووزز حسابب شايید بهھ نظر بعضی هھھھا با تاخيیر 

هھھھمرااهه باشد٬، وولی مطمئن باشيید خوااهھھھد آآمد. سليیمانن حکيیم می فرمايید: "چونن کهھ فتویی بر عمل بد بهھ ززووددیی ااجراا نمی شودد اازز اايین 

جهھت ددلل بنی آآددمم ددرر ااندرروونن اايیشانن براایی بدکردداارریی عاجز می شودد"(جامعهھ11:8). 

!
ددااستانن نادداابب وو اابيیهھو 3.

بنایی مقدسس رراا بهھ خاططر آآوورريید کهھ حضرتت موسی وو هھھھارروونن ددرر بيیابانن ساختند. ددرر صحن عباددتگاهه مذبح برنجيینی قراارر ددااشت 

کهھ قربانيیهھایی سوختنی رراا رروویی آآنن می گذرراانيیدند. آآتشی کهھ ذذبايیح رراا می سوززاانيید اازز جانب خداا ساططع می شد وو کاهھھھنانن موااظظب 

بوددند کهھ خاموشش نشودد. بخاططر القيیدیی فرززنداانن هھھھارروونن ررووززیی آآنن آآتش خاموشش شد. بدوونن توجهھ بهھ اامر خدااووند آآتش معمولی 

آآووررددهه ددووباررهه آآنن رراا ررووشن کرددند. مالحظهھ کنيید حضرتت موسی ررااجع بهھ برااددررززااددگانش چهھ می نويیسد: "وو نادداابب وو اابيیهھو پسراانن 

هھھھارروونن هھھھر يیکی مجمرهه خودد رراا گرفتهھ آآتش بر آآنهھا نهھاددند وو بخورر بر آآنن گذااررددهه آآتش غريیبی کهھ اايیشانن رراا نفرموددهه بودد بهھ حضورر 

خدااووند نزدديیک آآووررددند وو آآتش اازز حضورر خدااووند بهھ ددرر شدهه اايیشانن رراا بلعيید وو بهھ حضورر خدااووند مرددند"(الوويیانن1:10وو2). 
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چيیزهھھھائی کهھ با خداا نسبت ددااررند مقدسند. آآتشی کهھ خداا اافرووختهھ هھھھيیچ ووقت نمی بايید با آآتش معمولی تعويیض شودد. اامرووززهه ما 

نيیز بايید ااحتيیاطط کنيیم مبادداا چيیزهھھھایی مقدسس رراا با ددستهھایی معمولی لمس کنيیم. يیکی اازز مقدساتت ررووزز سبت ااست: "پس خداا ررووزز هھھھفتم 

رراا مباررکک خوااند وو آآنراا تقديیس نمودد ززيیراا کهھ ددرر آآنن آآرراامم گرفت اازز هھھھمهھ کارر خودد کهھ خداا آآفريید وو ساخت"(پيیداايیش3:2). 

تنهھا خداا می توااند چيیزیی يیا ررووززیی رراا مقدسس گرددااند. فقط ااوو قدررتت تقديیس نموددنن ززمانن رراا دداارردد. غيیر اازز تقديیس شدهه خدااووند 

هھھھر چهھ بشر فانی می خوااهھھھد مقدسس ساززدد يیا مقدسس نامد مثل آآتش غريیب ااست. سليیمانن حکيیم گفتهھ ااست: "هھھھمهھ ررااهه هھھھایی اانسانن ددرر 

نظر خوددشش پاکک ااست٬، ااما خدااووند ررووحح هھھھا رراا ثابت می ساززدد"(اامثالل سليیمانن2:16). مرددمم براایی عباددتت ررسومم ززيیاددیی اابدااعع کرددهه 

ااند. خيیالل می کنند هھھھر چهھ رراا ددنبالل کنند بايید مقبولل خداا شودد. بعضی هھھھا فکر می کنند کهھ ططرزز عباددتت خوددشانن اازز ددستوررااتت خداا 

بهھتر ااست. خدااووند اايینهھا رراا رردد نموددهه ااططاعت ااوواامر خودد رراا فقط می پسندند. 

!
ددااستانن هھھھابيیل وو قائن 4.

ددااستانن سجدهه هھھھابيیل وو برااددررشش قائن(قابيیل)٬، ددوو پسر آآددمم وو حواا رراا بهھ خاططر آآوورريید. مذبحی ططبق ددستورر خداا ساختند. هھھھنگامم 

گذرراانيیدنن قربانی٬، قائن خوااست ررسومم رراا بهھتر کند. شايید خيیالل کردد "چراا برهه بيیاووررمم وو سرشش رراا ببرمم؟ خونن رريیزیی وو کشتن خوبب 

نيیست٬، بهھتر ااست اازز ميیوهه هھھھایی قشنگ مزررعهھ بيیاووررمم". بنابراايین اازز محصولل باغغ خودد آآوورردد وو بر مذبح نهھادد. هھھھابيیل نيیز قربانی آآوورردد 

وولی هھھھديیهھ ااوو بهھتريین گوسفند گلهھ ااشش بودد. ااوو نيیز هھھھديیهھ خودد رراا بر مذبح نهھادد. خداا قربانی هھھھابيیل رراا پذيیرفت وو ميیوهه هھھھایی قائن رراا رردد 

کردد. نتيیجهھ ااررتداادد قائن غضب ببارر آآوورردد وو نسبت بهھ خداا غضبناکک شد بهھ اايین سبب برااددررشش غضبناکک شد وو بلند شدهه ااوو رراا بهھ قتل 

ررسانيید. 

قائن معنی قربانی رراا يیادد نگرفتهھ بودد. خدااووند هھھھديیهھ نمی خوااست بلکهھ ااططاعت می ططلبيید. خداا ددستورر ددااددهه بودد گوسفند بيیاووررند 

ززيیراا کهھ ذذبح حيیواانن سمبلی بودد اازز "برهه خداا کهھ گناهه جهھانن رراا بر ميیداارردد". هھھھابيیل بهھ آآمدنن آآنن ذذبح عظيیم اايیمانن ددااشت٬، قائن ندااشت. 

هھھھديیهھ بی خونن قائن عالمت کارر قائن بودد وولی قربانی هھھھابيیل عالمت فدااکارریی قربانی دديیگریی بودد. فقط توسط وویی کفاررهه گناهھھھانن 

ممکن بودد. 
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ررااهه نجاتت ددوو تا نيیست وو ااقليیتی ررااهه مستقيیم رراا ططی می کنند. مسيیح گفت: "من ررااهه وو ررااستی وو حيیاتت هھھھستم". هھھھيیچ کس نمی 

توااند با کوششهھایی خودد ررااهه رراا پيیداا کند. شخص گناهھھھکارر ددرر عمق قرضض اافتاددهه وو نمی توااند دديین خودد رراا بپرددااززدد. ددرر ررووزز حسابب 

فقط ااوو کهھ بهھ ذذبح عظيیم فرززند اابرااهھھھيیم رراا باززخريید کردد تواانائی دداارردد سايیر نوااددگانن اابرااهھھھيیم رراا ببخشد. 

!
ددااستانن ززنن لوطط 5.

بايید بهھ حرفف خداا گوشش فراا دداادد. ررااهھھھی کهھ بايید ددرر آآنن گامم بردداارريیم معيین نموددهه ااست وو نبايید اازز آآنن منحرفف شد. ددرر کتابب 

پيیداايیش ددااستانن حضرتت لوطط٬، برااددررززااددهه حضرتت اابرااهھھھيیم رراا می خواانيیم. وویی با خانوااددهه ااشش مقيیم شهھر شريیر سدوومم بودد. چونن 

ااهھھھالی شهھر کامال بهھ بت پرستی وو شهھوتت رراانی مشغولل بوددند ددوو فرشتهھ براایی اانهھداامم آآنن فرستاددهه شدند. ااوولل بهھ خانهھ لوطط ررفتند وو 

اازز مقصودد خداا مطلعشانن ساختند وو ددستورر ددااددند با ااهھھھل منزلل اازز شهھر فراارر کنند. بهھ لوطط هھھھمرااهه ززنن وو ددوو ددخترشش فرمانن دداادد  

"جانن خودد رراا ددرريیابب وو اازز عقب منگر وو ددرر تمامم ووااددیی ماست بلکهھ بهھ کوهه بگريیز مبادداا هھھھالکک شویی". 

گوشش ددااددهه بهھ ررااهه اافتاددند. هھھھنگامی کهھ اازز شهھر بيیروونن ررفتند خداا اازز آآسمانن آآتش وو گوگردد فرستادد وو شهھر رراا سوززاانيید. ززنن لوطط 

بهھ يیادد خانهھ وو مايیملکش اافتادد. غيیر اازز آآنچهھ کهھ تواانستند با خودد ببرند چيیزیی باقی نماندهه بودد. ددلش بهھ حالل اامواالش بسوخت وو بر 

خالفف ددستورر قطعی فرشتهھ عقب نگاهه کردد. خيیالل کردد "فقط يیک نگاهه تاثيیریی نداارردد". وولی چنيین گزااررشش شدهه: "ااما ززنن ااوو اازز عقب 

خودد نگريیستهھ ستونی اازز نمک گردديید"(پيیداايیش26:19). 

آآبب شورر بحراالميیت بهھ ززوواارر خطایی ززنن لوطط رراا يیاددآآوورریی می کند کهھ بعد اازز ررستگارریی اازز آآتش هھھھایی مخربب جهھت ااهھھھميیت ندااددنن 

بهھ فرمانن االهھی بهھ ستونن نمکيین تبديیل شد. ددعایی شخص مؤمن اايین ااست: "ااهھھھدنا االصرااطط االمستقيیم" آآنن صرااطط هھھھميیشهھ اانسانن رراا 

بهھ سمت جلو هھھھداايیت می کند. بهھ ططرفف ررااست يیا چپ نمی پيیچد وو عقب نگاهه کرددنن هھھھم نداارردد. مطمئنا سر ررااهه با ااشکاالتی برخورردد 

خوااهھھھيیم کردد وو اازز خيیلی چيیزهھھھایی ددنيیا٬، مثل حضرتت لوطط٬، بايید ددست بکشيیم وو آآنراا ترکک کنيیم. وولی پيیش رروویی با برکاتت خدااووند 

مسرتت وو خوشوقتی رراا حاصل خوااهھھھد نمودد. مثل ااشخاصی کهھ ددرر مسابقهھ ددوو می ددووند ما نيیز بايید باررهھھھایی سنگيین ددنيیویی رراا اازز خودد 

ددوورر کنيیم وو با يیک مقصودد پيیش رروويیم. فرصت عقب نگاهه کرددنن رراا نداارريیم. ززندگی ررووحانی بهھ ميیداانن ددوو تشبيیهھ شدهه: "ما بايید اازز هھھھر 
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قيید وو بندیی وو هھھھر گناهھھھی کهھ ددست وو پایی ما رراا بستهھ ااست آآززاادد شويیم وو با پشتکارر ددرر ميیداانی کهھ ددرر براابر ما قراارر گرفتهھ ااست 

بدوويیم"(عبراانيیانن1:12). 

حضرتت ددااوووودد می گويید: "ددرر ططريیق ااوواامر تو ددوواانن خوااهھھھم ررفت٬، ووقتی کهھ ددلل مراا ووسعت ددااددیی"(مزمورر32:119). کالمم 

خدااووند چرااغی رراا ماند کهھ ددرر ددنيیایی تارريیک ررااهه مستقيیم رراا براایی مؤمنيین ررووشن می کند. ددستوررااتت آآنن براایی ااستفاددهه ما نگاشتهھ 

شدهه ااند. شخص فهھيیم آآنهھا رراا بدوونن چونن وو چراا ددقيیقا ررعايیت می کند. 

!
ددااستانن عيیسی 6.

ددرر اانجيیل ددااستانن آآخريین شب مسيیح خيیلی جالب ااست. بيین شاگردداانن ااوو ااختالفی پيیش آآمدهه بودد٬، هھھھر کداامم حق ررهھھھبریی رراا اازز آآنن 

خودد می دداانست ددرر صوررتی کهھ مسيیح ددرر نظر ددااشت آآنانن رراا آآموززشش ددهھھھد کهھ بزررگی ددرر خدمت بهھ هھھھم نوعع يیافت می شودد. اايین 

عقيیدهه رراا نهھ فقط با گفتارر بلکهھ با نمونهھ وو کردداارر خودد عملی نمودد. هھھھمهھ ددوورر ميیزیی نشستهھ بوددند وو هھھھيیچ خدمتگذاارریی نبودد. مسيیح 

برخاست وو لباسس خودد رراا کنارر گذااشت وو حولهھ اایی گرفتهھ بهھ کمر بست. بعد اازز آآنن ددرر لگنی آآبب رريیخت وو شرووعع بهھ شستن پايیهھایی 

شاگردداانن کردد وو با حولهھ اایی کهھ بهھ کمر بستهھ بودد آآنهھا رراا خشک نمودد. ووقتی نوبت بهھ شمعونن پطرسس ررسيید ااوو بهھ عيیسی گفت: "اایی 

خدااووند آآيیا تو می خوااهھھھی پايیهھایی مراا بشوئی؟" عيیسی ددرر جواابب گفت: "تو ااکنونن نمی فهھمی کهھ من چهھ می کنم٬، بعداا خوااهھھھی فهھميید". 

پطرسس گفت: "هھھھرگز نمی گذااررمم پايیهھایی مراا بشوئی" عيیسی بهھ ااوو گفت: ااگر تراا نشويیم تو ددرر من سهھمی نخوااهھھھی ددااشت"(يیوحنا 

 .(8-5:13

پطرسس شرمندهه اازز پاهھھھایی کثيیف خودد نخوااست ااستاددشش پايیهھایی کثيیفش رراا لمس کند وولی جداائی اازز مسيیح بهھ قدرریی براايیش 

ددشواارر بودد کهھ االتماسس کردد: "نهھ تنهھا پايیهھایی مراا بلکهھ ددستهھا وو سرمم رراا نيیز بشویی". خدااووند هھھھم اايین ططورر عالقهھ اایی اازز بندگانش 

می خوااهھھھد. مايیل ااست کبر وو غروورر خودد رراا ترکک کرددهه با فرووتنی وو کمالل محبت ااوو رراا وو هھھھمديیگر رراا خدمت کنيیم. 

ااشعيیا نبی ززيیبا گفتهھ ااست: "خدااووند رراا مادداامی کهھ يیافت می شودد بطلبيید وو مادداامی کهھ نزدديیک ااست ااوو رراا بخواانيید. شريیر ررااهه 

خودد رراا وو گناهھھھکارر اافکارر خويیش رراا ترکک نمايید وو بهھ سویی خدااووند باززگشت کند وو بر وویی ررحمت خوااهھھھد نمودد وو بهھ سویی خداایی ما کهھ 

مغفرتت عظيیم خوااهھھھد کردد ززيیراا خدااووند ميیگويید کهھ اافکارر من اافکارر شما نيیست وو ططريیقهھایی شما اازز ططريیقهھایی من نی. ززيیراا چنانکهھ 

!  259



آآسمانن اازز ززميین بلندتر ااست هھھھمچنانن ططريیقهھایی من اازز ططريیقهھایی شما وو اافکارر من اازز اافکارر شما بلندتر می باشد. وو چنانکهھ بارراانن وو 

برفف اازز آآسمانن می بارردد وو بهھ آآنجا برنمی گردددد بلکهھ ززميین رراا سيیراابب کرددهه آآنراا بارروورر وو بروومند ميیساززدد وو برززگر رراا تخم وو خوررندهه 

رراا نانن می بخشد٬، هھھھمچنانن کالمم من کهھ اازز ددهھھھانم صاددرر می گردددد خوااهھھھد بودد. نزدد من بی ثمر نخوااهھھھد برگشت بلکهھ آآنچهھ رراا خوااستم 

بهھ جا خوااهھھھد آآوورردد وو براایی آآنچهھ آآنراا فرستاددمم اانجامم خوااهھھھد گردديید"(ااشعيیا11-6:55). 

خداا کمک کند تا ااوو رراا مادداامم االعمر خدمت کنيیم وو پنداارر وو گفتارر وو کردداارر ما تا ررووزز ووااپسيین آآنن چنانن باشد کهھ ددرر ززمرهه بندگانن 

ااوو ددرر ملکوتت اابدیی سهھيیم باشيیم. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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اامتحانن ددررسس سی اامم 

بزررگتريین علت اازز ددست ددااددنن حيیاتت جاوودداانی چيیست؟ 1.

االف-رردد معرفت حقيیقت (  ) 

بب- ااططاعت اازز تمامی ااوواامر خدااووند (  ) 

جج- اايیمانن ررااسخ بهھ خدااووند عالم (  ) 

!
ااصل گناهه حضرتت حواا چهھ بودد؟ 2.

االف- خوررددنن ميیوهه (  ) 

بب- گفتگو با شيیطانن (  ) 

جج- عدمم اايیمانن بهھ حرفف خدااووند (  ) 

!
يیگانهھ ررااهه اامن ددرر تمامم اامورر ززندگی کداامم ااست؟ 3.

االف- ااططاعت کامل اازز فرمايیشهھایی پرووررددگارر (  ) 

بب- ررااهه منتخب نفسانی خودد ما (  ) 

!
ااگر اازز اايین ددررووسس ااستفاددهه اایی برددهه اايید لطفا عقيیدهه خودد رراا با عالمت (*) ددرر جایی معيین نشانن ددهھھھيید: 4.

االف- مايیلم يیک سریی ددررووسس مکاتباتی دديیگر رراا بخواانم (  )  
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بب- لطفا جزووااتت بيیشتریی ددررباررهه مطالب اايین ددررووسس براايیم بفرستيید (  ) 

جج- ددرر صوررتت اامکانن نمايیندهه اایی اازز آآنن مؤسسهھ براایی دديیدنن اايین جانب بهھ آآددررسس ذذيیل بفرستيید؟ (  ) 

!
نامم                              نشانی                                 شهھرستانن وو ززيیپ کد 
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