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توضيحی از ويرايشگر:
خوانندۀ گرامی ،اين کتابچه در حدود بيست سال پيش توسط برادر عزيزمان در عيسای
مسيح ،دکتر ارنست ھان نوشته شده ومدتھا است که کليۀ نسخ قبلی آن بفروش رفته و از
چاپ خارج گشته است .با اينوجود ،در طی اين مدت نياز مبرم به چاپ مجدد اين کتاب
بسيار محسوس بود .لذا ،نويسنده با کمک خداوند ،پس از اخذ تصميمات و انجام اقدامات
الزم در رابطۀ با چاپ دوم ،و نيز با تغييرات و اضافه نمودن بعضی مطالب ديگر که
مربوطه به موضوعات بحث شدۀ در اين کتابچه ميباشد را نموده و بدينوسيله آنرا مجدداً
در اختيار شما خوانندگان عزيز قرار ميدھند.
ھمچنين ،در چاپ دوم نھايت سعی و کوشش به عمل آمده است تا به متن ترجمۀ قديمی
و چاپ اول اين کتابچه که بصورت بسيار زيبائی توسط خواھر گرامی لودميال ساھاکيان
انجام گرفته است امين ماند .ولی با وجود اين ،نياز مبرمی به مقداری تغييرات ترجمهای
ونيز تصحيح اشتباھات چاپی و ترجمۀ مطالب اضافه شدۀ جديد ھمراه با تجديد نظرات
در چاپ دوم احساس ميشد که بدينوسيله در اين نسخه به انجام رسيده است.
اين کتابچه با زبانی بسيار ساده و در عين حال کامالً رسا نوشته شده و نويسنده بھترين
سعی خود را نمودهاست تا حقايق کتاب مقدس را در رابطۀ با خلقت ،گناه ،چارۀ گناه و
در نھايت رستگاری و زندگی ابدی را که ھديهای مجانی از طرف خداوند ميباشد را در
صفحات اين کتابچه و بصورت خالصه شده در دسترس شما خوانندۀ عزيز بگذارد .اميد
است که با خواندن اين کتابچه ،آگاھی کامل به حالت افتادگی انسان و بشريت از
معصوميت و بيگناھی زمان خلقت را پيدا کرده و متوجه آلوده شدن او با گناه گرديده و
نيز توجه به اھميت نياز رھائی از اين مخمصۀ را که نھايتاً منجر به مرگ جسمانی و ھم
مرگ روحانی ميشود را بنماييد .آنگاه دعای ما اين است که به آغوش باز و رھائی بخش
عيسی مسيح که تنھا منجی عالم از نيش گناه و اين مرگ روحانی و ابدی است پناه آورده
و رستگاری و رھائی از جريمۀ اين گناه را که ھديهای است مجانی که از طرف او و به
ھمۀ آنانيکه آنرا با ايمان ازاو بطلبند داده خواھد شد قبول نموده و حيات ابدی را از او
دريافت نماييد.
در ضمن ،الزم بتوضيح است که تمامی آيات ذکر شده در اين کتابچه از کتاب مقدس
"ترجمۀ قديم" که بھمت انجمن پخش کتب مقدسه در ميان ملل و در سال  ١٩٨٠ميالدی
بچاپ رسيده است استفاده گرديده .در غير اين صورت ،مرجع استفاده شده از ترجمه
ھای ديگر ،بطور مستقيم در پی آيات استفاده شده و بصورت زيرنويس منعکس خواھد
گرديد.
در خاتمه ،واز صميم قلب ،از زحمات ،خدمات و راھنمائیھای فراوان و سودمند
برادران گرامی کشيش ابراھيم غفاری و افشين ا .در رابطه با چاپ و انتشار اين کتابچه
را مينمائيم.
در عيسای خداوند،
تامی ميوايان  -واترلو ،آنتاريو ،کانادا
٣

مقدمه
آيا چيزی که نوزده قرن پيش اتفاق افتاده و به ثبت ھم رسيده است ھنوز ميتواند خبر
محسوب شود – وآنھم خبرخوب؟ باور کردن اين مطلب دشوار بنظر ميرسد ،آيا چنين
نيست؟
با وجود اين ،عھد جديد )انجيل( کتابی که نوزده قرن از عمر آن ميگذرد ،اين ادعا را
ميکند .حتی ،با وجود قديمی بودن آن ،انجيل ھنوز ھم مدعی است که حامل خبر ميباشد
و آنھم خبر خوب .در حقيقت معنای لغوی انجيل ھمان "خبر خوب" و يا "مژده" است.
خوب بودن اخبار موجود در عھد جديد صرفاً بدليل جديد و يا قديمی بودن اخبار موجود
در آن نيست ،بلکه بخاطر شخصی که در اين کتاب معرفی ميشود ميباشد .انجيل که
ھمانا کالم خداوند ميباشد ،ما را به عيسی مسيح ) (١ناجی معرفی مينمايد .ھمچنين ،انجيل
حاوی کارھای خداوند که از طريق عيسی انجام شده است ميباشد.
ممکن است که بپرسيد چطور عيسی ميتواند برای من خبر خوبی باشد؟ در حقيقت شايد
شما احساس بکنيد که تا حدی عيسی مسيح را ميشناسيد و فکر کنيد که خبر خوب در
بارۀ او بھتر از خبرھای خوب در بارۀ استادان ،رھبران و پيغمبران ديگر نيست .پس
اين سئوال پيش می آيد که فرق بين عيسی با پيغمبران ديگر چيست و چه چيزی در بارۀ
او استثنائی ميباشد؟
قصد اين کتابچه اين است که به شما نشان دھد چرا عيسی استثنائی است و تفاوت او با
پيغمبران ديگر چيست .دروس اين کتابچه از کتاب مقدس و بخصوص آن قسمت که
"عھد جديد" ناميده ميشود گرفته شده اند .آنھا را بخوانيد و نزد خود قضاوت کنيد که آيا
ادعاھای عھد جديد درست است يا نه؟ اين کتابچه حاوی "خبر خوب" است – حتی برای
شما .اين يک ادعای واقعی است و ھمانطور که گفته شده است" :مشک آنست که خود
بگويد – نه آنکه عطار گويد".
دوستان ،قبل از شروع به خواندن اين کتابچه ،بخاطر بسپاريد که ھمانطور که خداوند از
طريق خواندن اين دروس با شما صحبت ميکند ،شما نيز ميتوانيد از طريق دعا با او
صحبت بکنيد  .ھمانگونه که با نزديک ترين دوست و يا عضو خانوادۀ خود راز و نياز
ميکنيد ،با خداوند نيز راز و نياز بکنيد .او زبان شما را ميفھمد ،احتياجات ،شاديھا و غم
و غصه ھای شما را ميداند – آری ،او شما را درک ميکند.
عزيزان ،داستان اينگونه آغاز ميشود که ھمانگونه که مطلع ھستيد ،آدم و حوا بر ضد
___________________________________________________
 -١واژۀ انگليسی  Christمعادل کلمۀ يونانی ) Christosکريستوس( که ھمانا معادل واژۀ ماشيخ در زبان
عبری )  (Messiahکه معادل نام مسيح در زبان فارسی و بمعنی"مسح" شده توسط روحالقدس ميباشد
است.
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خداوند مرتکب گناه شدند و گناه آنان گناه بزرگی بود .آنھا از امر خداوند سرپيچی کرده
در نتيجه رابطۀ دوستی و مشارکتی که پيشتر آنھا با خداوند داشتند از بين رفته بود.
شاعر ميگويد که "نيش عقرب نه از کين است] ،بلکه[ اقتضای طبيعتش اين ]چنين[
است" .از آن پس ،آدم و حوا ھرگز اجازۀ اعادت به باغ عدن را نداشته و در نتيجه،
فرزندان و نسلھای بعد از آنھا ھم چنين اجازهای را نيافتند زيرا نتايج گناه آدم و حوا
متوجه آنھا نيز بود .چقدر غم انگيز است داستان اولين اوالد آنھا قائن که باالخره بر اثر
حسادت ،برادرش ھابيل را کشت .چقدر تأسف آور است دنبال کردن جريان شيوع گناه
آدم و حوا که توسط تمامی نسل ھای بعد از آنان که تعدادشان ھم روز بروز فزونی
ميافت شد .ھمانطوريکه گناه فزايندۀ نسل بشر بر عليه خدا و انسان انتشار ميافت،
قضاوت خداوندی ھم بر تمامی آدميان بجز نوح و خانواده اش نازل شد و تمامی آدميان
در يک سيل از بين رفتند) .آيا اينطور نيست که ما فقط به فيض الھی از چنين مجازاتی
رھائی داريم؟( به اين دليل است که کتاب مقدس بکرات در بارۀ اين حالت شرارت آميز
قلوب مردم اظھار سوگواری کرده و حتی ميگويد " :آنھا ]انسانھا[ ھمگی گمراھند ،انھا
ھمگی فاسدند") .اشعيا  ۶ :۵٣و .(۶ :۶۴
آری ،حکايت آدميزاد داستانی تأسفآور است و ھمينطور ھم ادامه میيابد .اينطور بنظر
ميرسد که گناه مانند خون در بدن ما جريان دارد و بر تمام افکار و رفتارمان تأثير
ميگذارد و بصورتھائی از قبيل غرور ،خودخواھی ،حسادت ،طمع ،نفرت ،شھوت،
رشوه خواری ،نافرمانی و سھلانگاری در انجام فرامين خداوند ظاھر ميشود .شما به
آسانی ميتوانيد به اين فھرست اضافه کنيد .حتی کارھای نيک ما نيز بسبب انگيزه ھای
خودخواھانۀ ما لکه دار ميباشند )اشعيا  (۶ :۶۴ما بيشتر بندۀ ھوسھا ،خودخواھیھا و
اعمال نادرست خود ھستيم تا بندۀ خدا و مطيع ارادۀ او.
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درس اول
گناه انسان – مشکل انسان
تمامی کائنات ،خلقت و از جمله کرۀ زمين که ما و ھر چيزی که روی آن قرار دارد خود
بخود بوجود نيامده است .خداوند خالق ھمۀ آنھا ميباشد .ھمچنين ،خداوند آدم ،حوا و
ديگر مخلوقات را نيزآفريده است .اين يک اصل ايمانی است که ھم يھوديان ،ھم
مسيحيان و نيز مسلمانان و ديگران به آن عقيده و ايمان دارند .ما بخداوند تعلق داريم و
بايد در مقابل او و احکامش مسئول و جوابگو باشيم.
پس چرا به آسانی وسوسه ميشويم و آنچه را که نبايد کرد ميکنيم و آنچه را که نبايد انجام
داد انجام ميدھيم؟ چرا نيکی کردن اينقدر دشوار بنظر ميرسد در حاليکه بدی کردن خيلی
آسان؟ چرا ما به سادگی نسبت به خداوند و ھمسايگانمان گناه ميکنيم؟ چرا اغلب عبادتھا،
دعاھا ،روزه ھا و صدقه ھايمان شايسته و قابل قبول خداوند نيستند؟ چرا ما بقول آن
اصطالح عربی "ترکيبی از گناه و غفلت از انجام فرامين خداوند ھستيم؟" چرا ما
انسانھائی ھستيم که اغلب مشتاق انجام اميال خود ھستيم تا مطيع و فرمانبرداراز احکام
و ارادۀ خداوند؟ آيا خداوند ما را اينگونه خلق کرده است؟ در حقيقت نه!
ما ميدانيم وقتيکه که خداوند زمين ،آسمان و ھمه چيز را خلقت ميداد ،آنھا را خوب آفريد
)پيدايش  .(٣١ :١ما ھمچنين ميدانيم که خداوند آدم و حوا را نيز خوب آفريد .آدم و حوا
در باغ عدن زندگی ميکردند و تمام مايحتاج يک زندگی خوب برای آنھا مھيا بود .آنھا
خدا را ميشناختند ،با خداوند حرف ميزدند و خداوند با آنھا .زير سايۀ خداوند ،آنھا حاکم
بر تمامی مخلوقات او بودند .آنھا آزاد بودند تا ھر کاری را که ميخواستند انجام بدھند.
خداوند فقط يک چيز را در اين باغ قشنگ از آنھا منع کرده بود و آن ،خوردن ميوۀ يک
درخت بخصوصی که "درخت حيات" يعنی درخت معرفت نيک و بد بود که در وسط
باغ قرار داشت .اين يک آزمايش کوچک و ساده ای بود برای نشان دادن و محک کردن
اطاعت آنان از او.
ايکاش که آدم و حوا از تمام برکتھای اين باغ لذت ميبردند و نزديک آن يک درخت
نمیرفتند .ولی متأسفانه ،ھر دو تصميم گرفتند که بخاطر خوردن ميوۀ آن يک درخت
بخصوص ،از وفور نعمات اين باغ چشم پوشی کرده و به تمامی آنھا پشت پا بزنند .در
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حقيقت ،شيطان آنان را وسوسه کرده بود .آنھا ميبايست که برای گريز از اين وسوسه به
آغوش خداوند پناه ميبردند .در واقع ،عامل اصلی خوردن آن ميوۀ ممنوع ،گناه خود آنھا
بود .آنھا با اين عمل نه تنھا نسبت به خداوند بلکه نسبت بخود نيز گناه ورزيده و تنھا
خودشان قابل سرزنش بودند.
بلی ،آدم و حوا بر ضد خدا مرتکب گناه شدند و گناه آنان گناه بزرگی بود .آنھا از امر
خداوند سرپيچی کردند و بنا براين رابطۀ دوستی و مشارکتی را که با خداوند داشتند از
دست دادند.
نافرمانی از يک فرمانروا گناه سبکی نيست .چه چيزی بدتر از عصيان انسان بر عليه
خالق خودش ،شاه شاھان ،خداوند خداوندان ميتواند باشد؟ اين عمل مصيبت بار آدم و
حوا پيامدھای بدی را برای آنھا به ارمغان آورد .آدم و حوا اين مصيبت را خودشان بر
سر خود آوردند و در نتيجۀ انجام اين کارمصيبت وار ،آنھا از باغ عدن رانده شدند و
حق بازگشت به آن باغ را تا زمانی که در اين دنيا زنده بودند را نداشتند .آنھا دوستی
خود را با خداوند قطع کردند و نيز دشمن يکديگر شدند .غرور ،نافرمانی ،ترس،
نيرنگ ،شرم و دشمنی از خصوصيات و عواقب ارتکاب به گناه آدم و حوا است که نه
تنھا بالی جان آنھا شد ،بلکه گريبانگير تمام افراد بشر بعد از آنھا نيز گرديد.
خداوند ما را به اينصورت نيافريد و راضی نيست که ما اينطوربمانيم .به خواست
خداوند ،در چند درس بعدی و بتدريج خواھيم ديد که چگونه خداوند ميخواھد ما را در
مشکالتمان ياری بنمايد و بدينصورت ما را از خبر و ]ارادۀ[ خوب خودش برای
زندگيھايمان با خبر سازد.
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درس دوم
قانون خدا ،مقصود و عمل کرد آن
در حدود يک قرن پيش ،مردی از کشور ھلند بنام رونتگن ) (Röentgenدستگاھی را
اختراع کرد که با آن قادر بود از اعضای داخلی بدن انسان عکس بگيرد .شما احتما ً
ال
اسم اين دستگاه را ميدانيد .نام اين دستگاه اشعۀ ايکس ) (X-Rayاست .درھمه جا
دکترھا ميتوانند از اين دستگاه برای پيدا کردن عفونت اعضای بدن ،شکستگی استخوان
و نيز چگونگی طرز کارکرد بعضی از اعضای بدن وغيره استفاده کنند.
در حالت ظاھری و بيرونی ،بدن يک شخص ممکن است سالم بنظر برسد .ولی بعضی
اوقات او ميتواند که تب داشته ،سرفه بکند و حتی احتماالً خون ھم باال بياورد .ھر
دکتری ميتواند بااستفادۀ ازاين دستگاه اشعۀ ايکس تشخيص بدھد که آيا ميکروب سل
سبب اين ناراحتيھا ھست يا نه.
اين دستگاه ،اين کار را از طريق اشعۀ ايکس و با تشخيص لکهھائی بر روی ريۀ
شخص بيمار ممکن ميسازد که نشانۀ مسلول بودن او ميباشد است .حاال ،شخص مريض
شايد خيال کند که او کامالً سالم است و ]احتياجی به ھيچگونه معالجه ندارد[ ،ولی
دستگاه اشعۀ ايکس نشان ميدھد که آن شخص خيلی بيمار است.
در درس قبلی ديديم چگونه مرض گناه ،در قلوب بنی آدم شيوع پيدا کرد .آنھا خدا را
فراموش نمودند و به ارادۀ او بی اعتنائی کردند .بدون شک آنھا گاھی در اثر گناھانشان
در رنج و عذاب ھم بودند .اما اغلب اين تصور را داشتند که آدمھای خوبی بودند و نيز
شايد بھتر از ديگران ،چون شايد فکر ميکردند که ھرگز و يا بندرت مرتکب شرارت
ميشدند و اشکالی در وضع روحانی و قلوب خود نميديدند .آنھا ھمانند آن شخصی
ميباشند که با آنکه گاھی سرفه ميکند و تب دارد ،خود را آدم سالمی میبيند تا زمانيکه
دستگاه اشعۀ ايکس وضعيت حقيقی و درونی او را که ھمانا مسلول بودن او ميباشد را به
او نشان ميدھد ،و آن مبتنی بر اين است که او بيمار است .بلی ،او واقعأ و بطور وخيمی
بيمار است.
به اين دليل خدا قانون مقدس خود را به وسيلۀ پيغمبر بزرگ موسی به مردم داد .خداوند
از اينکه مردم مدام میپنداشتند که سالم و خوبند خشنود نبود ،چون دلھايشان از نظر
روحانی مريض بود .خدا ميخواست مردم بدانند که سالمتی روحانی دلھا واقعاً چگونه
است و افرادی که از سالمت کامل روحانی برخوردار ھستند چه کارھائی را بايد و چه
کارھائی را نبايد انجام بدھند .او ميخواست مردم بدانند که روابط آنھا با خدا و با
ھمنوعان خود واقعاً چگونه بايد باشد و برای اينکه آنھا را راھنمائی کند به آنھا ده فرمان
زير را داد )خروج :(١-٢٠:١٧
٨

 -١من خدای تو ھستم ،تورا خدايان ديگر غير از من نباشد.
 -٢ھيچگونه بت برای خود نساز و آنھا را سجده نکن.
 -٣نام يھوه خدای خود را به باطل مبر.
 -۴روز سبت ) (٢را بخاطر داشته باش و آنرا مقدس نگاھدار .در ھفته ،شش
روز بکار مشغول باش و در آن مدت کارھای خود را انجام ده.
 -۵پدر و مادر خود را احترام نما.
 -۶قتل مکن.
 -٧زنا مکن.
 -٨بر ضد ھمساِيۀ خود شھادت دروغ مده.
 -٩دزدی مکن.
 -١٠به ھيچ چيز ھمسايه ات طمع مورز.
اين ده فرمان را خداوند در دو فرمان مھم خالصه کرد:
" ١خداوند خدای خود را با تمامی دل و جان دوست بدار .اين نخستين فرماناست) ".تثنيه .(۵ :۶
و دومين فرمان بدينسان است:
" -٢ھمسايۀ خود را مانند خويش دوست بدار) ".الويان .(١٨ :١٩
آيا شما فکر ميکنيد که شخص نيکو و درستکاری ھستيد و ھرگز کار غلط نميکنيد و
اينکه رابطۀ شما با خدا و ھمسايهتان خوب است؟ آيا نظر يک ھمسايۀ امين و قابل اعتماد
نسبت به شما ھمانند نظر خودتان نسبت بخودتان ميباشد؟ مھمتر از آن ،آيا آنچه خداوند
نسبت به شما فکر ميکند بسی باال تر از نظر خودتان و ھمسايهتان نسبت به خودتان
ميباشد يا نه؟ اين احکام خداوند مقياس او برای سنجيدن رفتار ما ميباشد و کارشان
ھمانند آن دستگاه اشعۀ ايکس است که ما را به ديدن وضعيت روحانی قلبمان آنطوريکه
خداوند آنرا ميبيند قادر ميسازد.
آيا خداوند را با تمامی دل و جان دوست ميداريد؟ شايد ادعا بکنيد که بتھای سنگی و
چوبی نداريد ،ولی در حقيقت بيشتر وابسته و نگران پول ،قدرت ،ثروت ،دانش ،رابطۀ
جنسی يا چيزھا و يا اشخاص ديگری بيشتر از خداوند ھستيد .آيا ھمسايۀ خودتان را مانند
خودتان دوست داريد؟ آيا آنھا را بخاطر خودشان دوست داريد يا بخاطر خودتان؟ اگر
شما گول ميزنيد ،کالھبرداری ميکنيد ،دروغ ميگوئيد ،رشوه ميدھيد ،طمع میورزيد،
دزدی ميکنيد ،دعوا ميکنيد و يا نفرت میورزيد ،بايد بدانيد که اينھا عالئم اين است که
در دلتان نقصی وجود دارد و ھمينطور در رابطۀ بين شما و خداوند و ھمسايهتان نيز
عيبی موجود است .بدانيد که خداوند آگاه از ھمه چيز است و ما آنچه را که ميبايد انجام
بدھيم انجام نداده ايم.
___________________________________________________
 -٢روز ھفنم ھفته ،روزی که طبق شريعت يھود ،انجام ھيچ نوع کاری بغير از استراحت مجاز نميباشد.
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ھمچنين ،خداوند احکام مقدس خود را به دو دليل ديگر نيز بما داده است:
 -١خداوند مقدس و صالح ميباشد و او ميخواھد که ما او را ھمان طوريکه اوھست
ببينيم .او ميخواھد که ما او را واقعاً مقدس ،صادق و ھمانند يک قاضی عادل ببينيم .او
ميخواھد که ما بدانيم که او نيکو است و از بدی و شرارت متنفر است .او ميخواھد که ما
بدانيم که او چه انتظاری از ما دارد و ارادۀ او برای زندگی ما چيست.
 -٢ھمانطوريکه يک پدر خوب و مھربان ميخواھد فرزندانش از بيماری و ناخوشی در
امان باشند ،خداوند نيز بخاطر محبتی که نسبت بما دارد ميخواھد که ما از بدی و
شرارت بپرھيزيم .ھمانطور که يک پدر مھربان فرزند مريض خود را به بيمارستان
ميبرد تا بداند سبب ناخوشی او چيست ،خداوند نيز بوسيلۀ احکام خود ميخواھد ما علل
ناخوشی روحانی خود را دريابيم .يک پدر خوب ھيچگاه نميخواھد که فرزندش بميرد،
و به ھمين معيار ،خداوند نيز نميخواھد که فرزندانش از طريق روحانی مرده باشند.
حاال نظر شما در بارۀ آن شخصی که نسبت به عکس اشعۀ ايکس که نشاندھندۀ بيماری
سل در بدن و در اعماق ريهھای او بود بی اعتنائی کرد چيست؟ او مثل شخصی ميماند
که به قوانين خداوند بی اعتنائی ميکند .بيمار مسلولی که منکر بيماری خود است و از
معالجه کردن آن میپرھيزد بزودی خواھد مرد .او احتياجی به معالجۀ شرارتی که در
درون و اعماق روح و بدن او وجود دارد نمیبيند ،ولی او بزودی از نظر روحانی
خواھد مرد.
حاال تصميم شما چيست؟ آيا شما آماده ،مايل و بقدر کافی شجاع ھستيد که در روشنايی
قوانين خداوند دل خود را بيازماييد؟ آيا واقعأ ميخواھيد با خود امين باشيد؟ آيا ميخواھيد
که خدا به شما کمک بکند؟
اگر جوابتان مثبت است ،شما آزادانه اقرار خواھيد کرد که" :بله خدايا ،در قلب من
ناخوشی و گناه وجود دارد ،لطفاً کمکم کن".
در دروس بعدی خواھيم ديد چگونه خداوند در اين رابطه قول داده است که به تمامی
نوع بشر کمک بکند .آيا در ضمن مايليد که احکام دھگانۀ خداوند را به دل بسپاريد؟
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درس سوم
وعدهھای خداوند به وسيلۀ پيامبران
فرض کنيم کسی که شما به او اعتماد کامل داريد شما را بطور بدی از خود برنجاند .آيا
حاضر خواھيد بود که در ھمان لحظه او را بخشيده و دوستی با او را دوباره ادامه بدھيد
و آمادۀ کمک کردن به او باشيد؟ با اينکه آدم و حوا نسبت بخداوند مرتکب گناه شدند و
قابليت زندگی کردن در باغ عدن را ديگر نداشتند ،ولی خداوند کماکان مراقب آنان بود و
آنھا را کامالً رھا نکرد .در کتاب مقدس ميخوانيم که او حتی برای آنھا پوشاک ھم فراھم
آورد تا از لختی خود شرم نداشته باشند – شرمی که آنھا فقط بعد از ارتکاب گناه تجربه
کردند.
خداوند ھمچنين ميدانست که قلبھای آدم و حوا بوسيلۀ گناه لکه دار شده بود .بنابراين او
به آنھا و نسلھای آيندۀ بعد از آنھا قول يک نجات دھنده را داد تا بوسيلۀ او بخشش گناھان
و داشتن قلب پاک را برای آنان ميسر بسازد .اين اولين نشانۀ يک خبر خوب از طرف
خداوند برای آنھا بود.
باالخره ،خداوند مردی رابنام ابراھيم انتخاب کرد و به او فرمود تا سرزمين و قوم خود
را ترک کند و آداب بد آنھا را پشت سر بگذارد تا خداوند سرزمينی را که به او و نسل
ھای آينده که در آن زندگی خواھند کرد به او نشان بدھد .خداوند به ابراھيم فرمود:
"بوسيلۀ نسلھای تو تمامی ملتھای روی زمين برکت خواھند يافت) ".پيدايش (٣ :١٢
خداوند بوسيلۀ اين سخنان قول خود را که ھمانا فرستادن يک نجات دھنده برای تمامی
جھان بود تجديد کرد .ھمچنين ،خداوند اين قول را بطور واضحتری برای فرزندان
اسرائيل که ھمانا نسلھای آيندۀ بعد از يعقوب يعنی نوۀ ابراھيم ميباشند را تکرار نمود.
ابراھيم به خداوند اطمينان نمود و آنچه را خداوند امر فرمود بجا آورد .مطمئناً اين است
دليلی که ابراھيم به لقب "دوست خدا" معروف است )اشعيا ) .(٨ :۴١آيا شما ميتوانيد
خود را دوست خداوند تصور بکنيد و با او يک رابطه و مشارکت شخصی داشته باشيد؟(
اين نجات دھنده چه کسی ميتوانست باشد و چه خواھد کرد؟ خداوند اطالعات بيشتری را
مخصوصأ از طريق اشعيای نبی به مردم داد .او مسيح ) (٣يگانه پادشاه مسح شده بوسيلۀ
روح القدس خداوند خواھد بود .بعنوان پادشاه ،او خدمتگذار خداوند و از ھر جھت مطيع
___________________________________________________
 -٣مراجعه شود به زيرنويس شمارۀ ١
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او خواھد بود .او بيماران را شفا خواھد داد ،به نابينايان بينائی و به ناشنوايان شنوائی
خواھد داد .اما مھمتر از اينھا او چنان مطيع ارادۀ خداوند خواھد بود که وی ،يعنی يگانه
شخص بيگناه ،حيات خود را برای کفارۀ گناھان من و شما قربانی خواھد کرد و در او،
خداوند با ما حضور خواھد داشت.
چند عبارت زير از کتاب مقدس و از پيغمبر بزرگ اشعيا ميباشد که صدھا سال قبل از
تولد مسيح توسط او اعالم شدند .ھمچنين ،اين آيات نشاندھندۀ انجام ،تکميل و اجرای اين
پيشگويیھا ميباشد که ما آنھا را در قسمت عھد جديد کتاب مقدس میيابيم:
"بنابراين خود خداوند به شما آيتی خواھد داد :اينک باکره ) (٤حامله شده ،پسری
خواھد زاييد و نام او را عمانوئيل ) (٥خواھد خواند) " .اشعيا .(١۴ :٧
"۵آنگاه چشمان کوران باز خواھد شد وگوشھای کران مفتوح خواھد گرديد.
۶آنگاه لنگان مثل غزال جست و خيز خواھند نمود وزبان گنگ خواھد سراييد.
زيرا که آبھا در بيابان ونھرھا در صحرا خواھد جوشيد)".اشعيا .(۶-۵ :٣۵
"اينک بندۀ من که او را دست گيری نمودم و برگزيده من که جانم از او
خشنوداست ،من روح خود را بر او مینھم تا انصاف را برای امتھا صادر
سازد) " .اشعيا .(١ :۴٢
"۶ھمهٔ ما مثل گوسفندان گمشده بوديم و ھريک از ما به راه خود میرفت.
خداوند گناه ما را به حساب او آورد ،و او به جای ما متح ّمل آن مجازات
شد٧ .با او ،با خشونت رفتار شد ،ا ّما او با فروتنی آن را تح ّمل کرد.مانند برّهای
که به کشتارگاه میبرند ،و مانند گوسفندی که در حال پشمچينی ساکت است ،او
دھان خود را نگشود٨ .او را ظالمانه گرفتند ،محکوم کردند و به پای مرگ
بردند ،و ھيچ کس اعتنايی به سرنوشت او نداشت .او به خاطر گناھان قوم ما
مقبره شريران و در کنار دولتمندان دفن کردند ،ھرچند که
کشته شد٩ .او را در
ٔ
او ھييچوقت مرتکب جرمی نشده بود و ھيچ ناراستی در دھانش نبود) ".اشعيا
.(٦)(٩-۶ :۵٣
دردروس قبلی ديديم که چگونه خداوند بوسيلۀ قوانين خود شرارتھای دلھای ما را بما
نشان ميدھد .قوانين او ھمانطوريکه ديديم ،مثل يک دستگاه اشعۀ ايکس است که
ناخوشیھای ما را مشخص کرده و نشان دھندۀ احتياج ما به معالجه است.
اما دستگاه اشعۀ ايکس فقط ميتواند نشاندھندۀ ناراحتیھای ما باشد و نه شفا و درمان
دھندۀ آنھا .شفا و درمان کردن کار يک پزشک است نه يک دستگاه اشعۀ ايکس .پس
قوانين خداوند فقط ميتوانند راھنمای زندگی ما و آشکار سازندۀ بيماری دلھای ما که
ھمانا گناه است و نيز نشاندھندۀ گناھان ما بر عليه خداوند ،ھمسايگانمان و خودمان
باشند) .و مبادا فراموش بشود که خداوند خالق و صاحب ما است!( دستگاه اشعۀ ايکس
ھرگز نميتواند که درد دلھای ما را درمان کند .ھمچنين ،کارھای خوب و نيک ما نيز
___________________________________________________
واژه عبری"باکره" که در اين آيه بکار برده شده است ،معادل دختری جوان میباشد .اين واژه در
ٔ -٤
آماده ازدواج است میباشد.
که
باکره
دختری
ھر
به
اشاره
عبری
ٔ
" -٥عمانوئيل يکی از القاب خداوند است و" بزبان عبری بمعنی "خداوند با ما است" ميباشد )اشعيا .(١۴ :٧

 -٦اين آيه از ترجمۀ "مژده برای عصر جديد" که توسط انجمنھای متحد کتاب مقدس و در سال ٢٠٠٧
چاپ شده است استفاده گرديده.
١٢

نميتواند گناھان ما را آمرزيده و قلوب ما را پاک و طاھر سازد .برای انجام اين کار ما
احتياج به يک نجات دھنده داريم – اين يک رستگاری خداوندی است .و اين فقط با فيض
خداوند ممکن است! فقط فيض خداوند و نه چيز ديگر!
خداوند وفادار ،صادق ،مقدس ،بخشنده و مھربان است .او نه تنھا به ما وعده ميدھد ،بلکه
او در اجرای وعده ھای خود وفادار و امين است .ما در درسھای بعدی خواھيم ديد که
چگونه خداوند عيسی مسيح را برای انجام وعده ھائی که به آدم ،حوا ،ابراھيم ،اشعيا و
ديگر پيغمبران و نيز به فرزندان اسرائيل و به تمامی مردم داده بود فرستاد .ستايش بر
خداوند! عيسی مسيح کالم خدا و خبر خوش او برای ھمه است.
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درس چھارم
نجات دھنده ميآيد
آيا ميدانيد چرا روز کريسمس ) (Christmasدر بسياری از کشورھا تعطيل رسمی و
عمومی است؟ در روز کريسمس ،آن کشورھا تولد عيسی مسيح ،آن ناجی بزرگ را
جشن ميگيرند.
ھمانطوريکه خداوند به ابراھيم قول داده بود ،فرزندان ابراھيم آنقدر ازدياد پيدا کردند که
به ملتی تبديل شدند و در سرزمين مقدس که امروزه اغلب فلسطين ناميده ميشود سکنی
گزيدند.
حدود  ٢٠٠٠سال پيش ،روميان دراين سرزمين برفرزندان اسرائيل فرمانروائی
ميکردند .يکی از بزرگترين امپراطوران رومی آنزمان ،قيصر اگستس ،فرمانی مبنی بر
سرشماری تمامی ساکنين آن سرزمين را صادر کرد .برای اجرای اين فرمان ،ھر کسی
ميبايست برای ثبت نام خود به شھر زادگاه يا دھکدۀ نياکان خود ميرفت.
يوسف و نامزدش مريم ،ھر دو مقيم ناصره بوده و از اين فرمان چندان خوشحال نبودند.
ناصره ،سرزمين اجداديشان يعنی داود پادشاه ،شھر کوچکی در ناحيۀ کوھستانی شمال
سرزمينشان و دور از بيتاللحم بود .اين مستلزم آن بود که آنان ميبايستی حداقل ١٣٠
کيلومتر سفر بکنند تا به آنجا برسند .در آنروزھا ،امکاناتی چون ماشين و قطار برای
مسافرت وجود نداشت .آنھا شتر يا وسيلۀ نقليۀ ديگری ھم نداشتند که بتوانند بوسيلۀ آن و
براحتی به آنجا سفر بکنند .در حقيقت ،يوسف نجار و نامزدش مريم ،بقدری افراد عادی
بودند که کسانيکه آنھا را نميشناختند ھرگز نميتوانستند تصور بکنند که آنھا از نسل
شاھان ھستند.
مريم واقعاً در وضعيتی نبود که بتواند اين مسافرت را با ھيچ وسيلۀ نقليهای انجام بدھد،
زيرا که او منتظر تولد قريب الوقوع اولين فرزندش بود .حتی وقتی که مريم و يوسف به
بيتاللحم رسيدند مشکالتشان ھنوز پايان نيافته بود .از آنجا که بسياری از مسافران ديگر
قبأل تمام محل ھای مسکونی را گرفته بودند ،يوسف نتوانست تا محل و اقامتگاھی را
برای توقفشان در آنجا پيدا بکند .مريم نه تنھا در اثر مسافرت بسيار خسته شده بود ،بلکه
اکنون دچار درد زايمان ھم بود.
سرانجام ،يوسف و مريم در گوشه ای از يک طويله که سرپناه حيوانات بود جايگزين
شدند .شب سردی بود و کسی به کمک آنھا نيامد .مريم ،اولين فرزند خود را بدون وجود
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کسی بجز يوسف که در کنارش بود و شايد چند حيوانی که نگاھش ميکردند بدنيا آورد.
اين بود آن "خبر خوش" برای ھمه! ولی آيا کسی به اين خبر اھميتی ميداد؟
در فاصله ای نه چندان دور از آنھا ،چند چوپان در طول شب سرگرم مراقبت از گله
ھايشان بودند .آنھا مردمی فروتن و افتاده بودند که مورد بی اعتنائی مردميکه خود را از
طبقۀ باالتر و مھمتر اجتماع ميدانستند واقع شده بودند .ولی ما ميتوانيم گمان کنيم که آنھا
به خدا و قولھايش که در نوشتهھای پيغمبران ثبت و پيشبينی شده بود اعتماد داشتند و
اغلب دچار اين شگفتی بودند که او کی به وعدۀ فرستادن مسيح موعود و نجات دھنده
تحقق خواھد داد .انجيل در اين مورد چنين مينويسد:
» ٨و در آن نواحی ،شبانان در صحرا بسرمی بردند و در شب پاسبانی گله
ھای خويش میکردند٩ .ناگاه فرشته خداوند بر ايشان ظاھرشد و کبريايی
خداوند بر گرد ايشان تابيد و بغايت ترسان گشتند١٠ .فرشته ايشان را گفت:
"مترسيد ،زيرا اينک بشارت خوشی عظيم به شما میدھم که برای جميع قوم
خواھد بود١١ .که امروز برای شما در شھر داود ،نجات دھندهای که مسيح
خداوند باشد متولد شد١٢ .و عالمت برای شما اين است که طفلی در قنداقه
پيچيده و در آخورخوابيده خواھيد يافت) «".لوقا .(٨-١٢ :٢
بزودی تاريکی يکبار ديگر آسمان را پوشانيد و سکوت دوباره برقرار کرديد.
بالفاصه شبانان بطرف بيتالحم روانه شدند و سريعاً نوزاد ،مادرش مريم و يوسف را
پيدا کردند .ھمه چيز دقيقأ ھمانطور بود که فرشته به آنان گفته بود .آنھا آنچه را که
فرشته در بارۀ اين کودک گفته بود نقل نمودند و شروع به سپاس از خدا برای آنچه که
ديده و شنيده بودند کردند .گمان ميکنم برای آنھا اين شب بخصوص بطور خارقالعاده و
سريع گذشت .اما شبی بود که ھرگز آنھا نميتوانستند آنرا فراموش بکنند )لوقا -١۵ :٢
.(٢٠
بدون شک ،ھمانطوريکه مريم به مالقات شبانان میانديشيد ،از اين جريان در شگفتی
بود .اين واقعه او را بياد يک مالقات مشابه ولی شگفت انگيزتری ميانداخت که چند ماه
قبل وقتيکه فرشتۀ جبرئيل پيغام خدا را برايش آورده و بدو چنين گفت٣٠" :ای مريم
ترسان مباش زيرا که نزد خدا نعمت يافتهای٣١.واينک حامله شده ،پسری خواھی زاييد و
او راعيسی خواھی ناميد٣٢ .او بزرگ خواھد بود و به پسر حضرت اعلی ،مسمی شود،
و خداوند خدا تخت پدرش داود را بدو عطا خواھد فرمود٣٣ .واو بر خاندان يعقوب تا به
ابد پادشاھی خواھد کرد و سلطنت او را نھايت نخواھد بود) ".لوقا .(٣٠-٣٣ :١
آيا ميتوانيد مجسم بکنيد که اگر فرشتۀ خدا نيز برای شما يک پيغام مخصوص بياورد چه
احساسی در شما ايجاد خواھد شد؟ ولی مريم توانست بر ترس و ترديد خود غلبه کند
زيرا که او به خداوند اعتماد داشت .او ميدانست که کالم خدا آنقدر قدرت داشت که
توانست زمين و آسمان را بيافريند ،بنابراين ،او معتقد بود که اگر خدا گفت که او يک
زن جوان ازدواج نکرده ،بدون وصلت با مردی صاحب فرزندی خواھد شد ،او بدون
شک فرزندی خواھد داشت .زيرا خدا خداست و او آنچه را که ميگويد انجام ميدھد.
يوسف نيز بعداً فھميد که برای مريم چه اتفاقی افتاده بود .او مصمم شد که از مريم
مراقبت کند .برای او اھميتی نداشت که مردم در بارۀ او چه فکر ميکردند يا چه ميگفتند.
١٥

نميدانيم آيا مريم کالم خدا را که صدھا سال پيش در کتاب اشعيای نبی مبنی بر آمدن يک
منجی که گفته و پيش بينی شده بود را بخاطر داشت يا نه" :بنابراين خود خداوند به شما
) (
آيتی خواھد داد :اينک باکره حامله شده ،پسری خواھد زاييد و نام او راعمانوئيل ٧
خواھد خواند) " .اشعيا .(١۴ :٧
او چقدر به اينکه مادر اين بچه که نجات دھندۀ جھان خواھد شد افتخار ميکرد! او و
يوسف بغير از شکرگزاری به خداوند کار ديگری نميتوانستند بکنند.

___________________________________________________
 -٧مراجعه شود به زيرنويس شمارۀ .۵
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درس پنجم
مسيح بيماران را شفا ميدھد
مسيح در سی سالگی شروع بخدمت عمومی خود کرد .در عھد جديد ميبينيم که او چطور
به ھمۀ شھرھا و دھات ميرفت و در بارۀ ملکوت خدا يعنی ارادۀ خدا برای مردم و
حکمرانی خدا بر آنان و تمامی خلقت تعليم ميداد ،وعظ مينمود و بيماران را شفا ميداد.
اين طور بنظر ميرسيد که مرض و ناخوشی انتھائی نداشت .او به کوران بينائی ،به
کران شنوائی ،و به الالن قدرت سخنگويی داد .او جذاميان را شفا داد ،ارواح خبيثه را
بيرون راند و و حتی مردگان را زنده ساخت .در حاليکه دست شفا بخش او به آرامی
بيماران را لمس و شفا ميداد ،وی حرفھای اشعيای نبی را بخاطر ميآورد که در بارۀ او
نبوت کرده بود" :و حال آنکه بسبب تقصيرھای ما مجروح و به سبب گناھان ما کوفته
گرديد .وتأديب سالمتی ما بر وی آمد و از زخمھای او ما شفا يافتيم  ) ".اشعيا .(۵ :۵٣
مسيح با شفا دادن بيماران به مردم نشان ميداد که دوست آنھا ميباشد .ولی در عين حا ل،
او خود را نيز بصورت نجات دھندهای که خداوند در بارۀ آمدنش بوسيلۀ اشعيای نبی
سخن گفته بود به مردم ميشناساند .او ھرگز از قدرت خود برای منفعت شخصی استفاده
نکرده و برای تظاھر از آن استفاده نکرد .او بوسيلۀ کارھای عظيمی که انجام ميداد
مردم را بطرف خدا ،پاکی ،خوبی و بخشندگی ھدايت ميکرد.
ً
درحقيقت ،شفاھای مسيح عالئمی از خداوند بودند .آنھا عالئمی بودند که دقيقا قصدشان
ھدايت مردم به ورای آن عالئم يعنی بسوی عالمت دھندۀ آنھا يعنی خداوند بودند .مثل
اين بود که مسيح بگويد" :تو ،ھديۀ شفا را از خداوند قبول کردی .آيا اکنون به سوی خود
خدا برميگردی ،او را پذيرفته ،از او سپاسگذاری نموده و او را خدمت ميکنی؟" اکثراً
مردم آنقدر از ھديۀ شفا خوشنود ميشدند که شفا دھنده را فراموش ميکردند .بھمين دليل
است که عيسی مسيح بھمان اندازه نگران امراض جسمانی مردم بود ،نگران بيماری
دلھای آنھا نيز بود .عھد جديد در اين رابطه ،واقعۀ خارقالعادهای را اينچنين گزارش
ميدھد:
» ٢آنگاه مفلوجی را بر بستر خوابانيده ،نزد وی آوردند .چون عيسی ايمان
ايشان را ديد ،مفلوج را گفت" :ای فرزند ،خاطر جمع دار که گناھانت آمرزيده
شد٣ ".آنگاه بعضی از کاتبان با خود گفتند" :اين شخص کفر میگويد۴ ".عيسی
خياالت ايشان را درک نموده،
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گفت" :از بھرچه خياالت فاسد بهخاطر خود راه میدھيد؟ ۵زيرا کدام سھل
تراست ،گفتن اينکه گناھان تو آمرزيده شد يا گفتن آنکه برخاسته بخرام؟ ۶ليکن
تا بدانيد که پسرانسان ) (٨را قدرت آمرزيدن گناھان بر روی زمين ھست"...
آنگاه مفلوج را گفت" :برخيز و بسترخود را برداشته ،به خانه خود روانه
شو!" ٧درحال او برخاسته ،به خانه خود رفت!  ٨و آن گروه چون اين عمل
را ديدند ،متعجب شده ،خدايی را که اين نوع قدرت به مردم عطا فرموده بود،
تمجيد نمودند) «.متی .(٢-٨ :٩
در آن روز بزرگ قيامت و داوری وقتی که خدا تمام مردم را قضاوت خواھد کرد  ،چه
چيزی ما را نھايتاً از خدا جدا خواھد کرد و چه چيزی ما را در مقابل او محکوم خواھد
کرد؟ آيا آن چيز جذام ،کوری ،فلج و يا بيماری جسمانی ديگری خواھد بود؟ ھمانطور
که در درس قبلی ديديم ،اين دل ما است که بوسيلۀ گناه مريض شده و ما را از خداوند و
دوستی با او دور نگھميدارد – دلی که نسبت به خوبيھا و قدوسيت خداوند نابينا است.
دلی که به احکام خدا ناشنوا شده ،دلی که از خودخواھی فلج شده است .آمرزش گناھان
بوسيلۀ خداوند محتاج قلبی پاک ،دلی عاری از خودخواھی که آزاد است به خدا و
ھمسايۀ خود محبت ورزد و فکری که افکار خداپسندانه را بپروراند و زبانی که مملو از
برکات او باشد و از ھرگونه غيبت و لعنت شيطانی بدور باشد است .اين است بزرگترين
احتياج ھر فرد در آنروز!
آيا تا بحال از دوستی پرسيده ايد که بزرگترين احتياج او چيست؟ آيا آن احتياج دارا بودن
سالمتی ،ثروت ،افتخار ،معلومات ،شادی ،شغل و يا خانوادۀ خوب است؟ مثل من و
شما ،اولين و مھمترين احتياج او دارا بودن بخشش از طرف خدا و صاحب بودن دل
پاکی است.
به سخنان ارميای نبی يکی ديگر از پيغمبران بزرگ خدا گوش کنيد که از قول خداوند
چنين ميگويد:
"دل از ھمه چيز فريبنده تراست و بسيار مريض است ،کيست که آن را بداند؟"
)ارميای نبی (٩:١٧
و گوش کنيد به سخنانی از کتاب مزامير )زبور داود(:
"١ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و ھرچه در درون من است نام قدوس
او را متبارک خواند٢ .ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و جميع احسان
ھای اورا
فراموش مکن! ٣که تمام گناھانت را میآمرزد و ھمه مرض ھای تو را شفا
میبخشد) ".مزمور .(١-٣ :١٠٣
_________________________________________________
" -٨پسر انسان" يکی ديگر از القاب عيسی مسيع ميباشد و مفھوم آن يعنی زاده شده از انسان است.
ھمانطوريکه قبال ديديم ،کلمۀ خداوند بصورت انسان – ولی انسانی پاک و بيگناه بر روی زمين ظاھر شد.
اين يکی از داليلی است که مسيح "پسر انسان" ھم ناميده ميشود .او نمايندۀ خداوند برای ما و نمايندۀ ما
پيش خداوند است .او به ھمانگونه که ارادۀ خداوند است ،بصورت يک انسان کامل ھم ميباشد .لطفا به
زيرنويس شمارة  ١٢مراجعه شود.
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حاال ،آيا بخاطر داريد معنی نام "عيسی" را ؟) (٩بله ،عيسی برای ھمۀ ما کالم آمرزش
و شفای خدا و برای کوران کالم روشنائی و برای مردگان کالم حيات ابدی است.
عيسی االن درب قلب شما را ميزند .او ميخواھد وارد شود و مھمان شما باشد .آيا درب
قلب خود را باز خواھيد کرد و او را خوشآمد خواھيد گفت؟ اين است آن خبر خوش! آيا
به آن معتقديد و به آن ايمان داريد؟ اگر شما حقجوی حقيقی و در پی آرامش ھستيد،
مطمئناً به اين سؤال پاسخ مثبت داده و چنين عمل خواھيد کرد.

___________________________________________________
 -٩منظور و معنی از نام عيسی يعنی" نجات دھندۀ" از گناه است
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درس ششم
تعليمات مسيح
تعليمات مسيح را ميتوان به يک الماس پرارزش که ابعاد بسياری دارد تشبيه کرد .آيا
ميتوانيد تاللو و درخششی را که از ھر تراش الماس در نور آفتاب ايجاد ميشود در نظر
مجسم بکنيد؟ چنين است ابعاد تعليماتی عيسی مسيح که در نور خود عيسی متشعشع
ميشود .او نه تنھا برای ما تعليمات خوب فراھم کرد ،بلکه خودش ھم بر طبق اين
تعليمات عمل و زندگی نمود.
دراين درس ما فقط ميتوانيم چند نکته از دروس عيسی مسيح را برايتان بيان کنيم .برای
اطالعات بيشتر در بارۀ تعاليم عيسی مسيح ،لطفأ يک جلد از کتاب او را که "انجيل" و
يا "عھد جديد" ناميده ميشود و قسمتی از کتاب مقدس مسيحيان که شامل "عھد عتيق" نيز
ميباشد را تھيه و مطالعه بفرماييد .به اين طريق شما ميتوانيد به آنچه که عيسی در بارۀ
دعا ،روزه ،کمک به نيازمندان ،صدقه و غيره را گفته است آگاھی بيابيد .در اينجا ،ما به
دو نکته از تعاليم عيسی در رابطۀ ما با خداوند ،و رابطۀ ما با ھمسايگانمان ميپردازيم.
عيسی مداوماً خدا را پدر آسمانی خود ميناميد .برای عيسی ،نام پدر زيباترين نام در
ميان نامھای زيبای خدا بود .او دائماً به شاگردانش ميآموخت که خدا پدر آسمانی آنھا بود
و آنھا فرزندان او بودند .او برای روشن کردن منظورش از ساده ترين وقايع زندگی
روزمرۀ مردم که قابل فھم ھمگی بود استفاده ميکرد .برای مثال او گفت:
"١وکيست از شما که پدر باشد و پسرش از او نان خواھد ،سنگی بدو دھد يا
اگر ماھی خواھد ،به عوض ماھی ماری بدو بخشد١٢ ،يا اگرتخم مرغی
بخواھد ،عقربی بدو عطا کند ١٣ .پس اگر شما با آنکه شرير ھستيد میدانيد
چيزھای نيکو را به اوالد خود بايد داد ،چند مرتبه زيادترپدر آسمانی شما
روحالقدس را خواھد داد به ھرکه از او سوال کند) ".لوقا .(١١-١٣ :١١
او ميخواھد روح مقدس خود را که قدرت شخصی او ميباشد به شما بدھد که دلھای شما
را تغيير دھد.
۶
عيسی در جايی ديگر ميافزايد که " :آيا پنج گنجشک به دو فلس فروخته نمی شود وحال
آنکه يکی از آنھا نزد خدا فراموش نمی شود؟ ٧بلکه مويھای سر شما ھمه شمرده شده
است .پس بيم مکنيد ،زيرا که از چندان گنجشک بھتر ھستيد) ".لوقا .(۶-٧ :١٢
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مسيح در پايان سخنانش نتيجه گيری کرد که با توجه به اين حقيقت ،چگونه ما ميتوانيم از
اعتماد به خدا بعنوان يک پدر آسمانی سرباز زده و از آن سرپيچی بکنيم! خدا ميخواھد
که ما او را دوست بداريم ،زيرا که او ما را دوست دارد .او ميخواھد که ما محبتمان را
نسبت به او با محبت کردن به ھمسايگانمان و ديگران  -حتی آنھايی که ما را تحقير
ميکنند و نسبت به ما حسادت و تنفر دارند نشان بدھيم .برای تشريح اين موضوع ،عيسی
روزی در جواب يکی از فقھای يھود مبنی بر چگونگی وراثت و دستيابی جاودانی ،در
داستانی بنام "سامری نيکو" ،اينگونه بدو پاسخ داد:
» ٢۵ناگاه يکی از فقھا برخاسته از روی امتحان به وی گفت" :ای استاد چه کنم
تا وارث حيات جاودانی گردم؟" ]٢۶عيسی[ به وی گفت" :در تورات چه نوشته
شده است و چگونه میخوانی؟"  ٢٧او جواب داده ،گفت" :اينکه خداوند خدای
خود را به تمام دل و تمام نفس و تمام توانايی و تمام فکر خود محبت نما و
ھمسايۀ خود را مثل نفس خود٢٨ ".مسيح بدو گفت" :نيکو جواب گفتی .چنين
بکن که خواھی زيست٢٩ ".ليکن او چون خواست خودرا عادل نمايد ،به عيسی
گفت " :و ھمسايۀ من کيست؟" ٣٠عيسی در جواب وی گفت" :مردی که
ازاورشليم به سوی اريحا میرفت ،بهدستھای دزدان افتاد و او را برھنه کرده
مجروح ساختند واو را نيم مرده واگذارده برفتند ٣١ .به اتفاق کاھنی ازآن راه
میآمد ،چون او را بديد از کناره ديگررفت٣٢ .ھمچنين شخصی الوی نيز از
آنجا عبورکرده نزديک آمد و بر او نگريسته از کناره ديگربرفت٣٣ .ليکن
شخصی سامری که مسافر بود نزد وی آمده چون او را بديد ،دلش بر وی
بسوخت٣۴ .پس پيش آمده بر زخمھای او روغن و شراب ريخته آنھا را بست
واو را بر مرکب خود سوارکرده به کاروانسرای رسانيد و خدمت او کرد.
٣۵بامدادان چون روانه میشد ،دو دينار درآورده به سرايدار داد و بدو گفت اين
شخص را متوجه باش و آنچه بيش از اين خرج کنی ،در حين مراجعت به تو
دھم٣۶.پس به نظر تو کدام يک از اين سه نفرھمسايه بود با آن شخص که بدست
دزدان افتاد؟"  ٣٧وی گفت" :آنکه بر او رحمت کرد ".عيسی وی را گفت:
"برو و تو نيز ھمچنان کن) «".لوقا .(٢۵-٣٧ :١٠
ما فقط در صورتی ميتوانيم قدر اين داستان را بدانيم که اين حقايق را بخاطر بسپاريم:
 -١در اين مثال ،عيسی يک فقيه کليمی را مخاطب قرار ميدھد که از او در بارۀ معنی و
مفھوم "ھمسايۀ نيکو" سئوال ميکند.
 -٢يھوديان معموالً افراد )قوم( سامری را حقير شمرده و آنھا را مردمانی فرومايه که از
خداوند و احکامش روی گردانده بوند محسوب ميکردند.
 -٣در آن روزھا ،جادۀ اورشليم به اريحا )اريخو( جادۀ خطرناکی برای مسافرت بود.
 -۴احتماأل شخصی که مورد راھزنی و جرح قرار گرفته بود ،يک کليمی بود.
 -۵بھر حال ،شخص سامری توجھش برروی رسيدگی به نيازھای آن فرد مجروح بود و
نه به اينکه او کی بود ،از چه طايفهای ،و يا اينکه رنگ پوست و يا مذھب او ،و يا اينکه
او يک دوست بود يا دشمن .او حتی نگران امنيت خود نيز نبود.
 -۶آيا اينطور نبود که کاھنان و الويان )رھبران مذھبی يھوديان( ،ميبايستی اولين کسانی
ميبودند که بدون توجه به مليت و دين اين مرد مجروح به او کمک ميکردند؟
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 -٧ولی کسی که به اين فرد مجروح کمک کرد يک سامری بود .در حاليکه سامريان به
دشمنی و خصومت با يھوديان مشھور بودند.
آيا بعد از خواندن اين ھفت نکته ،خواندن دوبارۀ اين داستان برايمان معنی و مفھومی
تازه داشته و کمکی خواھد کرد؟ آيا ميتوانيد دنيائی را تصور بکنيد که انگيزۀ دوست
داشتن ديگران به خاطرخود آنھا باشد و نه ما؟ و يا حتی دنيائی که بتوان در آن دشمنان
خود را دوست داشت و آنھا را در ميان دوستان خود شمرد؟ فرزند خدا بودن و او را
"پدر آسمانی" خود خواندن چقدر شگرف است؟ اين حقيقت دارد که دوست داشتن و
بخشيدن ديگران چيزی مشکل و قيمتی است – اما چقدر برای خداوند دشوارتر و پر بھا
تراست که ما را دوست بدارد و ببخشد .بزودی ،از بھائی که خود خداوند برای آمرزش
ما پرداخت آگاھی خواھيم يافت.

٢٢

درس ھفتم
مرگ عيسی
در دروس گذشته با نمونه ھايی چند از کارھای شگفت انگيز عيسی آشنا شديم.
جمعيتھای بزرگی از مردم می آمدند تا به تعاليم عيسی گوش بدھند و از او کمک بطلبند.
اما بسياری از مردم از اينکه او با تمامی قدرتی که داشت حکمرانان رومی را از
مملکت خود بيرون نراند و در نتيجه آنھا از او مأيوس شدند .آنھا فکر ميکردند چقدر
بھتر ميبود که بجای اينکه روميان بر آنھا حکمرانی ميکردند ،آنھا بر روميان حکمرانی
مينمودند .در يک مورد ،عيسی حدود پنجھزار نفر را با چند قرص نان و تعدادی ماھی
غذا داد .اما وقتيکه او به آنان گفت که آنھا به او يعنی "نان حيات" برای دلشان بيش از
نانی که برای سير کردن شکمشان است احتياج دارند ،تعداد پيروانش رو به کاھش
گذاشتند .آن مردم ،به سير کردن شکمھايشان بيش از تغيير دادن دلھايشان عالقه داشتند و
اندک اندک از عالقۀ آنھا برای قبول کردن عيسی بعنوان مسيح موعود کاسته ميشد.
رھبران يھود نيز در مورد عيسی احساس راحتی نميکردند .در حقيقت ،او را به شکستن
فرمانھای الھی متھم ميکردند .آنھا مخالف کمک کردن به مردم در روز سبت ) (١٠بودند.
رھبران يھود ميگفتند که در اين روز جز استراحت ھيچ کاری نبايد کرده شود و عيسی
حتی نبايد مردم را در آنروز از امراضشان شفا دھد .ايشان او را بخاطرمعاشرت با
گناھکاران سرزنش کرده و خود را از مردمی که با وی معاشرت داشتند بھتر و مقدس
تر ميپنداشتند .ھمانطوريکه در يکی از دروس قبلی مالحظه کرديد ،وقتيکه او گناھان
مرد مفلوج را آمرزيد ،او را به کفر گفتن متھم کردند .آنھا نميتوانستند منکر کارھای
فوقالعادۀ او باشند ،ولی در عين حال ،پيشنھاد ميکردند که عيسی اين کارھا را به کمک
شيطان انجام ميدھد .آنھا به اندازۀ کافی تيزھوش و متوجه بودند که محبوبيت عيسی بين
مردم عادی قدرت آنھا را سست کرده بود .در حقيقت ،آنھا عيسی را دشمنی خطرناک
ميپنداشتند که تھديدی واقعی برای قدرت و نفوذ آنھا بود .در اينصورت ،مرده بودن چنين
شخصی از زنده بودنش برای آنھا بھتر بود .آنھا ھرگز عيسی را بعنوان مسيح موعود
قبول نميکردند.
___________________________________________________
 -١٠مراجعه شود به زيرنويس شمارۀ .٢

٢٣

پس آيا عيسی ھمان مسيح موعود بود؟ تمام دشمنيھا و خصومتھای آنان نسبت به عيسی
در اين چند نکته خالصه ميشد –" قدرت" وی" ،طبيعتی" که آن قدرت از آن ناشی ميشد
و "ھدف" آن قدرت.
حتی نزديکترين شاگردان عيسی نميتوانستند مفھوم واقعی مسيح بودنش را آنطوريکه او
مفھومش را ميدانست درک کنند .آنھا تمام کارھا و تعاليم او را ديده و شنيده بودند .عيسی
بارھا تعاليمش را برای آنان تجزيه و تحليل کرده بود و به ايشان در بارۀ پادشاھی خدا
تعاليم ويژهای داده بود .روزی عيسی از شاگردانش چنين پرسيد:
»١۵ايشان راگفت" :شما مرا که میدانيد؟" ١۶شمعون پطرس در جواب گفت
که "تويی مسيح ،پسر خدای زنده!" ١٧عيسی در جواب وی گفت" :خوشابحال
توای شمعون بن يونا! زيرا جسم وخون اين را بر تو کشف نکرده ،بلکه پدر
من که درآسمان است١٨ .و من نيز تو را میگويم که تويی پطرس و بر اين
صخره کليسای خود را بنا میکنم و ابواب جھنم بر آن استيال نخواھد يافت.
١٩وکليدھای ملکوت آسمان را به تو میسپارم؛ وآنچه بر زمين ببندی در آسمان
بسته گردد و آنچه در زمين گشايی در آسمان گشاده شود"«) .متی -١٩ :١۶
.(١۵
فقط بعد از اين اقرار بود که عيسی معنی عميق تر مسيح بودنش را بر آنھا آشکار کرد و
با اتکاء بر اين اعتراف آنھا بود که توانست به وضوح موضوع مسيح بودنش را به آنھا
بفھماند .عيسی در جای ديگری در مورد خود چنين ميفرمايد " :چنانکه پسر انسان نيامد
تا مخدوم شود بلکه تا خدمت کند و جان خود را در راه بسياری فدا سازد) ".متی :٢٠
.(٢٨
در اينجا بود که شاگردان او واکنش نشان دادند .آنھا اصرار کردند که مسيح نبايد زجر
کشيده و مرگ شرم آوری را متحمل شود .آنھا ميپنداشتند خداوند ھرگز نخواھد گذاشت
که چنين چيزی برای خادم وفادارش پيش بيايد .به اين ترتيب ،شاگردان عيسی سخنان
خود عيسی را بعنوان سخنانی بيھوده رد کردند .ولی آيا درک آنھا از اين موضوع معادل
درک خود عيسی بود؟ شما چطور؟ آيا شما ميدانند که او کی است؟ )آيا پيروان او امروز
اين مطلب را بھتر ميفھمند يا نه؟(
بزودی رھبران يھود آشکارانه در پی يافتن راھی بودند تا عيسی را از بين ببرند.
باالخره يک شب ،وقتی که او مشغول دعا کردن با پدر آسمانی خود بود موفق به
بازداشت او شدند .در ھمان شب ،آنھا دادگاه مسخرهای تشکيل دادند و سعی کردند تا
شاھدانی پيدا کنند و بنا به احکام يھوديان ،با شھادت دروغينشان بتوانند او را متھم بکنند.
وقتيکه آن شھادتھا با يکديگر سازگاری نداشتند ،رھبران يھود بنا به نوشتۀ عھد جديد از
عيسی چنين پرسيدند:
»و چون روز شد ،اھل شورای قوم يعنی رؤسای کھنه و کاتبان فراھم آمده ،در مجلس
خود او را آورده و گفتند" :اگر تو مسيح ھستی بما بگو ".او به ايشان گفت" :اگر به شما
بگويم مرا تصديق نخواھيد کرد .و اگر از شما سؤال کنم جواب نميدھيد و مرا رھا
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نميکنيد .ليکن بعد از اين پسر انسان) (١١به طرف راست قوت خداوند خواھد نشست".
ھمه گفتند" :پس تو پسر خدا ھستی؟) (١٢او به ايشان گفت" :شما ميگوييد که من ھستم".
آنھا گفتند" :ديگر ما را چه حاجت به شھادت است؟ زيرا خود از زبانش شنيديم«".
) لوقا  .(۶۶-٧١ :٢٢چون عيسی اقرار کرد که مسيح و پسر )روحانی( خدای متبارک
است ،در نتيجه ،رھبران يھود او را محکوم به مرگ کردند.
آنھا بسرعت عيسی را نزد پيالطوس فرماندار رومی بردند و او را متھم کردند که که
خود را پادشاه خوانده و بنابراين تھديد بزرگی برای امپراطور روم که فرمانروای ملت
بود به شمار ميرفت .وقتيکه پيالطوس در اين مورد از او سئوال کرد ،عيسی تأييد نمود
که او پادشاه است ولی افزود که پادشاھی او دنيوی نميباشد .با اينکه پيالطوس تشخيص
داد که عيسی ھيچگونه خطری برای فرمانروائی روم نبود ،ولی سرانجام عيسی را
تحويل يھوديان داد و به آنھا گفت ھرکاری که بخواھند ميتوانند با او بکنند.
آنھا سپس عيسی را برداشته ،او را کتک زده ،تف بررويش انداخته و باالخره او را
مصلوب نموده و اينگونه استھزاء و مسخره کردند:
"گروھی به تماشا ايستاده بودند .و بزرگان نيز تمسخرکنان با ايشان میگفتند" :ديگران
را نجات داد .پس اگر او مسيح و برگزيده خدا میباشد خود را برھاند) ".متی -۴١ :٢٧
 .(۴۴بعد از چند ساعت بر روی صليب ،ھمانطوريکه در عھد عتيق گفته شده است،
عيسی آواز بلندی کرد و جان داد )متی .(۵٠ :٢٧
بلی ،عيسی بر روی صليب جان سپرد .او مانند يک شخص درک نشده ،متروک ،مورد
استھزاء و تحقير قرار گرفته جان سپرد .در حقيقت ،او اين قدرت را داشت که خودش را
نجات بدھد .از طرف ديگر ،دشمنانش در اظھار اينکه او نميتوانست خود را نجات دھد
بنوعی درست ميگفتند .اين محبت بی نھايت او به بشريت بود که او را بر روی صليب
نگھميداشت و نه ميخھای زده شده به دست و پاھايش .ھمانطوريکه اشعيای نبی نبوت
کرده بود )لطفأ بدرس شمارۀ سوم مراجعه شود( ،مسيح بخاطر ما رنج کشيد و مرد .او
مرد تا ما حيات داشته باشيم )اشعيا .(۶-٩ :۵٣

___________________________________________________
 -١١مراجعه شود به زيرنويس شمارۀ .٨
 -١٢منظور از پسر يا فرزند خدا بصورت روحانی ميباشد نه جسمانی .منظور انجيل اين نميباشد که
خداوند زن يا ھمسری داشته و عيسی از آن زن بدنيا آمده بود .ھمچنين اين بدين معنا نميباشد که مسيح
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درس ھشتم
عيسای قيام کرده ،زنده و جاودانی
عيسی در روز جمعه جان سپرد .دوستانش با شتاب تدارک کفن و دفن او را قبل از روز
سبت ) (١٣يعنی شنبه که روز عبادت و استراحت بود فراھم کردند چون در روز سبت
انجام ھر نوع کاری بر طبق شريعت يھود قدغن بود .شخص ثروتمند و با نفوذی که از
رھبران يھود ميترسيد ،ايندفعه شھامت نشان داده و جلو آمد و قبر مناسبی را برای عيسی
فراھم کرد .عيسی را در آن قبر قرار دادند و سنگ بزرگی در جلوی آن غلطاندند و
پاسدارانی نيز در آنجا گماشتند تا از قبر عيسی مراقبت بکنند .اکنون سئوال بجا و مناسب
اين ميباشد که وقتی ما ميدانيم که عيسی االن مرده و دفن شده است ،پس چه نيازی است
به شروع يک فصل و درس ديگری از زندگانی و کارھای عيسی؟ جواب اين سئوال
خيلی ساده ميباشد :مرگ عيسی آخرين فصل زندگانی او نميباشد .عيسی ،در روز جمعه
مرد ،ولی او در روز يکشنبه از ميان مردگان زنده شده و قيام کرد!
اين امر حقيقت دارد که زندگی ھر فردی با مرگش در اين کرۀ خاکی به اتمام ميرسد و
ھرچه که بايد در بارۀ او گفته شود ،و تمام حرفھای محبت آميز و خاطرات شيرين در
بارۀ او ھرگز نخواھد توانست تا آن شخص را برای ما زنده و حاضر بکند .اما مرگ
عيسی آخرين فصل زندگی او نيست! در حقيقت ،مرگ عيسی برای او فصل اول زندگی
جديدش و بعد از مرگ او بود .کتابھا و فصول بسياری در بارۀ حيات جديد او نوشته شده
است و ھنوز ھم نوشته ميشود .اين است آياتی چند از انجيل در رابطۀ با داستان زندگی
جديد عيسی:
»"١و بعد از سبت) ، (١٤ھنگام فجر ،روز اول ھفته ،مريم مجدليه و
ديگربجھت ديدن قبرآمدند٢ .که ناگاه زلزلهای عظيم حادث شد از آنرو که
فرشته خداوند از آسمان نزول کرده ،آمد و سنگ را از در قبر غلطانيده ،برآن
مريم)١٥
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(

بنشست٣ .و صورت او مثل برق و لباسش چون برف سفيد بود۴ .و از ترس او
کشيکچيان به لرزه درآمده ،مثل مرده گرديدند۵ .اما فرشته به زنان متوجه
شده ،گفت :شما ترسان مباشيد! ۶دراينجا نيست زيرا چنانکه گفته بود برخاسته
است .بيائيد جايی که خداوند خفته بود مالحظه کنيد٧ ،و به زودی رفته
شاگردانش را خبر دھيد که ازمردگان برخاسته است .اينک پيش از شما به
جليل) (١٦میرود .در آنجا او را خواھيد ديد .اينک شما را گفتم٨ «.پس ،از قبر
با ترس و خوشی عظيم به زودی روانه شده ،رفتند تا شاگردان او را اطالع
دھند٩ .ودر ھنگامی که بجھت اخبار شاگردان او میرفتند ،ناگاه عيسی بديشان
برخورده ،گفت» :سالم برشما باد!« پس پيش آمده ،به قدمھای اوچسبيده ،او را
پرستش کردند١٠ .آنگاه عيسی بديشان گفت» :مترسيد! رفته ،برادرانم را
بگوييد که به جليل بروند که در آنجا مرا خواھند ديد) «.متی .(١-١٠ :٢٨
حاال بياييد تا اين صحنه را از دو نقطه نظر متفاوت بررسی بکنيم:
صحنۀ اول :شاگردان و دوستان عيسی که پيرو او بوده ،به تعاليم او گوش داده و نيز
کارھای عظيم و فوقالعادۀ او را مشاھده کرده و ميدانستند که او آن مسيح موعود خدا
ميباشد ،اکنون مرده و مدفون بود و تمام اميدھای آنھا نيز با او دفن شده و زير خاک رفته
بود .آنھا گيج و دلشکسته اند .او بمردگان حيات داده بود ولی اکنون خود حيات دھنده
مرده و در قبر سردی قرار داشت .او نيز از عاقبت ديگران يعنی مرگ مستثنی نبود.
صحنۀ دوم :اکنون او قيام کرده و زنده است .ھمان شاگردان و دوستان عيسی ھمگی
خوشحال و مطمئن بنظر ميرسند .آنھا ديگر از ترس ديگران در پشت درھای بسته پنھان
نميشوند .آنھا با شھامت در جادهھا راه ميروند و تعاليم و کارھای فوقالعاده عيسی را
برای ھمه نقل ميکنند و او را بعنوان مسيح موعود و نجات دھندۀ بشريت اعالم ميکنند.
اين دو صحنه زادۀ تخيالت بشر نميباشند و جزو حقايق ثبت شدۀ تاريخ بشريت و نيز
توصيفات دقيقی از شاگردان عيسی ميباشند .سئوال" :چرا چنين تفاوت خارقالعاده ای
بين صحنۀ اول و دوم وجود دارد؟" جواب اين سئوال را فقط ميتوان بوسيلۀ مھمترين
واقعۀ تاريخ توجيه کرد و ھمانا آن قيام "عيسی مسيح" از مردگان در بين اين دو صحنه
ميباشد .بھمين جھت است که اولين پيروان عيسی مسيح در آن روزھا ،روز عبادتی و
استراحتی خود را از شنبه به يکشنبه تغيير دادند.
رستاخيز عيسی در واقعيت کليدی است که معنای زندگی و سّر مرگ عيسی را بعنوان
خدمتگذار خداوند و مسح شدۀ او ميگشايد .اگر رستاخيز عيسی را از او بگيريم ،او را
فقط به مقام يک معلم يا پيامبر و راھنما که ما را از تعاليم خوب بھرهمند کرده و کارھای
بزرگی انجام داده ولی االن مرده و ھمراه با معلمين و پيامبران بزرگ ديگر مدفون شده
است درآورده و تنزل ميدھيم .در اين صورت ،ھنوز قدرت شرارت و گناه باقی ميماند
و مرگ ،اين آخرين دشمن بشريت ،او را با تمام قدرت فرا گرفته ]وکماکان او را از
خداوند جدا ساخته[ و مرگ ھمچنان بر دنيا مسلط ميماند.
___________________________________________________
 -١٦جليل ايالتی در شمال اسرائيل بوده و زادگاه اکثر شاگردان مسيح بود.
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در حقيقت "رستاخيز" عيسی است که بر ما آشکار ميکند که عيسی چه کسی است و
برای ما چه کرده است .بدون شک ،او معلمی بزرگ ،رسول و پيامبر خدا بود .اما او
بسيار واالتر از اين اوصاف است .او بر شيطان ،گناه ،مرگ و بر تمامی نيروھای شرير
غلبه کرد .ما در او آمرزش گناھان خود را مييابيم .توسط او مرگ نابود ميشود.
ھمانطور که او گفت ،او راه راستی و حيات است .او نه تنھا "کالم خدا" را ميگويد،
بلکه او خود "کالم ابدی خداوند" بوده و تجسمی از خود خداوند بصورت بشر و بخاطر
نوع بشر است .به اين دليل بود که عيسی ميتوانست بگويد..." :آنکه مرا ديده است پدر
آسمانی را ديده است )".يوحنا  .(٩ :١۴او عمانوئيل )خداوند با ما( ) (١٧است ،خدايی که
با ما و برای ما است .آری عيسی بینظير است!
بدليل آنکه عيسی از مرگ برخاست ،ديگر احتياجی نيست که مرگ آخرين فصل زندگی
شما باشد .او را در قلب خود بپذيريد و فصل اول زندگی جديد خود را با او شروع کنيد.
شما با او ميتوانيد معنا و مقصود جديدی در زندگی خود بيابيد .بلی دوستان ،اين است آن
خبر خوش برای شما! آيا اين بھترين خبری نيست که تا بحال شنيده ايد؟ او ،عيسای
برخاسته از مردگان است و درب قلب شما را ميکوبد تا وارد شود .آيا به او اين اجازه را
خواھيد داد؟ )مکاشفه .(٢٠-٣:٢١
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فصل نھم
پيروی از عيسی
عيسی چھل روز بعد از رستاخيزش بزندگی برروی زمين ادامه داد و شاگردان خود را
در موارد متعددی مالقات کرد .در طی اين مدت ،او به تعليم و آماده کردن آنھا در
رابطۀ عزيمت خود به بھشت ادامه داد .در يک مورد ،او در برابر بيش از  ۵٠٠نفر
ظاھر شد .آيا ميتوانيد سرور و شادی آنھا را از اينکه با نجات دھندۀ خود روبرو شده
بودند حدس بزنيد؟
عيسی قبل از اينکه به بھشت صعود کند ،به شاگردان خود چنين گفت:
"...١٨تمامی قدرت در آسمان و بر زمين به من داده شده است١٩ .پس رفته،
ھمه امتھا را شاگرد سازيد و ايشان رابه اسم اب ]پدر[ و ابن ]پسر[ و
روحالقدس تعميد دھيد ٢٠ .و ايشان را تعليم دھيد که ھمۀ اموری را که به شما
حکم کردهام حفظ کنند .و اينک من ھرروزه تا انقضای عالم ھمراه شما خواھم
بود آمين) ".متی (١٨-٢٠ :٢٨
در حاليکه عيسی ،يعنی "کلمۀ خدا" داشت شاگردانش را ترک ميگفت تا به بھشت
آنجائی که او قبالً از آنجا آمده بود برود ،آنھا صدائی را شنيدند که اين چنين ميگفت:
»٩و چون اين را گفت ،وقتی که ايشان ھمی نگريستند ،باال برده شد و ابری او
را از چشمان ايشان در ربود١٠ .و چون به سوی آسمان چشم دوخته میبودند،
ھنگامی که او میرفت ،ناگاه دومرد سفيدپوش نزد ايشان ايستاده١١ ،گفتند" :ای
مردان جليلی) (١٨چرا ايستاده ،به سوی آسمان نگرانيد؟ ھمين عيسی که از نزد
شما به آسمان باالبرده شد ،باز خواھد آمد به ھمين طوری که او رابه سوی
آسمان روانه ديديد ) «".اعمال رسوالن .(١١-٩ :١
عيسی خودش قبل از مصلوب شدنش در بارۀ بازگشتن خود به بھشت با شاگردانش سخن
گفته بود .در زمانی ديگر او باشاگردانش در مورد بازگشت دوبارۀ خود بزمين که با
جالل و پرشکوه که بجھت قضاوت مردم خواھد بود نيز سخن داشته بود) .اين ھمان
___________________________________________________
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روزی است که ھمگی ما بايد برای آن آمادگی داشته باشيم( .اما فقط بعد از رستاخيز
عيسی بود که شاگردانش شروع به فھميدن بسياری از تعاليم او کردند.
ده روز بعد از صعود عيسی در حاليکه شاگردان دور ھم جمع شده بودند ،روحالقدس
خداوند که که آمدنش را عيسی به آنھا قول داده بود بر شاگردان نازل شد تا آنھا را برای
کارھايی که در پيش داشتند آماده کند .روح القدس به آنھا اطمينان داد که ھمان عيسی که
به عالم باال صعود کرده بود اکنون و برای ھميشه با آنان حاضر است .از آنموقع به بعد،
آنھا متوجه شدند که دست ،پا و چشم و گوش عيسی بوده و بیباکانه از جايی به جای
ديگر حرکت کرده ،بمردم کمک نموده و خبر خوب و خوش عيسی را که ھمانا تعليمات
داده شدۀ توسط او و روحالقدس را و ميوهھايی که آنھا ببار ميآورند را به ديگران آورده
و ميآموختند).(١٩
امروزه ،شاگردان عيسی به انتشار مژدۀ عيسی مسيح ادامه ميدھند و در عين حال انتظار
بازگشت دوبارۀ او را ميکشند .در حقيقت ،اين دروس يکی از راھھايی است که آنھا
سعی ميکنند که مژدۀ مسيح را با من و شما در ميان بگذارند .آيا ھنوز صدای عيسی را
ميشنويد که بر در قلبتان ميکوبد و از شما اجازۀ ورودش را ميطلبد؟
شايد شما بپرسيد که برای پذيرفتن عيسی در قلب خود چه بايد بکنيد و چگونه بايد باشيد.
و يا اينکه چگونه او را بديگران بشناسانيد .اگر چنين است ،در زير چند راھنمايی از
ميان تعاليم خود عيسی را به شما عرضه ميکنيم:
 -١روزی عيسی داستانی در بارۀ دو نفر را که دعا ميکردند تعريف کرد .اولی مردی
خيلی مذھبی و از خانوادهای خوب بود .او خداوند را سپاس ميگفت که مثل بقيۀ مردم
گناھکار ،طمعورز ،نادرست و شھوتپرست نبود .او در ادامۀ دعايش بخداوند يادآوری
ميکرد که )انگار که خداوند خبر نداشت!( که او چقدر روزه ميگرفت و چطور دعا
ميکرد و چقدر صدقه ميداد .اين مرد خود را مردی بسيار خوب تصور ميکرد .او چنين
میپنداشت که کارھای نيکش او را سزاوار رستگاری خداوند ميکرد .اما حقيقت اين
است که تنھا چيزی را که خداوند در او ميديد تکبر ،تحقير ديگران ،خودستائی و خود
فريبیاش بود )مراجعه شود به لوقا .(٩-١٢ :١٨
دعای نفر دوم در ھمين داستان تنھا يک تضرع بود” :ای خداوند ،بر من گناھکار رحم
کن) ”.لوقا  .(١٣-١۴ :١٨اين مرد خود را آنطور ميديد که خداوند او را ميديد .او آگاه
بود که قلبش به شفا احتياج دارد و فقط خود خداوند ميتوانست او را شفا دھد .دعای
]من[ ،شما و ھرکسی بايد مانند دعای نفر دوم باشد.
 -٢اکنون اگر مايليد ،ميتوانيد اين دعا را بخوانيد" :خدايا‘ بر من ) ...لطفا اسم خود را
در اينجا بگذاريد( گناھکار رحم داشته باش ".بعد عيسی را بعنوان رحمت خداوند برای
خود و به عنوان نجات دھندۀ خود در قلبتنان بپذيريد و بگذاريد تا او راه راستی و حيات
شما باشد.
 -٣شاگرد او بشويد .عيسی دنبال اشخاصی که فقط او را تحسين بکنند نميگردد .بلکه او
___________________________________________________
 -١٩ميوهھائی که روحالقدس ببار ميآورند عبارتند از :محبت ،شادی ،آرامش ،بردباری ،مھربانی،
نيکوکاری ،وفاداری ،فروتنی و خويشتنداری )غالطيان  .(٢٢-٢٣ :۵لطفا برای اطالعات بيشتر در مورد
نذول روحالقدس به فصل دوم اعمال رسوالن مراجعه شود.
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دنبال شاگردانی ميگردد که پيرو او باشند و ارادۀ پدر آسمانيش را بجا آورند .کسانی که
حاضرند حتی بخاطر او زجر بکشند.
شما در زندگيتان کارھای نيکی خواھيد کرد که مايۀ خوشنودی عيسی خواھند شد .اما
شما نبايد اين کارھا را با انگيزۀ نجات از گناھانتان انجام بدھيد ،چون کارھای نيک ما
نميتوانند ما را از گناھانمان آزاد کرده و به رستگاری خداوند برسانند .در واقع ما بوسيلۀ
عيسی نجات يافتهايم تا اين کارھا را برای جالل دادن نام او انجام بدھيم )متی -١۵ :۵
.(١۶
ھمچنين ،ما در حاليکه وفادارانه مشغول به انجام اين اعمال نيک ھستيم ،بايد با عالقه
در انتظار برگشت مجدد عيسی بوده و با خوشحالی آمادۀ مالقات و مصاحبت ابدی با او
باشيم.

يک دعا
"ای خداوند رحيم ،ما اعتراف ميکنيم که اسير گناه ھستيم و نميتوانيم خود را از آن آزاد
کنيم .ما در برابر تو ،با انديشهھا ،سخنان و کارھايمان گناه کردهايم .ما در آنچه که انجام
دادهايم و آنچه که نکردهايم گناھکاريم .ما تو را با تمامی دل دوست نداشتهايم .ما
ھمسايگانمان را نيز مانند خود دوست نداشتهايم .خداوندا ،بخاطر عيسی مسيح بر ما رحم
کن .ما را ببخش و دوباره بساز و ھدايتمان کن تا ارادۀ تو را با شادی تعقيب کرده و در
(
راه تو با اشتياق قدم برداريم تا نام قدوس تو جالل يابد .آمين٢٠) ".

عبارتی از کتاب مقدس
"٧ای حبيبان ،يکديگر را محبت بنمائيم زيراکه محبت از خداست و ھرکه
محبت مینمايد ازخدا مولود شده است و خدا را میشناسد٨ ،وکسیکه محبت
نمی نمايد ،خدا را نمی شناسد زيرا خدا محبت است٩ .و محبت خدا به ما
ظاھرشده است به اينکه خداوند پسر يگانۀ ) (٢١خود را به جھان فرستاده است
تا با وی زيست نماييم١٠ .ومحبت در ھمين است ،نه آنکه ما خدا را محبت
نموديم ،بلکه اينکه او ]نخست[ ما را محبت نمود و پسرخود را فرستاد تاکفاره
گناھان ما شود١١ .ای حبيبان ،اگر خدا با ما چنين محبت نمود ،ما نيزمی بايد
يکديگر را محبت نماييم) ".اول يوحنا .(٧-١١ :۴
آمين.

___________________________________________________
 -٢٠برداشته شده از يک سرود مذھبی مسيحی بزبان انگليسی.
 -٢١مرا جعه شود به زيرنويس شمارۀ .١٢
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لطفاً برای دريافت نسخهای از کتاب مقدس به زبان فارسی و کسب اطالعات بيشتر در
مورد مسيح و مسيحيت ،با نشانیھای:
F.F.M.
P.O. Box 65214
Toronto, ON.
M4K 3Z2
آدرس تارنما )وبسايت( www.ffmna.org --
ويا:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
تماس حاصل نماييد.

