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پشت صحن هها
آلیس از اینکه کنار خواهرش ،بیکار در ســاحل بنشــیند ،کمکم داشــت خســته میشد.
او یکی دو بار به کتابی که خواهرش داشــت میخواند ،ســرک کشید ،اما در آن ،خبری از
تصویر یا گفتگو نبود ،و پیش خود فکر کرد« :کتابی که در آن تصویر یا گفتگو نباشد ،به
چه دردی میخورد؟» (نقل از سطرهای اول کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» ،نوشتۀ
1
لوئیس کارول)۱۸۶۵ ،

کتابی که در دست دارید ،پر است از تصاویر و گفتگوها ،اما با داستان کالسیک و خیالی
«آلیس در سرزمین عجایب» در دو زمینه تفاوت دارد .یکی اینکه تصاویر و گفتگوهای
«پادشــاه جــال» از ماجرایی سرچشــمه گرفته که واقع ًا اتفاق افتــاده ،و دوم اینکه مردد
بودم برای بیان بزرگترین داستانی که تا به حال گفته شده ،از تصویر استفاده کنم.

ســالها پیــش ،وقتــی در غرب آفریقا زندگی میکــردم ،دورهای را بــرای تهیۀ برنامههای
رادیویی گذراندم .در اولین روز کالس درســی ،اســتاد این ســؤال را مطرح کرد« :یکی از
مزایای مهم رادیو که تلویزیون فاقد آنســت ،چیســت؟» پاســخ او ما را حیرتزده کرد:
«رادیو تصویر بهتری ارائه میدهد».
و درست بود.

حتی فیلمهای پرخرج و صاحب رکورد فروش ،بهسختی میتوانند با توانایی ذهن انسان
ِ
مقدس انبیا صدها تصویر
در تبدیــل کلمات ســاده به تصاویر ذهنی رقابت کننــد .کتب
از طریق گفتار ترســیم میکنند که هیچ فیلمی قادر نیســت بهگونهای رضایتبخش در
معرض نمایش بگذارد ،و هیچ هنرمندی نمیتواند آنها را بهطور کامل به تصویر بکشد.
مــن ایــن حقیقت را تصدیــق میکنم .هیچ اثر هنــری نمیتواند به شــکلی کامل ،بهترین
داستان عالم را در قالب تصویر بازگو کند .اما به امتحانش میارزید.

خانم آرمیندا ســان مارتین ،هنرمند بااستعداد و بزرگوار ما ،اهل آرژانتین ،در امر برگرداندن
ماجراهــای کتابمقــدس از کلمــات به نقاشــی ،کاری حیرتانگیز و دقیق انجام داده اســت.
آرمیندا با قلمموی دیجیتالی خود ،طرحهای اولیه و نقاشیهای نهایی را تنها در ظرف چهارده
ماه تکمیل کرد .امیدوارم شما نیز بهاندازۀ من ،از کار او به شگفت بیایید.

اکنون به یک نکته فکر کنید.

اگر کتابی به دســت بگیریم ،خواندن آن را از کجا شــروع میکنیم؟ از وســط آن؟ نه ،از اول
شروع میکنیم .فقط در این صورت است که داستان آن را درک خواهیم کرد .به همین شکل،
به منظور درک کتابمقدس ،باید ماجراهای آن را از اول شروع کنیم و به خواندن ادامه بدهیم
تا به نتیجۀ منطقی و رضایتبخش آن برسیم.

نوشــتههای انبیا شــامل صدها ماجرای کوتاه است که همگی دســت به دست هم میدهند تا
ِ
نوشــتن «پادشــاه جالل» ،احساس کردم که نوعی
ماجرایی واحد را پدید بیاورند .من بههنگام
گلفروش هستم که مأمور شده تا به باغی بزرگ از هزاران هزار گل برود ،چند دوجین از آنها
را انتخاب کند ،و آنها را به صورت دســتهگلی واحد مرتب نماید تا شــکوه و زیبایی تمام باغ
را منعکــس ســازد .من برای این کتاب ،چند دوجیــن ماجرا از کتابمقدس گلچین نمودهام و
فر و شکوه آن پادشاه ابدی را
آنها را در نمایشی متشکل از هفتاد صحنه دستهبندی کردهام تا ّ
منعکس سازم ،پادشاهی که که خود را در تاریخ بشریت آشکار ساخته است.
دعای من به درگاه خدا اینست که مطرحساختن و بازگوکردن این ماجرای واقعی ،خوانندگان
را از هر سن و سال برانگیزد تا از نوشتههای انبیا لذت ببرند ،و شیفتۀ کسی شوند که ایشان
دربارهاش سخن میگویند ،و قدم در ملکوت و پادشاهی سعادتمندی بگذارند که پایانی برای
آن متصور نیست.

با امید به دستیابی به تصویری روشن،
برام ِسن
پل دی.
ْ
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 Oآغاز
دل من به کالمی نیکو میجوشد؛

انشاء خود را خطاب به پادشاه میگویم؛
زبانم قلم نویسندهای چیرهدست است.

در شوکت خویش ،پیرومندانه پیش بران،
به پاس راستی ،فروتنی و پارسایی؛

دست راستت تو را اعمال مهیب بیاموزد.

(نقل از کتب مقدس انبیا -مزمور :۴۵ ۱و )۴

صحنۀ 1

ِ
قلمرو او
پادشاه و

در زمانهای بسيار دور ،پیش از آغاز جهان ،پادشاهی بود ،پادشا ِه جالل.

این پادشــاه بســیار برتر و فراتر از هر کس یا هر چیزی بود که من و شــما بتوانیم تصور کنیم.
پادشــاهی موجود ،قلمرویی سرشار از
در پهنۀ ابديت ،او یگانه پادشــاه بود ،و قلمرو او ،یگانه
ِ
حکمت ،عشق ،شادی و صلحی کامل .آن قلمرو نیازی به خورشید و ستارگان نداشت ،چون
ِ
خود پادشاه ،نور آنجا بود.

هرچند آن قلمرو ،وســعتی نامحدود داشــت اما از لحاظ کســانی که فرمانبردار بودند ،محدود
بود .بعضیها میگویند اين پادشاه هيچ فرمانبری نداشت.

یا شاید هم داشت؟

یکی از رازهای اولیۀ این پادشــاه ،این بود که حتی وقتی تنها خودش وجود داشــت ،هرگز تنها
نبود.

با وجود این ،او میخواست سایر موجودات هوشمند را در حیات خود سهیم سازد.

پس ،این پادشــاه نیکو و دانا قلمرویی آســمانی ســاخت با میلیونها روح بســیار هوشــمند و
درخشان که فرشته نامیده میشوند .او آنها را نام به نام میشناخت و میخواست آنها نیز او
را بشناسند .زندگی با این پادشاه ،ماجرایی هیجانانگیز و بیوقفه بود.
اما پادشــاه چیزی بیشــتر از فرشــتگان میخواســت .پس قلمرویی از زمان ،فضا و ماده خلق
کرد -جهانی حیرتانگیز با ســیارهای درخشــان که قرار بود تبدیل به کاشــانهای شــود برای
جامعهای از مخلوقاتی شگفتانگیز به نام انسان.

خانوادۀ بشری که با فرشتگان فرق داشت ،تنها با دو نفر شروع شد ،یک مرد و یک زن .خدا
میخواست آنها را همانند فرشتگان ،در حیات خود سهیم کند.
ســپس اتفاقی افتاد ،اتفاقی هولناک .طغیانی در آن پادشــاهی رخ داد ،نخســت در آســمان،
سپس بر زمین.
ِ
قلمرو زمین را با اســیر کردن انســانها ،به تصرف خود درآورد .اما این
فرشــتهای طغیانگر،
اتفاق ،پادشاه را غافلگیر نکرد.
در عمق قلب پادشــاه ،طرحی برای نجات وجود داشــت ،طرحی بس عظیم ،بس اســرارآمیز،
بسیار عجیب و فراگیر که هزاران سال طول میکشید تا جامۀ عمل به خود بپوشد.

چه انتظار دیگری میشد از این پادشاه ابدیت داشت؟
او در فراسوی زمان زندگی میکرد.
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صحنۀ 2

پادشاه و انبیای او

برای آشنایی با پادشاه و طرح او،

باید با کتاب او آشنا شوید.

پادشــاه ،طــی بیش از پانزده قــرن ،حدود چهل نفر را برای ثبت ماجراهــای مربوط به خود و
پیامش برگزید .آنها انبیا نامیده میشــدند .پادشــاه کالمش را به ایشــان میداد و آنها آن را
روی طومارها مینوشتند تا نسخهبرداری و منتشر شوند و برای نسلهای آینده باقی بمانند.
هرچند اکثر این انبیا یکدیگر را نمی ِ
شناختند ،اما نوشتههای ایشان بازگوکنندۀ ماجرا و پیامی
2
یکدست و یکپارچه بود.
نوشــتههای انبیــا کتابمقدس نامیده میشــود .بدون کتابمقدس فقط میتوانســتیم حدس
بزنیــم کــه از کجا آمدهایــم ،چرا اینجاییم ،و به کجــا خواهیم رفت .برای آگاهی از پاســخهای
درست ،به کتاب پادشاه نیاز داریم.
حدود ۵۰۰ر ۳سال پیش ،پادشاه [خدا] به موسای نبی الهام بخشید که بنویسد:

«انسان تنها به نان زنده نیست ،بلکه به هر کالمیکه از دهان خدا صادر شود( ».تثنیه :۸.)۳

امروزه ،همۀ ســخنان پادشــاه در کتابی به نام کتابمقدس گردآوری شده است« .مقدس» به
معنای پاک و جداشده از چیزهای دیگر است .در زبان یونانی،کلمهایکه برای «کتابمقدس»
بــهکار میرود ،بهمعنای «کتاب» یا مجموعهای از کتابهاســت .کتابمقدس پرفروشترین
کتاب دنیاست و به اکثر زبانها ترجمه شده است .هزاران نسخۀ خطی که بر روی «پاپیروس»
و طومارهای چرمی کشف شدهاند ،ثابت میکنند که این کتاب بهتر از هر ِ
باستانی دیگری
متن
ِ
3
حفظ شده است.
کتابمقدس دو بخش اصلی دارد.

نخســتین بخش ،کتاب «عهدقدیم» اســت (شامل تورات ،مزامير و غیره) ،که پادشاه در آنها،
طرح خود را پیشگویی کرده است.

بخــش دوم ،کتــاب «عهدجدید» اســت (انجیلها ،کتاب اعمال رســوالن ،و غیــره) که در آن،
پادشاه طرح خود را عملی میسازد.

«عهد» ،به معنای پیمان ،قرارداد یا توافق است .عهدقدیم ،طرح و برنامۀ خدا را پیشگویی
میکنــد .عهدجدیــد ،تحقق یافتن طرح خدا را ثبت کرده اســت .تنها خدا میتواند تاریخ را
پیش از وقوعش بنویسد.

تفاوت عهدقدیم و عهدجدید ،همان تفاوت میان پادشــاهی بزرگ اســت که برایتان عکس و
نامه میفرستد ،و پادشاهی که خودش شخص ًا به دیدارتان میآید.
کتابمقــدس اول بــه خاورمیانــه آمد ،بعد به آفریقا ،آســیا ،و اروپــا ،و در نهایت به آمریکا و
سراســر جهان رســید .انبیا در خاورمیانه ظهور کردند ،اما ماجراها و پیامی که نوشــتند ،برای
تمام ملتهاست .برای هر خانوادهای ،برای هر شخصی.

برای شما.
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صحنۀ 3

پادشاه و گیتی او

اگر میتوانستیم در دل زمان و مکان به گذشته سفر کنیم،

و عقب،

و عقبتر،

و باز هم عقبتر برویم،

به پیش از اینکه انسان ،گیاهان یا ستارگان وجود داشته باشند ،در آن صورت ،میتوانستیم
شاهد جالل و قدرتی باشیم که در ِ
پس نخستین کلمات کتابمقدس وجود دارد:

«در آغاز ،خدا آسمانها و زمین را آفرید( ».پیدایش ۱.)۱:

امروزه ،بســیاری بر این عقیدهاند که جهان و تمام شــگفتیهای آن ،بدون خالقی بســیار دانا
بینی گیتی یا همان
بهوجود آمده است .اما نظریههای آنان ،این طرح پیچیده و نظم قابل پیش ِ
عا َلم هستی را توضیح نمیدهد.
پادشاه در کتابش میفرماید:

«آسمان جالل خدا را بیان میکند ،و فَ َلک از عمل دستهایش سخن میگوید( ».مزمور :۱۹.)۱

اکنون که از دســت ســخن به میان آمد ،خوب اســت که به دســتان خود نگاه کنید .انگشتهای
شستتان را تکان دهید .سعی کنید بدون استفاده از آنها ،کتاب ،جارو یا چکشی را نگه دارید.
به ناخنها و مفصلها و پوســت دســتتان دقت کنید .به کارهای مهمی که با دســتتان انجام
میدهید ،فکر کنید .چه کسی به جز صنعتکارِ ماهری میتوانست چنین ابزارهایی بسازد؟

چه نوع حکمت و قدرتی برای آفريدن یک میلیارد کهکشان الزم است؟ یا برای آفریدن سلولی
ِ
ِ
تنيدن نخهای پیچ در ِ
میکروسکپی سلولی با
پیچ
بخش پیچیدۀ آن؟ یا برای
زنده با میلیونها
ِ
کـدهای ژنتیکی ،تا شما به وجود آييد؟
ُ
نزدیک به سه هزار سال پیش ،نبیای به نام داوود چنین نوشت:

«تو مرا در َر ِحم مادرم در هم تنیدی .تو را ســپاس میگویم ،زیرا عجیب و َمهیب ســاخته
شدهام( ».مزمور :۱۳۹-۱۳.)۱۴

آیا مایلید با کســی که شــما را شــکل داده ،مالقات کنید؟ آیا مايليد تا به ابد با خالق و مالک
کهکشــانها زندگی کنید؟ میتوانید! او خود را آشــکار ســاخته اســت .او میخواهد شــما او را
بشناســید .او میخواهــد خانــواده و جامعۀ شــما نیز او را ِب ِشناســند .او دعوتتــان میکند تا
طرحش را درک کنید ،محبتش را تجربه نمایید ،عظمتش را مشاهد نماييد ،تسلیم حکمرانی
او شوید و برای جالل او زندگی کنید .اما مجبورتان نمیکند که مطیع او باشید.
از همۀ اینها گذشته ،او فقط یکی از پادشاهان نیست .او یگانه پادشاه است .پادشاه جالل.

این ماجرای اوست.
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Pبخش اول
پادشاه
طرح خود را
پیشگویی میکند
- عهدقدیم -

صحنۀ 4
روز اول

کتــاب خدا به شــیوهای آغاز میشــود که شایســتۀ پادشــاه اســت .او نکاتــی را میگوید که
میخواهد ما بدانیم ،نه چیزی بیشتر.

«در آغاز ،خدا آسمانها و زمین را آفرید( ».پیدایش .)۱:۱

هر آنچه میتوانیم ببینیم و لمس کنیم ،آغازی دارد ،اما خالق و مالک عالم هستی ،نه آغازی
دارد و نه پایانی .او نادیدنی اســت ،روحی جاودان که در ِ
آن واحد میتواند در همه جا باشــد.
او همه چیز را میبیند و میداند.

آیــا نــام او را میدانید؟ خدا نامهای بســیاری دارد ،اما معروفترین نام او «خداوند» اســت.
اصلی کتاب خدا ،یعنی زبان عبری ،نام او َی ْهوِ ه است ،يعنی «کسی که هست» یا فقط
در زبان
ِ
«من هستم».

ِ
زمین اولیه میپردازد.
در دنبالۀ ماجرای خلقت ،پادشاه به توصیف

«زمین بیشــکل و خالی بود ،و تاریکی بر روی ژرفا؛ و روح خدا ســطح آبها را فرو گرفت».
(پیدایش :۱.)۲

ِ
زمان آماده شدن سیارهای برای انسانها بود.
اکنون

و خدا گفت« :روشنایی باشد »،و روشنایی شد.

خدا دید که روشــنایی نیکوســت ،و خدا روشــنایی را از تاریکی جدا کرد .خدا روشــنایی را
«روز» و تاریکی را «شب» نامید .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز اول( .پیدایش ۱.)۵-۳:

خــدا در نخســتین روز آفرينــش ،چه کاری انجــام داد؟ او فرمان داد نور ،تاریکی را ِب ِشــکافد.
ِ
خود
بعدها خورشــید بر زمین درخشــید ،اما نه در روز اول .خدا میخواهد بدانیم که منبع نور
اوست.

«خدا نور است و هیچ تاریکی در او نیست( ».اول یوحنا :۱.)۵

خدا پاک است ،مانند نور .او آلوده نمیشود .حتی وقتی نور بر چیزهای بسیار کثیف میتابد،
همچنان پاک میماند .خدا کامل است .خدا مقدس است.

آیا متوجه شدید چه کسی با خدا در کارگاه خلقت بود؟ روحالقدس آنجا بود ،و سطح آبها را
فروگرفت .کالم او نیز آنجا بود و سخن میگفت.

«در آغاز کالم بود و کالم با خدا بود و کالم ،خدا بود .همان در آغاز با خدا بود .همه چیز
بهواسطۀ او پدید آمد ( »...یوحنا ۱۱:.)۳-

ِ
روح مقدس خدا و «آن کالم» ،همیشه با خدای واحد حقیقی بودهاند .به همین دلیل ،در مورد
پادشاه میتوان گفت:

حتی وقتی تنها خودش وجود داشت ،او هرگز تنها نبود.
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صحنۀ 5

جهانی بینقص

پادشاه در شش روزِ پر از نظم ،جهانی زیبا و شگفتانگیز آفرید.

خدا ،فقط سخن میگفت و ِش ِگفتیهایی با طرحهای کامل پدیدار میشدند.
خداوند در روز نخست فرمود« :روشنایی باشد» و روشنایی شد.

نادیدنی که تنفس

آبی که میبینیــم ،و هوایی
جــو زمین را ســاخت ،با آســمانی 
خــدا در روز دومّ ،
میکنیم .خدا آسمان را با ترکیبکاملی از گازهای حیاتبخش ،نظیر اکسیژن و نیتروژن ،ساخت.

در روز ســوم ،خدا فرمود« :خشــکی پدیدار شــود» و چنین نیز شــد .ســپس خدا گفت« :زمین
نباتــات برویانــد!» و بالفاصلــه علفهــا ،گیاهــان ،گلها و میوهها رشــد کردند ،هــر کدام با
دانههای خودشان.
در روز چهارم ،خدا فرمان داد خورشــید و ماه بدرخشــند تا نشــانهها باشــند برای نماياندن
سالها ،ماهها و روزهای زمین .او ستارگان را نیز ساخت.
در روز پنجــم ،خــدا فرمود« :آبها از انبوه جانداران ُپر شــود و پرنــدگان بر فراز زمین  ...پرواز
کنند!» و چنین شد.

بــرآورد ،چارپایان و
در روز ششــم خــدا فرمــود« :زمین ،جانداران را بر حســب گونههایشــان
َ
ِ
حــوش زمین را!» خدا هر مخلوق زنده را قادر ســاخت تــا فرزندانی از نوع خود
خزنــدگان و وْ
تولید کند و از آنها مراقبت بهعمل بیاورد.

و خدا دید که نیکوست( .پیدایش :۱)۲۵

صلح حکمفرما بود .در آغاز ،همۀ حیوانات با هم دوست بودند .آنها یکدیگر را نمیکشتند و
نمیخوردند .گیاهان غذای آنان را تأمین میکرد.

نظم ،حکمفرما بود .خورشید ،مانند دستگاهی کوکشده ،فاصلهاش را با زمین حفظ میکرد.
ماه ،از ِهالل نو به ماه کامل تغییر میکرد .زمین میتوانست هوا ،آب و زائداتش را به گردش
ِ
قلمــرو زمیــن ،اگــر خوب حکمرانی میشــد ،هیچ چیزِ نیکویی کم نمیداشــت .زمین،
درآورد.
خانهای ایدهآل برای انسان میبود.
هر روزِ خلقت ،به ما َسرِ نخی میدهد از اینکه خدا چگونه است.

4

روز اول ،به ما نشان میدهد که خدا مقدس است .او کامل و پاک است ،مانند نور.

روز دوم .خدا قادر مطلق است .او َجو ّ زمین را ساخت و آن را نگهداری میکند.
روز سوم .خدا نیکوست .او هزاران گیاه و خوراک را برای ما آفرید.
روز چهارم .خدا وفادار است .خورشید و ماه در مدارشان باقی میمانند.

روز پنجم .خدا حیات است .او ماهیان را در دریا و پرندگان را در آسمان نهاد.

ِ
زمان آن بود که مخلوقاتی را شکل
روز ششم .خدا محبت است .پس از آفرینش حیوانات،
دهد تا محبت خود را بر آنان جاری سازد.

زمــان آن بــود که موجــودات خاصی را بیافریند تا بتوانند بازتاب قدوســیت ،قدرت ،نیکویی،
وفاداری ،حیات و محبت او باشند.
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صحنۀ 6

نخستین انسان

در روز ششم خلقت ،پادشاه با خود (یعنی خدا ،روح قدوس او و «کالمش») به تأمل نشست،
و گفت:

«انسان را به صورت خود و شبیه خود بسازیم 5،و او  ...بر همۀ زمین و بر همۀ مخلوقات
فرمان براند»...

«پس خدا انســان را به صورت خود آفرید ،او را به صورت خدا آفرید؛ ایشــان را مرد و زن
آفرید( ».پیدایش :۱۲۶.)۲۷-

ِ
شباهت خود آفرید ،منظور این نیست که خدا
وقتی کتابمقدس میگوید که خدا انسان را به
درســت َشــبیه ماســت .منظور اینست که ما باید طبیعت و شــخصیت او را منعکس سازیم.
همانطور که بعدها ،روی سکههای رومی ،نقش امپراتور حک میشد ،تصویر خدا نیز بر انسان
توانایی فکر کردن ،دوست داشتن و سخن گفتن آفریده شدند،
حک شد .نخستین مرد و زن با
ِ
مانند خالقشان ،تا بتوانند از رابطهای نزدیک با او لذت ببرند .انسانها ساخته نشدند تا بردۀ
خدا باشند ،بلکه دوستان خدا.

خدا با آفريدن انســانها به شــباهت خود ،به آنان قدرت تسلط بخشید .انسان به نمایندگی از
طرف خدا ،میبایست بر زمین حکم میراند و از آن مراقبت میکرد تا رازهایش را کشف کرده،
خردمندانه از منابعش استفاده کند .چنین قابلیتی ،انسان را از قلمرو حیوانات جدا میساخت.
خدا به حیوانات تنها دو ُبعد بخشیده بود :جسم و جان.

اما به انسان سه ُبعد عطا فرموده بود :جسم ،جان و روح.

«آنــگاه َیهــوِ ه خــدا ،آدم را از خاک زمین 6بسرشــت و در بینی او َن َف ِ
ــس حیات دمید و آدم
موجودی زنده شد( ».پیدایش :۲.)۷

جسم یا بدن ،صرف ًا خانه یا خیمه است که خدا در آن ،جان و ِ
روح انسان را دمید.

شخصی انســان بود که به او امکان اندیشیدن ،احساس
جان شــامل فهم ،احساســات و ارادۀ
ِ
کردن و انتخاب میداد.

روح ،انســان را به خدا متصل میکرد .بدن یا جســم ،انســان را برای ارتباط با دنیای دیدنی
مجهز میساخت .اما روح ،انسان را قادر به ارتباط با خدای نادیدنی میکرد .خدا میخواست
انسان او را بشناسد.

قرار بود انسان گنجینۀ خاص خدا باشد .از آنجا که خدا انسان را آفرید ،او نه فقط خالق وی،
بلکه مالک او نیز بود.
ِ
انسان نخستین را «آدم» نامید .کلمۀ «آدم» در زبان عبری ،یعنی «از خاک» ،یا
خداوند خدا،
ْ
همان «انســان» .پس از آن ،قرار بود خدا نخســتین زن را بیافریند ،اما پیش از آن میبایست
مقدماتی فراهم شود.
آدم نیاز به خانه داشت ،و نیاز به شغل.
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خانهای بینقص

خدا پس از سرشــتن بدن نخســتین انســان از خــاک و دمیدن حیات به آن ،باغــی در َع َدن
ساخت ،جایی در خاورمیانه.
رودی پاک و ُز الل در باغ جریان داشت.

همه گونه درختان چشمنواز و خوشخوراک را از زمین رویانید .درخت حیات در
و َی ْهوِ ه خدا 
وسط باغ بود ،و نیز درخت شناخت نیک و بد.

َی ْهوِ ه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ َع َدن نهاد تا کار آن را بکند و از آن نگاهداری نماید.
(پیدایش ۲ ۹:و )۱۵

خداوند خدا از آدم نپرســید که آیا میخواهد در باغ َع َدن زندگی کند یا نه .خدا مالک و خالق
انسان بود .او میدانست چه چیزی برای انسان بهتر است.

در باغی که خانۀ آدم بود ،خوشــیهایی تمامناشــدنی وجود داشت ،یعنی چیزهایی برای دیدن،
شنیدن ،بوییدن ،لمس کردن و چشیدن .نهرهای درخشان .پرندگان خوشنوا .گلهای معطر.
مخلوقات َخزدار .میوههای آبدار .ســبزیجات ُترد ،توتهای شــیرین .جنگلهای َاســرارآميز.
شگفتی دیگر که میبایست کشف شوند.
فت َانگیز .و میلیاردها
صخرههای رنگی .حشرات ِش ِگ 
ِ

اما انســان برای چیزی بیشــتر از خوردن و کشــف کردن آفریده شــده بود .خدا آدم را آفرید تا
ســرکردۀ نســل بشر باشد .خدا میخواســت آدم و خانوادهاش تا ابد با او فرمانروایی کنند .اما
تنها آنانی که در وظایف کوچک وفادار باشند ،میتوانند بر وظایف بزرگ ُگماردهشوند.

پس خدا نخستین شغل را به آدم داد ،شغل مراقبت از باغ.

موذی در آن دیده نمیشد .آب

این باغ ،مکانی بینقص بود .هیچ خار یا علف هرز یا حشرات
و هوا عالی بود و خاک نیز حاصلخیز .باران نباريده بود .بهجایشِ ،مه از زمین بلند میشد و
آن را سیراب میساخت.
خدا به آدم شغل دیگری نیز سپرد :نامگذاری حیوانات.

خداوند همۀ مخلوقات را نزد او آورد تا ببیند چه نامی بر آنها میگذارد .این صحنه را تجسم
کنید .یک جفت حیوان با یالهایی نرم و پاهایی نیرومند برای تاختن .آدم آنها مورد بررســی
قرار میدهد ،دســتی بر پشتشــان میکشــد و آنها را اســب مینامد .با شــنیدن صدای خالق،
پرندهای عظیم با منقاری خمیده و بالهایی پهن ،به سرعت فرود میآید .آدم میگوید :عقاب!
ســپس حیوانی به رنگ نارنجی و پوشــیده با نوارهای ســیاه ،از کنار او میگذرد .فکر میکنید
آدم آن را چه نامید؟

پس آدم همۀ چارپایان و پرندگان آسمان و همۀ وْ حوش صحرا را نام نهاد( .پیدایش :۲)۲۰

َع َدن ،مکانی مناسب برای انسان بود تا به شناخت خالق خویش دست یابد.
اکنون زمان آزمایش آدم بود.
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قانون گناه و مرگ

از همان آغاز ،خدا و انســان دوســت بودند ،اما این دوستی میبایست آزموده میشد .پادشاه
عا َل ِم هستی نمیخواست حکومتش با موجوداتی ُپر باشد که مجبور به اطاعت از او باشند.

خدا آدم را دوست داشت و طرحهایی عالی برای آیندۀ او و خانوادهاش در نظر گرفته بود .از
ِ
عروسک خیمهشببازی ،پس قانونی گذاشت تا آدم از آن
آنجا که خدا طالب انسان بود ،نه
اطاعت کند.

و َی ْهــوِ ه خــدا آدم را امر کرده ،گفــت« :تو میتوانی از هر یک از درختان باغ آزادانه بخوری؛
ِ
شناخت نیک و بد زنهار نخوری ،زیرا روزی که از آن بخوری بهیقین خواهی
اما از درخت
مرد( ».پیدایش :۲۱۶)۱۷-

این فرمانی ســخت نبود .آدم میتوانســت از هر یک از میوههای باغ بخورد ،به جز یکی .آدم
با اطاعت از این فرمان ســاده ،میتوانســت نشان دهد که برای آگاهی از آنچه برایش بهترین
است ،به خالق خود اعتماد دارد.

خدا به آدم گفت اگر قانونش را بشکند ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟

آیا خدا به آدم گفت که اگر از میوۀ ممنوعه بخورد ،مجبور به انجام تشــریفات مذهبی اســت،
باید با تســبيح دعا کند ،روزه بگیرد ،صدقه بدهد ،به کلیســا ،کنیســه یا مســجد برود و آنقدر
کارهای خوب انجام دهد تا کارهای بدش را جبران کند؟ آیا خدا چنین چیزی گفت؟
نه ،خدا چنین چیزی مطالبه نفرمود.

خدا به آدم فرمود« :روزی که از آن بخوری ،بهیقین خواهی مرد».

نافرمانی نسبت به قانون خدا ،گناه نامیده میشود.
مجازات شکستن قانون خدا ،مرگ بود.

ِ
«قانون گناه و مرگ» مینامد( .رومیان :۸)۲
پادشاه در کتابش این را
قانون پادشاه میگوید گناه باید با مرگ مجازات شود.

مــرگ ،بــه معنای جدایی اســت .اگــر آدم از قانون خــدا نااطاعتی میکرد ،مثل شــاخهای که
شکسته میشد ،شروع به پژمردن میکرد و به محض جدا شدن از منبع حیات ،میمرد.

اگر آدم تصمیم میگرفت بهجای انجام خواست پادشاه عا َل ِم هستی ،به دلخواه خود عمل کند،
این کارُ ،طغیان بهشمار میآمد و گناه محسوب میشد.

گناه ،به رفاقت انسان با خدا خاتمه میداد.

گناه ،موجب میشد بدن انسان پیر شود و بمیرد.

ِ
ابدی روح و جان و جسم انسان از خدا میشد.
جدایی
گناه ،موجب
ِ
گناه ،مرگبار است.
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نخستین زن

ِ
انسان نخستین ،شغلی سپرد و نیز فرمانی برای اطاعت ،زمان آن رسید
پس از آن که خدا به
که نخستین زن را بسازد.

َی ْهوِ ه خدا فرمود« :نیکو نیست آدم تنها باشد ،پس یاوری مناسب برای او میسازم».

پــس َی ْهــوِ ه خــدا خوابــی گران بر آدم مســتولی کرد و در همــان حال که آدم خفته بــود ،یکی از
دندههایش را گرفت و جای آن را با گوشــت پر کرد .آنگاه َی ْهوِ ه خدا از همان دنده که از آدم
گرفته بود ،زنی ساخت و او را نزد آدم آورد.

آدم گفت« :این اســت اکنون اســتخوانی از استخوانهایم ،و گوشتی از گوشتم؛ او زن نامیده
شود ،زیرا که از مرد گرفته شد( .پیدایش :۲ ۱۸و .)۲۳-۲۱

آیا دقت کردید چه کســی نخســتین عمل جراحی را انجام داد -و چه کســی نخستین ازدواج را
ترتیب داد؟ بله ،خدا بود.
کلمۀ «زن» در زبان عبری ،زبان اصلی کتاب عهدقدیم ،یعنی «گرفتهشده از مرد» .بعدها آدم
همســرش را «حــوا» نامید ،به معنای «مادر همه» .هرچند خــدا نقشهای متفاوتی برای مرد
و زن مقرر فرمود ،اما از نظر ارزش ،آنان را برابر آفرید .حوا نیز مانند آدم ،به شــباهت خدا
خلق شده بود .او نیز آفریده شد تا خالق و مالکش را بشناسد ،شخصیت او را منعکس سازد
و برای همیشه از رابطهای شاد با او بهرهمند باشد.

و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید ،و اینک بسیار نیکو بود .شامگاه شد و بامداد آمد ،روز
ششم.

و خــدا در روز هفتــم ،کار خویــش را به پایان رســانید؛ پس او در هفتمیــن روز ،از همۀ کار
خویش بیاسود( .پیدایش :۱ ۳۱و :۲.)۲

چــرا خــدا در روز هفتــم اســتراحت کرد؟ چــون کار او به پایان رســیده بود .همچنیــن ،خدا با
آفرینش جهان ما در شش روز و استراحت در روز هفتم ،هفتهای هفتروزه را برقرار ساخت،
که چرخهای است از کار و استراحت که هنوز در دنیا متداول است.

خداوند خدا همچون پدری بامحبت و دانا ،از آدم و حوا مراقبت میکرد .او هر شــامگاه ،به
ِ
حین قدم زدن ،حرف میزد .آنها در حضور خدا ،شاد و راحت بودند.
باغ میآمد و با آنها در

آدم و زنش هر دو ُعریان بودند و شرم نداشتند( .پیدایش :۲.)۲۵

جهانی کامل و بینقص را تصور کنید که زوجی بینقص در رفاقتی نزدیک با خالق کامل خود،
در آن ساکن بودند .این وضعیتی است که در آغاز وجود داشت.

اما چه مشکلی پیش آمد؟
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ِ
قلمرو نور

پیش از آنکه پی ببریم چه مشــکلی بر زمین رخ داد ،الزم اســت نکاتی را دربارۀ آســمان ،آن
دنیای دیگر ،درک کنیم.

ایــن دنیــای دیگــر کــه آن را بهشــت نیــز مینامنــد ،مکانــی اســت از نــور خالــص ،رنگهای
َمسحورکننده ،موسیقی هیجانآور ،گفتگویی رضایتبخش ،و کشف رازها .سادهترینامور در
آسمان ،بهمراتب فراتر از بزرگترین لذتهای زمینی است .آسمان ُبعد دیگری است.
آسمان خانۀ پادشاه است.

ِ
خود پادشاه است.
جذابترین قسمت این مکان شاد،

هر گوشۀ این شهر آسمانی به شکلی طراحی شده تا عظمت او را منعکس سازد.

شهر از طالی ناب و مانند شیشه شفاف بود( .مکاشفه :۲۱)۱۸

مفصلترین حقایق مربوط به آســمان ،در آخرین بخش کتابمقدس ،در کتابی به نام «کتاب
مکاشفه» ثبت شده است.

خدا به یوحنای نبی اجازه داد به آسمان نگاهی بیندازد و به او دستور داد تا آنچه را که دید،
بنویسد.

رویم در آسمان قرار داشت و بر آن تخت ،کسی نشسته بود ...دور تا دور تخت
تختی پیش َ
ِ
را رنگین کمانی زمردگون فراگرفته بود ...از تخت ،برق آذرخش برمیخاست و غَ ریو غُ ِ ّرش
رعد ...و پیش تخت ،چیزی بود که به دریایی از شیشه میما ِنست ،چون ُبلور.

آنگاه نظر کردم و صدای خیل فرشتگان را شنیدم که گرداگرد آن تخت فراهم آمده بودند
و شــمار آنهــا از هــزاران هزار و کرورها کرور بیشــتر بود .آنها تخــت را احاطه کرده ،دائم ًا
ِ
خدای قادر مطلق ،او که بود و هســت و
خداوند
میگفتند" :قُ ّدوس ،قُ ّدوس ،قُ ّدوس اســت
ْ
میآید( .مکاشفه ۴۲:۵ ،۳-:۵ ،۶-۱۱؛ :۴.)۸

فرشته به معنای پیامآور یا خادم است .فرشتگان موجوداتی از جنس روح هستند .فرشتگان
نیز مانند خالقشان ،برای انسان نادیدنی هستند ،بهجز زمانیکه به مأموریتی فرستاده میشوند
و الزم است دیده شوند.
پادشــاه آســمان ،فرشتگان را پیش از انسان ساخت .او در کتابش به ما میفرماید« :و پسران
خدا همگی فریاد شادی سر دادند( ».ایوب :۳۸ ،)۷در آن حال که شاهد خلق جهان بودند.

خدا به فرشتگانش این امکان را داد تا او را بشناسند و اطاعت کنند و ستايش نمایند و برای
همیشه او را خدمت کنند .فرشتگان ،بردههای خدا نبودند .خدا آنان را نیز مجبور نساخت تا
تسلیم او باشند .او مایل بود خادمینی داشته باشد شاد و خشنود.
کتابمقدس دربارۀ یکی از فرشــتگان بلندمرتبه ســخن میگوید که خدا به او فهم ،زیبایی و
قدرتی عظیم بخشیده بود.

اگر ماجرای این فرشته را بدانید ،آنگاه خواهید دانست که شیطان از کجا میآید.
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ِ
قلمرو تاریکی

ِ
لوســیفر یکی از رؤســای فرشــتگان خدا بود .نام او به معنای "شــخص درخشان" است .در
ِ
لوســیفر چنین توصیف شــده« :الگوی کمال ،آکنده از حکمت و کامل در زیبایی».
کتب انبیاء،
7
(حزقیال :۲۸.)۱۲

ِ
ِ
خالق عظیم خود چشــم بــدوزد ،شــروع کرد به
لوســیفر بهجــای اینکــه به پادشــاه و
ســپس،
متمرکزشدن به خودش.
برای نخستین بار ،مخلوقی به خودش افتخار کرد! لوسیفر که در اثر زیبایی و هوش خود ،کور
شده و از یاد برده بود چه کسی او را آفریده ،در دل خود گفت:

تخت خود را فراتر از ستارگان خدا خواهم افراشت...

« ...به فراز بلندیهای ابرها صعود خواهم کرد ،و خود را مانند آن متعال خواهم ساخت».
(اشعیا :۱۴۱۳.)۱۴-

ِ
لوسیفر میخواست پادشاه باشد .میخواست ارادۀ خودش عملی گردد ،نه ارادۀ خدا.
گناه وارد جهان شده بود.

ِ
لوسیفر یکسوم فرشتگان را متقاعد ساخت به شورش او بپیوندند ،اما خدا که نمیتواند گناه
آسمانی خود بیرون انداخت.
را تحمل کند ،آنان را از خانۀ
ِ

ِ
لوسیفر به شیطان تغییر یافت ،یعنی «متهمکننده» .او همچنین «ابلیس» نامیده میشود،
نام
ِ
فرشتگان پلید« ،دیو» نامیده میشوند.
یعنی فریبکار.

خــدا در یــک مــکان تاریک و مخفــی ،زندانی برای ابلیــس و دیوهایش آماده کرده اســت .آن
ِ
جدایی ابدی از خداست ،مکانی که این
مکان
مکان ،جهنم و دریاچۀ آتش نامیده میشود .آنجا
ِ
سرکشــان ،دیگر مشــکلی در آن ایجاد نخواهند کرد .یک روز ،شیطان و تمام دیوهایش برای
همیشه به آن زندان افکنده خواهند شد ،اما هنوز همگی آنجا نیستند.
پس ارواح پلید پس از اخراجشان توسط خدا ،به کجا رفتند؟

ــو زمیــن نقل مــکان کردند .شــیطان در آنجا فرشــتگانش را ردهبندی کــرد .حال
آنهــا بــه َج ِ ّ
که نمیتوانســت در آســمان حکم براند ،میخواســت بــر زمین حکمرانی کند! بــه همین دلیل
کتابمقــدس ،شــیطان را «رئیس قدرت هــوا و همان روحی که هماکنون در سرکشــان عمل
میکند» مینامد (افسسیان :۲.)۲

ابلیــس و دیوهایــش برای ما نادیدنی هســتند ،امــا واقعیت دارند .هرچنــد نمیدانیم آنها چه
شکلی هستند ،اما از مقاصد پلید و تاریکشان آگاهیم .آنها از هر نوع نيرنگ و فريبی استفاده
ِ
هالکت آنها ملحق شود .آنها از هیچ کاری
میکنند تا انسان را وادار سازند به قلمرو تاریکی و
برای نابودی انسان فروگذار نمیکنند.

شیطان خود را به شکل فرشتۀ نور درمیآورد (دوم قرنتیان :۱۱.)۱۴

غران در گردش است وکسی را میجوید تا ببلعد (اول پطرس :۵.)۸
دشمن شما ابلیس همچون شیری ّ
حال ،بیایید بازگردیم به ماجرای نخستین اجدادمان.
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مار

زندگی آدم و َحوا پر از ماجراجویی و هدف بود.

هر روز پر از شگفتی بود ،زیرا باغ وسیعی را که خدا به ایشان سپرده بود ،کَ ند و کاو میکردند،
از مخلوقات و گیاهان آن مراقبت بهعمل میآوردند ،و خوراکهای آن را امتحان میکردند.

هر روز عصر شگفتانگیزتر نیز میشد ،زیرا خالق و مالکشان به آنها افتخار میداد و شخص ًا به
دیدارشان میرفت .آنها چقدر دوست داشتند با او قدم بزنند و صحبت کنند! آدم و همسرش
در ِ
باغ خود بسیار خوشبخت بودند.
ِ
بازتاب تصویــر خدا بودند ،تنفر
امــا شــیطان خوشــحال نبود .او از خدا و ایــن دو مخلوقی که
داشت.

ِ
ِ
قلمرو
قلمرو آسمان شکست خورده بود ،دسیسه چید تا
بنابراین ،ابلیس که در زمینۀ تصرف
ِ
زمین را به تصرف درآورد .تنها کافی بود آدم ،ســرکردۀ نســل بشــر را بفریبد تا قانون خدا را
بشکند .اما او مستقیم ًا آدم را فریب نداد...

یک روز حوا صدایی شنید.
آدم نبود .خدا هم نبود.

یک مار بود!

ال نمیدانست
برای حوا ،مشاهدۀ خزندهای سخنگو کشف جدید دیگری به شمار میرفت .او اص ً
که دشــمن خدا از مار اســتفاده میکند .همینطور ،نمیدانست شیطان میخواهد با استفاده از
او ،آدم را وسوسه کند تا قانون خدا را بشکند.
مــار صبورانــه منتظر مانده بود ،چشــمان حيلهگرِ او زن را تعقیب میکرد .ســپس ،در لحظۀ
مناسب ،با صدای زمزمهکنندهاش به زن گفت:

«آیا خدا براستی گفته است که از هیچیک از درختان باغ نخورید؟» (پیدایش :۳.)۱

شیطان قصد داشت در دل حوا نسبت به کالم خدا شک ایجاد کند .در عین حال ،میخواست
او فکر کند که خدا چیز نیکویی را از او و همسرش دریغ داشته است.

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

مار به زن گفت« :بهیقین نخواهید مرد .بلکه خدا میداند روزی که از آن بخورید ،چشمان
شما باز خواهد شد و همچون خدا شناسندۀ نیک و بد خواهید بود( ».پیدایش ۳۲:.)۵-

حوا چه می ِ
بایست بکند؟
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یک انتخاب

خدا به آدم و حوا آزادی بخشــیده بود تا بین انجام ارادۀ او و ارادۀ خودشــان ،یکی را انتخاب
کنند.

ِ
مخلوقات خاص که به شــباهت خود آفریده بود ،چه چیزی بهترین
خدا میدانســت برای این
اســت .او میخواســت آدم و حوا به او اعتماد کنند ،حتی زمانی که دالیلی را که در پس قانون
او بود ،درک نمیکردند.

تنها خدا میتوانست عواقب وحشتناک و گستردۀ شرارت را پیشبینی کند .به همین علت او
به آدم گفته بود:

«اما از درخت شناخت نیک و بد زنهار نخوری ،زیرا روزی که از آن بخوری بهیقین خواهی
مرد( ».پیدایش :۲۱۶.)۱۷-

اما مار به زن گفته بود« :بهیقین نخواهید مرد( ».پیدایش :۳.)۴

حوا میبایست به چه کسی توکل میکرد؟ به خالق خود یا به یک مخلوق؟
آنچه اتفاق افتاد ،چنین است:

چون زن دید که آن درخت خوشخوراک است و چشمنواز ،و درختی دلخواه برای افزودن
دانش ،پس از میوۀ آن گرفت و خورد ،و به شوهر خویش نیز که با وی بود داد ،و او خورد.
(پیدایش :۳.)۶

زن آن را خورد ،مرد هم آن را خورد!

حوا از میوۀ ممنوعه خورد ،چون فریب حقههای شیطان را خورده بود .آدم از آن خورد ،چون
آگاهانه تصمیم گرفت بهجای راه خدا ،در پی راه خودش برود.

ِ
قدوس و پرمحبت خود ،خویشــتن را تســلیم دشــمن
نوع بشــر ،بهجای سرســپردگی به
خالق ّ
کردند.

ِ
والدین ما گناه کردند.
نخستین
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گناه و شرمساری

آدم انتخاب شــده بود تا ســرکردۀ نســل بشر باشد .خدا به او فرمان داده بود از میوۀ درخت
شــناخت نیک و بد نخورد .آدم و حوا تنها زمانی اثرات وحشــتناک انتخاب خود را احســاس
کردند که آدم آن میوۀ نامشروع را گاز زد.

آنگاه چشمان هر ِ
دو آنها باز شد و دریافتند که عریانند؛ پس برگهای انجیر به هم دوختند
و ُلنگها برای خویشتن ساختند( .پیدایش :۳.)۷

شرمی سوزناک و اندوهی عمیق ناشی از تقصیر ،جانشان را فراگرفت .احساس کردند از درون
و بیرون ناپاکند.
گناه ،شرمساری بههمراه آورد.

پیــش از آن کــه آدم و حــوا قانــون خدا را بشــکنند ،آنها خدا-آگاه بودند و «شــرم نداشــتند»
(پیدایش :۲ .)۲۵ایشان این افتخار را داشتند تا همراه خالقشان باشند ،تصویر او را منعکس
سازند ،و دوست او باشند.
اما زمانی که از میوۀ درخت شناخت نیک و بد خوردند ،شرمسار و خود-آگاه شدند.

شرم جایگزین ع ّزت شد.

ایشــان کوشــیدند با برگهای انجیر شرمساری خود را بپوشــانند ،اما هیچ تالشی از طرف آنها
نمیتوانست مشکلشان را حل کند.

شر گناهی که به جانشان افتاده بود ،عاجز بودند .آنها در احیای آن عزتی
ایشان از خالصی از ّ
که از دست داده بودند ،احساس عجز و ناتوانی میکردند.
بعدازظهر بود.

قدوسشــان برای دیدار شــامگاهی از راه میرسید .از فکر مالقات با
بهزودی خالق مهربان و ّ
او ،ترس و نگرانی وجودشان را فرامیگرفت.

خدا به آنها چه خواهدگفت؟

آنها چه میتوانستند به خدا بگویند؟
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مرگ روحانی

آدم و حوا پیش از نااطاعتی از خدا ،هر بار که خالق و دوستشان برای مالقاتشان میآمد،
از دیدارش لذت میبردند.
اما اکنون ترسان بودند.

خنکی روز در باغ میخرامید ،و آدم و زنش خود را از
و صدای َی ْهوِ ه خدا را شنیدند که در
ِ
حضور َی ْهوِ ه خدا در میان درختان باغ پنهان کردند( .پیدایش :۳.)۸

آدم و حوا درســت همانند بچههای نامطیعی که ســعی میکنند خود را از والدینشــان مخفی
سازند ،کوشیدند از خالقشان پنهان بمانند.

ولی َی ْهوِ ه خدا آدم را ندا درداده ،گفت« :کجا هستی؟»

گفــت« :صــدای تو را در باغ شــنیدم و ترســیدم ،زیرا کــه عریانم .از ایــن رو خود را پنهان
کردم».

خــدا گفــتِ :
«که تو را گفت که عریانی؟ آیا از آن درخت که تو را امر فرمودم از آن نخوری،
خوردی؟»

آدم گفــت« :ایــن زن کــه به من بخشــیدی تا با من باشــد ،او از آن درخت به من داد و من
خوردم».
آنگاه َی ْهوِ ه خدا به زن گفت« :این چه کار است که کردی؟»

زن گفت« :مار فریبم داد و من خوردم( ».پیدایش ۳۹:.)۱۳-

چرا آدم و حوا میخواستند خود را از خدا پنهان سازند؟ چون گناه کرده بودند .چرا دیگران را
برای گناهشان سرزنش میکردند؟
چون شرمسار بودند.

ِ
بازتاب قُ ّدوسیت
آدم و حوا دیگر تصویر قدوس خدا را نمایان نمیساختند .آنها اکنون بهجای
و محبت آفریدگارشان ،غرور و طغیان شیطان را منعکس میساختند.
نخســتین زوج ،شــبیه شاخۀ درخت زندهای بودند که از آن جدا شده است .گناهی که مرتکب
شده بودند ،رابطهشان را با پادشاه عا َل ِم هستی قطع کرده بود.
آنها از لحاظ روحانی مرده بودند .گناهشــان ،آنها را از سرچشــمۀ حيات جاودانی جدا ساخته
بود.
آنها از لحاظ جسمانی هنوز زنده بودند ،اما فرآیند پیرشدن در بدنشان آغاز شده بود .قدرت
مرگ به بدنشان حملهور شده بود.

علت این مرگ و ویرانی چه بود؟
گناه!
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خدا و انســان در ابتدای تاریخ بشــر ،با هم بودند .صلح و شــادی حکمفرما بود .اما انســان،
قانون خدا را شکست.

در همان روزی که آدم و حوا گناه کردند ،خدا برخی از عواقب گستردۀ گناهشان را اعالم کرد.
به زن فرمود:

«درد زایمان تو را بسیار افزونگردانم؛ با درد ،فرزندان خواهی زایید .اشتیاق تو به شوهرت
خواهد بود ،و او بر تو فرمان خواهد راند( ».پیدایش :۳.)۱۶

خودخواهی شــوهرش و حفاظت
پیش از بازشــدن پای گناه به ماجرا ،حوا از محبت عاری از
ِ
برد ،اما اکنون طبیعت آلوده به گناهشــان ،نزاع و درد را وارد شــادیهای ازدواج
او لذت می ُ
کرده بود.

سپس خدا به آدم گفت:

«به سبب تو زمین ملعون شد؛ در همۀ روزهای زندگیات با رنج از آن خواهی خورد .برایت
خار و خس خواهد رویانید...

با عرق جبین نان خواهی خورد ،تا آن هنگام که به خاک بازگردی که از آن گرفته شــدی؛
چراکه تو خاک هستی و به خاک باز خواهی گشت( ».پیدایش :۳۱۷.)۱۹-

آدم و حوا بهخاطر گناهشــان ،حکمرانی بر زمین را از دســت دادند .اکنون دنیایشان آکنده از
خارها ،درد ،اندوه ،بیماری و مرگ بود.

برخی از ما آنقدر به این بدبختیها عادت کردهایم که آن را عادی تلقی میکنیم .اما آیا این جزو
حیرتانگیز
طرح اصلی خدا بود که بوتههای ُرزِ خوشبو تیغ داشته باشند؟ یا میخواست تولد
َ
بچهها ،با دردی شدید همراه باشد؟ یا این مخلوقات آفریدهشده به شباهت خدا ،پیر شوند و
بمیرند؟ نه! خدا خلقت خود را در اصل طوری نیافریده بود که علیه خودش بجنگد .علت آن،
گناه انسان بود که موجب شد زمین زیر لعنت خدا قرار گیرد.

بشریت گناه کرده بود و باید میمرد .قانون گناه و مرگ این را میطلبید.

جدایی وحشتناک میشود:
مرگ ،جدایی است .گناه موجب سه
ِ
 -۱مرگ روحانی :جدايی روح انسان از خدا.

جان انسان از ِ
ِ
بدن او (و از عزیزانش).
 -۲مرگ جسمانی :جدايی روح و

جدايی روح و جان و جسم انسان از خدا در دریاچۀ آتش 8برای همیشه.
 -۳مرگ ابدی:
ِ
انسان هیچ راهی نداشت تا خود را از لعنت گناه نجات بخشد.
آیا امیدی بود؟
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شــیطان گنجینــۀ خاص خدا را ربوده بود ،اما پادشــاه طرحی پنهان بــرای رهایی و بازخرید
آن داشت .بهای آزادیای که پادشاه قصد داشت آن را بپردازد ،بهطرز غیرقابل تصوری باال
بود .به همین دلیل ،دیوها و انسانها هیچیک قادر به درک طرح او نبودند ،مگر بعد از آنکه
تحقق یابد.
در همان روزی که شیطان نسل بشر را اسیر خود ساخت ،خدا به مار فرمود:

شــکمت خواهی
«چون چنین کردی ،از همۀ چارپایان و همۀ وحوش صحرا ملعونتری! بر
َ
خزید و همۀ روزهای زندگیات خاک خواهی خورد( ».پیدایش ۳.)۱۴:

زمانــی کــه خــدا جانداری به نام مــار را خلق کــرد ،آن دارای پا بود .اما از آنجــا که مار مورد
استفادۀ شیطان قرار گرفت تا باعث گنا ِه انسان شود ،خدا او را لعنت کرد تا بر زمین بخزد.
(آیا میدانســتید مارهای ْپیتون و بوآ برآمدگیهای ظریفی در زیر پوستشــان دارند؟ جایی که
زمانی پای آنها بود؟) خدا با پستتر ساختن مارها نسبت به همۀ وحوش ،به نسل بشر یک
ِ
صــری ارائــه کرد ،یادآوری این امــر که او در زمان مقرر ،مــار را« ،همان مار کُ َهن
یــادآوری َب َ
که ابلیس یا شــیطان نام دارد و جملۀ جهان را به گمراهی میکشــاند»ُ ،خرد خواهد ســاخت
(مکاشفه :۱۲.)۹
سپس خدا به شیطان که از مار استفاده کرده بود ،فرمود:

«میان تو و زن ،و میان نسل تو و نسل زن ،دشمنی میگذارم؛ او سر تو را خواهد کوبید و
تو پاشنۀ وی را خواهی زد( ».پیدایش :۳.)۱۵

نبــوت از نبوتهای بســیاری بــود که خدا میخواســت در آنهــا بهتدریج طرح
ایــن نخســتین ُ
محرمانهاش را برای نجات انسان از شیطان ،گناه و مرگ آشکار سازد .اما پادشاه برای مخفی
ساختن طرح خود از شیطان و پیروانش ،نبوتها را به شکلی رمزآلود عنوان کرد.

خدا وعده داد نجاتدهندهای به جهان بفرســتد ،همان که با عنوان «نســل زن» به او اشــاره
فرمود .قرار بود این نجاتدهنده ،مادری انســانی داشــته باشد ،اما نه پدری انسانی .او تحت
عنوان «مسیح» شناخته خواهد شد ،یعنی «شخص برگزیده» .شیطان ،پاشنۀ مسیح را خواهد
زد ،اما مسیح َسرِ شیطان را خواهد کوبيد.

منظور از همۀ اینها چه بود؟ پادشاه بعد ًا آن را روشن خواهد ساخت ،اما در حال حاضر خدا
بارِ قهای از امید را به آدم و حوا نشان داد.
هزاران سال بعد ،یکی از انبیای آن پادشاه نوشت:

مردمی که در تاریکی گام برمیداشتند ،نوری عظیم دیدند...

اینک باکره آبســتن شــده ،پسری خواهد زاد و او را ِع ّمانوئیل نام خواهد نهاد( .اشعیا :۹۲
و :۷.)۱۴

پادشاه گنجینۀ خاص خود را بازخرید 9خواهد نمود.

اما این کار چه هزینهای در بر خواهد داشت؟
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نخستین قربانی
آیــا بــه یاد داریــد آدم و حوا پس از خوردن میــوۀ ممنوعه چه کردند؟ آنهــا از برگهای انجیر
پوششی برای خود ساختند.

آیا این پوشــش باعث میشــد که در حضور خالق و داور خود احســاس راحتی کنند؟ نه! آنها
احســاس شرمســاری و تقصیــر میکردنــد .آنها هیچ راهی برای پارساســاختن خــود نزد خدا
نداشتند.

بنابراین خدا کاری برایشان انجام داد.

َی ْهوِ ه خدا پیراهنهایی از پوست برایآدم و ز َنش ساخت و ایشان را پوشانید( .پیدایش :۳.)۲۱

چه کسی برای نخستین بار حیوانی را قربانی کرد؟ خدا!

خدا تعدادی از حیوانات را ذبح کرد ،رختهايی از پوست ساخت و به آدم و حوا پوشانید .خدا با
این کار ،به آنها درسهایی اساسی میآموخت دربارۀ پارسایی (یا عدالت) ،رحمت و فیض خود.
بیایید دربارۀ این سه کلمۀ مهم فکر کنیم.

«عدالــت یا پارســایی» .به حیوانات کشتهشــده نگاه کنید .چرا خدا آنهــا را قربانی کرد؟ او
چنیــن کــرد تا به آدم و حوا نشــان دهــد که قانون گناه و مرگ باید رعایــت گردد .گنا ِه آنها
میبایست با مرگ مجازات میشد .این را عدالت یا پارسایی مینامند.

«رحمت» .به آدم و حوا نگاه کنید .آیا خدا آنها را هالک کرد؟ نه! خدا حیواناتی تدارک دید
ِ
مجازات گناه آنها بود ،بدون اینکه خودشــان
تــا بهجــای آنها بمیرند .این روش خــدا برای
مجازات شوند .به این میگوییم رحمت.

«فیض» .حال ،به لباس زیبای آدم و حوا نگاه کنید .آیا این دو قانونشــکن ،ســزاوار چنین
ِ
حیوانات قربانی
بانی خود را با پوشــاندن آنها با پوســت
مهر ِ
هدیــهای بودنــد؟ نه! اما خدا ْ
نشان داد .این «فیض» است.

آدم و حــوا بهخاطــر کاری کــه خــدا بــرای آنها انجــام داد ،بار دیگــر از اینکه با خدا هســتند،
خوشحال بودند!

ِ
حیوانات
خــون حیوانــات ،گناه آنان را پوشــاند .آدم و حوا ،آن روز شایســتۀ مرگ بودنــد ،اما
بیگناه بهجای آنها مرده بودند.

پوست حیوانات ،ردای پوشانندۀ شرم آنان بود .یکبار دیگر ،آدم و حوا در حضور خدا احساس
راحتیمیکردند.
هزاران سال بعد ،یکی از انبیای خدا نوشت:

جان من در خدایم به وجد میآید؛

زیــرا مــرا بــه جامــۀ نجــات ُم َل َّبــس ســاخته ،و ردای پارســایی بــه من پوشــانیده اســت.
(اشعیا :۶۱.)۱۰

فقط خداست که راهی برای پارسا ساختن دوبارۀ شخص گناهکار دارد.
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راندهشده

ِ
فرشــتگان شورشــی را از آســمان بیرون راند ،حکم آنان قطعی بود .این موجودات
وقتی خدا
که در نور درخشــان آســمان زندگی میکردند ،هیچ عذری برای گناهشــان نداشتند .اما برای
انســانهای گناهآلود ،خداوند طرحی برای بازگرداندن آنها داشــت ،تنها به این شــرط که به او
اعتماد کنند.
ِ
لوسیفر و فرشتگان شریرش
با وجود این ،گناه عواقبی دارد .درست به همان شکل که خداوند
ِ
ِ
فردوس زمینی بیرون کرد.
فردوس آسمانی بیرون راند ،آدم و زنش را نیز از
را از

ِ
ِ
شرقی باغ عدن ،فرشتگانی نیرومند مستقر
جانب
خداوند خدا در
اخراج آنها از باغ،
پس از
ِ
ْ
ســاخت ،و شمشــیری آتشــبار را که به هر سو میگشــت ،تا راه درخت حیات را نگاهبانی
کند( .پیدایش :۳.)۲۴

ِ
خاص دیگری در وسط باغ بود .تنها افراد کامل و بیعیب میتوانستند
درخت حیات ،درخت
از آن بخورند .آدم و حوا دیگر کامل نبودند .آنها گناه کرده و ُ
ناگزیر ،پیر شده و میمردند.

خدای خالق و عظیم ،قدوس است ،یعنی اینکه پاک ،خالص ،کامل و عادل است .او بهواسطۀ
ِ
س خود ،باید گناه را با مرگ مجــازات نماید -یعنی جدایی از
طبیعــت قُ ــدوس و قوانین مقد 
سرچشمۀ حیات.

برخــی فکــر میکنند که خدا آنقدر عظیم اســت که میتواند قوانینی را کــه خودش مقرر کرده،
نادیــده بگیــرد .دادگاهــی را در نظــر بگیرید که قاضــی در آنجا از اجــرای قوانین آن مملکت
ســر باز میزند .آیا میتوان گفت چنین قاضیای فرد بزرگی اســت؟ مســابقۀ فوتبالی را تصور
کنید که داور مسابقه ،قوانین بازی را نادیده میگیرد .او را داوری خوب مینامید ،یا داوری
بد؟

شــیطان میخواســت حوا باور کند که خالقش قوانین خود را اجرا نمیکند ،و قانونشــکنان را
مانـد.
با مرگ مجازات نمیکند .اما پادشاه و داور عادل کل گیتی ،همواره سر حرف خود می َ
خدا بزرگ است .میتوانید به او توکل کنید.

عــدل و انصــاف ،اســاس تخــت توســت؛ محبــت و وفــاداری پیــش رویــت میخرامنــد.
(مزمور :۸۹.)۱۴

ببینید که میتوانید به این معما پاســخ دهید« :شــیطان و انسان چه کاری میتوانند بکنند که
خداوند خدا نمیتواند انجام دهد؟»
ِ
خود خدا اینست:
پاسخ

عهد خود را بیحرمت نخواهم ساخت و آنچه را از دهانم صادر شد ،تغییر نخواهم داد .به
قدوسیت خود ...دروغ نخواهم گفت( .مزمور :۸۹۳۴.)۳۵-

پادشاه عا َلم هستی نمیتواند از کالم خود برگردد.
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نخستین فرزندان

در بیرون از باغ ،دنیا هنوز جای زیبایی بود ،اما شامل چیزهای بدی همچون گیاهان خاردار،
حشرات موذی ،بیماری ،زخم و آسیب هم بود .بسیاری از حیوانات ،دیگر رفتار دوستانهای
نداشــتند .غذا بهســادگی به دســت نمیآمد .آدم و حوا برای سیرکردن شکم گرسنۀ خود ،باید
سخت کار میکردند.
اما در عین حال ،لحظات شاد و خوشی هم داشتند.

آدم زن خــود حوا را بشــناخت و او باردار شــده ،قائن را زایید .و گفــت« :به یاری خداوند
مردی حاصل کردم!» (پیدایش :۴.)۱

حوا نخستین فرزند خود را قائن نامید ،یعنی «دارایی» .چه گنجینۀ باارزشی از جانب خداوند!
شــاید او پیش خود فکر میکرد پســرش باید همان نجاتدهندۀ موعود باشــد ،اما خیلی زود
دریافت که پسر کوچک و زیبایش ،درست مانند والدین خود ،خیرهسر و خودمحور است!
بعدها وقتی پسر دومشان به دنیا آمد ،او را هابیل نامید ،یعنی «پوچی یا نیستی» .روشن بود
که آدم و حوا قادر نبودند آن فرزند بیگناه «از نسل زن» را به دنیا آورند که قرار بود انسان
را از گناهانش نجات بخشد.

نســل آدم و حــوا بهجــای منعکسســاختن تصویــر خــدا ،طبیعــت گناهآلود خــود را منعکس
میساختند.

آدم ،پسران و دختران دیگری شبیه خود و به صورت خود آورد( .پیدایش ۵۳:.)۴-

به تصویر نگاه کنید .آیا میبینید قائن خربزهای را از دست برادر کوچک خود میقاپد؟ او مانند
والدینش رفتار میکند که میوهای را که مال آنها نبود ،ربودند .آدم و حوا ،درست مانند یک
بیماری ُمسری ،فرزندانشان را آلوده کرده بودند.

گناه بهواســطۀ یک انســان وارد جهان شــد ،و بهواســطۀ گناه ،مرگ آمد ،و بدینسان مرگ
دامنگیر همۀ آدمیان گردید ،از آنجا که همه گناه کردند( .رومیان :۵.)۱۲

یک َم َثل آفریقایی میگوید« :نسل موش ،فقط زمینکـن میشود».
َ
یک ضربالمثل عربی نیز به همین حقیقت اشاره میکند« :جوجهاردک شناگر خوبی است».

ِ
والدین نخستین ما گناه کردند ،شبیه شاخهای شدند که از تنۀ درخت بریده شده است.
وقتی
بروید ،تحت تأثير قرار میگيرد ،هر عضوی
شکسته
شــاخۀ
آن
بر
هرچه
که
طور
همان
درســت
َ
از نسل آدم نیز تحت تأثیرِ گنا ِه او قرار دارد.
مدتها پس از درگذشت آدم ،داوود که نبی و پادشاه بود ،چنین نوشت:

بهراســتی کــه تقصیــرکار زاده شــدهام ،و گناهــکار ،از زمانی که مادرم به من آبســتن شــد!
(مزمور :۵۱.)۵

شاید دوست نداشته باشیم این را بشنویم ،اما میدانیم که حقیقت دارد.
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گناهکاران پرستش میکنند

آدم و حوا ،دختران و پسران زیادی داشتند ،اما کتابمقدس روی ماجرای دو پسر اول آنها
متمرکز است.

هابیل گلهبان بود و قائن کشتگر زمین( .پیدایش :۴.)۲

هابیل و قائن هر دو کارگران خوبی بودند.
هر دو خالق خود را میشناختند.

هر دو میخواستند خدا آنها و پرستششان را بپذیرد.
هر دو گرفتار همان مشکل بودند :مشکل گناه.

آنهــا نهتنها گناهکار متولد شــدند ،بلکه همچون گناهکاران زندگــی میکردند .آنها هر روز به
شــکلی فکــر ،صحبت و عمــل میکردند که نمایانگر ذات پاک و پرمحبت خدا نبود .پادشــاه
جهان ،این را در کتابش «گناه» مینامد.

همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند( .رومیان :۳.)۲۳

آیا راهی وجود داشت که خدا قائن و هابیل را ببخشد و ایشان را پارسا بهشمار بیاورد؟ بله،
اما این کار هزینۀ بسیار سنگینی داشت.

بدون ریختن خون ،آمرزشی نیست( .عبرانیان :۹.)۲۲

قانون غیرقابل نقض عالم هســتی -یعنی قانون گناه و مرگ -باید اجرا میشــد .گناه باید با
مرگ مجازات میشــد .به همین علت ،روش پادشــاه برای آمرزش ،مســتلزم پرداخت بها با
مرگ بود .با وجود این که گناهکار مســتحق مردن بود ،خدا خون برخی حیوانات ،نظیر بره را
بهجای آن پذیرفت.

بره نباید مریض ،زخمی یا کثیف میبود ،بلکه ســالم و پاک باشــد .میبایست برهای بیعیب
باشد.

بره ،کشــته و ســوزانده میشــد .بره قرار بود بهجای فرد گناهکار و خطاکار بمیرد .درواقع بره
جانشین گناهکار میگردید.
یک روز هر دو برادر ،هدایایی برای خدا آوردند ،اما تنها یکی از آنها هدیۀ درست را آورد.

پس از چندی ،قائن َهدیهای از محصول زمین برای خداوند آورد.

ولــی هابیــل از نخســتزادگان گلــۀ خویــش و از بهترین قســمتهای آنها هدیــهای آورد.
(پیدایش ۴۳:.)۴-

فکر میکنید خدا کدام هدیه را پذیرفت؟
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قانون قربانی گناه

ذبح نگاه
نگاهــی به برادرها بیندازید .به آنچه برای تقدیــم به خدا آوردهاند ،نگاه کنید .به َم َ
کنید.
ال از ســنگ و خاک ســاخته میشــد .اینجا مکان مرگ بود.
ذبح ،ســکویی بلند بود که معمو ً
َم َ
ذبح،
مذبح ،هدیه را میان زمین و آســمان ،بین خدا و انســان نگه میداشــت .هر هدیهای بر َم َ
میبایست با آ َتش سوزانده میشد.
خــدا همــواره بــر عدالت تأکیــد دارد ،اما میخواهد رحمــت خود را نیز نمایان ســازد .چطور
ِ
مجازات
میتوانســت هر دو را انجام دهد؟ چگونه میتوانســت گناه را مجازات کند ،اما بدون
شخص گناهکار؟

سالها پس از دورۀ قائن و هابیل ،خدا به نبیاش موسی ،فرمود:

ِ
ذبح به شــما دادهام تا برای جانهای شما
حیات هر جاندار در خون اســت ،و من آن را بر َم َ
ک ّفاره کند؛ زیرا خون است که بهواسطۀ حیاتش کفاره میکند( .الویان :۱۷.)۱۱

او باید دســت خود را بر ســرِ قربانی تمامســوز بگذارد ،و برایش مقبول خواهد افتاد تا به
جهت او ک ّفاره کند( .الویان :۱.)۴

ِ
بهــای آزادی ســر و کار دارد ،بهطــوری که گناهان
کفــاره بــه چه معناســت؟ آن بــا پرداخت
پوشــانیده ،طاهر و بخشــوده میشود .خدا در روزگارِ عهدقدیم ،به بنیاسرائیل فرمود که خونِ
ریختهشــدۀ بره ،قوچ ،بز ،گاو نر و کبوترِ ســالم را بهعنوان بهای گناهانشــان میپذیرد .چنین
آورد ،اما تنها تا روزی که خدا قربانی کامل
خونی قرار بود کفاره یا پوششی برای گناهان فراهم َ
و بینقصی برای پرداخت بهای حقیقی و مورد نیاز جهت قانون مرگ و گناه را تدارک ببیند.

حال به قائن و آنچه برای خدا آورده ،نگاه کنید .مجموعهای زیبا از میوهها و سبزیجات! چقدر
سخت کار کرده بود تا این هدایا را تهیه کند! اما اینها قادر به پوشاندن گناهان او نبودند ،زیرا
نه خونی داشتند و نه پرداختی برای مرگ.

به هدیۀ هابیل نگاه کنید .چه منظرۀ غمانگیزی! برهای کوچک بسته شده و قرار است بمیرد.
ِ
طرح خدا ایمان
آیا میبینید که هابیل دســتش را بر ســر بره گذاشــته اســت؟ چون هابیل به
داشــت ،خدا گناهان او را برگرفت و آنها را بر بره نهاد .هابیل ،خدا را شــکر میکند ،زیرا با
ِ
ِ
گناهان او میپذیرد.
پوشش
وجود آنکه سزاوار جریمۀ مرگ بود ،خدا خون بره را بهعنوان

قانــون خــدا مســتلزم این بود که همۀ گناهکاران با مرگ مجازات شــوند ،امــا خدا در عدالت
ِ
"قانــون قربانی گنــاه" مینامد
و رحمتــش ،مــرگ بــره را بهجای آنهــا میپذیرفت .خــدا این را
(الویان :۶.)۲۵
قربانی گناه ،هابیل را از قانون گناه و مرگ آزاد ساخت.
قانون
ِ

اما قائن چطور؟
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پذیرفتهشده و ردشده

ذب ِح قائن را میبینید؟ چه چیزی بر آن است؟ محصوالتی َپالسیده.
آیا َم َ

ذب ِح هابیل نگاه کنید .چه چیزی روی آن است؟ خون و خاکستر.
حال به َم َ

خدا در مورد این دو برادر و پرستش آنها چه نظری داشت؟

خداونــد هابیــل و هدیــۀ او را منظــور داشــت ،ولــی قائن و هدیــهاش را منظور نداشــت.
(پیدایش ۴۴:.)۵-

گفتــه نشــده خدا چگونه نشــان داد کــه قربانی هابیــل را پذیرفت و قربانی قائــن را رد کرد.
کتابمقدس فقط میگوید:

10

قربانی قائن به خدا تقدیم کرد ،و به سبب همین
به ایمان بود که هابیل قربانیای نیکوتر از
ِ
ایمان ،دربارۀ او شــهادت داده شــد که پارساســت ،زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی
شهادت داد( .عبرانیان :۱۱.)۴

ِ
طرح او بود که بخشیده و پارسا شمرده شد .این هدیۀ خدا به
هابیل بهخاطر اعتماد به خدا و
هابیل بود.

ِ
ِ
خون بره ریخته شده بود و بدن
گناهان او را بر بره قرار داده بود .بره بهجای هابیل ُمرد.
خدا
آن سوخته و تبدیل به خاکستر شد.

خشــم عادالنــۀ خــدا علیــه گناه ،بهجــای هابیل ،بر آن بــره قرار گرفتــه بود .چرا خــدا از برۀ
قربانیشــدۀ هابیل خشــنود بود؟ چون این اشــاره به نجاتدهندهای داشت که قرار بود روزی
بدهی گنا ِه جهان را بپردازد.
ِ

ِ
طرح خدا ،در رابطهای درســت بــا او قرار گرفت .بعدها
اکنــون هابیل بهواســطۀ ایما َنش به
وقتی هابیل درگذشت ،بهجای آن که برای همیشه از خدا جدا شود ،به نزد خدا رفت که اکنون
ِ
قانون قربانی گناه ،بر قانون گناه و مرگ پیروز شد.
دوست او بود.

قائــن بــا دعاهایش بــه درگاه خدا رفت ،اما قانون او را نادیــده گرفت که میگوید گناه باید با
مرگ مجازات شود .قائن شخصی مذهبی بود ،اما رابطۀ درستی با خدا نداشت .هنوز قانون
گناه و مرگ همچون ابری ســیاه بر او ســایه افکنده بود .او فقط زمانی میتوانســت دوستی با
خدا را به دســت بیاورد که به او و به طرحش اعتماد کند .او با خدا همچون داور خود مواجه
خواهد شد.
بعضــی از افــراد میکوشــند از قائــن دفاع کننــد ،و میگویند« :قائن کشــاورز بــود .او آنچه را
که داشــت ،آورد ».اما خدا آنچه را که او داشــت ،نمیخواســت .قائن میتوانســت مقداری از
ســبزیجات خود را با یکی از برههای هابیل مبادله کند ،یا میتوانســت دســت خود را بر برۀ
ذبح خدا را بپرستد.
هابیل بگذارد و در همان َم َ

قائن چه کرد؟

آیا او توبه کرد و با هدیهای درست به حضور خدا آمد؟
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نخستین قتل

خداوند هدیۀ قائن را رد کرده بود ،اما هنوز او را دوست داشت و او را تشویق کرد تا توبه کند.

توبه کردن یعنی چه؟

فرض کنید قصد دارید به شــهر مشــخصی ســفر کنید .پس از ســوار شــدن به قطار ،متوجه
میشوید که سوار قطارِ اشتباهی شدهاید.

چه میکنید؟ اشتباه خود را میپذیرید ،از قطار پیاده شده ،سوار قطار درست میشوید .توبه یعنی همین.

توبه یعنی «تغییر دادن ذهن ،دست کشیدن از آنچه دروغ است و پذیرش آن چیزی که حقیقت
است ».توبه کردن در حضور خدا به این معنا نیست که خود را بهخاطر گناهانمان تنبیه کنیم،
بلکه به این معناست که گناه خود را آنگونه ببینیم که خدا میبیند.
خدا میخواســت قائن توبه کند -یعنی از تکیه به راههای خودش دســت بردارد و به راههای
پیروی نماید.
خدا تکیه کند و از آنها َ

پس قائن بسیار خشمگین شد و دلریش گشت.

آنگاه خداوند به قائن گفت« :از چه ســبب خشــمگینی و چرا دلریش گشــتهای؟ اگر آنچه
را کــه نیکوســت انجام دهــی ،آیا پذیرفته نمیشــوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوســت انجام
ندهی ،بدان که گناه بر در به کمین نشسته و مشتاق توست ،اما تو باید بر آن چیره شوی».
(پیدایش ۴۵:.)۷-

قائن مغرورتر از آن بود که توبه کند .او بهخاطر برادرش رسوا شده بود! میخواست خود را از
این رسوایی برهاند و آبرویش را به روش خودش بار دیگر به دست بیاورد!

قائن به برادر خويش هابیل گفت« :بیا تا به صحرا برویم ».و چون در صحرا بودند ،قائن بر
برادرش هابیل برخاست و او را کشت.
َ
آنگاه خداوند به قائن گفت« :برادرت هابیل کجاست؟»
گفت« :نمیدانم؛ مگر من نگهبان برادرم هستم؟»

ِ
نــزد مــن فریــاد برمــیآوَ َرد».
خداونــد فرمــود« :چــه کــردهای؟ خــون بــرادرت از زمیــن
(پیدایش ۴۸:.)۱۰-

ِ
جان هابیل نزد خدا رفته بود تا با او باشــد ،اما بدن او به خاک بازمیگشــت تا روزی
روح و
در آینده ،خدا آن خاک را به بدنی پرجالل و مناسب برای ابدیت ،تبدیل کند.
در مورد قائن ،خدا به او فرصتی دوباره برای توبه بخشید ،اما او آن را رد کرد.

پس قائن از حضور خداوند بیرون رفت( .پیدایش :۴.)۱۶

قائن با روحیهای نافرمان و مغرور ،به سمت شرق رفت و شهری بنا کرد.

او و همســرش ،فرزندان بســیاری داشــتند .نوادگان آنها کســانی بودند که نخستین ابزارهای
فلزی و آالت موسیقی را ساختند.

نسل قائن بسیار باهوش بودند،
اما خداشناس نبودند.
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شکیبایی و داوری

ِ
نسل طوالنی پس از آنکه آد م مرتکب نخستین گناه شد ،خدا در مورد خانوادۀ بشری چنین
ده
گزارش غمانگیزی داد:

شرارت انسان بر زمین بسیار است ،و هر ِ
نیت اندیشههای دل او پیوسته برای بدی است
و بس( .پیدایش :۶.)۵

اما یک خانواده در جهان هنوز به خدا توکل داشت.
نوح در نظر خداوند فيض يافت.

پس خدا به نوح گفت« :پایان تمامی بشــر به حضورم رســیده اســت ،زیرا زمین به ســبب
آنان آکنده از خشونت شده است .اینک آنان را با زمین نابود خواهم کرد .پس برای خود
کشــتیای از چوب کوفر بســاز ،و حجرههایی در آن بنا کن ،و درون و بیرونش را قیراندود
نما .آن را اینگونه بساز( »...پیدایش :۶۱۳ ،۸.)۱۵-

کشــتی بزرگ و ســهطبقه ،که طولش یک و نیــم برابرِ زمین فوتبال بــود ،جای کافی برای
ایــن
ِ
سکونت یک جفت از همۀ انواع حیوانات و هفت جفت از حیوانات برای قربانی گناه ،داشت.
کشتی دارای سیستم تهویه و یک درِ بزرگ بود.
نوح بههمراه همسر خود ،سه پسر و همسران ایشان ،بهمدت یک ِ
قرن کامل ،مشغول ساختن
ِ
داوری خدا خواهد آمد ،اما مردم
کشتی بود .نوح در حین کار ،به مردم دنیا هشدار میداد که
فقط او را مسخره میکردند.
ســرانجام کشــتی آمــاده شــد .خانوادۀ نوح آذوقــۀ مورد نیــاز را در آن انبار کــرده بودند .خدا،
حیوانات ،خزندگان ،حشــرات و پرندگان را به کشــتی آورد .چه منظرۀ شــگفتانگیزی بود آن
ِ
ِ
اتاقک آن قرار میگرفتند!
داخل هزاران
هنگام که آنها وارد کشتی میشدند و در

ِ
مکان امن آمد؟ نه! ســپس خدا
نوح و خانوادهاش نیز داخل شــدند .آیا فرد دیگری هم به این
ِ
آســمان تیره را روشن
در را بســت .ابرهای خشــمگین ،کرۀ خاکی را پوشــاندند ،و رعد و برق،
میکرد.

ــوران کرد و پنجرههای آســمان گشــوده شد .و
در همان روز ،همۀ چشــمههای ژرفای عظیم فـ َ َ
باران چهل روز و چهل شب بر زمین فرو بارید( .پیدایش :۷۱۱.)۱۲-

این بدترین بالی طبیعی در تاریخ بود .بهغیر از آن هشت نفری که در کشتی پناه گرفته بودند،
تمام بشریت هالک شد .دنیای مغرور و بیایمان ،حقیقت را آموخت ،اما خیلی دیر.

بقایای فسیلها و گزارشهای زمینشناسی ،رِ وایت کتابمقدس را تأیید میکنند .از صحرای
ِ
وســیع
آفریقا گرفته تا کوههای هیمالیا ،میتوان فســیلهای دریایی را در بیابانها و کوههای
زمین یافت.

خدا بهخاطر رحمتش ،صبور است ،اما درعدال َتش ،گناه را داوری میکند.
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آغازی دوباره

ِ
ِ
داوری خدا
حیوانات درون کشــتی افتاد؟ آنهــا از
پــس ،چه اتفاقی بــرای نوح ،خانوادهاش و
نجات یافتند.

خدا نوح و همۀ وحوش و چارپایان را که با او در کشتی بودند به یاد آورد ،و خدا بادی بر
زمین وزانید و آب فروکش کرد( .پیدایش :۸.)۱

کشــتی عظیم همچنان شــناور بود ،تا اینکه ســرانجام بر کوه آرارات قرار گرفت ،که کوهی
آن
ِ
بزرگ با دو قله در شرق ترکیه است.

نوح ،ســه بار کبوتری را فرســتاد تا ببیند آیا خشــکیای یافت میشــود یا نه .بار اول ،کبوتر
بازگشــت .بار دوم ،با برگ زیتونی بر منقارش برگشــت .بار ســوم ،کبوتر دیگر بازنگشــت .او
ِ
زمان خروج از کشتی فرارسیده است .از زمانی که طوفان
آشیانهای یافته بود! نوح پی ُبرد که
ِ
سال کامل میگذشت.
آغاز شده بود ،یک

ِ
خروج خانوادهاش و حیوانات از کشــتی ،نخســتین کاری که کرد ،چه
آیا میدانید نوح پس از
بود؟

ِ
ِ
پرندگان طاهر گرفته،
چارپایان طاهر و از همۀ
ذبحی برای خداوند بنا کرد و از همۀ
نوح َم َ
قربانیهــای تمامســوز بــر مذبح تقدیم کرد .و رایحۀ خوشــایند به َمشــام خداوند رســید...
(پیدایش :۸۲۰.)۲۱-

ِ
رحمت خداوند ،تغییر نکرده بود .جریمۀ گناه هنوز باید با مرگ پرداخت میشد .به
عدالت و
ِ
همین دلیل بود که نوح ،خون مخلوقات بیگناه را ریخت و بدنهایشــان را بر مذبح ســوزانید
ِ
مســیح موعود و
تا بین آســمان و زمین ،و بین خدا و انســان قرار گیرند .چنین قربانیهایی به
بیگناه اشاره داشتند که میبایست روزی به زمین میآمد تا بهای واقعی برای گناه را فراهم
نماید.

آنگاه خدا نوح و پســرانش را برکت داد و به ایشــان فرمود« :بارور و کثیر شــوید و زمین را
ُپر سازید( ».پیدایش :۹.)۱

خداوند خدا عهدی با سیارۀ زمین بست:
همچنین
ْ

ِ
ِ
نشان عهدی خواهد بود که میان من و زمین
کمان خود را در ابر قرار دادهام ،و آن
«رنگین
اســت ...آبها دیگر هرگز ســیل نخواهد شد تا هر ذیجسد را هالک کند( ».پیدایش :۹،۱۳
.)۱۵

ِ
آسمان ابری نمایان ساخت .خدا
خدا بهعنوان مظهرِ عهد خود ،رنگینکمانی باشکوه بر فراز
وعده داد که دیگر هرگز سیلی جهانی نخواهد فرستاد.

رنگینکمــان یــادآوری میکنــد که خدا ،خواه به جهت تنبیه نمــودن و خواه به جهت حفاظت
کردن ،همیشه به وعدههای خود عمل میکند.
همیشه.
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برج تکبر

ِ
موهبت آغازی جدید بهرهمند شدند ،پس از چند نسل به خدا پشت
اکثر افراد ،حتی وقتی از
کردند تا راههای خود را دنبال کنند .بهطور مثال ،خدا به انسانها امر فرموده بود که پراکنده
شوند و «زمین را ُپر سازند( ».پیدایش :۱۲۸؛ :۹ .)۱اما انسان چه کرد؟
کتابمقدس میفرماید:

تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود.

چون مردم از مشــرق کوچ میکردند ،در ســرزمین ِشنعار (در عراق امروزی) دشتی هموار
یافتند و در آنجا ساکن شدند .آنان به یکدیگر گفتند« :بیایید خشتها بزنیم و آنها را خوب
بپزیم».
ایشان را خشت بهجای سنگ و قیر بهجای مالط بود.

آسمان ساید ،و نامی برای
آنگاه گفتند« :بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر به ْ
تمامی زمین پراکنده شویم( ».پیدایش ۱۱۱:.)۴-
خود پیدا کنیم ،مبادا بر روی
ِ

بناکنندگان این شــهر میخواســتند مردم بهجای ســتایش نام عظیم خداوند ،آنان را بستایند.
ِ
حاکمیت روحیۀ غرور و گردنکشی قرار داشتند.
ایشان نیز همچون شیطان ،تحت

آسمان ساید» ،شبیه مردم مذهبی امروز بودند که
ایشان با اقدام به ساختن «برجی که سر به ْ
امیدوارند با تالشــهای خود به آســمان برســند .این مردم نیز همانند قائن ،مذهبی بودند ،اما
اعتنایی به روش خدا برای بخشش و عادلشمردگی نمیکردند .آنها به خدا و نقشۀ او اعتماد
نکردند.
خداوند خدا فرمود:
پس
ْ

ِ
سخن یکدیگر را درنیابند».
«اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مغشوش سازیم تا

به این شکل ،خداوند آنان را بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت؛ و این باعث توقف بنای
شهر شد .از این رو،آنجا را ِ
بابـل نامیدند ،زیرا در آنجا خداوند ِ
زبان همۀ جهانیان را مغشوش
تمامی زمین پراکنده کرد( .پیدایش ۱۱۷:.)۹-
ساخت .از آنجا ،خداوند ایشان را بر روی
ِ

ساختمانی ایشان را
خداوند به هر خاندان یا طایفهای ،زبانی متفاوت داد ،و با این کار ،طرح
ِ
متوقف ساخت .مردم چارهای نداشتند جز ترک ِ
بابل و ُپر ساختن زمین ،درست همانطور که
خدا فرمان داده بود.
این مردم ،بنای برج را به پایان نرساندند،

اما طرحهای خدا درست طبق برنامه پیش میرفت.
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خدا ابراهیم را فرامیخواند
از روزگار ِ
نوح پیامبر ،ده نســل گذشــته بود .شیطان تسلط زیادی بر قومها پیدا کرده بود ،یا
این طور به نظر میرسید.

مردم بهجای توکل به خدا ،به مذاهب خودشــان اعتماد داشــتند .برخی از قومها ،خورشید را
بهجای کسی که آن را ساخته بود ،میپرستیدند .دیگران در برابر ماه سجده میکردند.
حدود سال  ۱۹۲۵پیش از میالد بود.

در ســرزمینی در شــمالشرقی عربستان ،مردی ســالخورده به نام َابرام زندگی میکرد .بعدها
خدا نام او را به ابراهیم تغییر داد ،یعنی «پدرِ مردمانی بسیار».
ابراهيــم  ۷۵ســاله بــود .همســرش ســارا ۶۵ ،ســاله بــود و فرزندی نداشــت .والدیــن آنها و
همسایگانشان ،بتپرست بودند ،یعنی بهجای پرستش خالق ،مخلوقات را میپرستیدند.
خداوند به َابرام گفت،

ِ
ِ
خویشان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و به سرزمینی که به
سرزمین خویش و از نزد
«از
تو نشان خواهم داد ،برو.

«از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد؛ نام تو را بزرگ خواهم ساخت
و تــو برکــت خواهی بود .برکت خواهم داد به کســانی که تو را برکــت دهند ،و لعنت خواهم
کرد کســی را که تو را لعنت کند؛ و همۀ طوایف زمین بهواســطۀ تو برکت خواهند یافت».
(پیدایش :۱۲-۱.)۳

ِ
خاندان پدرش را ترک میکرد و به ســرزمینی
خدا میخواســت با ابراهیم عهدی ببندد .اگر او
ناآشنا میرفت ،آنگاه خدا دو کار بزرگ با او انجام میداد:
 خدا ،ابراهیم را پدر ملتی بزرگ میساخت.۱

 خدا از طریق این ملت جدید ،همۀ قومها را برکت میداد.۲

پیــروی میکرد ،پدر قومی میشــد کــه از آن ،انبیا،
اگــر ابراهیــم بــه خدا اعتماد کــرده ،از او
َ
کتابمقدس و نجاتدهندۀ جهان پدید میآمدند.

ابراهیم چه کرد؟

به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد ،اطاعت کرد و حاضر شد ب ه جایی رود که
بعدها به میراث مییافت؛ و هرچند نمیدانست کجا میرود ،روانه شد( .عبرانیان :۱۱.)۸

برای ابراهیم و همســرش ســاده نبود که بستگانشــان را ترک کنند و از مذهب خانوادگی خود
روی برگردانند .با این حال ،تصمیم گرفتند انتقادهای اجتماعشــان را تحمل کنند تا از خدای
یگانه و حقیقی پیروی نمایند.
اعتماد به خدا و اطاعت از او ،همیشه ساده نیست ،اما همیشه بهترین است.
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وفاکننده به عهد

ابراهیم و همســرش ســالخورده بودند و فرزندی نداشتند .اما خدا وعده داد بود که ابراهیم
را پدر ملتی بزرگ بسازد.

ابراهیم به وعدۀ «ناممکن» خدا چه واکنشی نشان داد؟

ِ
دوست خدا خوانده شد.
آورد و این برای او پارسایی شمرده شد ،و او
ابراهیم به خدا ایمان ْ
(یعقوب :۲ ۲۳و پیدایش :۱۵.)۶

تمامی نسل آدم ،گناهکار بود ،اما مانند نوح و هابیل ،قربانی گناه به خدا تقدیم
ابراهیم همانند
ِ
آورد ،خدا این را برای وی در آسمان،
ایمان
ش
های
وعده
و
خدا
به
ابراهیم
که
آنجایی
کرد .از
َ
ْ
گی جاودان بخشــید .سارا نیز به خدا اعتماد کرد و
پارســایی به حســاب آورد و به او هدیۀ زند ِ
پارسایی او را نیز اعالن نمود.
خدا
ِ
اما صبرکردن ،سخت است.

ِ
بارداری سارا امید
آنها پس از آن که ده ســال در ســرزمین فلسطین بهسر برده بودند و برای
داشتند و دعا میکردند ،تصمیم گرفتند به خدا «کمک کنند» تا به وعدهاش عمل کند و پسری
ِ
به ابراهیم ببخشد .سارا طبق یک رسم محلی ،کنیزِ
هاجر را به ابراهیم داد .او با
مصری خود،
َ
هاجر باردار شد و پسری زایید .نام او را اسماعیل گذاشتند.
هاجر همبستر شد و
َ
َ

حدود ۱۳سال بعد ،وقتی ابراهیم  ۹۹ساله و سارا  ۸۹ساله بود ،خدای قادرمطلق بار دیگر بر
آنها ظاهر شد .او به آنها گفت که پسری خواهند داشت و او را اسحاق خواهند نامید .همچنین
خداوند به ابراهیم فرمود:

«و امــا در خصــوص اســماعیل ،او را برکــت خواهــم داد  ...اما عهد خویش را با اســحاق
اســتوار خواهم ســاخت ،که ســارا او را ســال دیگر در همین وقت برای تو خواهد زاييد».
(پیدایش :۱۷۲۰.)۲۱-

یک سال بعد ،سارا ،اسحاق را که پسر وعده بود ،به دنیا آورد.

به تصویر نگاه کنید .آیا ابراهیم و همسرش را میبینید که در شب ،به آسمان نگاه میکنند؟

هاجر و اسماعیل بهجایی دور فرستاده شدند ،اما
آنها به وفاداری خدا فکر میکنند .بعدها،
َ
خدا با آنها نیز نیکو بود.

باری ،خدا با آن پسر بود و او بزرگ شد .او در صحرا سکونت اختیار کرد و تیراندازی ماهر
گشــت .او در صحرای فاران زندگی میکرد و مادرش زنی از ســرزمین مصر برایش گرفت.
(پیدایش :۲۱۲۰.)۲۱-

اسماعیل ،پدر قوم نیرومند عرب شد ،قومی که خدا به طریقهای مختلف برکتشان داده است.
اما اسحاق در خانه ماند تا از رمه و گلۀ پدرش مراقبت کند.
بعضی اوقات ،اسحاق به پدرش کمک میکرد تا برهای سالم انتخاب کرده ،آن را ذبح کند و بر
مذبح برای گناهانشان بسوزاند.

اما نه اســحاق و نه پدرش نمیتوانســتند تصور کنند خدا قرار اســت چه قربانیای از ایشــان
مطالبه کند.
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سختترین آزمایش

خدا برنامهریزیکرد تا از ابراهیم و پسرش استفادهکند و پیشگوییها و تصاویری از نقشهاش
را به دنیا ارائه دهد ،نقشهای برای نجات گناهکاران از گناه و مرگ .همچنین خدا مقرر فرمود
ِ
ایمان ابراهیم را بهسختی بیازماید؛ خدا از ابراهیم خواست کاری هولناک انجام دهد ،کاری که
تا وقتی آزمایش به پایان نمیرسید ،منطقی به نظر نمیآمد.

ِ
اطمینان محض داشت .ابراهیم خدا را میشناخت.
ابراهیم در این مرحله از زندگیاش به خدا
او میدانست که خدا نیکو و عادل است .با این حال ،آیا ابراهیم قادر بود به خدا اعتماد کرده،
از او اطاعت نماید ،حتی اگر کاری که خدا از او خواسته بود ،اشتباه به نظر میرسید؟

در اینجا روایت را مستقیم ًا از کتابمقدس میخوانیم:

ایامی چند پس از این وقایع ،خدا ابراهیم را آزموده،
بدو فرمود« ،ای ابراهیم!»
پاسخ داد« ،لبیک!»

گفت« :پسرت را که یگانه پسر توست و او را دوست میداری ،یعنی اسحاق را برگیر و به
قربانی
سرزمین موریا 11برو ،و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو خواهم گفت ،چون
ِ
تمامسوز تقدیم کن».

ِ
نوکــران خویش را با
پــس صبــح زود ،ابراهیــم برخاســته ،االغ خود را زین کــرد و دو تن از
قربانی تمامسوز شکست و به سوی جایی که خدا به او
پسرش اسحاق برگرفته ،هیزم برای
ِ
گفته بود ،روانه شد.

روز ســوم ،ابراهیم چشــمانش را برافراشــت و آنجا را از دور دید .آنگاه به نوکرانش گفت،
«شــما همیــن جــا نزد االغ بمانید تا من با پســر بدانجا برویم ،و پرســتش کرده ،نزد شــما
بازآییم».

ِ
هیزم قربانی تمامسوز را برگرفته ،بر پسر خویش اسحاق نهاد ،و آتش و چاقو را به
ابراهیم
دست خود گرفت ،و هر دو با هم میرفتند.

و اما اسحاق به پدرش ابراهیم گفت« ،پدر؟»

پاسخ داد« ،بله ،پسرم؟»

قربانی تمامسوز کجاست؟»
گفت« ،این از آتش و هیزم ،ولی برۀ
ِ

ابراهیم پاسخ داد« ،پسرم ،خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد».
پس هر دو با هم میرفتند( .پیدایش ۲۲۱:.)۸-
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پس ِر محکومشده

آیا شــنیدید ابراهیم پیش از آن که خود و پســرش از کوه قربانی باال بروند ،به خادمانش چه
گفت؟

«پرستش کرده ،نزد شما باز آییم».

اگــر قرار بود پســر ابراهیم ذبح شــده ،بدنش ســوزانده شــود ،چطــور میتوانســت بازگردد؟
کتابمقدس میفرماید،

ابراهیم چنین اندیشید که خدا قادر است حتی مردگان را زنده کند( .عبرانیان :۱۱.)۱۹

خدا وعده داده بود اســحاق را پدر ملت جدیدی بســازد (قرار بود نجاتدهندۀ موعود از آن
ملت بیاید) .خدا نمیتواند دروغ بگوید .همین برای ابراهیم کافی بود.
در این حین ،اســحاق به چه میاندیشــید؟ او میدانست که گناهکار و سزاوار است که بهخاطر
گناهانــش بمیــرد .همچنین میدانســت خدا جایگزینی برای این کار میپذیــرد .اما امروز آنها
داشــتند بدون بره یا قوچی به محل قربانی میرفتند! این منطقی نبود! پس اســحاق به پدرش
گفت:

قربانی تمامسوز کجاست؟»
«این از آتش و هیزم ،ولی برۀ
ِ

ابراهیم پاسخ داد« :پسرم ،خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد».

حال بیایید بقيۀ ماجرا را بخوانیم:

چون بهجایی که خدا به ابراهیم گفته بود رسیدند ،او در آنجا مذبحی بنا کرد و هیزم بر آن
چید ،و پسرش اسحاق را بسته ،او را بر مذبح ،روی هیزم گذاشت.
آنگاه دست دراز کرد و چاقو را گرفت تا پسر خود را ذبح کند.

اما فرشتۀ خداوند از آسمان وی را ندا در داد« ،ابراهیم! ابراهیم!»
پاسخ داد« :لبیک!»

فرشته گفت« :دست بر پسر دراز مکن و کاری با او نداشته باش! اکنون میدانم که از خدا
میترسی ،زیرا پسرت ،آری یگانه پسرت را ،از من دریغ نداشتی( ».پیدایش ۲۲۹:.)۱۲-

قربانی مورد نیاز چه شد؟
ابراهیم و پسرش شادمان شدند! اما
ِ

ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوتهای گرفتار شده
بود( .پیدایش :۲۲.)۱۳

پسر ابراهیم از جریمۀ مرگ رهایی یافت.

خدا ،جایگزینی تدارک دیده بود!
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تصویرها و نبوتها

خدا چطور پســرِ محکوم به مرگ ابراهیم را نجات داد؟ او حیوانی بیعیب و بیگناه را مهیا
ساخت تا بهجای او بمیرد.

ابراهیم سر بلند کرد و پشت سرش قوچی را دید که با شاخهایش در بوتهای گرفتار شده
قربانی تمامسوز تقدیم کرد.
بود .ابراهیم رفته ،قوچ را گرفت و آن را بهجای پسرش ،چون
ِ
(پیدایش :۲۲.)۱۳

همۀ این وقايع ،نقشۀ خدا برای فرستادن نجاتدهندهای مقدس به زمین را به تصویر میکشند
ِ
ِ
ِ
که می ِ
ملت جهان
قانون گناه و مرگ را پرداخت کرده ،گناهکاران را از هر
مطالبات
بایســت
رهایی بخشد.

پس ابراهیم آن مکان را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید .و تا امروز نیز گفته میشــود،
«بر کو ِه خداوند ،فراهم خواهد شد( ».پیدایش :۲۲.)۱۴

چرا ابراهیم نام آن کوه را بهجای «خداوند فراهم کرده است» ،گذاشت «خداوند فراهم خواهد
کرد»؟ مگر نه آن که خدا یک جایگزین فراهم کرده بود؟ ابراهیم نبی با نامیدن آن کوه بهعنوان
ِ
قربانی با

خود خدا ،يک
«خداوند فراهم خواهد کرد» ،روزی را پیشگویی نمود که بر همان کوه،
ِ
خونی گرانبها را فراهم خواهد کرد که خدا آن را بهعنوان پرداخت کامل بدهی گناه جهان خواهد
پذیرفت ،تا هرکس که به آن قربانی ایمان بیاورد ،هالک نگردد ،بلکه حیات جاودان یابد.

ِ
خود نجاتدهندۀ موعود
ابراهیم نبی قوچ را بر مذبح نهاد،
حدود  ۱۹۰۰ســال پس از آن که
ِ
به این رویداد تاریخی نگریسته و خواهد گفت:

«پدر شما ابراهیم شادی میکردکه روز مرا ببیند؛ وآن را دید و شادمان شد( ».یوحنا :۸.)۵۶

سوختنی آینده را
قربانی
در همان حال که از قوچ ،دودی به آسمان بلند میشد ،خدا به ابراهیم
ِ
ِ
که قرار بود بر قُ لۀ همین کوه قربانی شود ،برای لحظهای نمايان کرد.

ِ
ســؤال پسرش که «بره کجاســت؟» ،معنایی عمیقتر یافت« .پسرم،
ناگهان ،پاســخ ابراهیم به
خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد( ».پیدایش :۲۲.)۸
خدا برای ابراهیم و پسرش هنوز برهای فراهم نکرده بود .او یک قوچ فراهم کرده بود.

«بره» کجا بود؟

خدا خودش در زمان مناسب ،پاسخ را مهيا خواهد نمود.
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خدایی وفادار و قدوس

آیا آن دو وعدۀ بزرگی را که خدا به ابراهیم داد ،به یاد دارید؟ نخست خدا گفته بود:

«از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد( ».پیدایش :۱۲.)۲

خــدا بــه وعدۀ خود وفا کرد .ابراهیم ،اســحاق را آورد ،اســحاق یعقــوب را ،و یعقوب صاحب
دوازده پســر شــد که خانوادههایشــان ،دوازده قبیلۀ اسراییل را تشــکیل دادند .خدا همچنین
فرمود:

«همۀ طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت( ».پیدایش :۱۲.)۳

خدا این بخش از وعدهاش را نیز به انجام خواهد رســاند .او از طریق عمل کردن با این ملت
خاص که اکثر اوقات ،طغیانگر بودند ،میخواســت خود را به تمام مردم جهان بشناســاند و
نشان دهد که گناهکاران چگونه میتوانند نزد او بیایند .هرگاه خدا از این قوم حفاظتمیکرد،
ِ
دادن من و شــما محافظت مینمود ،زیرا از طریق این ملت
در واقع از طرح خود برای برکت
بود که انبیا و کتب مقدس و نجاتدهندۀ موعود میبایست پدید بیایند.
نقشۀ پنهان خدا پیش میرفت.

حدود  ۱۵۰۰ســال پیش از میالد ،خدا موســی را که از نســل ابراهیم بود ،فراخواند تا نبی او
ِ
نخســت کتابمقدس را نوشت .همچنین خدا موسی را بهکار برد تا
شــود .موســی ،پنج کتاب
سه میلیون نفر از نسل ابراهیم را رهبری کند تا از چهار قرن بردگی رهایی یابند .خدا خودش
طی روز سایه ایجاد میکرد و
آنان را از میان صحرای سوزان هدایت کرد ،با ستونی از ابر که ِ
ِ
دست زورآورش ،از میان دریای سرخ
ستونی از آتش که در شب روشنایی میبخشید .خدا با
راه گریزی برایشــان گشــود ،به آنها از آســمان نان بخشید و از صخره آب عطا فرمود و آنها را
به کوه سینا آورد.

قومش فرمود:
آنجا ،در پای کوه سینا ،خدا به َ

امتی مقدس خواهید بود( ».خروج :۱۹.)۶
«شما برای من مملکتی از کاهنان ،و ّ

ِ
متمایز از اقوام پیرامونشان.
خدا میخواست این قوم ،مقدس باشند ،یعنی جداشده برای او و
امــا ایــن مردم معنای مقدس بودن را درک نمیکردند .آنها خود را گناهکارانی درمانده تلقی
آورند .خدا برای آن که
نمیکردند .فکر میکردند که به نحوی ،میتوانند لطف خدا را به دست َ
به آنها درســی دربارۀ خشــم ســوزانندهاش برضد گناه بدهد ،با جلوهای از لرزش زمین و آتش
سوزان و آواز کرِ نا نزول نمود.

کوه سینا را دود فراگرفته بود ،زیرا خداوند در آتش بر آن نازل شده بودِ .
دود آن همچون
ِ
تمامی کوه به شدت میلرزید .چون آواز کرِ نا بس بلندتر و بلندتر
دود کوره باال میرفت ،و
ِ
میشد ،موسی سخن میگفت و خدا به صدا او را پاسخ میداد( .خروج :۱۹-۱۸.)۱۹

خدا به آدم یک فرمان داده بود.

اما قصد داشت به این قوم جدید ،ده فرمان بدهد.
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«ده فرمان»

بیشــتر افراد این قوم فکر میکردند بهقدر کافی خوب هســتند که قوم خدا باشند .بنابراین،
خدا به آنها «ده فرمان» را داد ،نخست در صدای رعد از کوه سینا ،و سپس بر دو ِ
لوح سنگی.
بیایید «ده فرمان» را بخوانیم (در سمت چپ ،بهاختصار و برگرفته از خروج .)۲۰

خدا به موسی فرمود که ایشان می ِ
بایست از تمام این ده حکم بهطور کامل اطاعت کنند.

ِ
کلمات این شریعت را تصدیق ندارد( ».تثنیه :۲۷.)۲۶
«ملعون باد آن که

ِ
شــنیدن این ده فرمان ،چه احساســی داشتند؟ آیا فکر میکنید آنها
فکر میکنید مردم پس از
هنوز بر این باور بودند که بهقدر کافی خوب هســتند؟ شــما چطور؟ آیا فکر میکنید بهاندازۀ
ِ
کامل خدا زندگی کنید؟
پادشاهی
کافی خوب هستید تا در
ِ

ِ
خدایان دیگر جز من مباشد ».آیا همواره خدا را در جایگا ِه
دوباره فرمان اول را بخوانید« :تو را
اول قرار دادهاید؟ اگر نه ،در نگاه داشتن این فرمان شکست خوردهاید .شمارۀ پنج را بخوانید.
«پدر و مادر خود را گرامی دار ».حتی اگر نسبت به پدر یا مادرِ خود نافرمانی کرده باشید ،از
نظر خداگناهکارید .حال به فرمان هشتم نگاهکنید« .دزدی مکن» .اگر حتی چیزی را که متعلق
به شــما نیســت ،برداشــته یا در امتحانی تقلب کرده باشــید ،این قانون را شکستهاید .آیا تا به
حال دروغی گفتهاید؟ در این صورت ،از فرمان نهم اطاعت نکردهاید .فرمان آخر میگوید حتی
تمایل به تصاحب آنچه متعلق به دیگری است ،اشتباه است .خدا گناه را در قلب ما میبیند.

ِ
نابودی رابطۀ آدم و حوا با خدا شــد؟ تنهــا یک گناه .معیارِ
ِ
کامل خدا
چــه تعــداد گناه موجب
تغییری نکرده است.

ِ
شکســتن تمام
زیرا اگر کســی تمام شــریعت را نگاه دارد اما در یک مورد بلغزد ،مجرم به
شریعت است( ».یعقوب :۲.)۱۰

خدا قدوس اســت و نمیتواند گناه را نادیده بگیرد .آیا دوســت دارید با جســد خوکی در حال
فاسد شدن ،در یک اتاق بمانید؟ گنا ِه ما نیز برای خدا به همین شکل است .درست همانطور
که با پاشیدن عطر روی جسدی بدبو ،نمیتوان اتاق را پاکیزه ساخت ،هیچ مقدار از تالشهای
ِ
کثافات چهرۀ
مذهبــی نیــز نمیتواننــد قلب ما را پاک ســازند .قانون خــدا مانند آینهای کــه
گناهکار را نشان میدهد ،گنا ِه قلب را نمایان میسازد.

ِ
کردن صورت نیســت ،ده فرمان نیز نمیتواند قلب را
درســت همانطور که آینه قادر به تمیز
پاک نماید.

ِ
فرمان اول« :تو را
خدایان
دیگر جز من مباشد».

فرمان ششم« :قتل مکن».

ِ
فرمان دوم« :هیچ
تمثال
تراشیدهای برای خود
مساز ،زیرا من َی ْه ِوه خدای
تو هستم».

فرمان هفتم« :زنا مکن».
فرمان هشتم« :دزدی
مکن».

فرمان سوم« :نام َی ْه ِوه
خدایت را به ناشایستگی
مبر».

فرمان نهم« :بر همنوع
خود شهادت دروغ مده.
فرمان دهم« :به خانۀ
همسایهات طمع مورز .به
زن همسایهات یا هيچ ِ
چیز
ِ
دیگر او ،طمع مدار».

فرمان چهارم« :روز َش ّبات
را به یاد داشته باش و آن
را مقدس شمار».
فرمان پنجم« :پدر و مادر
خود را گرامی دار».

ِ
آوردن اعمال شــریعت ،در نظر خدا پارسا شمرده نمیشود ،بلکه
زیرا هیچ بشــری با بهجا
شریعت ،گناه را به ما میشناسا َند( .رومیان :۳.)۲۰

مهم نیست در نظر خودمان چقدر خوب باشیم ،چون برای زندگی با خدا در آسمان ،بهاندازۀ
کافی خوب نیستیم.
ما به یک نجاتدهنده نیاز داریم.
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تصویرهایی دیگر

ِ
ملت جدید ،معیاری شفاف از نیکی و بدی ارائه نمود .این چیزِ خوبی بود.
«ده فرمان» به آن
ِ
شــریعت خدا خبرهای بدی هم بههمراه داشــت .شــریعت به انســانها نشان میداد که در
اما
مشکل بزرگی قرار دارند .انسانها بهخاطر گناهانشان باید همگی بمیرند و از خدا جدا بمانند.

خبر خوب این بود که خدا هنوز خون ریختهشدۀ برهها ،گاوهای نر ،بزها و کبوتران را بهعنوان
پوشانندۀ گناهانشان قبول میکرد.

ِ
فرمان» خود را اعالم میکرد ،به موســی
بنابراین ،در همان روزی که خدا با صدای رعد« ،ده
فرمود:

«مذبحی برایم بساز  ...و بر آن قربانیهای تمامسوزِ خویش تقدیم کن( ».خروج :۲۰.)۲۴

آیا موسی را میبینید که دستش را بر سر بره گذاشته؟ آیا مردم را میبینید که دستانشان را
به سمت بره دراز کردهاند؟ از آنجا که آنها خدا و روش بخشایش او را باور دارند ،گناهانشان
ِ
خون ریختهشده ،گناهان قوم را
مذبح قربانی میشود.
بر برۀ بیگناه قرار میگیرد .سپس بره بر
ْ
میپوشا َند .سپس بدن حیوان ،سوخته و خاکستر میشود .خاکسترها به مردم کاری را نشان
میداد که خدا با گناهانشان انجام میداد .ایشان بخشیدهشدند!

امــا این روش ،یعنی تقدیم خون حیوانات به منظور بخشــایش گناهــان ،فقط تصویری بود از
آنچه خدا واقع ًا مطالبه میکرد.

ِ
ِ
ِ
واقعی آنها .از همین رو ،هرگز
صورت
نیکوی آینده اســت ،نه
چیزهای
شــریعت فقط ســایۀ
ِ
ْ
نمیتواند با قربانیهایی که ســال به ســال پیوســته تکرار میشــود ،آنان را که برای عبادت
نزدیــک میآیند ،کامل ســازدَ .
تقدیم آنها متوقف نمیشــد؟ زیــرا در آن صورت،
وگرنه آیا
ِ
ِ
گناهان خود
عبادتکنندگان یک بار برای همیشــه پاک میشــدند و از آن پس دیگر برای
احساس تقصیر نمیکردند.

ِ
برعکس آن اتفاق افتاد .آن قربانیها هر سال یادآورِ گناهانند ،چرا که ممکن نیست
اما درست
خون گاوها و ُبزها گناهان را از میان بردارد( .عبرانیان ۱۰۱:.)۴-

ِ
شباهت خدا خلق نشده بودند.
حیوانات به

ِ
ماشــین
ارزش یک بره ،با ارزش یک انســان برابر نیســت .همانطور که شــما نمیتوانید یک
ِ
ماشین واقعی ارائه
اسباببازی را بردارید و به بنگاه ماشین بروید و آن را بهعنوان بهای یک
ِ
قانون گناه و مرگ را بپردازد.
کنید ،خون بره نیز نمیتواند قیمت باالی مورد نیاز برای

قربانی بهتری مورد نیاز بود.
ِ

گناهکاران تصویری از
بدهی گناه جهان را بپردازد ،اما به
قربانی حیوانات نمیتوانست
گرچه
ِ
ِ
ْ
کسی ارائه میکرد که میتوانست این کار را انجام دهد.
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نبوتهایی دیگر

وقتــی ظهــور نجاتدهنــده بیــش از پیــش نزدیــک میشــد ،خداوند بــه انبیایــش فرمود تا
پیشــگوییهای 12بیشتری دربارۀ این مســیح و پادشاه موعود بنویسند .در اینجا چند نمونه از
این وعدههای قدیمی را میخوانیم:

اینــک باکــره آبســتن شــده پســری خواهــد زاد( ...اشــعیای
نبی :۷.)۱۴

یت َل ِحم ...از تو کسی برای من بیرون خواهد
«اما تو ،ای ِب ْ 
آمــد که بر اســراییل فرمانروایی خواهد کــرد؛ طلوع او از
قدیم و از ایام ازل بوده است( ».میکاه نبی :۵.)۲

زیرا که برای ما کودکی زاده و پســری به ما بخشــیده شــد...
«ســروَ رِ صلح»
او «مشــاورِ شــگفتانگیز» و «خدای قدير» و َ
خوانده خواهد شد( .اشعیای نبی :۹.)۶
ِ
چشمان
هان خدای شما میآید ...تا شما را نجات دهد .آنگاه
نابینایان گشوده خواهد شد ،و گوشهای ناشنوایان بازخواهد
ِ
زبان ُگنگ شــادمانه خواهد ســرایيد( ...اشعیای
گشــت ...و
نبی :۳۵-۴.)۶
ب َرند( ...اشــعیای
(او) همچــون بــرهای (بود) که برای ذبح می َ
نبی :۵۳.)۷

«دســتها و پاهایــم را ســوراخ کردهانــد» (داوود نبــی،
مزمور :۲۲.)۱۶

نجاتدهندۀ موعود ،در حال ظهور بود!

اما ِکی؟ و قرار بود چه کسی باشد؟

این پیشگوییها چگونه میبایست بهانجام برسند؟
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ماجرای پادشاه ادامه مییابد
از نخستین بخش کتاب پادشاه چقدر لذت بردید؟

از عهدقدیم چه آموختید؟

ِ
معنای توافق یا پیمان اســت .مدتها پیش از آن که خدا کتاب «عهدجدید» را
«عهد» به
بدهد ،فرمود:

«اینک روزهایی فرامیرسد که من ...عهدی تازه خواهم بست( ».ارمیا :۳۱.)۳۱

ِ
ِ
ِ
دوســیت خود و گناهکار
عهد
خدا در
نخســت خود با قومش ،به آنها قوانین بســیاری داد تا قُ
ِ
بودن ایشــان را به آنها نشــان دهد .همچنین به آنها تصاویر و پیشــگوییهای بسیاری دربارۀ
ِ
«عهدقدیم» پیشــگویی کردند که :مســیح و پادشــاه
نجاتدهندۀ موعود داد .انبیاء در کتاب
ِ
«عهدجدید» میخوانیم که این مســیح و پادشــاه موعود آمده
موعود خواهد آمد .اما در کتاب
است.

ِ
عهــد جدید شــامل «انجیل » اســت .انجیل یعنی «خبــر خوش» .انجیل با این کلمات شــروع
میشود:

کتاب تاریخچۀ عیسای مسیح ،پسر داوود ،پسر ابراهیم :ابراهیم ،اسحاق را آورد ،اسحاق،
یعقوب را( ...متی :۱ ۱و .)۲

کتابمقدس ،نام به نام زنجیرۀ ُ
ناگ َسستهای از نسلها را از ابراهیم تا عیسی ثبت کرده است.
ِ
ِ
دادن همۀ قومها
فرستادن نجاتدهندهای از نسل ابراهیم ،به وعدۀ خود َمبنی بر برکت
خدا با
وفا نمود.

کتاب «عهدجدید» ،شامل چهار انجیل است .چرا چهار تا؟ چرا فقط یکی نه؟ در «عهدقدیم»
خدا به موسی فرمود:

گواهی سه شاهد ،هر سخنی ثابت خواهد شد( ».تثنیه :۱۹.)۱۵
گواهی دو یا
«به
ِ
ِ

ِ
نوشتن
خدا به منظور تأیید ماجراها و پیام خود ،نه فقط دو یا سه نفر ،بلکه چهار نفر را برای
ِ
یوحنا
چهــار گــزارش مجزا دربارۀ زندگی
مســیح موعــود برگزید .نام آنها َمتیَ ،مرقــس ،لوقا و َ
است .آنها مانند چهار گزارشگرِ خبری که یک واقعه را پوشش میدهند ،هر یک همان ماجرا
را بازگو کردهاند ،اما از چهار دیدگاه مختلف.

ِ
اتفاقات
«عهدجدید» در مجموع شامل  ۲۷کتاب است .کتاب اعمال رسوالن نوشتۀ لوقا،
ِ
ال قاتل مسیحیان
پس از ِاتمام رسالت
مسیح موعود را روایت میکند .خدا به پولس (که قب ً
ناتنی عیســی) ،و پطرس و یوحنا (که ماهیگیر بودند) الهام
بود) ،یعقوب و یهودا (برادران
ِ
مابقی «عهدجدید» را بنویســند .هر کتاب نکات بیشــتری را دربارۀ پادشــاه و
بخشــید تا
ِ
نقشهاش برای تمامی کسانی که او را دوست میدارند ،آشکار میکند.

حال بپردازیم به بقیۀ ماجرای او.
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ماجرای مریم

اکنون زمان فرارسیده بود .پس از هزاران سال آمادهسازی ،خدا میرفت تا نجاتدهنده و
ِ
مسیح موعود و پادشاه را به جهان بفرستد.
اما قرار بود او چه کسی باشد؟ و چطور میبایست بیاید؟

ِ
ِ
جبراییل فرشــته از جانب خدا به شــهری در جلیل
زمان هیرودیس ،پادشــاه یهودیه ...
در
ِ
فرســتاده شــد که ناصره نام داشت ،تا نزد باکرهای مریم نام برود .مریم نامزد مردی بود،
یوسف نام ،از خا ْن ِ
دان داوود.

شــامل ِ
ِ
حال تو شــده است .اینک آبستن
فرشــته وی را گفت« :ای مریم مترس! لطف خدا
ِ
شده ،پسری خواهی زایید و نامش را عیسی خواهی نهاد .او بزرگ خواهد بود و پسرِ
خدای
ِ
پادشــاهی پدرش داوود را به او عطا خواهد
تخت
خداوند خدا
متعال خوانده خواهد شــد.
ِ
ْ
پادشاهی او را هرگز زوالی نخواهد بود».
فرمود .او ...سلطنت خواهد کرد و
ِ
مریم از فرشته پرسید« :این چگونه ممکن است ،زیرا من با مردی نبودهام؟»

فرشته پاسخ داد« :روحالقدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکند.
ِ
مولود م ّقس ،پسرِ خدا خوانده خواهد شد( ».لوقا :۱۲۶ ،۵۳۰ ،۲۷-.)۳۵-
از این رو ،آن

چرا جبراییل ،عیسی را «پسر خدا» نامید؟

ِ
صاحب پســری شــد .اما معنای
بعضی فکر میکنند منظور اینســت که خدا زنی اختیار کرد و
آن این نیست .اگر شما از قارۀ آفریقا باشید ،ممکن است برخی شما را «پسر آفریقا» بنامند.
آیا منظور این اســت که آفریقا ازدواج کرده و صاحب پســری شده؟ نه! این یعنی اینکه شما از
آفریقا آمدهاید.
ِ
مســیح موعود« ،پســر خدا» نامیده میشــود ،چون از جانب خدا آمد .او وارد خانوادۀ آدم شد
ِ
کــه در اثــر گناه ،ویران شــده بود ،اما در اصل ،از آن نبــود .او خود «کالم خدا» ،مظهر خدا و
«پسرِ » اوست.

در آغــاز کالم بــود و کالم بــا خدا بــود و کالم ،خدا بود؛ همان در آغاز با خدا بود .همه چیز
ِ
ِ
میان ما
بدون او پدیدار نگشت ...و کالم ،انسان شد و در
بهواسطۀ او پدید آمد ،هیچ چیز
ِ
جالل او نگریســتیم ،جاللی شایستۀ آن پسرِ یگانه که از جانب پدر آمد،
مســکن ُگزید .ما بر
پر از فیض و راستی( .یوحنا ۱۱: ۳-و .)۱۴

آیــا وعــدۀ خــدا را در روزی که آدم میوۀ ممنوعه را خورد ،به یاد میآورید؟ خدا اعالم فرموده
بود که از «نسل زن»َ ،سرِ مار را خواهد کوبید.
ِ
فرزند موعود اکنون در َر ِح ِم یک دخترِ باکره بود.
آن

آینده نشان خواهد داد که او چگونه سرِ مار را میکوبد.
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ماجرای یوسف
مریم در عقد یوســف بود که در شــهر کوچک ناصره به نجاری اشــتغال داشــت ،شــهری در
رح ّد ِ
ات شمالی فلسطین.
َس َ

ِ
داوود پادشــاه ،و از طریق او ،به ابراهیم
مریم و یوســف هر دو یهودی بودند که تبارشــان به
میرســید .یوسف میتوانســت شاهزادهای باشد ،اما کشورش تحت اشغال روم بود .سربازان
رومی در خیابانها گشــت میزدند .یهودیانی که مظنون به خیانت بودند ،دســتگیر و مصلوب
میشدند .خراجگیران ،مردم را میچاپیدند .زندگی تلخ بود.

ِ
درآورد .او سخت کار
همسری خود
اما یوسف هیجانزده بود .قرار بود او بهزودی مریم را به
َ
میکرد تا جایی را فراهم کند که پس از جشــن عروســی ،بتوانند با یکدیگر در آن زندگی کنند.
سپس یک روز خبرِ تکاندهندهای شنید :مریم باردار بود.
فکر میکنید به یوســف چه احساســی دســت داد؟ ظاهر قضیه این بود که مریم به او خیانت
کرده است.

یوســف دلشکســته بــود ،اما میخواســت کارِ درســت را انجــام دهد .پــس تصمیم گرفت
نامزدیاش را بیسر و صدا به هم بزند ،زیرا نمیخواست مریم را رسوا سازد.

اما چون این تصمیم را گرفت ،به ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر او ظاهر شد،

گرفتن زن خویش مریم مترس ،زیرا آنچه در ِ
ِ
بطن وی
و گفت« :ای یوسف ،پسر داوود ،از
قرار گرفته ،از روحالقدس است.

او پســری بــه دنیــا خواهــد آورد و تــو او را عیســی خواهــی نامید؛ زیــرا او قوم خــود را از
گناهانشان نجات خواهد بخشيد.

این همه رخ خواهد داد تا آنچه خداوند به زبان نبی گفته بود ،به حقیقت پیوندد که« :باکره
آبستن شده ،پسری به دنیا خواهد آورد و او را ِع ّمانوئیل خواهند نامید که به معنی خدا با
ما است( ».متی :۱۲۰.)۲۳-

ِ
اندو ِه یوســف به شــادی تبدیل شد« .چه افتخاری! مریم قرار بود مادرِ
مسیح موعود باشد! و
او ،یعنی یوسف ،قرار بود محافظ قانونی آن کودک باشد!
ِ
مقدس ،مادری انسانی داشته باشد ،اما نه پدری انسانی .قرار بود نام
قرار بود
مسیح موعود و ّ
او عیسی باشد ،یعنی «خداوند نجات میدهد» ،یا بهطور خالصه« ،نجاتدهنده».

چون یوسف از خواب بیدار شد ،آنچه فرشتۀ خداوند به او فرمان داده بود ،انجام داد و زن
خود را گرفت .اما با او همبستر نشد تا او پسر خود را به دنیا آورد؛ و یوسف او را عیسی
نامید( .متی :۱۲۴.)۲۵-

دست خدا در همۀ این امور در کار بود.
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ورود پادشاه به جهان

ِ
مسیح موعود یا همان پادشاه،
هفتصد ســال پیش از آن ،میکا ِه نبی پیشــگویی کرده بود که
یت َل ِحم به دنیا خواهد آمد ،یعنی زادگاه قدیمی داوود پادشاه.
در ِب ْ 

اما مشکلی وجود داشت .مریم و یوسف در ناصره زندگی میکردند ،که در شمال فلسطین قرار
یت َل ِحم دور بودِ .
کتبمقدس چطور باید تحقق مییافت؟
داشت و سه روز راه از ِب ْ 
خدا همه چیز را تحت کنترل خود داشت.

ِ
زمان ِ
ِ
آگوســتوس قیصر ،امپراتورِ روم ،فرمانی صادر کرد
زایمان مریم نزدیک شــد،
وقتی
ِ
که همۀ ســاکنان امپراتوری باید بیدرنگ ،برای نامنویســی و پرداخت مالیات ،عازم شهرِ
اجداد خود شــوند .پس یوســف و مریم کــه ِ
یت َل ِحم
راهی ِب ْ 
زایمانش نزدیک بود ،از ناصــره
ِ
شدند.

زای ِ
هنگامی که آنجا بودند ،وقت ِ
فرزندش را که پســر بود،
مان مریم فرا رســید و نخســتین
َ
به دنیا آورد.

او را در قنداقــی پیچیــد و در آخــوری خوابانیــد ،زیــرا در مهمانســرا جایی برایشــان نبود.
(لوقا ۲۶:.)۷-

یت َل ِحم ،که به ِ
علت نامنویسی برای مالیاتُ ،پر از مسافران خسته بود ،آن فرزندی که
آنجا در ِب ْ 
می ِ
ِ
«نسل زن» به دنیا بیاید ،زاده شد .انجیل با دقت این واقعه را گزارش میدهد:
بایست از

فرزندش را که پسر بود به دنیا آورد( .لوقا ۲۶:.)۷-
نخستین
َ

از َس ِ
ازلی خدا بود .همان
ــمت مادری ،این نوزاد ،پســر مریم بود ،اما از طرف پدری ،او پســر ِ
ِ
آتشــین سینا را اکنون
«کالم» که خدا بهواســطۀ آن جهان را آفرید ،و همان صدای َرعد از کو ِه
میشد در گریۀ ِ
آرام آن نوزاد شنید.

آمد؟
او کجا به دنیا َ

نه در قصر پادشاه ،نه در بیمارستان ،و نه حتی در مسافرخانۀ بین راه .پادشاه آسمان در جایی
به دنیا آمد که در آن برهها به دنیا میآیند  -در اصطبل؛ و تخت او آخور بود.
تمامی اینها ،بخشی از نقشۀ خدا بود.

زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هرچند دولتمند بود ،بهخاطر شما فقیر شد
تا شما در نتیجۀ فقرِ او دولتمند شوید( .دوم قرنتیان :۸.)۹

ِ
اما آیا خدا نمیتوانست به افتخارِ
ورود پسرش ،جشنی ترتیب بدهد؟

او این کار را کرد.
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داستان شبانان
ِ
ِ
مسیح موعود به زمین را اعالن نمود؟ به امپراتور؟ به افراد
آمدن
خدا ابتدا به چه کسانی خبر
ثروتمند و مشهور؟ به رهبران مذهبی؟

نه!

نخســتین کســانی که این خبرِ هیجانانگیز را دریافت کردند ،شــبانانی فقیر بودند ،مردانی که
برهها را برای قربانی بر مذبح در معبد اورشلیم ،پرورش میدادند.

«در آن نواحــی ،شــبانانی بودنــد کــه در صحرا به ســر میبردند و شــبهنگام از گلۀ خود
ِ
جالل خداوند بر گردشان
پاسداری میکردند .ناگاه فرشتۀ خداوند بر آنان ظاهر شد ،و نور
تابید .شبانان سخت وحشت کردند.

اما فرشــته به آنان گفت« :مترســید ،زیرا بشارتی برایتان دارم ،خبری بس شادیبخش که
تمامی قوم اســت .امروز در شــهر داوود ،نجاتدهندهای برای شــما به دنیا آمد .او
برای
ِ
13
خداوند مســیح اســت .نشــانه برای شما این اســت که نوزادی را در قنداقی پیچیده و در
ْ
آخوری خوابیده خواهید یافت».
ِ
لشــکریان آســمان ظاهر شــدند که همراه آن فرشــته در ستایش خدا
ناگاه گروهی عظیم از
میگفتنــد« :جــال بر خدا در َع ِ
رش برین ،و صلح و ســامت بر مردمانی که بر زمین مورد
لطف اویند!»

و چــون فرشــتگان از نزد ایشــان به آســمان رفتند ،شــبانان به یکدیگر گفتنــد« :بیایید به
خداوند ما را از آن آگاه کرده است ،ببینیم».
یت َل ِحم برویم و آنچه را روی داده و
ِب ْ 
ْ

ِ
نوزاد خفته در آخور را یافتند.
پس بهشتاب رفتند و مریم و یوسف و

چون نوزاد را دیدند ،سخنی را که دربارۀ او به ایشان گفته شده بود ،پخش کردند .و هر که
میشنید ،از سخن شبانان در شگفت میشد( .لوقا ۲۸:.)۱۸-

شبانان چه ماجرای حیرتانگیزی برای گفتن داشتند!

نجاتدهنده متولد شــده اســت! ما او را دیدیم! او را لمس کردیم! فرشــته به ما گفت که او
خداوند مســیح است! لشــکری از فرشتگان ،آسمان را پر کرده بودند! شب ،مانند روز روشن
ْ
ِ
مسیح موعود آمده است! او اینجاست! او اینجاست!
بود!

برخی از مردم ،حرف شبانان را باور کردند ،اما اکثر ًا باور نکردند .اما چه باور میکردند و چه
نمیکردند ،پادشــاهی که تولدش تاریخ جهان را به دو بخش تقســیم میکرد 14،به نسل بشری
پیوسته بود.

ِ
زمان ختنۀ نوزاد فرارسید ،او را عیسی نام نهادند .این همان نامی بود
در روز هشتم ،چون
ِ
گرفتن او در َر ِحم مریم ،بر وی نهاده بود( .لوقا :۲.)۲۱
که فرشته ،پیش از قرار
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ماجرای مجوسیان

پس از تولد عیســی در آن آخور ،یوســف ترتیبی داد تا مکانی مناسب برای خانوادۀ کوچکش
فراهم آید.

مجوسی هیجانزده (یعنی مردان حکیمی که ستارگان را بررسی میکردند)،
یک روز ،چند ُمغ یا
ِ
بــه اورشــلیم رســیدند .این مــردان با دنبال کردن ســتارهای خاص از مکانــی دور در مملکت
پارس ،به جستجوی این پادشاه مولود ،آمده بودند.
این مردان حکیم ،یک سؤال و یک هدف داشتند:

«کجاســت آن مولود که پادشــاه یهود اســت؟ زیرا ســتارۀ او را در مشــرق دیدهایم و برای
ِ
پرستش او آمدهایم».

ِ
تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند.
هیرودیس پادشاه رسید ،او و
چون این خبر به گوش
ِ
پس او همۀ سران کاهنان و علمای ِ
«مسیح کجا باید
دین قوم را فراخواند و از آنها پرسید:
ْ
زاده شود؟»
یت َل ِح ِم یهودیه ،زیرا نبی در این باره چنین نوشته است»...
پاسخ دادند« :در ِب ْ 

پــس هیرودیــس ُمغان را در نهان نزد خود فراخواند  ...و بدیشــان گفت« :بروید و دربارۀ آن
کودک بهدقت تحقیق کنید .چون او را یافتید ،مرا آگاه سازید تا من نیز آمده ،سجدهاش کنم».

ایشــان پس از شــنیدن سخنان پادشــاه ،روانه شدند .و هان ،ســتارهای که در مشرق دیده
بودند ،پیشاپیش آنها میرفت تا سرانجام بر فراز مکانی که کودک بود ،بازایستاد.
ایشان با دیدن ستاره ،بینهایت شاد شدند.

چــون بــه خانه درآمدند و کودک را با مادرش مریم دیدند ،روی بر زمین نهاده ،آن کودک
ندر و ُمر
را پرستش نمودند .سپس صندوقچههای خود را گشودند و هدیههایی از طال و کُ ُ
به وی پیشکش کردند.

و چون در خواب هشــدار یافتند که نزد هیرودیس بازنگردند ،از راهی دیگر رهســپارِ دیار
خود شدند.

پس از رفتن ُمغان ،فرشــتۀ خداوند در خواب بر یوســف ظاهر شد و گفت« :برخیز ،کودک
و مــادرش را برگیــر و بــه مصر ُ
بگریز و در آنجا بمان تــا به تو خبر دهم ،زیرا هیرودیس در
جستجوی کودک است تا او را ِبکشد( ».متی ۲۱:.)۱۳-

ِ
مردم اورشــلیم او را نادیــده گرفتند .اما
هیرودیــس کوشــید تــا آن کودک را به قتل برســاند.
ِ
یافتن او طی کرده بودند ،او را پرستش نموده ،هدایای خود را به او
پی
ُمغان ،که صحرا را در ِ
پیشــکش کردند؛ هدایایی در خورِ پادشــاه :طال ،کندر و ُمرِ گرانبها برای تدهین مرده .چرا ُمر
برای تدهین؟
آیا این مردان حکیم میدانستند که عیسی به دنیا آمده بود تا بمیرد؟
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ِ
کودک بیعیب
آن

یوســف پس از هشــدارِ فرشــته ،مریم و عیســای نوزاد را برگرفته و به مصر رفت ،جایی که
بهعنوان پناهنده تا زمان مرگ هیرودیس ،آن پادشاه ظالم ،زندگی کردند.

پــس از مرگ هیرودیس ،فرشــتۀ خداوند در مصر به خواب یوســف آمــد و گفت« :برخیز،
کودک و مادرش را برگیر و به سرزمین اسراییل برو ،زیرا آنان که قصد جان کودک داشتند،
مردهاند( ».متی :۲۱۹.)۲۰-

این موضوع ،تحقق یکی دیگر از پیشگوییهای قدیمی بود که در آن ،خدا فرموده بود:

پسر خود را از مصر فراخواندم( .هوشع :۱۱.)۱

ِ
خواهران ناتنیاش
پس یوسف و مریم ،عیسی را به ناصره بردند ،جایی که همراه با برادران و
15
بزرگ شد.

عیســی از جهات بســیاری ،شــبیه بچههای دیگر بود .غذا میخورد ،میخوابید ،بازی میکرد،
درس میخواند ،و حرفهای فرامیگرفت .اما از ســایر جهات ،با بچههای دیگر فرق داشــت.
هرگز خودخواه نبود .همواره پدر و مادر خود را گرامی میداشت .هرگز دروغ نمیگفت .همواره
آسمانیاش بود.
بهدنبال خشنودی پدرِ ْ

او قُ ّدوس ،بیعیب ،پاک ،و جداشده از گناهکاران بود( .عبرانیان :۷.)۲۶

عیســی یگانه کودک کامل در تاریخ اســت .کامل به این معنا نیســت که زانوی او هرگز زخمی
ال
نشــد یا جوشــی نزد ،بلکه به این معناســت که او طبیعت کامل و بیعیبی داشــت .او کام ً
مقدس و نیکو بود .او همچنین در قدرت و حکمت ،کامل بود ،اما پیش از ورود به َر ِح ِم مریم،
محدودیتهای معینی را بر خود تحمیل کرد تا مانند یک انسان در میان انسانها زندگی کند.

عیسی در قامت و حکمت ،و در محبوبیت نزد خدا و مردم ،ترقی میکرد( .لوقا :۲.)۵۲

ِ
قربانی ساالنه که به «عید پِ َسخ» 16مشهور
جشن
وقتی عیسی ۱۲ساله شد ،با والدین خود برای
ِ
بود ،از ناصره به اورشلیم سفر کرد.

ِ
کودکی َاش به گشت و گذار در آن شهر بزرگ سرگرم بودند ،عیسی

دوران
در حالی که دوستان
ِ
صحن معبد ســپریکرد ،میان معلمان مینشســت ،به آنها گوش میداد و از
آن هفته را در
ایشان سؤال میکرد.

ِ
ســخنان او را میشــنید ،از فهــم او و پاســخهایی کــه میداد ،در شــگفت میشــد.
هــر کــه
(لوقا :۲.)۴۷

ِ
گناهان قوم میســوزاندند .عیســای نوجوان،
معبد ،جایی بود که در آن برهها را بر مذبح برای
آنچه را که معلمان نمیفهمیدند ،درک میکرد.

او آمده بود تا آخرین بره را تقدیم کند.
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ِ
آگوستوس قیصر مرده بود ،پسرخواندۀ
یت َل ِحم ،سی سال گذشت.
از زمان والدت عیسی در ِب ْ 
او ِ
هیرودیس آنتیپاس ،بر جلیل حکمرانی
تیبریــوس ،بــر امپراتوری روم فرمانروایی میکــرد.
ْ
نبی جدیدی در فلسطین موعظه میکرد.
س فرماندار یهودیه بود .و ِ ّ
میکردُ .پنتیوس پیال ُت ْ

ِ
ِ
بیابان یهودیه موعظه میکرد و میگفت:
یحیای تعمیددهنده ظهور کرد .او در
در آن روزها،
«توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک است!»

آورد:
این همان است که اشعیای نبی دربارهاش میگوید« :ندای آن که در بیابان فریاد برمی َ
راه خداوند را آماده کنید! طریقهای او را هموار سازید!»

پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر میبست ،و خوراکش ملخ
یحیی جامه از ِ
ِ
عسل صحرایی بود( .متی ۳۱:.)۴-
و

ابریشــم فاخر
یحیی زندگی ســادهای داشــت ،در حالی که اکثر مردم روزگارِ او لباسهایی از
ِ
ِ
غذای خوب میخوردند .او مردی بود با یک رسالت.
میپوشیدند و
یحیی پیشگام پادشاه بود.

نبی یعنی اشــعیا و َمالکی ،دربارۀ نبیای پیشــگویی کردند که می ِ
بایست
صدها ســال قبل ،دو ّ
ِ
ِ
نبی بود.
همان
یحیی،
کند.
اعالن
را
پادشاه
همان
یا
مسیح موعود
فرارسیدن
ّ

همانطور که انبیای پیشین ،پیشگویی کرده بودند که در زمان مناسب ،نجاتدهندۀ موعود به
جهان خواهد آمد ،یحیی موعظه میکرد که آن زمان فرارسیده است .نجاتدهنده اینجاست!

جمعیت به سمت بيابان روان میشدند تا سخنان یحیی را بشنوند .کسانی که وضعیت خود را
بهعنوان گناهکارانی که نیازمند نجاتدهنده هســتند ،اعتراف میکردند ،در رود اردن تعمید
ِ
مســیح موعود نشــان میدادند ،همان کسی که
میگرفتند .آنها به این ترتیب ،ایمانشــان را به
بدهی گنا ِه عظیم آنان را شسته ،آنها را با عدالت خویش بپوشا َند.
قرار بود
ِ

یحیی هر روز و هر هفته ،با مردم دربارۀ نجاتدهندۀ آســمانیای که مدتها در انتظارش
ِ
برگرفتــن کفشهایش نیســتم .او شــما را با
بودنــد ،ســخن میگفــت« :مــن حتی شایســتۀ
روحالقدس و آتش تعمید خواهد داد( ».متی :۳.)۱۱

یــک روز ،نجاتدهنــده از فــراز تپهای و از میان جمعیت پایین آمــد ،بهجایی که یحیی تعمید
میداد.
یحیی به عیسی اشاره کرد و گفت:

«این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد!» (یوحنا :۱.)۲۹

چرا یحیی عیسی را «برۀ خدا» نامید؟

اگر دلیل آن را بدانید ،آنگاه از رسالت پادشاه آگاه خواهید شد.
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آن «پسر» کامل

ِ
مسیح موعود و پادشاه
عیسی از یحیی خواست تا او را تعمید دهد .یحیی اعتراض کرد ،زیرا
که از آسمان آمده بود ،نیازی به توبه نداشت.

ِ
تمام عدالت را به کمال
عیســی پاســخ داد« :بگذار اکنون چنین شود ،زیرا شایسته است تا
رسانيم( ».متی :۳.)۱۵

ِ
گرفتن خود ،نشــان داد که به خانوادۀ بشری
پس یحیی عیســی را تعمید داد .عیســی با تعمید
تعلق دارد که برای نجاتشان آمده بود.

چون عیسی تعمید گرفت ،بیدرنگ از آب برآمد .همان َدم آسمان گشوده شد و او ِ
روح خدا
را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت .سپس ندایی از آسمان در رسید
که« :این است پسرِ محبوبم که از او خشنودم( ».متی :۳۱۶.)۱۷-

ِ
همانند روزِ ِ
وحدت پیچیدۀ االهی یک بار دیگر خود را نمایان میسازد .همانطور
اول خلقت،
که خدا ،روحش و «کالمش» ،به صورتی واحد در خلقت جهان عمل نمودند ،اکنون نیز برای
17
نجات آن ،به شکلی واحد در حال عملکردن بودند.

میبینیــم کــه روح خدا (که در آغاز ســطح آبها را فرو گرفت) ،بر عیســی میآید .پســر خدا را
مشاهده میکنیم (همان کلمهای که جهان را خلق کرد) که از رودخانه قدم به بیرون میگذارد.
صدای پدر را میشنویم که از آسمان سخن میگوید.
ِ
ســال گذشته ،عیسی در گمنامی و دور از چشــم مردم زندگی کرده بود .اما پدرش در
طی ســی
آســمان ،هر فکر و ســخن و عمل او را مشاهده کرده بود .و نظر خدا دربارۀ زندگی پسرش چه
بود؟

«این است پسر محبوبم که از او خشنودم!»

آورد .تمام
در تمام تاریخ بشریت ،عیسی تنها کسی است که ارادۀ خدا را بهطور کامل به عمل ْ
آن را .همیشه .بهطورِ کامل.

عیســی آنچــه را که آدم در انجامش شکســت خــورده بود ،انجام داد ،یعنی منعکس ســاختن
ِ
صورت خدا
صورت خدا را .اما عیسی کاری فراتر از منعکس ساختن آن انجام داد .او خودش
بود.

ِ
پدران ما سخن گفت ،اما
در گذشته ،خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با
در این ایام آخر بهواســطۀ پســر خود با ما سخن گفته است ،پسری که او را وارث همه چیز
ِ
جالل خدا و مظهرِ
ِ
کامل ذات اوست،
مقرر داشــت و بهواســطۀ او جهان را آفرید .او فروغ
و همه چیز را با کالم نیرومند خود نگاه میدارد( ...عبرانیان۱ ۱:.)۳-

ِ
جای تعجب نیست که عیسی بعدها فرمود:

«من و پدر یکی هستیم( ».یوحنا :۱۰.)۳۰

عیسی آن «پسر» کامل است.
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ِ
قلمرو او زندگی میکرد! اما شیطان ترفندی
شیطان شاد نبود از اینکه چنین انسان کاملی در
ِ
انسان نخســت را به انجام گناه وسوسه کرد ،اکنون سعی
داشــت .درســت به همان شــکل که
داشت تا این انسان را نیز به گناه بکشاند.
شــیطان میخواســت عیســی را زیر ســلطۀ خود درآورد ،همانطور که آدم را تحت سلطۀ خود
درآورده بــود .اگر میتوانســت پســر خــدا را بفریبد تا مرتکب گناه گردد ،آنگاه دیگر شایســته
نمیبود قومش را از گناهانشان نجات بخشد.

روح ،عیسی را به بیابان هدایت کرد ،تا ابلیس وسوسهاش کند .عیسی پس از آن که
آنگاه ْ
چهل شبانهروز را در روزه سپری کرد ،گرسنه شد.
آنــگاه وسوســهگر نــزدش آمد و گفت« :اگر پســر خدایی ،به این ســنگها بگو نان شــوند!»
(متی ۴۱:.)۳-

عیســی ُگرســنه بود ،اما از شیطان اطاعت نکرد .او عملی خارج از ارادۀ پدرش انجام نمیداد.
او از قدرت بیحد و حصرِ خود برای ارضای خواسته ِ
های انسانیاش استفاده نمیکرد .عیسی
برای جنگیدن با شیطان ،از تورات موسی نقل قول کرد و فرمود:

«نوشــته شــده است که انسان تنها به نان زنده نیســت ،بلکه به هر کالمی که از دهان خدا
صادر شود( ».متی :۴۴؛ تثنیه :۸.)۳

شریر از روی غرورِ احمقانهاش ،کوشید بار دیگر آن قدوس را وسوسه کند.

ابلیــس او را بــر فَ رازِ کوهی بســيار بلنــد برد و همۀ حکومتهای جهان را با تمام شــکوه و
جاللشــان به او نشــان داد و گفت« :اگر در برابرم به خاک افتی و مرا ســجده کنی ،این همه
را به تو خواهم بخشید( ».متی ۴۸:.)۹-

وقتی آدم گناه کرد ،بشــریت حق خود را برای حکمرانی بر زمین از دســت داد .شــیطان که
ســلطه بر جهان را ربوده بود ،خودش را شــاه آن ساخت .اکنون پادشاه جالل بر زمین بود
تا این سلطه را بازپس گیرد ،اما قرار نبود این کار را با تعظیم در برابر کسی انجام دهد که
برای له کردنش آمده بود.
خداوند خدای خود را
عیســی به او فرمود« :دور شــو ای شــیطان! زیرا نوشته شده اســت:
ْ
ِبپرست و تنها او را عبادت کن( ».متی :۴.)۱۰

باالخره ،شیطان عیسی را رها کرد .شیطان هرگز کسی مانند او را وسوسه نکرده بود ،انسانی
که تمایل یا استعدادی برای گناه کردن نداشت .عیسی با آدم و نسل او تفاوت داشت.

ِ
ِ
انسان دوم از آسمان است( .اول قرنتیان :۱۵.)۴۷
انسان اول از زمین است و خاکی؛

ِ
ِ
انسان کامل بود.
انسان کامل بود .عیسی دومین
آدم ،نخستین

زمانی که شــیطان ،آدم را وسوســه کرد تا مرتکب گناه گردد ،آدم باخت و شــیطان ،برنده شد.
زمانی که شیطان کوشید عیسی را به گناه بکشاند ،شیطان مغلوب گردید و عیسی ،برنده شد.
ِ
ِ
ِ
مرگ شیطان هدایت کرد.
قلمرو گناه و
انسان اول ،ما را به
ِ
انسان دوم آمد تا ما را از آنجا به بیرون هدایت کند.
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مسیح موعود و پادشاه

پس از تالش ِ
های بیثمر شیطان به این منظور که عیسی را به گناه بکشاند ،او به شهرِ ناصره
که در آن پرورش یافته و به شغل نجاری اشتغال داشت ،بازگشت.

در روزِ َش ّبات ،طبق معمول به کنیسه درآمد( .لوقا :۴.)۱۶

بمقدس خوانده و شرح داده
کنیسه مکان عبادت یهودیان بود ،جایی که در آن هر شنبه کت 
میشد .عیسی در این شنبۀ خاص ،موضوعی داشت تا اعالن کند.

(او) برخاست تا ِتالوت کند.

طومارِ اشعیای نبی را به او دادند .چون آن را گشود ،قسمتی را یافت که میفرماید:

ِ
«روح خداوند بر من است ،زیرا مرا مسح کرده تا فقیران را بشارت دهم و مرا فرستاده تا
رهایی را به اسیران و بینایی را به نابینایان اعالم کنم( »...لوقا :۴۱۷.)۱۸-

ِ
ِ
مسیح موعود و پادشاه بود،
کتبمقدس خواند ،یک پیشــگویی قدیمی دربارۀ
آنچه عیســی از
همان کســی که میبایســت خدا را به جهان بشناســاند ،و گناهکاران را از تسلط شیطان ،گناه،
مرگ و جهنم نجات بخشد.
سپس طومار را فروپیچید و به خادم کنیسه سپرد و بنشست.

همه در کنیســه به او چشــم دوخته بودند .آنگاه چنین ســخن آغاز کرد« :امروز این نوشته،
هنگامی که بدان گوش فرامیدادید ،جامۀ عمل پوشید( ».لوقا :۴۲۰.)۲۱-

ِ
مســیح موعود است ،چه واکنشی نشان
همســایگان عیســی نسبت به این ادعای او که همان
دادند ،این ادعا که او همان کسی است که از آسمان آمده تا نوشتههای انبیا در ِ
کتبمقدس
را به انجام برساند؟

آنگاه همۀ کســانی که در کنیســه بودند ،از شــنیدن این سخنان برآشفتند .و برخاسته ،او را
از شهر بیرون کشیدند و بر لبۀ کوهی که شهر بر آن بنا شده بود ،بردند تا از آنجا به زیرش
افکنند.
اما او از میانشان ُگذشت و رفت( .لوقا :۴۲۸.)۳۰-

ِ
ِ
مرگ آدم،
فرزندان آلوده به گنــاه و محکوم به
عیســی دارای اقتــدار و حاکمیــت بود .برخالف
ِ
مســیح 18موعود و پادشــاه ،توسط خدایی مسح شــده بود که کنترل کامل را در دست داشت.
هیچکس نمیتوانست بر او دست دراز کند ،مگر آن که خودش اجازه دهد.
اما او خودش میتوانست به ایشان دست بزند.
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تسلط بر دیوها و بیماریها
ِ
ِ
«بازوی خداوند» اســت
مســیح موعــود در پیشــگوییهای کتب مقــدس،
یکــی از لقبهای
ِ
(اشــعیا :۵۳ .)۱معجزات عیســی نشــان داد که او «بازوی خداوند» بر زمین است .بیماران و
آنانی که در آستانۀ مرگ قرار داشتند ،تنها با لمس دستان او یا کالمی از دهانش ،بیدرنگ
بهبود مییافتند.

ِ
بیماران دیگر
جماعتــی بــزرگ نزد او آمدند و با خود لنگان و کوران و مفلوجان و ُگنگان و
را آورده ،پیش پای عیسی گذاشتند و او ایشان را شفا بخشید( .متی :۱۵.)۳۰

گفتههای انبیا در حال تحقق یافتن بود.

کوران بینا میشــوند ،لنگان راه میروند ،جذامیان پاک میگردند ،کران شــنوا میشــوند ،و
مردگان زنده میگردند و به فقیران بشارت داده میشود( .متی :۱۱۵؛ نقل از اشعیا ۳۵۴:-
۶؛ :۶۱.)۱

هیچ بیماریای نبود که عیسی نتواند شفا بخشد.

مردی جذامی نزد عیسی آمده ،زانو زد و البهکنانگفت« :اگر بخواهی ،میتوانی پاکم سازی».

شــف َقت دست خود را دراز کرده ،آن مرد را لمس نمود و گفت« :میخواهم ،پاک
عیســی با
َ
شو!»

در دم ،جذام ترکش گفت و او پاک شد( .مرقس :۱۴۰.)۴۲-

هنگام غروب ،همۀ کسانی که بیمارانی مبتال به امراض گوناگون داشتند ،آنان را نزد عیسی
ِ
یکایک ایشان دست نهاد و شفایشان داد .دیوها نیز از بسیاری بیرون
آوردند ،و او نیز بر
میآمدند و فریادکنان میگفتند« :تو پسر خدایی!»

اما او آنها را نهیب میزد و نمیگذاشــت ســخنی بگویند ،زیرا میدانســتند مســیح اســت.
(لوقا :۴۴۰.)۴۱-

عیســی نمیخواســت ارواح خبیث دربارۀ او شــهادت دهند .این فرشــتگان شریر ،هنگامی که
آسمانها و زمین به کالم او شکل میگرفت ،شاهد اقتدار و قدرت او بودند .وقتی روزی را به
یاد میآوردند که از آســمان بیرونشــان انداخت ،بر خود میلرزیدند .اکنون او همچون انسان
ِ
قلمرو آنها
بــر زمیــن زندگی میکرد! حاکمیت ارباب آنها در حال زوال بود .پادشــاه جالل به
حمله کرده بود.

ِ
قدرت شیطان تضعیف میشد .هرجا که عیسی میرفت ،لعنت گناه
عیسی هرجا که میرفت،
برچیده میشد.
ِ
معجزا َتش ،پیامی داشت:
عیسی در کنار

پادشــاهی خدا نزدیک شده اســت .توبه کنید و به این خبرِ خوش
«زمان به کمال رســیده و
ِ
ایمان آورید( ».مرقس :۱.)۱۵

110

111

صحنۀ 49

تسلط بر باد و امواج دریا
عیسی دوازده نفر را برگزید تا با او سفر کنند و از او بیاموزند .زنان بسیاری نیز او را همراهی
میکردند .ایشان عیسی و شاگردانش را با تهيۀ خوراک و پول حمایت میکردند.
دعوت عیسی از کسانی که به او ایمان میآوردند ،ساده بود:

پی من بیا( ».لوقا :۵.)۲۷
«از ِ

اما دعوت او پرهزینه نیز بود:

«هر که پدر یا مادرِ خود را بیش از من دوست بدارد ،شایستۀ من نباشد؛ و هر که پسر یا
دختر خود را بیش از من دوست ِبدارد ،شایستۀ من نباشد( ».متی :۱۰.)۳۷

از آنجا که تعدادی از شــاگردان عیســی ماهیگیر بودند ،او بیشتر روز را در کنارههای دریاچۀ
جلیل سپری میکرد .مردم از جاهای دور و نزدیک ،نزد او میآمدند.

دیگر بار ،عیســی در کنار دریا به تعلیم دادن آغاز کرد .گروهی بیشــمار او را احاطه کرده
بودند چندان که بهناچار سوار قایقی شد که در دریا بود و بر آن بنشست ،در حالی که تمام
مردم بر ساحل دریا بودند( .مرقس :۴.)۱

عیسی پس از یک روز تعلیم به شاگردا َنش فرمود« :به آنسوی دریا برویم ».عیسی از قبل
ِ
ِ
پشت سرِ خود را ترک کردند.
جمعیت
در قایق بود ،بنابراین آنها به راه افتادند و

ناگاه تندبادی شــدید برخاســت .امواج چنان به قایق برمیخورد که نزدیک بود از آب پر
ِ
عقب قایق ،سر بر بالشی نهاده و خفته بود .شاگردان او را بیدار کردند
شود .اما عیسی در
و گفتند« :استاد ،تو را باکی نیست که غرق شویم؟»
عیسی برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود« :ساکت شو! آرام باش!»

ِ
حکمفرما شد.
آرامش کامل
آنگاه باد فرونشست و
َ

سپس به شاگردان خود گفت« :چرا این چنین ترسانید؟ آیا هنوز ایمان ندارید؟»

آنها بســیار هراســان شــده ،به یکدیگر میگفتند« :این کیســت که حتی باد و دریا هم از او
فرمان میبرند!» (مرقس ۴۳۷:.)۴۱-

این مرد کیست؟ داوود نبی هزار سال پیش ،جواب این پرسش را داده بود:

عقلشان از چارهاندیشی درماند .آنگاه در تنگی خویش نزد خداوند فریاد برآوردند ،و ایشان
را از تنگیهایشان بیرون کشید .توفان را آرام و ساکت ساخت ،و امواج دریا ساکن گشت.
(مزمور :۱۰۷۲۷.)۲۹-

چه کسی میتواند بهسادگی ،تنها با سخن گفتن با باد و موجها ،آنها را ساکت نماید؟

همان صدایی که آنها را خلق کرد.
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تسلط بر گناه
روزی چهار مرد در حالی که تختی را حمل میکردند که مردی مفلوج بر آن بود ،به خانهای
که عیسی در آن بود ،آمدند.

آن مردان کوشیدند بهزور راه خود را به داخل باز کنند ،اما به سبب ازدحام جمعیت نتوانستند
داخل شــوند .بنابراین ،باالی پشــت بام رفتند ،ســقف را برداشتند و تشک را پایین فرستاده،
درست جلوی عیسی در اتاق نهادند.

چــون عیســی ایمان آنها را دیــد ،به مرد مفلوج گفت« :ای فرزند ،گناهانت آمرزیده شــد».
(مرقس :۲.)۵

عیســی میدانســت که بزرگترین نیاز این مرد ،این نیســت که راه برود ،بلکه بخشــیده شــدن
گناهانش است.

امــا برخی از علمای دین که آنجا نشســته بودند ،با خود اندیشــیدند« :چــرا این مرد چنین
سخنی بر زبان میرا َند؟ این کفر است! چه کسی جز خدا میتواند گناهان را بیامرزد؟»

عیسی در دم در روح خود دریافت که با خود چه میاندیشند و به ایشان گفت« :چرا در دل
چنین میاندیشــید؟ گفتن کدام یک به این مفلوج آســانتر است ،این که «گناهانت آمرزیده
شــد» یا این که «برخیز و تشــک خود را بردار و راه برو»؟ حال تا بدانید که پســر انســان بر
زمین اقتدار آمرزش گناهان را دارد».
سپس به مفلوج گفت« :به تو میگویم ،برخیز ،تشک خود برگیر و به خانه برو!»

آن مرد برخاست و بیدرنگ تشک خود را برداشت و در برابر چشمان همه از آنجا بیرون
رفت.

همــه در شــگفت شــدند و خــدا را تمجیدکنــان گفتند« :هرگــز چنین چیزی ندیــده بودیم!»
(مرقس ۲۶:.)۱۲-

معلمان شریعت ،در اثر غرور و مذهبشان ،کور شده بودند .آنها در فکر خود چنین میگفتند:
«عیســی ،تو یک کافری! تو به خدا توهین میکنی ،چون مدعی هســتی گناهان را میبخشی ،در
حالی که تنها خدا قادر به این کار است!»

آنها درست فکر میکردند که تنها خدا میتواند گناهان را ببخشد ،اما در نتیجهگیریشان در
این زمینه که عیسی کیست ،در اشتباه بودند.

شــما فکر میکنید عیســی کیســت؟ آیا معنای نام او را به یاد میآورید؟ معنای آن این است:
«خدا نجات میدهد».

در یکی از شهرهای فلسطین ،جایی که عیسی تعلیم میداد ،مردم چنین نتیجه گرفتند:

خود سخنان او را شنیدهایم و میدانیم که این مرد بهراستی نجاتدهندۀ عالم است».
«زیرا
ْ
(یوحنا :۴.)۴۲

114

115

صحنۀ 51

تسلط بر مرگ

عیسی بر هر بخشی از آفرینش تسلط داشت .اما او به این سو و آن سو نمیرفت و نمیگفت:
«مرا بپرستید! من خدا هستم! من خدا هستم!» او صرف ًا کارهایی میکرد که تنها خدا قادر به
انجام آنهاست ،و بعد از آن ،فرصت میداد تا مردم خودشان نتیجهگیری کنند.
بر اساس دو ماجرای بعدی ،شما فکر میکنید عیسی کیست؟

چندی بعد ،عیســی رهســپار شهری شــد به نام نائین .شــاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را
همراهی میکردند .به نزدیکی دروازۀ شهر که رسید ،دید مردهای را میبرند که یگانه پسر
بیوهزنی بود .بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی میکردند.
خداوند چون او را دید ،دلش بر او بسوخت و گفت« :گریه مکن».

سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد .کسانی که آن را حمل میکردند ،ایستادند .عیسی
گفت« :ای جوان ،تو را میگویم ،برخیز!»

مرده راســت نشســت و سخن گفتن آغاز کرد! عیسی او را به مادرش سپرد .ترس و هیبت
بر همۀ آنان مستولی شد و خدا را ستایشکردند( .لوقا :۷۱۱.)۱۶-

روز دیگــری ،عیســی دو خواهــر غمگین به نامهــای مارتا و مریم را مالقات کرد .برادرشــان،
ایلعازر ،چهار روز پیش از آن مرده بود.

مرد»...
مارتا به عیسی گفت« :سرورم ،اگر اینجا بودی ،برادرم نمی ُ

آورد ،حتی اگر بمیرد ،زنده خواهد
عیسی گفت« :قیامت و حیات َم َنم .آن که به من ایمان َ
شد .آیا این را باور میکنی؟»
مارتا گفت« :آری ،ســرورم ،من ایمان آوردهام که تویی مســیح ،پسر خدا ،همان که باید به
جهان میآمد».

سپس عیسی ...بر سر قبر آمد .قبر ،غاری بود که بر دهانهاش سنگی نهاده بودند .فرمود:
«سنگ را بردارید».

مارتــا ،خواهــر ُمتوفی ،گفت« :ســرورم ،اکنــون دیگر بوی ناخوش میدهــد ،زیرا چهار روز
گذشته است».

عیســی بــه او گفت« :مگر تو را نگفتم که اگر ایمــان آوری ،جالل خدا را خواهی دید؟» پس
سنگ را برداشتند .سپس به بانگ بلند ندا در داد« :ایلعازر ،بیرون بیا!» سپس آن مرده،
دست و پا در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده ،بیرون آمد .عیسی به ایشان گفت:
«او را باز کنید و بگذارید برود( ».یوحنا :۱۱۲۵ ،۲۱۳۸ ،۲۷-۴۳ ،۴۱-.)۴۴-

خداوند عیسی تنها فردی در تاریخ است که توانست بگوید:

«قیامت و حیات َم َنم».

کارهای او ثابت کرد که گفتههایش حقیقت دارد.
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خوراکدهنده

جمعیتی انبوه عیسی را دنبال میکردند و گاه چند روز با او میماندند .اغلب او را در نواحی
بیابانی مییافتند ،جاییکه میخواست اوقاتی را با شاگردانش بگذراند .بعضی اوقات ،جمعیت
گرسنه میشدند.
این اتفاق در یک بعد از ظهر برای بیش از  ۵۰۰۰نفر رخ داد ،که بر تپهای ،در شــرق دریاچۀ
جلیل جمع شده بودند .پس ،عیسی از یکی از شاگردانش ،فیلیپس ،پرسید:

«ازکجا نان بخریم تا اینها بخورند؟» این را گفت تا او را بیازماید ،زیرا خود نیک میدانست
چه خواهد کرد.
فیلیپس پاسخ داد« :دویست دینار نان هم کفافشان نمیکند».

یکی دیگر از شاگردان به نام آندریاسکه برادر شمعون پطرس بود،گفت« :پسرکی اینجاست
که پنج نان جو و دو ماهی دارد .اما این کجا این گروه را کفایت میکند؟»

عیسی گفت« :مردم را بنشانید ».در آنجا سبزۀ بسیار بود .پس ایشان که نزدیک پنج هزار
مرد بودند ،نشستند.

آنگاه عیسی نانها را برگرفت و پس از شکرگزاری ،میان نشستگان تقسیم کرد ،و ماهی ها
را نیز ،به قدری که خواستند .چون سیر شدند ،به شاگردان گفت:

«پارهنانهای باقیمانده را جمعکنید تا چیزی هدر نرود ».پسآنها را جمعکردند و از پارههای
باقیماندۀ آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند ،دوازده سبد پر شد( .یوحنا ۶۵:.)۱۳-

روز بعد ،بعضی از آن جماعت به جستجوی عیسی آمدند .آنها میخواستند او را پادشاه خود
بســازند ،اما تنها برای آن که از دســت رومیان ســتمگر نجاتشــان ببخشــد و به آنها خوراک
بیشتری بدهد .عیسی به آنها فرمود:

«کار کنید ،اما نه برای خوراک فانی ،بلکه برای خوراکی که تا حیات جاویدان باقی اســت،
خوراکی که پســر انســان 19به شــما خواهد داد .زیرا بر اوســت که خدای پدر ُمهر تأیید زده
است».

آورد
«نان حیات من هستم .هر که نزد من آید ،هرگز گرسنه نشود ،و هر که به من ایمان َ
هرگز تشنه نگردد( ».یوحنا :۶.)۳۵ ،۲۷

خداوند عیســی میتواند به شــما
غذا میتواند برای مدتی بدن شــما را زنده نگه دارد ،اما تنها
ْ
برای این ایام و برای ابدیت حیات ببخشد.
تنها عیسی میتواند بگوید« :من نان حیات هستم».
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عیســی مانند آن دســته از معلمان مذهبی نبود که چیزهایی اینچنین میگفتند« :این کار را
بکن! این کار را نکن! از این احکام پیروی کن! این راه است!» فقط عیسی میتوانست بگوید:

«من راه و راستی و حیات هستم( ».یوحنا :۱۴.)۶

عیســی بــا انبیایی نیز که برای گناهان مــردم قربانی تقدیم میکردند و دربارۀ مســیح موعود
مطلب مینوشتند ،فرق داشت .عیسی میفرمود:

«گمــان مبریــد کــه آمدهام تــا تورات و نوشــتههای پیامبران را َنســخ کنم ،بلکــه آمدهام تا
تحققشان بخشم( ».متی :۵.)۱۷

عیسی اغلب به شاگردانش تعلیم میداد که شهروندان پادشاهی آسمان برای منعکس ساختن
شخصیت و جالل پادشاهشان ،چگونه باید زندگی کنند.

«شــنیدهاید که گفته شــده“ :همسایهات را محبت نما و با دشمنت دشمنی کن”؟ اما من به
شما میگویم دشمنان خود را محبت نمایید و برای آنان که به شما آزار میرسانند ،دعای
خیر کنید.

«هنگامــی کــه دعا میکنی ،همچــون ریاکاران مباش که دوســت میدارند ...مــردم آنها را
ببینند ...اما تو ،هنگامی که دعا میکنی به اتاق خود برو ،در را ببند و نزد پدر خود که در
نهان است ،دعا کن .پس شما اینگونه دعا کنید :ای پدر ما که در آسمانی ،نام تو مقدس
باد .پادشــاهی تو بیاید .ارادۀ تو ،چنان که در آســمان انجام میشود ،بر زمین نیز به انجام
رسد .نان روزانۀ ما ر امروز به ما عطا فرما...

«پس نگران نباشید و نگویید چه بخوریم یا چه بنوشیم و یا چه بپوشیم .زیرا اقوام بتپرست
در پی همۀ این گونه چیزهایند ،اما پدر آسمانی شما میداند که بدین همه نیاز دارید .بلکه
نخست در پی پادشاهی خدا و عدالت او باشید ،آنگاه همۀ اینها نیز به شما عطا خواهد شد.
«از پیامبران دروغین برحذر باشید .آنان در لباس گوسفندان نزد شما میآیند ،اما در باطن
درندهاند.
گرگان ّ

«پس هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل کند ،همچون مرد دانایی است که خانۀ
خود را بر سنگ بنا کرد .چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه
زور آورد ،خراب نشد ،زیرا بنیادش بر سنگ بود.

«اما هر که این سخنان مرا بشنود و به آنها عمل نکند ،همچون مرد نادانی است که خانۀ
خود را بر شن بنا کرد .چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور
آورد ،ویــران شــد ،و ویرانیاش عظیم بود!» (متــی :۵۶ ،۴۴-۴۳۵:۹ ،۶-۳۱ ،۱۱-۳۳-؛
:۷۲۴ ،۱۵.)۲۷-

هیچکس هرگز مانند این معلم آسمانی سخن نگفته بود.
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پادشاه عظیم

معلمان و کاهنان یهود از این که میدیدند جمعیت به سخنان عیسی گوش میدهند ،خرسند
نبودند .آنها میخواستند مردم به آنها گوش دهند ،نه به او!

یک روز ،ســران کاهنان ،نگهبانان معبد را برای دســتگیری عیســی فرستادند .اما نتوانستند
این کار را بکنند .وقتی بازگشتند ،کاهنان از ایشان پرسیدند« :چرا او را نیاوردید؟» نگهبانان
پاسخ دادند:

«تاکنون کسی چون این مرد سخن نگفته است!» (یوحنا :۷.)۴۶

حتی انبیا نیز مانند عیســی ســخن نمیگفتند .ایشان همچون شــمعی بودند که نور خود را در
دنیای تاریکی میپراکندند ،اما عیسی «آفتاب عدالت» بود (مالکی :۴ .)۲هنگامی که خورشید
طلوع میکند ،دیگر چه کسی به شمع نیاز دارد؟
عیسی فرمود:

«مــن نــور جهانم ،هر که از من پیروی کند ،هرگــز در تاریکی راه نخواهد پیمود ،بلکه از نور
زندگی برخوردار خواهد بود( ».یوحنا :۸.)۱۲

عیســی «کلمهای» اســت که در آغاز فرمود« :روشــنایی باشد» .او سرچشمۀ غایی روشنایی و
نور روحانی است.

وقتی زمان انجام رسالت مسیح موعود نزدیک میشد ،او سه شاگرد خود ،پطرس ،یعقوب
و یوحنا را بر فراز کوهی بلند برد.

در آنجا در حضور ایشــان ،ســیمای او دگرگون شــد .چهرهاش چون خورشید میدرخشید و
جامهاش همچون نور ،سفید شده بود.

در این هنگام ،موســی و ایلیا در برابر چشــمان ایشــان ظاهر شــدند و با عیســی به گفتگو
پرداختند ...ناگاه ابری درخشان ایشان را د ر بر گرفت و ندایی از ابر دررسید که:

«این است پسر محبوبم که از او خشنودم؛ به او گوش فرادهید!»

با شنیدن این ،شاگردان را ترسی سخت فراگرفت و بهروی ،بر خاک افتادند .اما عیسی
نزدیک شد و دست بر آنان گذاشت و گفت« :برخیزید ،مترسید!»

چون چشمان خود را برافراشتند ،هیچ کس دیگر را ندیدند جز عیسی و بس( .متی ۱۷۱:-
۵ ،۳.)۸-

شاگردان هرگز آنچه را که در آن روز دیدند ،از یاد نبردند .بعدها پطرس نوشت« :کبریایی او
را به چشم دیده بودیم( ».دوم پطرس :۱ .)۱۶و یوحنا گفت« :ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی
شایستۀ آن پسر یگانه که از جانب پدر آمد ،پر از فیض و راستی( ».یوحنا :۱.)۱۴
ال قرار بود جالل پسر در جسم او پنهان باقی بماند.
اما فع ً

زمانی میبایست فرابرسد تا پادشاه رسالت خود را به انجام رساند.
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خداوند عیســی به مدت ســه سال به سراسر فلسطین میرفت «و کارهای نیکو میکرد و همۀ
ْ
آنان را که زیر ستم ابلیس بودند ،شفا میداد( ».اعمال :۱۰ .)۳۸عامۀ مردم او را دوست داشتند،
اما رهبران مذهبی در اورشلیم برای کشتن او نقشه میکشیدند ،و عیسی این را میدانست.

چون زمان صعود عیسی به آسمان نزدیک میشد ،با عزمی راسخ رو به سوی اورشلیم نهاد.
(لوقا :۹.)۵۱

اگر میدانســتید که دســتهای از افراد شرارتپیشه در شــهری دور ،نقشۀ دستگیری ،شکنجه
دادن و کشتن شما را کشیدهاند ،آیا به آنجا میرفتید؟
این کاری بود که عیسی کرد.

از آن پس عیســی به آگاه ســاختن شــاگردان خود از این حقیقت آغاز کرد که الزم اســت به
اورشلیم برود و در آنجا از مشایخ و سران کاهنان و علمای دین آزار بسیار ببیند و کشته
شود و در روز سوم برخیزد( .متی :۱۶.)۲۱

این ،آن نوع پادشاهی نبود که شاگردان به دنبالش بودند .مسیحی که مصلوب شود؟ مطمئن ًا
خدا اجازه نمیداد که یگانه برگزیدهاش با چنین درد و شــرمی زجر بکشــد! بنابراین پطرس به
عیسی گفت:

«دور از تو ،سرورم! مباد که هرگز چنین چیزی بر تو واقع شود!»

ِ
مانع راه منی ،زیرا افکار
عیسی روی برگردانیده ،به او گفت« :دور شو از من ،ای شیطان! تو
تو انسانی است نه االهی( ».متی :۱۶۲۲.)۲۳-

شــاگردان ،مســیح موعود و پادشــاهی را میخواســتند که رومیان اشــغالگر را از میان برده،
حکومتی جدید در اورشلیم برقرار سازد.

حتی زمانی که در سفر بودند ،شاگردان با هم مجادله میکردند که چه کسی باید جایگاهی برتر
در پادشاهی خدا داشته باشد .بنابراین ،عیسی به شاگردانش فرمود:

«هرکه میخواهد در میان شــما بزرگ باشــد ،باید خادم شــما شــود .چنانکه پســ ر انسان
نیــز نیامــد تا خدمتش کنند ،بلکه آمد تا خدمت کند و جانــش را چون بهای رهایی در راه
بسیاری بنهد( ».متی :۲۰ ۲۶و .)۲۸

عیسی در نخستین ظهورش بر زمین ،نیامد تا حکومتهای سیاسی را فتح کند و بر تختهای
زمینی حکم براند؛ او آمد تا بر شیطان پیروز شده ،بر قلب انسانها حکم براند .به همین دلیل
عیسی تعلیم میداد:

«پادشاهی خدا در میان شماست( ».لوقا :۱۷.)۲۱

اما پیش از آن که پادشا ِه آسمان بتواند بر قلبها حکم براند (و بعد بر سرتاسر زمین) ،بدهی
گناه جهان باید پرداخت میشد و مرگ باید مغلوب میگردید.
رسالت او این بود.
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پادشاه وارد اورشلیم میشود

خداوند عیسی به اورشلیم نزدیک شد،
همه چیز بر طبق این نقشه پیش میرفت .هنگامی که
ْ
دو تن از شاگردان خود را به مأموریتی فرستاد.

فرمود« :به دهکدهای که پیش روی شماســت ،بروید ،چون وارد شــدید ،کره االغی را بسته
خواهید یافت که تابهحال کســی بر آن ســوار نشده است .آن را باز کنید و به اینجا بیاورید.
اگر کسی از شما پرسید“ :چرا آن را باز میکنید؟” بگویید“ :خداوند بدان نیاز دارد»”.

فرستادگان رفتند و همهچیز را چنان یافتند که عیسیگفته بود .و چونکره را باز میکردند،
صاحبانش به ایشان گفتند« :چرا کره را باز میکنید؟»

پاسخ دادند« :خداوند بدان نیاز دارد ».آنان کره را نزد عیسی آوردند .سپس رداهای خود
را بر آن افکندند و عیسی را بر آن نشاندند.

همچنان که عیسی پیش میراند ،مردم رداهای خود را بر سر راه میگستردند .چون نزدیک
ســرازیری کوه زیتون رســید ،پیروانش همگی شــادمانه خدا را با صدای بلند بهخاطر همۀ
معجزاتی که از او دیده بودند ســپاس گفته ،ندا دردادند که «مبارک اســت پادشــاهی که به
ِ
عرش برین باد!»
نام خداوند میآید! صلح و سالمت در آسمان و جالل در
برخی از فَ ریسیان 20از میان جمعیت به عیسی گفتند« :استاد ،شاگردانت را عتاب کن!»

در پاســخ گفت« :به شــما میگویم اگر اینان خاموش شوند ،سنگها به فریاد خواهند آمد!»
(لوقا :۱۹۳۰.)۴۰-

چه پادشاه متفاوتی!

مسیح موعود و پادشاه ،با صدای شیپورها و لشکری قدرتمند به پایتخت حمله نکرد .او سوار
بر اسب جنگی و چابک وارد نشد.

او بر االغی پســت -یک کره االغ ،االغی رامنشــده ســوار شد (که بهطور معمول لگد میپراند و
جفتک میزد) ،حیوانی با نشــانی مشــخص از صلیبی بر پشت و شانههایش ،و مهمتر از همه،
تنها حیوانی که میتوانست تحقق نبوتی باشد که زکریا پانصد سال پیشتر نوشته بود:

ای دختر صهیون ،بسیار شادی کن! و ای دختر اورشلیم ،فریاد بلند سر ده! هان پادشاهت
نــزد تــو میآیــد ،او عــادل و صاحــب نجات اســت ،فروتن و ســوار بــر االغ ،بر کــره االغ.
(زکریا :۹.)۹

چرا این مسیح و پادشاه موعود سوار بر یک اسب جنگی و نیرومند به سمت اورشلیم نیامد؟
زیرا او نیامده بود تا قوم را از دست رومیان ستمگر نجات دهد.
او آمده بود تا قومش را از گناهانشان نجات بخشد.
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از پادشاه سؤالهایی میکنند

عیســی طــی چند روز بعدی ،در معبد بــه مردم تعلیم میداد ،جایی کــه وقتی نوجوانی بیش
نبود ،معلمان را با پرسشهای عمیق و پاسخهای حکیمانهاش ،شگفتزده کرده بود .اما اینک
رهبران در معبد حالتی متفاوت داشتند:

«ما نمیخواهیم این شخص بر ما حکومت کند!» (لوقا :۱۹.)۱۴

پس با ســؤاالتی ســخت ،به عیسی حمله کردند ،به امید این که بتوانند مردم عادی را علیه او
بشورانند.
پس عیسی را زیر نظر گرفتند و جاسوسانی نزد او فرستادند که خود را صدیق جلوه میدادند.
آنها در پی این بودند که از سخنان عیسی دستاویزی برای تسلیم کردن او به قدرت و اقتدار
فرماندار بیابند.

پس جاسوســان از او پرســیدند« :ای استاد ،میدانیم که تو حقیقت را بیان میکنی و تعلیم
میدهی ،و از کســی جانبداری نمیکنی ،بلکه راه خدا را بهدرســتی میآموزانی .آیا پرداخت
خراج به قیصر بر ما رواست یا نه؟» (لوقا :۲۰۲۰.)۲۲-

عیسی چه جوابی میبایست میداد؟ اگر میگفت« :بله ،به امپراتور مالیات بپردازید» ،سران
یهود او را به خیانت علیه آرمانهای ملی خود متهم میکردند .از طرف دیگر ،اگر عیسی پاسخ
میداد« :نه ،مالیات نپردازید» ،فرماندار رومی این را میشنید و او را به خیانت علیه حاکمیت
روم محکوم میساخت.

اما او به نیرنگ ایشــان پی برد و گفت« :دیناری به من نشــان دهید .نقش و نام روی این
سکه از ِ
آن کیست؟»

پاسخ دادند« :از آن قیصر».

فرمــود« :مــال قیصــر را به قیصر بدهید و مال خدا را به خدا!» بدینســان ،نتوانســتند در
حضور مردم او را با گفتههایش به دام اندازند ،و در شگفت از پاسخ او ،خاموش ماندند».
(لوقا :۲۰۲۳.)۲۶-

بارها و بارها گروههای مختلف از معلمان مذهبی کوشــیدند عیســی را به دام بیندازند ،و هر
بار او با حکمت کامل به آنها پاسخ میداد.

از آن پس دیگر کسی جرأت نکرد پرسشی از او بکند( .متی :۲۲.)۴۶

آن افراد که شرمسار شده بودند ،در خفا رفتند تا با رؤسای کاهنان ،برای دستگیری و اعدام
عیســی توطئــه بچینند .چه کوردالنی! این کاهنان که مســئول تقدیم قربانــی بر مذبح در معبد
بودند ،هیچ تصوری از این نداشتند که مردی که قصد کشتنش را دارند ،همان کسی است که
قربانیها تصویری از او را ارائه میکنند.
نقشۀ پنهان خدا در آستانۀ تحقق بود.
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پادشاه بازداشت میشود
شــب جشن ســاالنۀ قربانی بود که «پسخ» نامیده میشــد .روز بعد ،قرار بود هزاران گوسفند
ذبح شوند.

عیسی گرچه میدانست که قرار است او نیز روز بعد کشته شود ،آن عصر همراه با شاگردانش،
شــام آخــر را صــرف کرد .در حین صرف شــام ،نان را برداشــت ،برکــت داد ،آن را پاره کرد و
بــه آنهــا داد تــا بخورند .همچنین جامی را دســت به دســت گرداند .او به آنــان فرمود که ِ
نان
پارهشده ،باید برایشان یادآور بدن او باشد ،و شراب سرخ ،یادآور خون او که ریخته میشود
تا عهد تازهای برای بخشایش گناهان باشد.
در نیمهشب ،او شاگردانش را به باغی به نام جتسیمانی برد .در آنجا با آگاهی از وحشتی که
در انتظارش بود ،نزد پدرش دعا کرد.
سپس ،گویی با یک عالمت ،رهبران مذهبی با انبوهی از مردان مسلح سررسیدند .عیسی به
آنان فرمود:

«مگر من راهزنم که با چماق و شمشیر به گرفتنم آمدهاید؟ من هر روز در معبد مینشستم
و تعلیم میدادم و مرا نگرفتید .اما این همه رخ داد تا پیشگوییهای پیامبران تحقق یابد».
آنگاه همۀ شاگردان ترکش کرده ،گریختند( .متی ۲۶۵۵:.)۵۶-

سپس او را بستند و به خانۀ کاهن اعظم آوردند ،جایی که حاکمان یهودی گرد آمده بودند.
بسیاری در آنجا شهادتهای دروغ دربارۀ عیسی دادند.

آنگاه کاهن اعظم برخاســت و در برابر همه از عیســی پرســید« :هیچ پاسخ نمیگویی؟ این
چیســت که علیه تو شــهادت میدهند؟» اما عیسی همچنان خاموش ماند و پاسخی نداد.
دیگربار کاهن اعظم از او پرسید« :آیا تو مسیح ،پسر خدای متبارک هستی؟»

عیسی بدو گفت« :هستم .و پسر انسان را خواهید دید که به دست راست قدرت نشسته،
با ابرهای آسمان میآید».

آنگاه کاهناعظم گریبان خود را چاک زد و گفت« :دیگر چه نیاز به شــاهد اســت؟ کفرش
را شنیدیدُ ،حکمتان چیست؟»

آنها همگی فتوا دادند که سزایش مرگ است.

آنگاه بعضی شروع کردند به ِ
آب دهان بر او انداختن؛ آنها چشمانش را میبستند و در حالی
«نبوتکن!» نگهبانان نیز او را گرفتند و زدند( .مرقس :۱۴،۵۶
که او را میزدند ،میگفتند:
ّ
۶۰.)۶۵-

دادگاه یهود حکم به مرگ او داده بود ،اما ایشان اجازه اجرای این حکم را نداشتند .تنها دادگاه
رومی میتوانست این کار را انجام دهد.
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پادشاه محکوم میشود

صبح زود بود که رهبران مذهبی و جمعیتی رو به افزایش ،عیسی را از خانۀ کاهن اعظم ،از
میان کوچههای اورشلیم به کاخ فرماندار رومیُ ،پنتیوس پیالتـس ،آوردند.
ُ
رهبران مذهبی میخواستند پیالتس ،عیسی را به مرگ محکوم کند.

ایشــان بیدرنــگ بر او اتهام وارد ســاخته ،گفتند« :این مرد را یافتهایــم که قوم ما را گمراه
میکند و ما را از پرداخت خراج به قیصر بازمیدارد و ادعا دارد مسیح و پادشاه است».

[پــس از بازجویی عیســی] پیال ُتس به ســران کاهنــان و جماعت اعالم کرد« :ســببی برای
محکوم کردن این مرد نمییابم( ».لوقا ۲۳۲: و.)۴

ایشان جواب داده ،گفتند« :اگر مجرم نبود ،به تو تسلیمش نمیکردیم».

پس پیالتس به کاخ بازگشت و عیسی را فراخوانده ،به او گفت« :آیا تو پادشاه یهودی؟...
چه کردهای؟»

عیســی پاســخ داد« :پادشــاهی من از این جهان نیست .اگر پادشاهی من از این جهان بود،
خادمانــم میجنگیدنــد تا بهدســت یهودیان گرفتار نیایم .اما پادشــاهی مــن از این جهان
نیست».

پیال ُتس از او پرسید« :پس تو پادشاهی؟»

ن رو
ن رو زاده شدم و از ای 
عیسی به او پاسخ داد« :تو خود میگویی من پادشاهم .من از ای 
به جهان آمدم تا بر حقیقت شهادت دهم.

پس هرکس که به حقیقت تع ّلق دارد ،به ندای من گوش فرامیدهد».
پیال ُتس پرسید« :حقیقت چیست؟»

چــون ایــن را گفــت ،باز نــزد یهودیان بیرون رفــت و به آنها گفت« :من هیچ ســببی برای
محکوم کردن او نیافتم( ».یوحنا :۱۸۳۵ ،۳۳ ،۳۰.)۳۸-
اما ایشان همچنان فریاد برآوردند:

«بر صلیبش کن! بر صلیبش کن!»

ســومین بار به آنها گفت« :چرا؟ چه بدی کرده اســت؟ من که هیچ ســببی برای کشــتن او
نیافتم .پس او را تازیانه میزنم و آزاد میکنم».
اما آنان با فریاد بلند بهاصرار خواســتند بر صلیب شــود؛ ســرانجام فریادشان غالب آمد.
(لوقا :۲۳۲۱.)۲۳-

پیالتس میدانســت عیسی بیگناه است ،اما بهخاطر ترس از رهبران مذهبی و هوادارانشان،
عیسی را به مرگ محکوم کرد.
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پادشاه تاجگذاری میشود

اشــد مجازاتی که قوانین رومی تعیین کرده بود ،محکوم ســاخت ،یعنی
پیالتس عیســی را به
ّ
ضرب و شتمی بیرحمانه ،و بعد ،مصلوب شدن .افرادی را که محکوم به اعدام میشدند ،با
تازیانهای که قطعات تیز فلزی در آن جاسازی شده بود ،شالق میزدند.
خدا هفتصد سال پیش به اشعیای نبی فرموده بود که بنویسد:

«پشت خود را به آنان سپردم که مرا زدند ،و رخسار خویش را به آنان که ریش مرا کَ ندند؛
آری از رسوایی و آب دهان ،روی خود را نپوشاندم( ».اشعیا :۵۰.)۶

انجیل به ما میفرماید که پس از تازیانه خوردن خداوند ،چه اتفاقی افتاد.

ِ
سربازان پیال ُتس ،عیسی را به صحن ِ
کاخ والی بردند و همۀ گروه سربازان گرد او جمع شدند.

آنان عیسی را عریان کرده ،خرقهای ارغوانی بر او پوشاندند.

و تاجی از خار بافتند و بر سرش نهادند و چوبی بهدست راست او دادند .آنگاه در برابرش
زانو زده ،اســتهزاکنان میگفتند« :درود بر پادشــاه یهود!» و بر او ِ
آب دهان انداخته ،چوب
را از دستش میگرفتند و بر سرش میزدند( .متی :۲۷۲۷.)۳۰-

سربازان از معنای تاج خاری که بر سر عیسی فرو کرده بودند ،آگاهی نداشتند .خارها بخشی
از لعنتــی بــود کــه بهخاطر گناه آدم ،بر زمین وارد آمده بود .پادشــاه مقدس جالل آمده بود تا
برای ما لعنت گناه را بردارد.

پس از آنکه او را استهزا کردند ،خرقه از تنش بهدر آورده ،جامۀ خودش را بر او پوشاندند.
سپس وی را بیرون بردند تا بر صلیبش ِکشند( .متی :۲۷.)۳۱

دو مجرم جنایتکار را نیز بههمراه عیســی بیرون بردند .هریک ،میبایســت صلیب خود را تا
مکان اجرای حکم حمل میکرد.

در بخشــی از مســیر این نمایش وحشــتناک ،سربازان رومی مردی از شــمال آفریقا را مجبور
کردند تا صلیب عیسی را برایش حمل کند.

سپس به راهشان از میان کوچههای شلوغ اورشلیم ،بیرون از دیوارهای شهر و تا باالی تپهای
به نام جلجتا ادامه دادند ،تپهای که در بخش شــمالی کوه موریا قرار داشــت ،جایی که حدود
 ۱۹۰۰سال پیش از آن ،ابراهیم نبی گفته بود:

«پسرم ،خدا برۀ قربانی را برای خود فراهم خواهد کرد( ».پیدایش :۲۲.)۸

اکنون زمان آن بود که آن «بره» بمیرد.
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پادشاه به صلیب کشیده میشود

مصلوب کردن ،وحشــتناکترین روش اعدام اســت که تا کنون ابداع شده ،و مورد حمایت
حکومت بود .ســربازان رومی برای افزودن رســوایی به درد طاقتفرسا ،قربانیان را در مقابل
چشــمان مــردم ،و پیش از کوبیدن میخ به دســتها و پاهایشــان بر صلیب یــا درخت ،برهنه
میساختند.

چون به مکانی که جمجمه نام داشت رسیدند ،او را با آن دو جنایتکار بر صلیب کردند ،یکی
را در سمت راست او و دیگری را در سمت چپ .عیسی گفت« :ای پدر ،اینان را ببخش،
زیرا نمیدانند چه میکنند».

آنگاه قرعه انداختند تا جامههای او را میان خود تقسیمکنند .مردم به تماشا ایستاده بودند
و بزرگان قوم نیز ریشخندکنان میگفتند« :دیگران را نجات داد! اگر مسیح است و برگزیدۀ
خدا ،خود را نجات دهد( ».لوقا ۲۳۳۳:.)۳۵-

اگر عیسی خودش را نجات داده بود ،نمیتوانست ما را نجات دهد .جمعیت نمیدانستند به
این پیشگویی داوود نبی ،تحقق میبخشند که میفرماید:

«دستها و پاهایم را سوراخ کردهاند! آنها خیره بر من چشم دوختهاند ...جامههایم را میان
خود تقســیم کردهاند و هر که بر من مینگرد ،ریشــخندم میکند؛ دهان کج میکنند و ســر
جنبانیده ،میگویند ...“ :بر خدا توکل دارد! پس بگذار او خالصیاش دهد! اگر به او رغبت
دارد ،رهاییاش بخشد!”» (مزمور :۲۲۱۶۶ ،۱۸-.)۸-

نقشۀ نجات خدا با همۀ جزییاتش در حال تحقق بود.

بــر همــان کوه ،جایی که ابراهیم نبی گفته بود« :خدا خودش بــرۀ قربانی را فراهم خواهد کرد»
و «خداوند فراهم خواهد کرد»( ،پیدایش ۲۲۸: و  ،)۱۴خدا «برۀ» خودش را فراهم کرده بود،
عیسی را.

آیا به یاد میآورید چطور قوچی بیگناه بر هیزم مذبح قربانی شــد تا فدیۀ پســر محکومشــدۀ
ابراهیم باشد؟ حال ،پسر بیگناه خدا بر صلیبی چوبی قربانی میشد تا فدیۀ نسل محکومشدۀ
آدم باشد .خدا پسر ابراهیم را رهایی بخشید ،اما «پسر خود را دریغ نداشت ،بلکه او را در راه
همۀ ما فدا ساخت( ».رومیان :۸.)۳۲

آورد
زیــرا خــدا جهان را آنقدر محبت کرد که پســر یگانــۀ خود را داد تا هرکه بــه او ایمان َ
هالک نگردد ،بلکه حیات جاویدان یابد( .یوحنا :۳.)۱۶

زیرا میدانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید ،بازخرید شدهاید ،نه
به چیزهای فانی چون سیم و زر ،بلکه به خون گرانبهای مسیح ،آن برۀ بیعیب و بینقص.
(اول پطرس :۱۱۸.)۱۹-

این نشان میدهد که چقدر برای خدا ارزش دارید.
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نجاتدهنده و پادشاه
خداوند عیسی ،شرمی را که گناه بههمراه میآورد ،حس کرد .او
برای تحقق نقشۀ نجات خدا،
ْ
بهجای ما لعنت شد .او مجازاتی را که ما سزاوارش بودیم ،بر خود گرفت.

در روزی کــه آدم قانــون خــدا را شکســت ،خدا اعالم کرد که روزی مســیح موعود ســر مار را
خواهد کوبید .خدا به شیطان گفته بود:

«او سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنۀ وی را خواهی زد( ».پیدایش :۳.)۱۵

این نبوت رازآلود و کهن دربارۀ زدن پاشــنۀ نجاتدهنده توســط شیطان ،شرم و دردی را که
برۀ خدا قرار بود بر صلیب متحمل شــود ،پیشــگویی میکرد ،زیرا «بهســبب نافرمانیهای ما
بدنش سوراخ شد( ».اشعیا :۵۳.)۵
کسانی که عیسی را مصلوب کردند ،از نقشۀ پنهان خدا بیخبر بودند.

هیچیــک از حاکمــان عصر حاضر ایــن حکمت را درک نکردند ،زیرا اگــر آن را درک کرده
بودند ،خداوند جالل را بر صلیب نمیکردند.

زیــرا پیــام صلیــب بــرای آنان که هالک میشــوند ،جهالت اســت ،اما برای مــا که نجات
مییابیم ،قدرت خداست( .اول قرنتیان :۲۸؛ :۱.)۱۸

صلیب عیسی بین دو جنایتکار قرار گرفته بود.

یکی از دو جنایتکاری که بر صلیب آویخته شده بودند ،اهانتکنان به او میگفت« :مگر تو
مسیح نیستی؟ پس ما و خودت را نجات بده!»

اما آن دیگر او را سرزنش کرد و گفت« :از خدا نمیترسی؟ تو نیز زیر همان حکمی! مکافات
ما بهحق است ،زیرا سزای اعمال ماست .اما این مرد هیچ تقصیری نکرده است ».سپس
گفت« :ای عیســی ،چون به پادشــاهی خود رســیدی ،مرا نیز بهیادآور ».عیسی پاسخ داد:
«آمین ،به تو میگویم ،امروز با من در فردوس خواهی بود( ».لوقا :۲۳۳۹.)۴۳-

جنایتکار نخســت ،تنها میخواســت از رنج جســمانی خود نجات یابد .او فکر نمیکرد که به
نجاتدهندهای نیاز دارد که بهجای او بمیرد.

جنایتکار دوم هم به عیسی توهین کرده بود ،اما هنگامی که با مرگ روبهرو شد ،قلبش تغییر
کرد .او میخواست خداوند او را از قلمرو شیطان نجات بخشد .او میخواست که اگر پادشاه
اجازه دهد ،شهروند پادشاهی خدا شود .پاسخ عیسی جایی برای تردید باقی نگذاشت:

«امروز با من در فردوس خواهی بود( ».لوقا :۲۳.)۴۳

بعداً ،در بعد از ظهر همان روز ،هر دو جنایتکار مردند .یکی به جهنم رفت ،دیگری به بهشت.
چه چیزی باعث این تفاوت شد؟
یکی به نجاتدهنده و پادشاه موعود تکیه نکرد .دیگری این کار را کرد.
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قربانی نهایی

ظهر بود .سه ساعت میشد که عیسی بر صلیب بود .ابرهای سیاه از راه رسیدند .روز ،چون
شــب تاریک شد .تماشــاگران ،وحشتزده پراکنده شدند .سکوتی وهمآلود تپه را دربرگرفت.
سه ساعت بعد ،عیسی با صدای بلند چنین فریاد برآورد:

«خدای من ،خدای من ،چرا مرا واگذاشتی؟» (متی :۲۷.)۴۶

پسر جاودانی خداوند ،بر مذبح صلیب ،وحشت ناشی از جداشدن از خدا در آسمان را احساس
کرد .در آن ســاعات تاریکی ،خدا پنهان از چشــم انســانها ،گناهان ما را برداشــت و بر پسر
قدوسش نهاد .عیسی ،قربانی نهایی گناه شد.

در آن حال که بار گناهان گذشته ،حال و آیندۀ جهان بر عیسی گذاشتهشده بود ،خدا در آسمان
مجبور بود نگاهش را از او بردارد ،زیرا «چشــمان او پاکتر از آن اســت که بر شرارت بنگرد».
(حبقوق :۱ .)۱۳برای ســه ســاعت طوالنی ،خشــم خدا علیه گناه ،بر قربانی ســوختنی خودش
شعلهور بود .همچون برۀ قربانی بر مذبح« ،برۀ خدا» بر صلیبی بین آسمان و زمین ،و بین خدا
جهنم ما را در ُبعد زمان متحمل شد تا ما نیازی
و انسان ،قرار داشت .آن یگانۀ ازلی و ابدی،
ِ
به تحمل آن در ابدیت نداشته باشیم.
پس انجام شد.

عیسی با آگاهی از این که مجازاتی را که گناهکاران سزاوارش بودند ،بر خود گرفته ،و این که
پیشگوییهای عهدقدیم را به انجام رسانده ،فرمود:

«به انجام رسید».

سپس سر خم کرد و روح خود را تسلیم نمود( .یوحنا :۱۹.)۳۰

در همان دم ،پردۀ معبد از باال تا پایین دوپاره شــد .زمین لرزید و ســنگها شــکافته گردید.
(متی :۲۷.)۵۱

قرنها بود که برهها ،قربانی شــده ،در معبد بر مذبح ســوزانده میشــدند .زمانی که عیسی ُمرد،
خدا پردهای را پاره کرد که اتاق ویژه را مخفی میکرد ،جایی که هر سال در آن برای پوشاندن
گناه ،خون پاشــیده میشــد .خدا با شکافتن این پرده ،گویی اعالن میکرد که «تمام شد! بدهی
گناه بهطور کامل پرداخت شد! برۀ من ،خون مقدس خود را برای تمام گناهان جهان ریخت!
من دیگر خون حیوانات را برای گناهان نمیپذیرم .پسر محبوب من قربانی نهایی بود .درهای
آسمان برای تمام کسانی که به او ایمان بیاورند ،گشوده است!» (رجوع کنید به کتاب عبرانیان
در عهد جدید).
هفتصد سال پیش از آن ،اشعیای نبی نوشت:

بهســبب نافرمانیهای ما بدنش ســوراخ شــد ،و بهجهت تقصیرهای ما ِله گشــت؛ تأدیبی
کــه ما را ســامتی میبخشــید بــر او آمد ،و به زخمهای او ما شــفا مییابیــم .همۀ ما چون
گوسفندان ،گمراه شده بودیم ،و هر یک از ما به راه خود رفته بود ،اما خداوند تقصیر جمیع
ما را بر وی نهاد( .اشعیا ۵۳۵:.)۶-

تمام شد.

140

141

صحنۀ 64

پادشاه دفن میشود

عیســای ناصری جان ســپرد .یک سرباز صرف ًا برای اطمینان ،نیزهای در پهلوی او فروکرد.
خون و آب به بیرون فوران کرد.

امیدهای شــاگردان نیز بر باد رفت .ایشــان تصور میکردند عیســی باید رومیان را شکســت
دهد و پادشــاهی خود را بر زمین برقرار ســازد .اما هنوز این وعدۀ او را درک نکرده بودند که
در روز سوم بر خواهد خاست.

ِ
ال یا به زبالهدانی در خارج از شــهر انداخته میشــد ،یا
اجســاد
قربانیان مصلوبشــده ،معمو ً
در گورهای دســتهجمعی دفن میگردید .اما در مورد پیکر عیســی اینطور نشــد .هفتصد سال
پیشتر ،اشعیای نبی نوشته بود:

قبرش را با شریران تعیین کردند .و پس از مرگش ،با دولتمندان( .اشعیا :۵۳.)۹

طرح خدا برای پسرش این بود که در مقبرهای آبرومندانه دفن شود.

خود شــاگرد عیســی شــده
هنــگام غــروب ،مــردی ثروتمند از اهالی رامه ،یوســف نام ،که
ْ
بــود ،نــزد پیال ُتــس رفت و پیکر عیســی را طلب کرد .پیالتس دســتور داد بــه وی بدهند.
(متی ۲۷۵۷:.)۵۸-

پیش از درگذشت عیسی ،یوسف رامهای و دوستش نیقودیموس ،از شاگردان پنهانی عیسای
مسیح شده بودند .آنها از رهبران مذهبی میترسیدند .اما پس از آن که رنج کشیدن عیسی را
بر صلیب دیدند ،دیگر ترسی نداشتند .بنابراین ،پیکر عیسی را گرفته ،آن را شستند و در کتانی
سفید و پاک ،با حدود  ۳۵کیلو ُمر پیچیدند ،همان ادویۀ تدهین گرانبهایی که آن مجوسیان به
عیســای نوزاد تقدیم کرده بودند .ســپس ،پیکر عیســی را در مقبرۀ شخصی و تازۀ یوسف قرار
دادند .پس از غلتاندن سنگی بزرگ بر جلوی درِ مقبره ،آن محل را ترک گفتند.
این ،تدفینی شاهانه بود ،شایستۀ پادشاه.

روز بعد ،سران کاهنان و فریسیان نزد پیالتس گرد آمده ،گفتند:

«ســرورا! به یاد داریم که آن گمراهکننده وقتی زنده بود میگفت« ،پس از ســه روز برخواهم
خاست ».پس فرمان بده مقبره را تا روز سوم نگهبانی کنند ،مبادا شاگردان او آمده ،جسد
را بدزدند و به مردم بگویند که او از مردگان برخاسته است ،که در آن صورت ،این فریب
آخر از فریب اوّ ل بدتر خواهد بود».

پیال ُتــس پاســخ داد« :شــما خــود نگهبانان دارید .برویــد و آن را چنانکه صــاح میدانید،
حفاظت کنید ».پس رفتند و سنگ مقبره را ُمهر و موم کردند و نگهبانانی در آنجا گماشتند
تا از مقبره حفاظت کنند( .متی ۲۷۶۳:.)۶۶-

در این حین ،در درون قبر چه اتفاقی برای پیکر عیسی میافتاد؟
هیچ!
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قبر خالی

از زمانی که آدم گناه کرد ،مرگ همچون شــاهی ظالم بر انســان حکمرانی کرده بود .اگر عیسی
هم گناه کرده بود ،مرگ باعث میشد بدن او شروع به پوسیدن و متعفن شدن بکند و به تدریج
به خاک َب َدل شود .اما هزار سال پیشتر ،داوود نبی نوشته بود:

«نخواهی گذاشت سرسپردۀ تو فساد را ببیند( ».مزمور ۱۶۹:.)۱۰-

مرگ و قبر ،هیچ قدرتی بر «آن کس» که هرگز گناهی نکرده بود ،نداشت.

در سومین روز پس از کشته شدن و تدفین عیسی ،صبح زود یکشنبه ،چند زن به مقبره آمدند
تا ادای احترام کنند .ناگهان زمینلرزهای شــدید رخ داد ،زیرا فرشــتهای از آسمان نازل شد و
سنگ را به کناری غلتانید و بر آن نشست .سربازان بیهوش شدند ،اما فرشته به زنان گفت:

«هراسان مباشید! میدانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید .او اینجا نیست ،زیرا
همانگونهکه فرموده بود ،برخاسته است! بیایید و جایی را که او خوابیده بود ،ببینید ،سپس
بیدرنگ بروید و به شاگردان او بگویید که او از مردگان برخاسته است»...

ِ
شــادی عظیم ،بیدرنگ از مقبره روانه شــدند و بهســوی
پس زنان با هراســی آمیخته به
شاگردان شتافتند تا این واقعه را به آنان خبر دهند.

ناگاه عیسی با ایشان روبهرو شد و گفت« :سالم بر شما باد!» زنان پیش آمدند و بر پایهای
وی افتاده ،او را پرستش کردند( .متی ۲۸۵:.)۹-

در همین حین ،سربازان به شهر آمدند و آنچه را اتفاق افتاده بود ،به رهبران مذهبی گزارش
دادند .پس ،رهبران مذهبی رشوهای هنگفت به آنان دادند و گفتند:

«بگویید شــاگردان شــبانه آمدند ،و هنگامی که ما در خواب بودیم ،جســد او را دزدیدند».
(متی :۲۸.)۱۳

اما دروغهای آنان نمیتوانست حقیقت را مخفی سازد .قبر خالی بود!

عیسی با مرگش ،بدهی گناه ما را پرداخت کرد.

دفن شدن ،به ژرفای مرگ و فساد رفت.
عیسی با 

او با قیامش ،بر مرگ غلبه یافت و اکنون میگوید:

«بیم مدار ،من اوّ لم و من آخر؛ و من آن که زنده اوست .مرده بودم ،اما اینک ببین که زندۀ
ِ
جهان مردگان در دستان من است( ».مکاشفه :۱۱۷.)۱۸-
جاویدم و کلیدهای مرگ و

بــرای همۀ کســانی که به ایــن خبر خوش ایمــان میآورند ،مرگ صرف ًا دری اســت که به روی
حضور پادشاهی باز میشود که میفرماید:

«چون من زندهام ،شما نیز خواهید زیست( ».یوحنا :۱۴.)۱۹
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در همان روز رستاخیز ،عیسی بر بسیاری از شاگردان ظاهر شد :نخست بر زنان ،سپس بر
پطرس و بعد بر دو مسافر ....

در همــان روز ،دو تــن از آنان بــه دهکدهای میرفتندِ ،عمائوس نام ،واقع در دو فرســنگی
اورشلیم.

همچنان که سرگرم بحث و گفتگو بودند ،عیسی ،خود ،نزد آنها آمد و با ایشان همراه شد.
اما او را نشناختند زیرا قدرت تشخیص از ایشان گرفته شده بود .از ایشان پرسید« :در راه،
ّ
دربارۀ چه گفتگو میکنید؟»
آنها با چهرههایی اندوهگین ،خاموش ایستادند .آنگاه یکی از ایشانکهکْ ِلئوپاس نام داشت،
در پاسخ گفت« :آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده،
بیخبری؟»

پرسید« :کدام واقعه؟» (لوقا :۲۴۱۵ ،۱۳.)۱۹-

مسافران گفتند که تا چه حد امیدوار بودند که عیسای ناصری همان مسیح موعود باشد که
بر دشمنانشــان پیروز خواهدشــد .اما او مصلوب گردید! و حال مقبره خالیســت .این با عقل
جور درنمیآید!

آنگاه به ایشان گفت« :ای بیخردان که دلی دیرفهم برای باور کردن گفتههای انبیا دارید!
آیا نمیبایست مسیح این رنجها را ببیند و سپس به جالل خود درآید؟»

مقدس دربارۀ او گفته
ســپس از موســی و همۀ انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کت 
ب ّ
شده بود ،برایشان توضیح داد.

چون به دهکدهای که مقصدشــان بود نزدیک شــدند ،عیسی وانمود کرد که میخواهد دورتر
برود .آنها اصرار کردند و گفتند« :با ما بمان ،زیرا چیزی به پایان روز نمانده و شب نزدیک
است ».پس داخل شد تا با ایشان بماند.

چون با آنان بر ســفره نشســته بود ،نان را برگرفت و شکر نموده ،پاره کرد و به ایشان داد.
اما دردم از نظرشان ناپدید
در همان هنگام ،چشــمان ایشــان گشوده شد و او را شناختندّ ،
گشت.

مقدس را
آنهــا از یکدیگــر پرســیدند« :آیا هنگامی که در راه با ما ســخن میگفــت و کتب ّ
برایمان تفسیر میکرد ،دل در درون ما نمیتپید؟» (لوقا :۲۴۲۵.)۳۲-

آنها از جا پریدند و با عجله به اورشلیم بازگشتند تا به شاگردان بگویند خداوند زنده است!
او همان نجاتدهندهای اســت که در کتب مقدس وعدهاش داده شــده! او همان برهای است
که قربانیها تصویری از او را ارائه میدهند! او خداوند است!
باالخره پیام انبیا مفهوم یافته بود.

مفهومی کامل.
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بدنی دگرگونشده

شــامگاه همان روز ،که نخســتین روز هفته بود ،آنگاه که شاگردان گرد هم بودند و درها از
ترس یهودیان قفل بود ،عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت:

«سالم بر شما!»

چون این را گفت ،دســتها و پهلوی خود را به آنان نشــان داد .شــاگردان با دیدن خداوند
شادمان شدند( .یوحنا :۲۰۱۹.)۲۰-

هنگامی که عیســی آمد ،توما ،یکی از آن دوازده تن ،که دوقلو نیز خوانده میشــد ،با ایشان
نبود .پس دیگر شاگردان به او گفتند« :خداوند را دیدهایم!»

خود نشان میخها را در دستهایش نبینم و انگشت خود را بر جای
اما او به ایشان گفت« :تا
ْ
ّ
میخها نگذارم و دست خویش را در سوراخ پهلویش ننهم ،ایمان نخواهم آورد».
پس از هشــت روز ،شــاگردان عیســی باز در خانه بودند و توما با آنها بود .در آن حال که
درها قفل بود ،عیسی آمد و در میان ایشان ایستاد و گفت« :سالم بر شما!»

آنگاه به توما گفت« :انگشت خود را اینجا بگذار و دستهایم را ببین ،و دست خود را پیش
آور و در سوراخ پهلویم بگذار و بیایمان مباش ،بلکه ایمان داشته باش».
توما به او گفت« :خداوند من و خدای من!»

عیسی گفت« :آیا چون مرا دیدی ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنان که نادیده ،ایمان آورند».
(یوحنا :۲۰۲۴.)۲۹-

طی چهل روز بعدی ،خداوند بهطور ناگهانی بر شاگردان ظاهر میشد ،با آنان سخن میگفت،
ِ
سرعت فکر،
و ســپس ناپدید میشــد .بدن قیامکردۀ عیسی قادر بود از دیوارها عبور کرده ،به
جابجا گردد .گرچه او نخستین کسی است که چنین بدنی دارد ،اما آخرین نفر نیست.

و همانگونه که شــکل انســان خاکی را به خود گرفتیم ،شــکل انسان آسمانی را نیز به خود
خواهیم گرفت.

زیرا همانگونه که مرگ از طریق یک انسان آمد ،رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان
پدیدار گشــت .زیرا همانگونه که در آدم همه میمیرند ،در مســیح نیز همه زنده خواهند
شد( .اول قرنتیان :۱۵۲۱ ،۴۹.)۲۲-

آیا متوجه هستید که گناهکار درماندهای هستید که از هیچ حقی برای زندگی در پادشاهی خدا
خداوند عیســایمسیح بهجای «شما» و گناهان «شما»
برخوردار نیســت؟ آیا ایمان دارید که
ْ
ُمرد و به زندگی بازگشــت و مرگ را برای «شــما» شکســت داد؟ اگر چنین اســت ،پس خدا
میگوید دیگر «در آدم» نیستید .خدا شما را بهعنوان فردی پارسا «در مسیح» میبیند .روزی،
شما نیز بدنی دگرگونشده دریافت خواهید کرد -درست همانند او.
اما بدون جای زخم میخها.
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بازگشت به آسمان

ســلطه و حکمرانی آدم که تســلیم شیطان شده بود ،توسط عیسی بهجای اول برگردانده شد.
عیسی با اقتدار کاملی که بر دیوها و ارواح شریر ،باد و امواج ،بیماری و گرسنگی ،و گناه و مرگ
داشــت ،نشــان داد که کنترل کامل را در دســت دارد .حتی وقتی رهبران مذهبی و ســربازان،
او را دستگیر و شکنجه کردند و بر صلیب کشیدند ،او خود به آنها اجازۀ این کار را داده بود.

خداوند عیسی پیش از بازگشت به خانۀ پدر خود ،به شاگردان فرمود:
به همین دلیل،
ْ

«تمامی قدرت در آســمان و بر زمین به من ســپرده شده است .پس بروید و همۀ قومها را
شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر ،پسر و روحالقدس تعمید دهید 21و به آنان تعلیم دهید
که هر آنچه به شما فرمان دادهام ،بهجا آورند .اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما
هستم!» (متی :۲۸۱۸.)۲۰-

همچنین عیسی به پیروان خود فرمود:

«حکمی تازه به شما میدهم ،و آن این که یکدیگر را محبت کنید .همانگونه که من شما را
محبت کردم ،شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید .از همین محبت شما به یکدیگر ،همه
پی خواهند برد که شاگرد من هستید( ».یوحنا :۱۳۳۴.)۳۵-

عیســی چهل روز پس از رســتاخیز ،شاگردانش را بر کوه زیتون ،بیرون از اورشلیم ،گرد آورد.
شاگردان میخواستند بدانند او چه وقت باز خواهد گشت.

عیسی پاسخ داد:

اما
«بر شما نیست که ایام و زمانهایی را که پدر در اختیار خود نگاه داشته است ،بدانیدّ .
چون روحالقدس 22بر شما آید ،قدرت خواهید یافت و در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره
و تا دورترین نقاط جهان ،شاهدان من خواهید بود».

عیسی پس از گفتن این سخنان ،در حالی که ایشان مینگریستند ،به باال برده شد و ابری او
را از مقابل چشمان ایشان برگرفت .هنگامی که میرفت و شاگردان به آسمان چشم دوخته
بودند ،ناگاه دو مرد سفیدپوش در کنارشان ایستادند.

گفتند« :ای مردان جلیلی ،چرا ایستاده ،به آسمان چشم دوختهاید؟ همین عیسی که از میان
شما به آسمان برده شد ،با ز خواهد آمد ،به همینگونه که دیدید به آسمان رفت».
آنگاه شاگردان از کوه موسوم به زیتون به اورشلیم بازگشتند( ...اعمال ۱۷:.)۱۲-

در این ضمن ،زمان آن بود که پادشاه در آسمان «تاج جالل و اکرام» بر سر بنهد( .مزمور :۸۵؛
عبرانیان :۲.)۹
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جشن پیروزی

آن شــکوه و جالل را تصور کنید .رنگها را .موســیقی را .هیجان را .صدها میلیون فرشته در
میان خود میگفتند« :پادشاه به خانه بازمیگردد! اما ظاهرش متفاوت خواهد بود ».کسی که
انسان را به شباهت خدا آفریده بود ،برای همیشه تصویر انسان را حمل خواهد کرد!
سکوتی بر شهر آسمانی حکمفرما میشود.

ی آن ،غریوِ یک اعالن ،سکوت شکسته میشود:
ناگهان ،با صدای پرشکوه شیپورها ،و در پ 

ای دروازهها ،سرهای خود را برافرازید!
ای درهای قدیمی ،برافراشته شوید،
تا شاه جالل داخل شود.

این شاه جالل کیست؟

خداوند نیرومند و دالور ،خداوند که در جنگ ،دالور است!

این شاه جالل کیست؟

خداوند لشکرها ،اوست شاه جالل! (مزمور :۲۴.)۱۰ ،۸-۷

دروازهها گشوده میشوند ،و در میان هلهلۀ رعدآسا در آسمان ،آن قهرمان ،بره ،پسر انسان-
عیسی ،با زخم جنگ وارد میشود.
او در میان ستایش انبوه کثیری از فرشتگان ،قدم برداشته ،به سمت تخت پدرش باال میرود.
او برگشته ،نگاهی به نسل بازخریدشدۀ آدم میاندازد ،و جلوس میکند.

رسالت تکمیل شده بود.

سپس شهروندان آسمان ،این سرود جدید را برای پادشاه محبوبشان میخوانند:

«تو سزاواری ...چرا که ذبح شدی و با خون خود ،مردم را از هر طایفه و زبان و قوم و ملت،
برای خدا خریدی( ».مکاشفه :۵.)۹

سپس فرشتگان گرداگرد تخت حلقه میزنند ،خدا را میستایند و میگویند:

«آن برۀ ذبحشده ...سزاوار حرمت و جالل و ستایش است( ».مکاشفه :۵.)۱۲

ِ
اسارت قلمرو گناه و مرگ شیطان هستند
امروز ،در این دنیا ،هنوز اکثر افراد از نسل آدم ،در
که محکوم به نابودی است.

خداوند عیسی با مرگ ،دفن شدن و رستاخیز خود ،در این نبرد
اما آزادی در دسترس است.
ْ
سرنوشتساز پیروز شد .او به همۀ کسانی که به او توکل دارند ،میفرماید:

«دل شما مضطرب نباشد! به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید .در
خانۀ پدر من منزل بسیار است ...آنگاه که رفتم و مکانی برای شما آماده کردم ،باز میآیم
و شما را نزد خود میبرم تا آنجا که من هستم شما نیز باشید».

«من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچکس جز بهواسطۀ من ،نزد پدر نمیآید( ».یوحنا ۱۴۱:-
 ۳و.)۶
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پادشاه بازمیگردد

حالی که دنیا مشغول سرگرمیهای مبتذل و مذاهب دروغین است،

یکی از همین روزها ،در
پادشاه جالل باز خواهد گشت ،اما نه سوار بر یک کره االغ ،و نه برای مسخره شدن و نهادن
تاج خاری بر سر.
این پادشا ِه قیامکرده ،تصویری از آن روز آتی به یوحنا داد:

«آنگاه دیدم که آســمان گشــوده اســت و پیش رویم ،هان اسبی اســت سفید ،با سواری که
امین و برحق مینامندش .او به عدل حکم میکند و میجنگد .چشــمانش به ِ
آتش مشــتعل
میماند و بر سرش تاجهای بسیار است ...نامی که بدان خوانده میشود" ،کالم" خداست.
ِ
کتان نفیس و
ســپاهیان آســمان از پی او میآمدند ،سوار بر اسبان ســفید ،و در جامههای
ســفید و پاکیزه ...و بر ردا و ران او نامی نوشــته شــده است“ :شاه شــاهان و ِ
رب ارباب”.
(مکاشفه :۱۹۱۱.)۱۶ ،۱۴-

هنگام بازگشت پادشاه ،صدایی بلند از آسمان ندا خواهد داد:

«حکومت جهان ،از آن خداوند ما و مســیح او شــده اســت .و او تا ابد حکم خواهد راند».
(مکاشفه ۱۱.)۱۵:

دشمنان پادشاه در حضور او ذوب خواهند شد .سپس او شیطان را خواهد بست ،و به دنیای دلخسته
نشان خواهد داد که حکومت عدل و انصاف چگونه است .این بهترین دورۀ زمین خواهد بود.

و خداوند بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود .در آن روز خداوند یکی و نامش نیز یکی خواهد
بود( .زکریای نبی :۱۴.)۹

خداوند عیسی همان داور خواهد بود.
در روز داوری،
ْ

عــرش او شــعلههای آتش بــود و چرخهای آن آتش فروزان .نهرها از آتش جاری شــده ،از
پیــش روی او بیرون میآمد .هزاران هزار خدمتش میکردند ،و کرورها کرور به حضورش
ایستاده بودند .دیوان بر پا شد و دفترها گشوده گردید( .دانیال ۷۹:.)۱۰-

ابلیس و قلمرو تاریکی او «به دریاچۀ آتش وگوگرد افکنده» میشوند (مکاشفه :۲۰ .)۱۰باالخره
سر مار برای همیشه کوبیده میشود.

همینطور ،برای شــهروندان قلمرو نور ،خداوند «آســمان و زمینی جدید» خواهد ســاخت.
ایشان قوم او خواهند بود ،و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود .او هر
اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد .و دیگر مرگ نخواهد بود؛ و ماتم و شیون و درد
وجود نخواهد داشت( .مکاشفه :۲۱۳ ،۱.)۴-

سرانجام ،این دعای همۀ کسانی که پادشاهشان را دوست دارند ،برای همیشه تحقق خواهد یافت:

«پادشاهی تو بیاید ،ارادۀ تو چنانکه در آسمان انجام میشود ،بر زمین نیز به انجام رسد».
(متی :۶.)۱۰
آیا این دعای شما نیز هست؟ آیا به پادشاه جالل تعظیم کردهاید؟
آیا او پادشاه شما هست؟
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P
خاتمه
آمین ،آمین ،به شما میگویم ،هرکه کالم مرا به گوش گیرد
و به فرســتندۀ من ایمان آوَ َرد ،حیات جاویدان دارد و به
داوری نمیآید ،بلکه از مرگ به حیات منتقل شده است.
 عیسی ،پادشاه جالل (یوحنا :۵)۲۴

او در جهــان بــود ،و جهان بهواســطۀ او پدیــد آمد؛ اما
جهــان او را نشــناخت ...امــا بــه همۀ کســانی کــه او را
پذیرفتنــد ،این حق را داد که فرزندان خدا شــوند ،یعنی
به هرکس که به نام او ایمان آوَ ْرد.
 انجیل (یوحنا :۱ ۱۰و )۱۲

پیام در داستان • 1
پایانی خوش؟

آدم پــس از آنکــه مرتکب گناه شــد ،وقتی خدا به باغ آمــد و او را صدا زد ،به خدا چه گفت؟
آدم با سرافکندگی چنین پاسخ داد:

ی در مورد عشــق و عاشــقی ،یا نجات افراد را دوســت
مردم از هر ســنی ،افســانههای تخیل 
دارند ،داســتانهایی با پایانی خوش .انســان چنین قصههایی را بیان میکند ،زیرا خدای واحد
حقیقی اشــتیاقی در دل او گذاشــته تا از شــیطان رهایی یابد و باقی عمر را به خوشی و خرمی
بگذارند .اما داستان آن «پادشاه جالل» افسانهای تخیلی نیست.

امــا اکنــون ،بعضی از نســل و اعقاب آدم چگونه به وعدۀ خداوندگار واکنش نشــان میدهند،
این وعده که بهخاطر ایشان به زمین باز خواهد گشت؟ ایشان شادمانه چنین پاسخ میدهند:

چهل نبی ،در طول بیش از پانزده قرن ،داستانی خیالپردازانه نمینویسند ،بلکه
کتاب خدا را .خیالپردازی را صدها پیشگویی و کشفیات باستانشناسی تأیید
نمیکنند ،اما داستان خدا را تأیید میکنند.

قهرمانــی تخیلــی نمیتواند نقطۀ تقســیم تاریخ به دو بخش باشــد ،اما عیســی
میتوانــد .رؤیاپــردازی نمیتوانــد گناه و رســوایی مــا را بزداید و مــا را نزد خدا
بیاورد ،و قلبی نو پر از محبت ،شــادی و آرامش او را به ما ببخشــد ،اما عیسی
میتواند.
عیســی ،آن مســیح موعود ،با تحقق بخشــیدن به کتب مقدس انبیا ،برای نسل
آدم این امکان را فراهم ســاخته تا بتوانند با آفریدگار و پادشــاه خود تا به ابد
زندگی کنند .اما همۀ انسانها وارد پادشاهی او نخواهند شد.

درست همانگونه که خدا قانون یگانۀ خود را به آدم در خصوص زندگی کردن در
آن باغ زمینی ،بهروشــنی بیان فرمود ،به همان شــکل نیز قانون یگانۀ خود را برای نســل آدم
در زمینۀ زندگی در شهر آسمانی روشن ساخته و فرموده است:

چ چیز ناپاک و هیچکس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود ،به هیچ روی وارد آن
هی 
نخواهد شد ،فقط کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است ،بدان راه خواهند
داشت( .مکاشفه :۲۱.)۲۷

کتــاب حیــات بره همان دفتر ثبت آســمانی اســت که در آن ،نام هر شــخصی
نوشــته شــده که از زمان آدم به این ســو ،به طریق رســتگاری خدا ایمان آورده
اســت .این «پادشــاه جالل» شــما یا خانوادهتان را مجبور نمیکند که به او و به
آنچه برای رهایی شما از شیطان ،گناه ،مرگ و جهنم انجام داده ،ایمان بیاورید.

در پادشــاهی او هیچ شــهروندی وجود نخواهد داشت که بدون میل خود وارد آن شده باشد.
اما از آنجا که آن «پادشــاه» مایل نیســت کســی هالک گردد ،کتاب خود را با یک دعوت ،یک
هشدار ،و یک وعده به پایان میرساند:

هر که تشــنه اســت ،بیاید؛ و هر که طالب اســت ،از آب حیات بهرایگان بگیرد .من به هر
کس که کالم نبوت این کتاب را میشنود ،هشدار میدهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید،
خــدا بالهای نوشتهشــده در این کتــاب را بر او خواهد افزود ...آن که بر این امور شــهادت
میدهد ،چنین میگوید« :آری ،بهزودی میآیم».
خداوند عیسی!» (مکاشفه :۲۲-۱۷.)۲۰
«آمین! بیا ،ای
ْ
158

«صدای تو را در باغ شنیدم و ترسیدم( ».پیدایش :۳.)۱۰

خداوند عیسی!» (مکاشفه :۲۲.)۲۰
«آمین! بیا ،ای
ْ

چه چیزی چنین تحولی پدید آورد؟ چرا بعضی از انســانها دیگر ترســی ندارند که در حضور
«داورِ » جهان بایستند؟ چرا از اینکه «پادشاه» را رو در رو ببینند ،چنین هیجانزدهاند؟

به این دلیل که به داستان او و پیامش ایمان دارند.
اشعیای نبی چنین میفرماید:

چه کســی پیام ما را باور کرده؟ ...همۀ ما چون گوســفندان ،گمراه شــده بودیم ،و هر یک از
ما به راه خود رفته بود ،اما خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی نهاد( .اشعیا :۵۳ ۱و .)۶

اشعیا داستان «پادشاه» و پیام او را در سه جمله خالصه کرده ،میفرماید:
 مشکلی در ما هست.۱

«هر یک از ما به راه خود رفته بود».

 راهحل نزد خداست.۲

«خداوند تقصیر جمیع ما را بر وی (بر پسر خود) نهاد».
 بر ماست که انتخاب کنیم.۳

«چه کسی پیام ما را باور کرده؟»

آیا «پادشاه» را باور دارید؟

اگر ما شهادت انسان را میپذیریم ،شهادت خدا بسی بزرگتر است ،زیرا شهادتی است که
خدا خود دربارۀ پسرش داده است...

آن که شــهادت خدا را باور نمیکند ،او را دروغگو شــمرده اســت ،زیرا شــهادتی را که خدا
دربارۀ پسر خود داده ،نپذیرفته است .و آن شهادت این است که خدا به ما حیات جاویدان
بخشیده ،و این حیات در پسر اوست .آن که پسر را دارد ،حیات را دارد و آن که پسر خدا
را ندارد ،از حیات برخوردار نیست.

اینها را به شــما نوشــتم که به نام پســر خدا ایمــان دارید ،تا بدانید کــه از حیات جاویدان
برخوردارید( .اول یوحنا:۵ -۹.)۱۳

بله ،میتوانید «بدانید»« .پادشاه» طوری عمل نمیکند که متوسل به حدس و گمان شوید.

آیا به مذاهب انســانی پشــت کردهاید ،و به شــهادت خدا ایمان آوردهاید؟ اگر چنین کردهاید،
ابدیت را با «پادشاه» خواهید گذراند...
 ...با پایانی خوش.
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پیام در داستان • 2
خبر بد

همانطور که در ابتدای کتاب «پادشــاه عالم هســتی» میخوانیم ،او انسان را به صورت و به
شــباهت خود آفرید .او بشــر را برای جالل خود سرشت .انسانها میتوانستند گنجینۀ خاص
ِ
قلمرو نورِ او باشند .اما اول میبایست
او ،دوستان نزدیکش ،و شهروندان مقدس پادشاهی و
زمانی برای آزمایش وجود میداشت.

َی ْهوِ ه خدا آزمایشــی کوچک ،اما با پیامدهایی عظیم ،در مقابل آدم قرار داد .خدا به او فرمود
که آزاد است از همۀ درختان باغ بخورد ،جز از یکی .خدا به آدم فرمود که چنانچه این قانون
یگانه را زیر پا بگذارد ،چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؟
آیا خدا به آدم فرمود که باید شــروع کند به نماز خواندن ،روزه
گرفتــن ،و انجــام اعمال نیک بــه این منظور کــه کارهای بدش
جبــران گــردد؟ «نــه!» خــدا فرمــود« :روزی کــه از آن بخوری،
بهیقین خواهی مرد( ».پیدایش :۲.)۱۷

میدانیم چه اتفاقی افتاد .انسان بر آن شد که از آفریدگار و پادشاه خود نافرمانی کند .آدم و
حــوا مرتکب گناه شــدند .اما آیا همان روز مردنــد؟ نه .پس منظور خدا چه بود وقتی فرمود:
«روزی که از آن بخوری ،بهیقین خواهی مرد»؟
مطابق با کتابمقدس ،مفهوم مرگ چیست؟

به تصویر نگاه کنید .برای آن شاخه چه اتفاقی میافتد؟ پس از آنکه از تنۀ
درخت قطع شد ،چه اتفاقی برایش میافتد؟ آیا زنده خواهد بود؟ یا مرده؟
آن شــاخه ممکن اســت هنوز زنده به نظر برســد ،اما خواهد ُمرد ،زیرا از
سرچشمۀ حیات و زندگی جدا شده است.

مرگ یعنی «جدایی» .این خبر بدی است.

آن زمــان کــه آدم و حوا تصمیم گرفتند بــه راه خود بروند ،و نه به راه خدا،
ارتبــاط خــود را با خدا از دســت دادند .دیگر نمیخواســتند با او باشــند.
کوشیدند خود را پنهان سازند .آدم و حوا از نظر روحانی مرده بودند.

تقصیرات شــما ،میان شــما و خدایتان جدایی افکنده است ،و گناهانتان روی او را از شما
نهان ساخته است تا نشنود( .اشعیا :۵۹.)۲

همچنین ،آدم و حوا شــروع کردند به مردن از نظر جســمی .همانطور که
برگهایی که روی آن شــاخۀ شکسته هســتند ،بالفاصله خشک نمیشوند،
بــدن ایشــان نیز در همــان روزی که گناه کردند ،به خاک برنگشــت .اما
فرایند پیرشــدن آغاز شــده بود .مرگ ،آن دشمنی بود که نمیتوانستند از
آن بگریزند.

امــا ایــن خبر بد ،از این هم بدتر شــد .اگر خدا راهی بــرای رهایی فراهم
نمیساخت ،آدم و حوا با جدایی ابدی از خدا در «آتش جاودانی که برای
ابلیس و فرشتگان او آماده شده است» روبرو میشدند (متی :۲۵.)۴۱
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بعضــی از افــراد موضــوع جهنم را مســخره میکنند -یعنــی دریاچهای از آتش کــه در آن،
روحهاییکه آلوده بهگناه هستند ،تا ابد قرنطینه خواهند شد .اما آیا عقل حکم میکند که آنچه
را که درک نمیکنیم ،به تمسخر بگیریم؟ ما انسانها قادر به هضم
مفهوم ابدیت نیستیم .آن متعلق به ُبعد دیگری است .مردم ،نوح
را نیز مسخره کردند آن هنگام که او کشتی را میساخت و دربارۀ
توفان قریبالوقوع به آنان هشــدار میداد ،اما بهمحض اینکه درِ
کشتی بسته شد و توفان آمد ،توانستند حقیقتی را که آن را مسخره
کرده بودند ،درک کنند .به همان شکل ،بهمحض اینکه افراد وارد
جهنم شدند ،منطق هولناک آن را درک خواهند کرد.

جــزای ایشــان هالکــت جاودانــی از حضــور خداونــد و از جــال قــدرت او خواهــد بــود.
(دوم تسالونیکیان :۱.)۹

«پادشاه» اجازه نخواهد داد که گناه ،جهان او را برای همیشه آلوده سازد.

گناه ویرانگرترین نیرو و فراگیرترین بالی سیارۀ ماست .گناه علت هر شرارتی است.
گناه آدم مانند بیماری واگیردار ،به همۀ ما سرایت کرده است.
همانطور که هر برگی بر شاخۀ شکستهشده ُمرده است ،هر یک
از ما نیز از گناه آدم تأثیر پذیرفتهایم .ما همگی بخشی از شاخۀ
آدم هستیم.

همانگونــه که گناه بهواســطۀ یک انســان وارد جهان شــد ،و بهواســطۀ گناه ،مــرگ آمد ،و
بدینسان مرگ دامنگیر همۀ آدمیان گردید ،از آنجا که همه گناه کردهاند( .رومیان :۵.)۱۲

در روزگار موســی ،مردم همان عقیدۀ نادرســتی را داشــتند که
مردمان امروز دارند .ایشان امید داشتند که اگر اعمال نیکشان از
اعمال بدشان بیشتر باشد ،خدا در روز داوری ،به ایشان رحمت
نشــان خواهد داد .خدا به منظور تصحیح تفکر نادرستشــان ،در
آتشــی خیرهکننده ،بر کوه ســینا فرودآمد و ده حکم به ایشــان داد تا از آنها اطاعت کنند .هرکه
تمامی آن ده حکم را بهطور کامل رعایت نمیکرد ،مجرم به شمار میآمد و سزاوار مرگ.

آن «ده فرمان» شبیه آینه هستند .اگر صورتتان کثیف باشد ،آینه کمک میکند تا کثیفبودن
آن را ببینید ،ولی نمیتواند ناپاکی را برطرف سازد .به همین ترتیب،
آن فرمانها به این منظور عطا نشــدند تا رابطۀ ما را با خدا اصالح
کننــد .آنها نشــان میدهند که در حضور خدایــی مقدس ،گناهکارانی
پادشاهی پر از عدل و انصاف او،
تقصیرکار هستیم .ما برای زندگی در
ِ
از شرایط درستی برخوردار نیستیم .ما گناهکاران عاجزی هستیم که
نیاز به نجاتدهندهای بیعیب و بینقص داریم.
6. You shall not murder.
7. You shall not
commit adultery.

8. You shall not steal.

9. You shall not give
false testimony
against your
neighbor.

10. You shall not covet
…your neighbor’s wife
or anything
that belongs to

1. You shall have no
other gods before me.

2. You shall not make for
yourself an idol… for I am
the Lord your God.

3. You shall not misuse
the name of the
Lord your God.

4. Remember the Sabbath day
by keeping it holy.
5. Honor your father
and your mother.

your neighbor.

زیرا همه گناه کردهاند و از جالل خدا کوتاه میآیند( .رومیان :۳.)۲۳

خبر بد اینست که ما از معیارهای کامل خدا برای خوببودن ،فاصلهای بسیار داریم .اما خبر
خوش اینست که کسی در تاریخ هست که با این معیارها مطابقت دارد.

نام او عیسی است.
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به ابراهیم و به پسرش فکر کنید .چرا خدا ایشان را برای تقدیم قربانی ،به کوهی مشخص و
در دورستها فرستاد؟

پیام در داستان • 3
خبر خوش

خداوند در عدالت و رحمتش ،بینقص و کامل است .عدالت یعنی اینکه جریمه و مجازات
کامــل قانون در مورد گناه من ِاعمال شــده اســت .رحمت نیز یعنــی اینکه جریمه و مجازات
قانون برضد من ِاعمال نشده است.

چگونه ممکن است خدا گناه ما را مجازات کند ،بدون اینکه خودمان را به مجازات برساند؟
پاسخ در خداوند عیسای مسیح است که برای نجات ما آمد.

در روزگار عهدقدیــم ،پیــش از ظهور عیســی ،خدا برای اینکــه گناهکاران را از
قربانی گنــاه» را مقرر فرمود .خدا
«قانــون گناه و مرگ» رهایی بخشــد« ،قانون
ِ
خون حیوانی بیگناه را بهعنوان پرداخت جریمۀ گناه میپذیرفت .به این شکل
ِ
خود گناهکار مجازات گردد.
است که گناه به مجازات میرسد ،بیآنکه

امــا آیــا خون بــره میتواند خطای انســان را جبران کند؟ نه .خون حیوانات میتوانســت فقط
تصویری باشد از اینکه عدالت واقع ًا چه چیزی مطالبه میکند.
چه نوع خونی میتوانست بدهکاری جهان را که همانا گناه است،
بپردازد؟ فقط خون یک «انسان» بینقص و ابدی! آن «آفریدگار
و کالم» خودش «انسان» شد.
«در آغاز کالم بود ...و کالم ،انســان شــد و در میان ما َمســکن
گزید .ما بر جالل او نگریستیم ،جاللی شایستۀ آن پسر یگانه که
از جانب پدر آمد ،پر از فیض و راستی( ».یوحنا :۱.)۱۴

خون برهها تنها میتوانســت گناه را «بپوشــاند» .عیسی آن «برۀ
خدا» است که «گناه از جهان برمیگیرد»( .یوحنا :۱.)۲۹
آیــا هابیل را به یاد دارید؟ خــدا گناه هابیل را بر بره نهاد .بره
حملکنندۀ موقت گناه هابیل بود .عیســی حملکنندۀ همیشگی
گناه ماست .خدا همۀ گناهان ما را بر او قرار داد.
آن بره که بهجای هابیل ذبح و ســوزانده شد ،تصویری است از
عیســی که جریمــۀ کامل گناهان ما را پرداخــت .به همین دلیل
اســت که عیسی ،پیش از آنکه جان بسپارد ،پیروزمندانه فریاد
برآورد و گفت« :ب ه انجام رسید!» (یوحنا :۱۹.)۳۰

عدالت بهجا آورده شده است .رحمت در دسترس قرار دارد.

بهوســیلۀ آن (یعنی آن خبر خوش) نجات مییابید ،به شــرط آنکه کالمی را که به شــما بشارت
دادم ،اســتوار نگاه دارید ...مســیح مطابق با کتب مقدس در راه گناهان ما مرد ،و اینکه دفن
شد ،و اینکه مطابق با همین کتب ،در روز سوم از مردگان برخاست( .اول قرنتیان :۱۵-۲.)۴

خــدا در حــال مشخصســاختن مکانی بــود که در آن ،قــرار بود
«پسرِ » خودش در راه گناهان جهان جان فدا کند.

چرا ابراهیم آن کوه را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید؟ زیرا بر
آن کوه بود که خدا قربانی کامل و نهایی را فراهم ساخت.
خدا چه چیزی برای پســر ابراهیم فراهم ســاخت؟ یک قوچ! خدا
برای نجات شــما از داوری و محکومیت چه چیزی فراهم نموده
است؟ عیسی ،آن «برۀ خدا» را.

آیــا از مــرگ و داوری میترســید؟ چنانچــه به عیســی ،بهعنوان
نجاتدهندۀ خود ،بهطور تمام و کمال تکیه کنید ،نیازی به ترس
ندارید ،زیرا خدا جریمۀ کامل گناهانتان را از او دریافت کرده ،و
او را به زندگی بازگردانده است.

اکنون باز به آدم و حوا فکر کنید .گناه و رسوایی ایشان سبب شد خود را با برگ درخت انجیر
بپوشــانند ،و بخواهنــد کــه خود را از خدا پنهان ســازند .خدا در عدالــت و رحمت خود ،گناه
ایشــان را برمال ســاخت و ایشان را با پوســت حیواناتی که قربانی شده بودند ،پوشانید .خونی
که از حیوانات ریخته شــد ،تصویری بود از آنچه برای پوشــاندن گناهشان الزم بود ،و پوست
حیوانات نیز تصویری بود از آنچه برای پوشاندن رسوایی و ننگ ایشان ضرورت داشت.
همۀ ما در گناه و ننگ نیاکان خود شریک هستیم .ما از عدالت خدا کوتاه میآییم .ما شایستۀ
زندگیکــردن بــا او نیســتیم .خبــر خوش اینســت که عیســی ،روی صلیب ،گنــاه و ننگ ما را
برداشــت .او در آن ســاعات ظلمــت و تاریکــی ،جدایی از خدا را تجربه کــرد ،جداییای که ما
ســزاوارش بودیم .و ســپس ،جان ســپرد .اما از آنجا که او خودش هیچ گناهی نداشــت ،قبر
نمیتوانست او را در چنگ خود نگاه دارد.
خدا بهخاطر مرگ و رســتاخیز عیســی ،میخواهد شما را پاک
ســازد و بپوشــاند؛ میخواهد گناهان شــما را بــا عدالت خود
جایگزین سازد.

همۀ ما همچون شخص نجس شدهایم،

و اعمــال نیــک ما جملگی همچــون پارچهای کثیف اســت!
(اشعیا :۶۴.)۶

در خداوند شــادی بســیار میکنم ،و جان مــن در خدایم به
لبس ساخته ،و ردای
وجد میآید؛ زیرا مرا به جامۀ نجات ُم ّ
پارسایی به من پوشانده است( .اشعیا :۶۱.)۱۰

او کســی را که گناه را نشــناخت ،در راه ما گناه ســاخت ،تا ما در وی پارســایی خدا شویم.
(دوم قرنتیان :۵.)۲۱

آیا در روز داوری ،میتوانید در پیشــگاه خدا ،با جامههای ناپاک خود بایســتید ،با تالشــهای
ی خودتان؟
مذهب 
162

یا میخواهید با جامۀ پاک بایستید ،با جامۀ پارسایی که مسیح بر تن شما میکند؟
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پیام در داستان • 4
واکنش شما به «پادشاه»

فــرض کنیــد تک و تنها ،در جنگلی راه میروید .ترجیح میدهید با کدامیک از این جانداران
برخورد کنید -با بره یا با شیر؟
آن «پادشاه جالل» بههنگام ظهورش در گذشته« ،بره» نامیده
شــد .او با فروتنــی آمد تا گناهکاران را نجات بخشــد .اما این
«پادشــاه» هنگامی که بازگردد« ،شــیر» نامیده خواهد شــد .او
بــا کبریایــی و عظمــت خواهد آمد تــا گناهکارانــی را که توبه
نکردهاند ،مورد داوری قرار دهد.

وقتی عیســی بازگردد ،آیا در حضور این نجاتدهنده و پادشــاه خود شادی خواهید کرد ،یا در
مقابل آن داور و پادشاه خود خواهید لرزید؟ همه چیز بستگی دارد به واکنش شما به پیام خدا.
هنگامی که عیسی شروع کرد به سفر و تعلیمدادن ،بعضی از نخستین سخنانش این بود:

«توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید( ».مرقس :۱.)۱۵

«توب ه کنید» یعنی فکر و ذهن خود را «تغییر دهید» ،فکرتان در این زمینه که برای حضور در
پادشــاهی خدا ،به چه چیزی تکیه میکنید .یعنی اینکه از تکیه به راه و روش خودتان دســت
بکشید ،و شروع کنید به تکیهکردن به راه و روش خدا ،و پیروی از آن.
«به خبر خوش ایمان آورید» یعنی اینکه «ایمان و اعتماد خود را بر نجاتدهنده قرار دهید»،
نجاتدهندهای که در راه گناهان شما جان فدا کرد ،و دوباره زنده شد تا به شما حیاتی نو عطا
فرماید .اما وقتی میگوییم به کسی ایمان بیاورید و به او اعتماد کنید ،منظورمان چیست؟
اجــازه بدهیــد با ذکر ماجرایی دســتاول از آفریقای غربی ،موضوع را شــرح دهم .این ماجرا
مربوط به دو زن است ،فاتو و بینتو.
چشمان هر دو دچار عفونت شده بود .فاتو به بیمارستان مراجعهکرد .پزشک به او قطرۀآنتیبیوتیک
داد تا در چشمانش بچکاند .او بهبودی یافت .بینتو پیش یک حکیم سنتی رفت .او «مرهم» خاص
خود را به داخل چشمان وی مالید .چشمانش سفید شد و بینایی خود را از دست داد.

هم فاتو و هم بینتو ایمان و اعتماد داشتند .هر دو مطابق با ایمان و اعتقادشان عمل کردند و
نزد شفادهندهای که به او اعتماد داشتند ،رفتند -اما نتیجهاش چقدر متفاوت بود.

وقتــی بــه موضوع ابدیت میرســیم ،هرکس به چیزی یا به کســی اعتماد میکند .بســیاری به
مذهب اجدادی خود امید میبندند .بعضیها از کسانی پیروی میکنند که میگویند مرگ پایان
زندگی است .بعضی دیگر نیز نظرات خاص خود را در خصوص زندگی ،مرگ و ابدیت اختراع
میکنند .در انتها ،فقط یک سؤال اهمیت دارد :شما آیا حقیقت را انتخاب کردید؟
من نیز راه خودم را انتخاب کردم .من به آن پادشاهی اعتماد و تکیه میکنم که فرمود:

«هر کس که به حقیقت تعلق دارد ،به ندای من گوش فرامیدهد( ».یوحنا :۱۸.)۳۷

او همان کســی اســت که دوســت دارم تا ابد با او زندگی کنم .او کســی اســت که «جان خود را
بهخاطر من داد( ».غالطیان :۲.)۲۰
او فقط یکی از پادشاهان نیست .او پادشاه «من» است!
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انسان اول سرشته شده بود تا صورت و تصویر خدا را منعکس
سازد .آن تصویر در اثر گناه خدشهدار شد .عیسای مسیح ،آن
«صورت خدای نادیده» (کولسیان :۱ ،)۱۵آمد تا حیات تازهای
به شما ببخشد و تصویر خدا را در شما به حالت اول برگرداند.

اگر به عیسای مسیح ایمان آورده و به او اعتماد و تکیه کردهاید ،به آن «پادشاه جالل» ،پس در
نظر خدا ،دیگر «در آدم» نیستید .شما «در مسیح» هستید .شما شهروند ممتاز و التفاتیافتۀ
آسمان ،و فرزند محبوب خدا هستید .شما گنجینۀ خاص خدا هستید ،گنجینهای که او با خون
پسر خود بازخرید کرده است.

شما بهعنوان عضو نوزاد در خانوادۀ خدا ،اکنون میتوانید خدا را «پدر» بخوانید .اما امتیازاتی
عظیم ،مسئولیتهای عظیم نیز در پی دارند.

چــون فرزندانــی مطیع ،دیگــر مگذارید امیال دوران جهالت به زندگیتان شــکل دهد .بلکه
همچون آن قدوس که شما را فراخوانده است ،شما نیز در همۀ رفتار خویش مقدس باشید.
(اول پطرس :۱-۱۴.)۱۵

شما در مقام پیرو مسیح ،دعوت شدهاید تا دیگران را ببخشید ،محبت کنید ،و برای همه دعا
کنید ،حتی برای دشمنانتان .عیسی فرمود:

از همین محبت شما به یکدیگر ،همه پی خواهند بردکه شاگرد من هستید( .یوحنا :۱۳.)۳۵

خداوندگار عیســی ،که زمانــی وارد قلبتان
وقتــی خود را تســلیم او میســازید ،روح مقدس
ْ
شد که به انجیل ایمان آوردید ،به شما کمک خواهد کرد تا بر گناه پیروز شوید و خصائل
مقدس او را منعکس سازید.

ثمرۀ روح ،محبت ،شادی،آرامش ،صبر ،مهربانی ،نیکویی ،وفاداری ،فروتنی و خویشتنداری
است( .غالطیان :۵-۲۲.)۲۳

شما بهعنوان فرزند «پادشاه» ،از هدف جدیدی در زندگی برخوردارید ،و آن اینست که موجب
افتخار او شــوید .شــما سفیر او در دنیایی گمشــده هستید .پس او را خوب معرفی و نمایندگی
کنید .روزی ،او را رو در رو خواهید دید ،و آن هنگام «مانند او خواهید بود» (اول یوحنا :۳.)۲
تا پیش از فرارسیدن آن زمان ،در هر وقت با او صحبت کنید .در هر موقعیتی ،او را بستایید.
همراه با کسانی که که او و کالمش را دوست میدارند ،او را بپرستید و خدمت کنید .هر روز
کتابمقــدس را مطالعــه کنید (با انجیل لوقا ،انجیل یوحنا ،کتاب اعمال رســوالن ،و نامه به
رومیان شروع کنید) .روحالقدس معلم شماست .کتابمقدس خوراک روحانی شما ،و اسلحۀ
شما علیه شیطان است ،دشمنی که مایل نیست شما مانند عیسی بیندیشید ،سخن بگویید ،و
عمل کنید .هرچه بیشتر بر کتابمقدس تأمل و تفکر کنید ،از نظر روحانی نیرومندتر خواهید
شد.
من این تصویر زیبا را از کتاب مزامیر دوست دارم که میفرماید:
چنانکه آهو سراپا مشتاق نهرهای آب است،
همچنان ،ای خدا ،جان من بهشدت مشتاق توست( .مزمور :۴۲.)۱
آیا میتوانید همین را بگویید؟
انتخاب با خودتان است.
برام ِسن
ُپل دی.
ْ
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B
ضمیم هها
به فیــض و از راه ایمان نجات یافتهاید-
و ایــن از خودتــان نیســت ،بلکــه عطای
خداســت -و نــه از اعمــال ،تــا هیچکس
نتواند به خود ببالد .زیرا ســاختۀ دســت
مسیح عیسی آفریده شدهایم
خداییم ،و در
ْ
تــا کارهای نیــک انجام دهیــم ،کارهایی
کــه خــدا از پیش مهیا کرد تا در آنها گام
برداریم.
پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شدهایم،
بهواســطۀ خداوندمان عیســای مسیح از
صلح با خدا برخورداریم .ما توســط او ،و
از راه ایمان ،به فیضی دسترســی یافتهایم
کــه اکنــون در آن اســتواریم  ،و بــه امید
سهیمشدن در جالل خدا فخر میکنیم.
(از عهدجدید؛ افسسیان :۲-۸۱۰؛ رومیان :۵-۱)۲

پادشاه جالل
سؤاالتی برای مرور -بخش  -۱عهدقدیم
در این فهرســت ،یک یا دو ســؤال برای هر یک از  ۷۰صحنه ارائه شده است .شمارههای زیر
مربوط به شــمارۀ صحنه میباشــند .پاســخها در متن هر صحنۀ مربوطه جای داده شده است.
میتوانید این صفحات را برای گروهی که برای مطالعه گرد میآیند ،کپی کنید .برای اطالعات
بیشتر ،از این سایت بازدید کنید:
www.one-god-one-message.com

 پادشــاه جالل به منظور تحققبخشــیدن به طرحهایش ،نیاز به هزاران سال زمان داشت.۱
این امر ،به نظر شما ،چه نکتهای را دربارۀ «پادشاه» بیان میکند؟

 دو بخش اصلی کتابمقدس را نام ببرید .تفاوت آنها در چیست؟۲

 آیــا بــه اولین کلمــات کتابمقدس ایمان داریــد (پیدایش :۱)۱؟ چرا ایمــان دارید یا چرا۳
ندارید؟
 زمانی که فقط خدا وجود داشت ،هیچگاه تنها نبود .از این جمله چه درک میکنید؟۴

 از چیزهایی که خدا ساخته است ،چه نکاتی میتوانیم دربارۀ او بیاموزیم؟۵

 خدا در آفرینش انسان و حیوانات ،چه تفاوتهایی میان آنها به وجود آورد؟۶

 چرا خدا از آدم نپرسید که آیا میخواهد در عدن زندگی کند یا نه؟۷

 گنــاه چیســت؟ خدا بــه آدم فرمود که در صورت نافرمانی از حکمــش ،چه اتفاقی برای او۸
خواهد افتاد؟ چه کلمۀ دیگری میتوان برای مرگ بهکار برد؟

 حوا نیز مانند آدم ،به صورت خدا آفریده شده بود .این حقیقت به چه معناست؟۹

 در آسمان ،چه چیزی از همه جذابتر است؟ ۱۰

 گناه چگونه وارد عالم هستی شد؟ ۱۱

 خداوند فرمود که اگر انسان از میوۀ درخت شناخت نیک و بد بخورد ،چه اتفاقی خواهد ۱۲
افتاد؟ طبق گفتۀ شیطان ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
 گناه چگونه وارد خانوادۀ بشری گردید؟ ۱۳

 نخستین تأثیر گناه چه بود؟ به چه طریقی گناه آدم و حوا سبب شد شرمساری و ننگ، ۱۴
جای عزت و احترامشان را بگیرد؟
 به چه طریقی آدم و حوا درست در روزی که گناه کردند ،مردند؟ ایشان چگونه شبیه به ۱۵
شاخهای شکسته بودند؟ (نیز رجوع کنید به صفحۀ )۱۶۰

ِ
لعنت گناه سبب شد در خلقت اولیه اختالل ایجاد شود.
 چند طریق را نام ببرید که ۱۶

 چرا فکر میکنید که طرح پنهانی خدا شامل نجاتدهندهای میشد که قرار بود از نسل ۱۷
زن باشد (یعنی اینکه دارای مادری بشری باشد ،بدون پدری بشری)؟
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 خدا به منظور پوشــاندن گناه و شرمســاری و ننگ آدم و حوا چه کاری انجام داد؟ خدا ۱۸
چگونه به ایشان نشان داد که خدای عدالت ،رحمت و فیض است؟
 چرا خدا آدم و حوا را از باغ عدن بیرون کرد؟ ۱۹

گناه آدم و حوا چگونه بر فرزندانشان اثر گذاشت؟ چگونه بر ما و خانوادۀ ما اثر میگذارد؟ ۲۰
(رجوع کنید به صفحۀ )۱۶۱

 خدا چه نوع برهای را میپذیرد تا بهجای شخص گناهکار بمیرد؟ ۲۱

 «کفاره» یعنی چه؟ چرا خدا پرداخت جريمۀ مرگ را مطالبه کرد؟ ۲۲

 خدا با گناه هابیل چه کرد؟ چه اشکالی در هدیۀ قائن وجود داشت؟ ۲۳

 توبهکردن یعنی چه؟ خدا از قائن خواست چه کاری انجام دهد؟ قائن چه کرد؟ ۲۴

 توفان عالمگیر در زمان نوح چه درسی در مورد بردباری و داوری خدا به ما میدهد؟ ۲۵

 نوح و خانوادهاش نخستین کاری که بعد از خروج از کشتی انجام دادند ،چه بود؟ ۲۶

 برج بابل به چه شکل ،توضیحی است دربارۀ مذاهب دروغین؟ ۲۷

 خداوند دو وعدۀ بزرگ به ابراهیم داد ،به این شــرط که به او اعتماد کرده ،از او پیروی ۲۸
نماید .این دو وعده چه بودند؟
 چرا خدا گناهان ابراهیم و سارا را بخشید و ایشان را پارسا اعالن کرد؟ ۲۹

 پسر ابراهیم ،وقتی همراه با پدرش به کوه قربانی میرفت ،چه سؤالی از او کرد؟ ۳۰

 خدا وعده داد که از اسحاق ملت جدیدی به وجود بیاورد .از آنجا که ابراهیم میدانست ۳۱
خــدا نمیتوانــد دروغ بگویــد ،پس فکر میکرد خدا بعد از آنکه وی اســحاق را بر مذبح قربانی
کند ،چه خواهد کرد؟

 چــرا ابراهیــم آن کوه را «خداوند فراهم خواهد کرد» نامید؟ آیا آن روز ،آن «بره» بهجای ۳۲
پسر ابراهیم ُمرد؟
 خداوند چگونه به آن دو وعدۀ عظیم که به ابراهیم داده بود ،وفا کرد؟ ۳۳

 اگر سخت بکوشیم تا از احکام خدا اطاعت کنیم ،آیا شایستگی و صالحیت کافی خواهیم ۳۴
یافت تا در آســمان ،با خدا زندگی کنیم؟ «ده فرمان» به چه شــکل شــبیه به آینه اســت؟ «ده
فرمان» به چه طریقی نشان میدهند که به یک نجاتدهنده نیاز داریم؟
 چرا قربانیکردن حیوانات نمیتوانست بدهی گناه جهان را از میان بردارد؟ ۳۵

 از طومار یک نبوت را انتخاب کنید ،و بگویید چگونه به آمدن نجاتدهنده اشاره میکرد. ۳۶
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سؤاالتی برای مرور -بخش  -۲عهدجدید

 چرا خدا به منظور نوشتهشدن ماجرای عیسی در انجیل ،چهار نفر را بهکار برد (بهجای ۳۷
فقط یک نفر)؟
 چرا جبرائیل فرشته عیسی را «پسر خدا» خواند؟ ۳۸

 معنی نام «عیسی» چیست؟ ۳۹

 کدام قسمت از ماجرای والدت عیسی را بیشتر دوست دارید؟ ۴۰

خداوند مســیح
 فرشــته بــه شــبانان گفت« :نجاتدهندهای برای شــما بــه دنیا آمد .او ۴۱
ْ
است ».چرا شبانان از شنیدن این خبر به هیجان آمدند؟
 آیا درســت بود که مجوســیان آن طفل ،یعنی عیسی را پرستش کنند؟ چرا درست بود یا ۴۲
چرا نبود؟

 از چه طریقی عیسی با سایر کودکان تفاوت داشت؟ ۴۳

 پیام یحیای نبی چگونه با پیام همۀ انبیای پیشین تفاوت داشت؟ فکر میکنید چرا یحیی ۴۴
با اشاره به عیسی ،گفت« :این است برۀ خدا که گناه از جهان برمیگیرد»؟
 بار دیگر به این صحنه نگاه کنید و نکتهای را که از کتابمقدس دربارۀ روح خدا« ،پسر ۴۵
خدا» و «پدر» در آسمان میدانید ،بیان کنید.

 چرا شیطان کوشید تا عیسی را وادار سازد گناه کند؟ ۴۶

 عیسی پس از آنکه گفتار اشعیای نبی را از طومار قرائت کرد ،فرمود« :امروز این نوشته، ۴۷
هنگامی که بدان گوش فرامیدادید ،جامۀ عمل پوشــید ».به نظر شــما ،چرا این ســخن باعث
خشم همسایگانش گردید؟
 عیسی چگونه «بازوی خداوند» در این جهان بود؟ چرا دیوها از عیسی میترسیدند؟ ۴۸

 پس از آنکه عیســی به توفان دســتور داد و فرمود« :ســاکت شو! آرام باش!» ،شاگردان ۴۹
گفتند« :اینکیستکه حتی باد و دریا هم از او فرمان میبرند؟» به نظر «شما» ،عیسیکیست؟

 چرا رهبران مذهبی عیسی را به کفرگویی متهم ساختند؟ ۵۰

 عیســی فرمــود« :قیامت و حیات منــم .آن که به من ایمان آوَ َرد ،حتــی اگر بمیرد ،زنده ۵۱
خواهد شد ».از کجا میدانیم که گفتۀ او ،حقیقت داشت؟

 عیسی به جماعتی که روز بعد نزدش آمدند تا خوراک بیشتری دریافت کنند ،چه فرمود؟ ۵۲

 این صحنه را مرور کنید ،و به یک گفتۀ عیسی اشاره کنید که باعث حیرت شما شد. ۵۳

 به نظر شــاگردان ،مســیح موعود میبایست چه کاری انجام دهد؟ مسیح موعود آمد تا ۵۵
چه کاری انجام دهد؟

گار عیسی سوار بر االغی پست وارد اورشلیم شد ،و نه سوار بر اسبی نیرومند
 ۵۶
 چرا خداوند ْو جنگی؟
 چرا رهبران مذهبی نمیتوانستند عیسی را به دام بیندازند تا سخنی نادرست بگوید؟ ۵۷
 چرا کاهن اعظم و حاکمان یهود گفتند که عیسی باید محکوم به مرگ شود؟ ۵۸
 چرا پیالتس عیسی را محکوم به مرگ ساخت؟ ۵۹

 سربازان تاج خاری بر سر عیسی فروکردند .خارها چه نکتهای را به یاد ما میآورند؟ ۶۰

 نبوتهای ابراهیم چگونه توسط عیسی جامۀ عمل پوشیدند؟ شما چقدر برای خدا ارزش ۶۱
دارید؟

 دو دزد در کنار عیسی به صلیب کشیده شدند .امروز ،یکی از آنها در جهنم است (یعنی ۶۲
برای همیشه از خداوند جداست) ،و دیگری در آسمان (یعنی برای همیشه با خداوند است).
چه چیزی این تفاوت را به وجود آورد؟
 در آن هنگام که خداوندگار عيســی در تاريکی بر صلیب آویخته بود« ،پدر» در آســمان ۶۳
چه چیزی بر دوش او قرار داد؟ چرا عیســی فرمود« :به انجام رســید»؟ چرا خدا پردۀ معبد را
دوپاره کرد؟
 آیا شــاگردان به یاد داشــتند که عیســی وعده داده بود بار دیگر زنده شــود؟ آیا رهبران ۶۴
شرارتپیشه وعدۀ او را به یاد داشتند؟

 زنان وقتی یکشنبه صبح به سر قبر آمدند ،با چه صحنهای روبرو شدند؟ رهبران مذهبی ۶۵
ال به عیســی ،آن «بــرۀ خدا» که در راه
چــه کاری در خصــوص قبــر خالی انجام دادند؟ اگر کام ً
گناهان من ُمرد و بار دیگر برخاست ،اعتماد داشته باشم ،آیا باید از مرگ بترسم؟

گار عیسی به آن دو مسافر در راه عمائوس فرمود که بی ِ
خ َرد هستند؟
 ۶۶
 -چرا خداوند ْ

 وقتی نجاتدهندۀ قیامکرده در آن اتاق ظاهر شد ،توما به او گفت« :خداوند من و خدای ۶۷
من» .آیا توما کار درستی کرد که عیسی را خداوند و خدای خود نامید؟ چرا؟
 عیسی به شاگردانش فرمود که پس از بازگشت او به آسمان ،چه کاری انجام دهند؟ ۶۸

 «پادشاه جالل» کیست؟ شما دربارۀ او چه فکر میکنید؟ ۶۹

 وقتی «پادشاه» بازگردد ،آیا شما شادمان خواهید بود یا ترسان؟ چرا؟ ۷۰

ِ
خود عیســی خــود را «نور جهان»
 انبیــا آن مســیح موعود را «آفتاب عدالب» خواندند. ۵۴
نامید .عیسی ،آن مسیح موعود ،چه تفاوتی با انبیا دارد؟
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پ ینوش تها

پشت صحنهها1 :درست است که کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» به حدود دویست زبان ترجمه شده،
اما کتابمقدس ،چه بهطور کامل و چه بخشهایی از آن ،به بیش از  ۲۵۰۰زبان برگردانده شده است.

 2کتابمقدس از ســوی باستانشناســی ،تاریخ جهان ،نبوتهایی که جامۀ عمل پوشیدهاند ،و یکدستی
کامل در ماجراهای پیچیدهاش که در طول حدود دو هزار سال نوشته شدهاند ،تأیید شده است.

صحنۀ «3 :۲پادشــاه» نه تنها آفریدگار و نگهدارندۀ گیتی اســت ،بلکه نگارندۀ اصلی و محافظ کتابش
نیز میباشــد« .طومارهای دریای مرده» تأیید میکنند که کتابهای عهدقدیم که امروز در دســت ما
قرار دارد ،همان متنی اســت که پیش از روزگار مســیح وجود داشــته اســت .کتابهای عهدجدید نیز
بهواســطۀ کشــف هزاران نسخۀ خطی باستانی تأیید شده است ،نســخههایی که قدمت بسیاری از آنها
بــه قــرون اولیۀ مســیحیت بازمیگردد .این ادعای عامهپســند که انســانهای مغــرض متنهای اولیه
آن را تحریــف کردهانــد ،هیچ اســاس و پایۀ علمی ندارد .رجــوع کنید به «یک خدا ،یک پیام» ،فصل ،۳
.www.one-god-one-message.com

صحنۀ 4 :۵برای دریافت درکی عمیقتر از صفات خدا ،آنگونه که در شش روز آفرینش مشاهده میشود،
رجوع کنید به «یک خدا ،یک پیام» ،فصل .۸
صحنۀ 5 :۶خدا اگر واحد اســت ،چرا در این آیه از ضمیر اول شــخص جمع اســتفاده میکند و میگوید
«ما» و «بسازیم»؟ پاسخ آن را باید در وحدت مرکب و پیچیدۀ او مشاهده کرد .در کتابمقدس ،کلمۀ
ِ
عبارت
عبری که برای «خدا» بهکار میرود« ،الوهیم» است ،و این کلمه اسم جمع است .کلمۀ «واحد» در
«خدا واحد اســت» ،در عبری «اِخاد» اســت ،که میتواند بر وحدتی مرکب داللت داشــته باشد .خدا در
ازل ،پیش از آفرینش فرشتگان و انسان ،در درون خود از مشارکت و رفاقت بهرهمند بود -با «کالم/
پسر خدا» و با روحالقدس« .اینک خدا متعال است و ما او را نمیشناسیم( ».کتاب ایوب نبی :۳۶.)۲۶

صحنۀ 6 :۷همان عناصر شیمیایی که بدن انسان را تشکیل میدهند ،در خاک زمین نیز وجود دارند.
ایــن نکتــه فقــط بهتازگی از ســوی دانش تصدیق شــده اســت .اکثر دانشــمندان دانش خــود را بر پایۀ
مشاهدات و «نظریه» (تئوری -یعنی افکار و تصورات انسانی) استوار میسازند ،حال آنکه دانش آنانی
که به کتابمقدس ایمان دارند ،بر پایۀ مشاهدات و «مکاشفه» استوار است (همان کالم خدا).
صحنۀ 7 :۱۱در خصوص منشأ شیطان ،رجوع کنید به «یک خدا ،یک پیام» ،فصل .۱۱

صحنــۀ 8 :۱۶اگــر «دریاچۀ آتش» که مکانی اســت برای مجــازات ابدی ،برای ذهن مــا غیرعادالنه یا
غیرمنطفی بهنظر میرسد ،شاید علتش این باشد که هنوز قدوسیت مطلق خدا ،طبیعت ابدی انسان،
فاجعهآمیز بودن گناه ،و مفهوم ابدیت را درک نکردهایم .حتی درک کلمۀ «ابدیت» نیز خارج از توانایی
ذهنی ماست ،زیرا اساس تفکر ما را «زمان» تشکیل میدهد .ابدیت بیانتها و بدون زمان است .خدایی
که زمان را آفرید ،محدود به آن نیست (۲پطرس :۳-۸ .)۹ابدیت از سال تشکیل نشده است .لحظهای
ِ
اکنون همیشــگی» بیندیشــید .در همان لحظه که گناهکاران پا به آن قلمروِ گریزناپذیر بگذارند،
به «یک
منطق پرصالبت و جدی آن را درک خواهند کرد.

صحنــۀ 9 :۱۷بازخریــد کــردن (یــا فدیه دادن) یعنی «خریــد مجدد از طریق پرداخــت بهایی که مطالبه
میشود» .در فصل  ۱۸از «یک خدا ،یک پیام» ،نویسنده این موضوع را با نقل ماجرایی از دورۀ کودکی
خود شــرح میدهد« :من در آن دورۀ رشــد در کالیفرنیا ،ســگ کوچکی داشــتم .به او غذا میدادم ،از او
مراقبــت بهعمــل مــیآوردم ،و با او بــازی میکردم .او همه جا بهدنبال من میآمد ،و وقتی از مدرســه
برمیگشتم ،هیجانزده میشد .اما یک عیب داشت .گاه پیش همسایهها میرفت ،اما همیشه به خانه
برمیگشت .تا اینکه آن روز بد فرارسید .آن روز ،از مدرسه به خانه آمدم ،ولی سگم به استقبالم نیامد.
وقت خواب که شد ،او هنوز نیامده بود .روز بعد ،پدرم پیشنهاد کرد که به پناهگاه محلی حیوانات زنگ
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بزنم ،جایی که گربهها و ســگهای گمشــده را برای مدتی کوتاه نگه میداشــتند .حیواناتی را که کســی به
سراغشان نمیرفت ،با تزریق دارو از بین میبردند .به آن محل زنگ زدم .بله ،آنها سگ کوچکی داشتند
که مشــخصاتش با ســگ من جور بود .کمکرســان سگهای شــهر او را پیدا کرده و گرفته بود .سگ من
نتوانسته بود خود را نجات بدهد .اگر کسی برای نجاتش نمیرفت ،او را میکشتند .به آن پناهگاه رفتم.
داشتم سگم را پس میگرفتم که مأموری که در دفتر ورودی مینشست ،به من گفت که اگر بخواهم سگ
را پس بگیرم ،باید جریمهای بپردازم .خالف قانون بود که صاحب سگ اجازه دهد سگش در خیابانها
آواره گردش کند .پولی را که تعیین کرده بودند ،پرداختم و سگم آزاد شد .چقدر شاد بود که از آن قفس
هولناک بیرون آمده بود و دوباره پیش کسی بود که به او توجه داشت! او بازخرید شده بود .این تجربۀ
کودکیام و خرید مجدد ســگ گمشــدهام ،تصویر کوچکی از وضعیت خودمان به دســت میدهد .ما که
گناهکارانی طغیانگر و محکوم بودیم ،راهی برای رهایی خود از جریمۀ گناهمان ،و از قانون گناه و مرگ
نداشتیم .ما به نجاتدهندهای نیاز داریم که بتواند بهای بازخرید ما را بپردازد.
صحنۀ 10 :۲۳این امکان هست که خدا به منظور تأیید قربانی هابیل ،همان کاری را کرد که در روزگار
موسی ،سلیمان و ایلیا انجام داده بود« .آتش از حضور خداوند بیرون آمده ،قربانی تمامسوز و تکههای
چربی روی مذبح را فروبلعید( ».الویان :۹۲۴؛ دوم تواریخ :۷۱؛ اول پادشاهان :۱۸.)۳۸

صحنۀ  ۳۰و 11 :۶۱موریا یعنی «برگزیدۀ خداوند» .این همان منطقهای است که بعدها در آنجا اورشلیم
بنا شد .امروزه ،کوه موریا محلی است که زمانی ،معبد سلیمان بر آن قرار داشت (دوم تواریخ :۳ .)۱نه
چندان دور از آن ،بر همان رشته کوه« ،مکانی که جمجمه نام داشت» قرار دارد (لوقا :۲۳.)۳۳
صحنۀ 12 :۳۶نبوتهایی که جامۀ عمل میپوشند ،کتابمقدس را از هر کتاب دیگری در جهان متمایز
و جدا میسازند .این پیشگوییهای انبیا دربارۀ رویدادهای آینده ،و تحققشان در تاریخ ،یکی از راههایی
اســت که خدا برای اعتبار بخشــیدن به پیام خود بهکار برده اســت .فقط خداســت که «انتها را از ابتدا
بیان میکنم ،و آنچه را که هنوز انجام نشــده ،از قدیم( ».اشــعیا :۴۶ .)۱۰عیســی ،آن مســیح موعود،
فرمود« :اکنون پیش از وقوع به شــما میگویم ،تا هنگامی که واقع شــد ،ایمان آورید که من هســتم».
(یوحنا :۱۳ .)۱۹رجوع کنید به «یک خدا ،یک پیام» ،فصل .۵
صحنۀ 13 :۴۱کلمۀ «مسیح» در زبان عبری به معنی «شخص انتخابشده/برگزیده» میباشد.

14تاریخگذاری رویدادهای تاریخ مبتنی است بر سال والدت عیسای مسیح .برای مثال ،ابراهیم نبی در
حدود  ۲۰۰۰قبل از میالد چشــم به جهان گشــود .این کتاب («پادشــاه جالل») در سال  ۲۰۱۱میالدی
نوشته شد (بیش از  ۲۰۰۰سال پس از میالد مسیح).
نجار نیست؟ مگر پسر مریم و برادرِ یعقوب ،یوشا ،یهودا و شمعون نیست؟
صحنۀ «15 :۴۳مگر او آن ّ
مگر خواهران او اینجا ،در میان ما زندگی نمیکنند؟ پس در نظرشــان ناپســند آمد( ».مرقس :۶ .)۳از
آنجا که یوسف پدر بیولوژیکی عیسی نبود ،عیسی فقط از طرف مادر ،با برادران و خواهران خود نسبت
داشت .عیسی «پسر خدا» و «پسر انسان» است .رجوع کنید به توضیحات ( ۱۹صحنۀ .)۵۲
صحنۀ  ۴۳و 16 :۵۸یهودیان هر ســال ،بههنگام عید پســخ ،رویدادی را گرامی میداشــتند که در زمان
موسی رخ داده بود ،آن هنگام که در مصر ،برده بودند .نیاکان ایشان برههایی ذبح کرده ،و خونشان را
بر دو تير عمودی و بر ســردرِ خانههایشــان مالیده بودند ،زیرا خدا فرموده بود« :خون را که ببینم ،از
شــما خواهم گذشــت( ».خروج :۱۲ .)۱۳در نیمهشب ،خداوند پسر نخستزاده در هر خانوادهای را که
بر دو تير عمودی و بر سردرِ خانهشان خون بره نبود ،هالک کرد .خدا از این رویداد استفاده کرد تا قوم
خود را از  ۴۰۰سال بردگی رهایی دهد.

ِ
وحدت ســهگانۀ خدا را درک
صحنۀ 17 :۴۵در این دنیا و پیش از رفتن به آســمان ،هرگز بهطور کامل
نخواهیم کرد .به هر حال ،نباید فراموش کنیم که او «خدا» اســت .اما نکتهای که همگی درک میکنیم،
مفهوم چیزی است که سه تا است ،اما یکی است .جهان ما پر است از واحدهای سه-در-یک« :زمان»
شــامل گذشــته ،حال ،و آینده اســت« .مکان» متشکل اســت از طول ،عرض و ارتفاع« .انسان» ،روح و
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ِ
وحدت سهگانه
جان و بدن است« .اتم» تشکیل شده از الکترون ،پروتون و نوترون« .آفتاب» ما هم یک
ــرم آسمانی را «آفتاب» مینامیم ،نورش را نیز «آفتاب» ،و حرارتش را نیز «آفتاب»،
است .ما این ج ِـ ِ
اما آفتاب کماکان «واحد» اســت .همین امر در خصوص خداوند نیز صادق اســت ،خداوندی که «پدر
ابدی»« ،پسر ابدی» ،و «روحالقدس ابدی» است .همانطور که نور و حرارت از آفتاب صادر میشوند،
ِ
خداوند
«پسر خدا» (همان «کالم») ،و روحالقدس خدا نیز از خدا صادر میگردند ،اما « َی ْهوِ ه ،خدای ما،
یکتاســت» (تثنیــه :۶ .)۴همچنیــن رجوع کنید بــه «صحنۀ  »۴و توضیح ( ۵مربوط بــه صحنۀ  .)۶برای
دریافت آگاهی بیشــتر در خصوص وحدت پیچیده و مرکب خدا ،و نیز طبیعت انســانی و االهی عیسی،
فصلهای  ۹و  ۱۷از «یک خدا ،یک پیام» را بخوانید .بهتر از آن ،اینست که انجیل یوحنا را بخوانید.
صحنۀ 18 :۴۷واژۀ «مســیح» یعنی «آن انتخابشــده» ،یا به شــکلی تحتاللفظیتر« ،آن مسحشده» .در
روزگاران کهن در مشــرقزمین ،وقتی پادشــاه جدیدی بر تخت مینشست ،یک کاهن یا نبی میبایست
روغن مخصوصی جهت تدهین ،بر سر او میریخت تا نشان دهد که او فرمانروای تازۀ مملکت است.
ِ
خود روحالقدس (رجوع کنید به صحنۀ .)۴۵
اما عیسی را انسان تدهین نکرد ،بلکه

صحنۀ 19 :۵۲عیســی غالب ًا با عنوان «پســر انسان» به خود اشاره میفرمود .او همیشه «پسر خدا» بود،
اما «پسر انسان» گردید .او بهعنوان «پسر خدا» همان «کالم» است که در ابتدا با خدا بود (یوحنا :۱۲؛
پیدایش :۱ ،)۳اما در مقام «پســر انســان» ،همان «کالم» اســت که انســان شــد (جســم شــد) ،همان
انتخابشــده از ســوی خدا ،به این منظور که نجاتدهنده و داور و پادشــاه جهان باشــد (یوحنا :۱۱۴؛
دانیال :۷-۱۳.)۱۴

صحنــۀ «20 :۵۶فریســیان» اعضــای فرقهای متعصب از یهودیت بودند .برخی از ایشــان شــش بار در
روز نماز میخواندند ،ســه ماه در ســال را در روزه میگذراندند ،و ده درصد از درآمد خود را به فقیران
میدادند (لوقا :۱۸-۹ .)۱۴اما همۀ اینها تشــریفاتی خشــک و خالی بیش نبود .ایشــان افرادی مذهبی
بودند ،اما نه خدا را میشناختند و نه او را دوست میداشتند.

21
گار عیسای مسیح ایمان دارند ،تعمید راهی است تا اعالن کنند
صحنۀ  :۶۸برای آنانی که به خداوند ْ
که تصمیم گرفتهاند از او پیروی نمایند .غوطهور شــدن در آب موجب نمیگردد که گناهانشــان زدوه
شــود ،بلکه نمادی اســت از یکی شــدن با عیسی در مرگ و دفن و رستاخیز او .همچنین ،تعمید در آب
تصویری است از پایان زندگی کهنه و شروع زندگیای تازه در مسیح.

22چند روزی بیش از باال رفتن «پســر خدا» به آســمان نگذشــته بود که روح خدا فروآمد تا در دل هر
مرد و هر زن و هر کودکی که به پیام انجیل ایمان داشــتند ،ســاکن گردد .کتاب «اعمال رســوالن» در
عهدجدید ،طی ماجرایی هیجانانگیز ،شــرح میدهد که روحالقدس چگونه به شــاگردان قدرت بخشید
تا خصائل عیســی را منعکس ســازند و پیامش را به ملتها بشناســانند .راه رســتگاری که خدا فراهم
ساخته ،تغییر نکرده است .اگر تصمیم بگیرید به پیامش ایمان بیاورید -یعنی بپذیرید که گناهکارید و
از خدایی قدوس جدا شــدهاید ،و از نجات خود از جریمۀ گناه عاجزید ،و اینکه عیســای مسیح مجازات
شــما را روی صلیب بر خود گرفت ،دفن شــد ،و از میان مردگان برخاســت -در این صورت ،شما نیز
هدیۀ روحالقدس را دریافت خواهید داشت .این بدان معناست که «پادشاه عالم هستی» خودش خواهد
آمد تا در دل شما ساکن گردد .او ارباب جدید ،پدر جدید و دوست جدید شما خواهد شد .کتابمقدس
ِ
بشارت نجات خود را شنیدید؛
میفرماید« :و شما نیز در او جای گرفتید ،آنگاه که پیام حقیقت ،یعنی
ِ
القدس موعود ُمهر شدید ،که بیعانۀ میراث ماست برای تضمین
و در او نیز چون ایمان آوردید ،با روح
رهایی آنان که از ِ
آن خدایند ،تا جالل او ســتوده شــود( ».افسســیان :۱-۱۳ .)۱۴خدا بزرگ اســت و
ِ
پادشــاهی عالی ،و میخواهد خانوادهای بزرگ و عالی برای خود داشــته باشــد ،در سرتاســر ابدیت .آیا
شما نیز میخواهید در آنجا باشید؟
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پادشاه جالل
(فیلم)

فیلمی که کلمه به کلمه ،بر اساس کتاب «پادشاه جالل» تهیه شده است
«این فیلم موضوعات را به شکلی توضیح داد که میتوانستم درک کنمِ ( ».الی ۷ ،ساله)

«من ماجراها را با تمام احساساتم تجربه کردم ،انگار که واقع ًا در آنجا بودم( ».لیدیا ۲۱ ،ساله)

«این فیلم عمیقترین مکاشفهها در عالم هستی را توضیح میدهد ،با روشی ساده ،اما قدرتمند!» (دیک ۷۴ ،ساله)

این فیلم را در خانهها ،در گروههای کوچک ،در مدارس ،اردوها ،تاالرهای مخصوص سخنرانی و نمایش
نشان دهید .فیلمی که به زبانهای بسیاری موجود است ،و برای هر سنی و هر فرهنگی مناسب است.

بخش  ۱ :عهدقدیم :پادشاه طرح خود را پیشگویی میکند (یک ساعت و  ۴۷دقیقه)

صحنههای -۱:۱۰( ۳)۴۰

 مقدمه؛۱

 خالق و خلقت او؛۲

صحنههای -۴:۱۹( ۹)۰۴

 لعنت گناه و وعدۀ خدا؛۴

صحنههای -۱۶:۱۱( ۱۹)۵۷

 طغیان انسان و وفاداری خدا؛۶

صحنههای -۲۵:۹( ۲۷)۰۵

 تورات و پیامبران؛۸

صحنههای -۳۳:۱۲( ۳۶)۲۰

 ورود شیطان؛۳
 راه قربانی؛۵

 طرح خدا به پیش میرود؛۷

صحنههای -۱۰:۱۵( ۱۵)۱۰
صحنههای -۲۰:۱۴( ۲۴)۵۸

صحنههای -۲۸:۱۴( ۳۲)۰۴

بخش  ۲ :عهدجدید :پادشاه طرح خود را عملی میسازد (یک ساعت و  ۵۵دقیقه)
 ورود پادشاه؛۹

 خصوصیات پادشاه؛ ۱۰
 حاکمیت پادشاه؛ ۱۱

 رسالت پادشاه؛ ۱۲

 مطیع شدن پادشاه؛ ۱۳

 قربانی شدن پادشاه و پیروزی او؛ ۱۴
 انجیل پادشاه و جالل او؛ ۱۵

عظیم است خدا (سرودی به زبان فارسی)؛

صحنههای -۳۷:۲۰( ۴۲)۱۶

صحنههای -۴۳:۱۵( ۴۷)۳۲

صحنههای -۴۸:۱۴( ۵۱)۰۲

صحنههای -۵۲:۱۵( ۵۶)۲۴

صحنههای -۵۷:۱۴( ۶۱)۵۰

صحنههای -۶۲:۱۳( ۶۵)۵۳

صحنههای -۶۶:۱۸( ۷۰)۲۶

عناوین پایانی
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