ﻋﯾﺳﯽ در ﻋﮭد ﻋﺗﯾﻖ ﮐﯽ ﺑود؟

ﭘﯾروی ﺑﺧش  ۲درس

ﮐﻠﻣﮫ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻣذاھب زﯾﺎدی در ﺟﮭﺎن ھﺳﺗﻧد .در ﺑﺳﯾﺎری از ﻣذاھب ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻧﻘش ﻣﮭم دارﻧد .ﭘﯾﺎﻣﺑران
ﮐﺳﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑﺎور دارﻧد اﻓﮑﺎر ﺧدا را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد و اﯾن اﻓﮑﺎر را ﺑﺎ دﻧﯾﺎی اطراف ﺷﺎن در ﻣﯾﺎن
ﻣﯾﮕذارﻧد .در ﺑﻌﺿﯽ از ﻣذاھب ﻋﯾﺳﯽ ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﭼﻧﯾن ﭘﯾﺎﻣﺑری ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷده اﺳت .وﻟﯽ در ﺣﻘﯾﻘت
ﺗﻔﺎوت ﺑزرگ ﻣﯾﺎن ﻋﯾﺳﯽ و ﭘﯾﺎﻣﺑران دﯾﮕر ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﯽ را ازﺧداﯾﺷﺎن ﺷﻧﯾده اﻧد و ﻣﻧﺗﻔل ﮐرده اﻧد ،وﺟود
دارد .اﯾن ﺗﻔﺎوت در ﭼﯾﺳت؟ آﻧﭼﮫ ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎره ﺧودش ﻣﯾﮕوﯾد ﺑﺳﯾﺎر واﺿﺢ اﺳت.

ﻋﯾﺳﯽ درﺑﺎره ﺧود و اﺑراھﯾم ﭼﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۵۸ -۵۲ :۸

۱

ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت را از ﺧدا ﻣﯾﮕﯾرﻧد وﻟﯽ ھﯾﭻ ﮐدام ﺧدا را ﺑطور ﮐﺎﻣل ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳﻧد .ﻋﯾﺳﯽ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ ﺧدا
را ﻣﯾﺷﻧﺎﺳد و ﭘﯾش از ﺗوﻟد اﺑراﯾم او ﺑوده اﺳت .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرﺗﯽ دﯾﮕر ﻋﯾﺳﯽ ﻗﺑل از ﺗوﻟدش ﺑر روی زﻣﯾن
ﻣﯾزﯾﺳت.

اﯾﻧﺟﺎ درﺑﺎره ﻋﯾﺳﯽ ﭼﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺷود؟
ﯾوﺣﻧﺎ ۱۴ ،۱۰ ،۴ -۱:۱
ﻋﯾراﻧﯾﺎن ۳ -۱:۱

۱
۲

در اﯾﻧﺟﺎ ﻋﯾﺳﯽ را
ﮐﻠﻣﮫ ﺧدا ﻣﯾﻧﺎﻣﻧد .ﮐﻠﻣﮫ در آﺳﻣﺎن ﺟﺳﻣﯽ ﻧداﺷت .ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﺗﺟﻠﯽ ﺷد ،ﺣﺳم
ﮔرﻓت .در ﭘﯾداﯾش ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ واﺳطﮫ ادای ﮐﻠﻣﮫ ﺗوﺳط ﺧدا ﺧﻠﻖ ﻣﯾﺷود) .ﭘﯾداﯾش (۱

ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا

در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﮐﻠﻣﺎت ﻣﺗﻔﺎوﺗﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ در واﻗﻊ ﯾﮏ ﻣﻌﻧﯽ را ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻧد .ﮐﻠﻣﮫ ،ﭘﺳر ،ﺗﺻوﯾر ،و
ﺗﺟﻠﯽ ﺧدا .در واﻗﻊ ﻣﯾﺗوان ﮔﻔت ﮐﮫ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ،ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻣﮑﺎﺷﻔ ٴﮫ ﺧدای »ﻧﮭﻔﺗﮫ« اﺳت .ﺳواﻟﯽ
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻣﯾﺂﯾد اﯾن اﺳت ﮐﮫ در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﭼﮕوﻧﮫ اﺳت .آﯾﺎ ﻋﯾﺳﯽ ﺗﻧﮭﺎ در زﻣﺎن ﭘﯾداﯾش ﺣﺿور داﺷت ﯾﺎ
اﯾﻧﮑﮫ زﻣﺎﻧﮭﺎی دﯾﮕری ﻧﯾز ﺑودﻧد ﮐﮫ او در آﺳﻣﺎن ﯾﺎ ﺑر زﻣﯾن دﯾده ﻣﯾﺷد؟ در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ در
دﻓﻌﺎت ﻣﺗﻔﺎوت ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ظﺎھر ﻣﯾﺷود

ﭘﯾداﯾش ۱۳ ،۱۰ -۷ :۱۶

در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ﺑﮫ ھﺎﺟر ظﺎھر ﺷد .ﻓرﺷﺗﮫ ﻣﯾﮕوﯾد »:ﻣن ﺑﮫ ﺗو ﻓرزﻧدان ﺑﺳﯾﺎری
ﺧواھم داد «.ھﺎﺟر در آﯾﮫ  ۱۳ﺗﺄﯾﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ادوﻧﺎی »ﺧداوﻧد« ﮐﺳﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ او ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.

آﺗش
ﭼطور ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ﺑر ﻣوﺳﯽ ظﺎھر ﺷد و ﭼﮫ ﭼﯾزی در ﻣورد او اﺳﺗﺛﻧﺎ ﺑود؟
ﺧروج ۵ -۲:۳
ﺧروج ۶ :۳
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ﻓرﺷﺗﮫ ﺧود را ﭼطور ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد؟
ﺧروج ۲۰ ،۱۹ :۱۴

۱

در اﯾن داﺳﺗﺎن
ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ﭼﮕوﻧﮫ ﻧﻣﺎﯾﺎن ﻣﯾﺷو د؟

ﺑوﺷﻊ وارد ﺳرزﻣﯾن وﻋده ﺷده ﻣﯾﺷود ،وﻟﯽ ﻗﺑل از ﺷروع ﺟﻧﮓ ﺑﺎ ﻣردی ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯾﮑﻧد.آن ﻣرد ﺧود را
ﭼﮑوﻧﮫ ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد و ﻋﮑس اﻟﻌﻣل ﯾوﺷﻊ ﭼﯾﺳت؟
ﯾوﺷﻊ ۱۴ ،۱۳ :۵

۱

ﺗﺻوﯾر ﺧدا
ﮐوﻟﺳﯾﺎن ۱۸ -۱۵ :۱

۱

در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ
ﻋﯾﺳﯽ ﺗﺻوﯾر ﺧداﺳت .در ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﺣﺎل ﻧﺎم ﺑرده ﺷد ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ از زﻣﺎن ﭘﯾداﯾش ﺑﮫ
ﻋﻧوان ﮐﻠﻣﮫ آﻓرﯾﻧﻧده ،ﺣﺿور داﺷﺗﮫ اﺳت .ﺑﻌد از آن ھم ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﻣﺎﯾﻧده ﺧدا ﺑﺎرھﺎ ﺑر روی زﻣﯾن آﻣده
اﺳت .او ﺧود را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدا ﻣﻌرﻓﯽ ﮐرده اﺳت.
ﭘس ﻋﯾﺳﯽ در ﻋﮭد ﺟدﯾد ھﻣﯾﺷﮫ ﺑوده اﺳت ،وﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ اﻧﺳﺎن ﺑر روی زﻣﯾن.

ﻋﮭد

ﻟﺣظﮫ ﻣﮭم دﯾﮕر ﻧﯾز وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد از آن ﯾﺎد ﮐرد .ﺧدا ﺑﺎرھﺎ ﺧود را در ﮐﻼﻣش ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺧدای
اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق و ﯾﻌﻘوب ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮑﻧد .وﻟﯽ اﯾن ﭼﮫ رﺑطﯽ ﺑﮫ ﻋﯾﺳﯽ دارد؟ ﺑﺎ ھم ﺧواﻧدﯾم ﮐﮫ ﺧدا
ﻣﯾﺧواﺳﺗﮫ اﻧﺳﺎن را از اﺳﺎرت ﺷﯾطﺎن آزاد ﮐﻧد .ﺷﯾطﺎن ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ اﻧﺳﺎن از ﺧدا و ﮔوش ﺷﻧواٴ
اﻧﺳﺎن ﺑرای او ،ﺑر زﻣﯾن ﻗدرت ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺧدا ﻣﯾﺧواﺳت ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺷﯾطﺎن را ﺑﺷﮑﻧد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ در
ﺻورﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘذﯾر ﺑود ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﻋﺎدل ﭘﯾدا ﻣﯾﺷد .ﺑرای ﻋﯾﺳﯽ ﻣﻌﻧﯽ ﺣﻘﺎﻧﯾت اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺧدا
ﻓرﻣﺎﻧروا ﻗﻠب اوﺳت و او آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﭘدر ﻣﯾﺷﻧود اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھد .ﺑدﯾن وﺳﯾﻠﮫ ﺷﯾطﺎن در زﻧدﮔﯽ اﯾن
ﺷﺧص ﻗدرت ﻧدارد.
ﺧدا در اﺑرام ﻓردی را دﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾﻣﺎﻧش ﻋﺎدل ﺑود .اﺑرام آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از ﺧدا ﻣﯾﺷﻧوﯾد ،اﻧﺟﺎم ﻣﯾداد.
ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺧدا ﺗﺻﻣﯾم ﮔرﻓت ﮐﮫ ﺑﮫ واﺳطﮫ ﻧﺳل اﺑرام دﻧﯾﺎ را از ﻓرﻣﺎﻧرواﯾﯽ ﺷﯾطﺎن آزاد ﮐﻧد .ﺑﮫ
ھﻣﯾن دﻟﯾل ﺧدا ﻣﯾﺧواﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ اﺑرام ﻋﮭدی ﺑﺑﻧدد .اﯾن ﻋﮭد ﯾﮏ ﻋﮭد ﺧوﻧﯽ ﺑود .ﻋﮭدی ﮐﮫ ﺗﺎ اﺑد اداﻣﮫ
ﺧواھد داﺷت.

ﭘﯾداﯾش ۶-۱ :۱۵

در اﯾن داﺳﺗﺎن ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ اﺑرام ﻧﺳﻠﯽ ﺑزرگ و در ﻋﯾن ﺣﻔﺎظت ،ﺑرﮐت و ﺻﻠﺢ را وﻋده ﻣﯾدھد.
ﭼون اﺑرام ﺑﮫ ﺧدا اﻋﺗﻣﺎد داﺷت ،ﺣﺎﻻ ﺧدا ﺑﺎ او ﻋﮭد ﻣﯽ ﺑﻧدد.

ﮐﯽ در ﻣﯾﺎن ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺣﯾواﻧﺎت ظﺎھر ﺷد؟
ﭘﯾداﯾش ،۱۷ ،۱۰ ،۹ :۱۵
۱۸

۱

ﻋﯾﺳﯽ ﺧود را ﻧور ﻋﺎﻟم ﻣﯾﻧﺎﻣد .در ﻋﮭد ﻗدﯾم ﻧﯾز ﺑﺎرھﺎ ﻣﯾﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺻورت آﺗش ،ﻧور ﯾﺎ ﻣﺷﻌل ظﺎھر
ﻣﯾﺷود .اﯾن داﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ،ﭼون ﺧدا ﺑﮫ اﺑرام وﻋده ﻣﯾدھد ﮐﮫ او ﻣﯾراثٴ ﮐﮫ ﺧدا ﺑرای اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ در
ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت را ﺧواھد ﮔرﻓت و دﺷﻣﻧﺎﻧش ﺷﮑﺳت ﺧواھﻧد ﺧورد.
ﻋﯾﺳﯽ در زﻣﺎن ﺑﺳﺗﮫ ﺷدن اﯾن ﻋﮭد ﺣﺿور دارد.
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ﺑﻌدا ً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺑرام ﻧﺎم ﺟدﯾدی »اﺑراھﯾم« را درﯾﺎﻓت ﻣﯾﮑﻧد ،ﺑﮫ او ﻓرزﻧدی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺳﺣﺎق داده ﻣﯾﺷود.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﯾن ﭘﺳر  ۱۳ﺳﺎﻟﮫ ﺑود اﺑراھﯾم ﺑﺎﯾد او را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻣﯾﮑرد .در اﯾﻧﺟﺎ ﻧﯾز اﺑراھﯾم ﺑﮫ ﺧدا ﮔوش
ﻣﯾدھد و ﺑﮫ راه ﻣﯾﺎﻓﺗد ﺗﺎ ﺑر ﮐوه ﻣورﯾﺎ ﭘﺳر را ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐﻧد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺧواﺳت ﭼﺎﻗو را در ﺑدن ﻓرزﻧدش
ﻓرو ﮐﻧد ،ﻓرﺷﺗﮫ ﺧدا ظﺎھر ﻣﯾﺷود.

ﭘﯾداﯾش ۱۲ ،۱۱ :۲۲

ﻓرﺷﺗﮫ دﯾد ﮐﮫ ﺑراھﯾم از ﺧداوﻧد اطﺎﻋت ﮐرده و ﺣﺗﯽ ﻓرزﻧدش را از او درﯾﻎ ﻧﮑرده اﺳت .ﺑﮫ واﺳطﮫ اﯾن
ﻋﻣل از روی ﻟﯾﻣﺎن و ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻋﮭد ﮐﮫ ﺧدا ﺑﺎ او داﺷت ،ﺧدا ھم از ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﻓرزﻧد ﺑﮕﺎﻧﮫٴ ﺧود را درﯾﻎ
ﻧﺧواھد ﮐرد .ﭘﺳر ﺧدا اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ را آزاد ﻣﯽ ﮐﻧد و ﺑﺧﺷش را ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣﯽ آورد و او اﯾن ﮐﺎر را از ﻧﺳل
اﺑراھﯾم ﺷروع ﺧواھد ﮐرد .ﭼطور؟ اﯾن را در ﺑﺧش ﺑﻌدی ﺧواھﯾم آﻣوﺧت.

ﻣﺸﻖ
داﺳﺗﺎن اﺑرام را در ﭘﯾداﯾش  ۲۲ -۱۲ﺑﺧواﻧﯾد .آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ از راﺑطﮫ اﺑرام ﺑﺎ ﺧدا ﻣﯽ آﻣوزﯾد ،ﯾﺎدداﺷت
ﮐﻧﯾد.
ﺑﻧوﯾﺳﯾد ﮐﮫ اﺑرام ﺑﺎ ﭼطور ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد و ﺑﻌد از اﯾن ﻣﻼﻗﺎت ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد.
ﺑرای ﻣرﺑﯽ ﺗﺎن ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ دﯾد ﺷﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر درﺑﺎره ﻋﯾﺳﯽ ﭼﯾﺳت .ﭼﯽ ﭼﯾزی را درﺑﺎره او ﺑﺎور
دارﯾد ؟ ﭼﯽ ﺳواﻟﮭﺎﯾﯽ را در ﺑﺎره ﺷﺧص ﻋﯾﺳﯽ در ذھن ﺗﺎن دارﯾد؟
از ﻣرﺑﯾﺗﺎن ﺑﭘرﺳﯾد ﮐﮫ او ﭼطور ﻋﯾﺳﯽ را ﺷﻧﺎﺧت و اﻣروز ﻋﯾﺳﯽ ﺑرای او ﮐﯽ اﺳت؟

اﺻﻮل ۸
ﻋﯿﺴﯽ در ﻋﮭﺪ ﻋﺘﯿﻖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻼم ﺧﺪا ،آﺗﺶ ﺧﺪا ،ﯾﺎ ﻓﺮﺷﺘﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ.
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آﯾﺎت درس ۸
ﯾوﺣﻧﺎ ۵۸ -۵۲ :۸

۵۲ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﻧد» :ﺣﺎﻻ ﻣطﻣﺋن ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺗو دﯾواﻧﮫ
ھﺳﺗﯽ .اﺑراھﯾم و ھﻣﮫٴ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﻣردﻧد وﻟﯽ ﺗو ﻣﯽ ﮔوﺋﯽ:
ھرﮐﮫ از ﺗﻌﺎﻟﯾم ﻣن اطﺎﻋت ﻧﻣﺎﯾد ،ھرﮔز ﻧﺧواھد
ﻣرد ۵۳.آﯾﺎ ﺗو از ﭘدر ﻣﺎ اﺑراھﯾم و ھﻣﮫٴ ﭘﯾﺎﻣﺑران ﮐﮫ
ﻣرده اﻧد ﺑزرﮔﺗر ھﺳﺗﯽ؟ ﻓﮑر ﻣﯽ ﮐﻧﯽ ﮐﮫ
ھﺳﺗﯽ؟« ۵۴ﻋﯾﺳﯽ ﺟواب داد» :اﮔر ﻣن ﺧود را آدم
ﺑزرﮔﯽ ﺑداﻧم اﯾن ﺑزرﮔﯽ ارزﺷﯽ ﻧدارد ،آن ﭘدر ﻣن اﺳت
ﮐﮫ ﻣرا ﺑزرﮔﯽ و ﺟﻼل ﻣﯽ ﺑﺧﺷد ،ھﻣﺎن ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
ﻣﯽ ﮔوﺋﯾد ﺧدای ﺷﻣﺎﺳت ۵۵.ﺷﻣﺎ ھﯾﭻ وﻗت او را
ﻧﺷﻧﺎﺧﺗﮫ اﯾد ،اﻣﺎ ﻣن او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و اﮔر ﺑﮕوﯾم ﮐﮫ او
را ﻧﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم ،ﻣﺎﻧﻧد ﺷﻣﺎ دروﻏﮕو ﺧواھم ﺑود ،وﻟﯽ ﻣن
او را ﻣﯽ ﺷﻧﺎﺳم و آﻧﭼﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧم ۵۶.ﭘدر
ﺷﻣﺎ اﺑراھﯾم از اﯾﻧﮑﮫ اﻣﯾد داﺷت روز ﻣرا ﺑﺑﯾﻧد،
ﺧوﺷﺣﺎل ﺑود و آن را دﯾد و ﺷﺎدﻣﺎن ﺷد۵۷ «.ﯾﮭودﯾﺎن ﺑﮫ
او ﮔﻔﺗﻧد» :ﺗو ھﻧوز ﭘﻧﺟﺎه ﺳﺎل ھم ﻧداری ﭘس ﭼﮕوﻧﮫ
ﻣﻣﮑن اﺳت اﺑراھﯾم را دﯾده ﺑﺎﺷﯽ؟« ۵۸ﻋﯾﺳﯽ ﺑﮫ اﯾﺷﺎن
ﮔﻔت» :ﺑﯾﻘﯾن ﺑداﻧﯾد ﭘﯾش از آﻧﮑﮫ اﺑراھﯾم ﺑﺎﺷد ،ﻣن
ھﺳﺗم«.

ﯾوﺣﻧﺎ ۱۴ ،۱۰ ،۴ -۱:۱

۱در ازل ﮐﻼم ﺑود .ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧدا ﺑود و ﮐﻼم ﺧود ﺧدا
ﺑود۲ ،از ازل ﮐﻼم ﺑﺎ ﺧدا ﺑود ۳.ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ او
ھﺳﺗﯽ ﯾﺎﻓت و ﺑدون او ﭼﯾزی آﻓرﯾده ﻧﺷد ۴.زﻧدﮔﯽ از او
ﺑوﺟود آﻣد و آن زﻧدﮔﯽ ﻧور آدﻣﯾﺎن ﺑود.
۱۰او در دﻧﯾﺎ ﺑود و دﻧﯾﺎ ﺑوﺳﯾﻠﮫٴ او آﻓرﯾده ﺷد ،اﻣﺎ دﻧﯾﺎ او
را ﻧﺷﻧﺎﺧت.
۱۴ﭘس ﮐﻼم ﺟﺳم ﮔﺷﺗﮫ ﺑﺷﮑل اﻧﺳﺎن در ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﺟﺎی
ﮔرﻓت .ﺟﻼﻟش را دﯾدﯾم ـ ﺷﮑوه و ﺟﻼﻟﯽ ﺷﺎﯾﺳﺗﮫٴ ﭘﺳر
ﯾﮕﺎﻧﮫٴ ﭘدر و ﭘُر از ﻓﯾض و راﺳﺗﯽ.

ﻋﯾراﻧﯾﺎن ۳ -۱:۱

۱ﺧدا در اﯾﺎم ﻗدﯾم ،در اوﻗﺎت ﺑﺳﯾﺎر و ﺑﮫ راه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ اﻧﺑﯾﺎء ﺑﺎ ﭘدران ﻣﺎ ﺗﮑﻠم ﻓرﻣود۲ ،وﻟﯽ در اﯾن
روزھﺎی آﺧر ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫٴ ﭘﺳر ﺧود ﺑﺎ ﻣﺎ ﺳﺧن ﮔﻔﺗﮫ اﺳت.
ﺧدا اﯾن ﭘﺳر را وارث ﮐل ﮐﺎﺋﻧﺎت ﮔرداﻧﯾده و ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ او
ھﻣﮫٴ ﻋﺎﻟم ھﺳﺗﯽ را آﻓرﯾده اﺳت ۳.آن ﭘﺳر ،ﻓروغ ﺟﻼل
ﺧدا و ﻣظﮭر ﮐﺎﻣل وﺟود اوﺳت و ﮐﺎﺋﻧﺎت را ﺑﺎ ﮐﻼم ﭘُر
ﻗدرت ﺧود ﻧﮕﮫ ﻣﯽ دارد و ﭘس از آﻧﮑﮫ آدﻣﯾﺎن را از
ﮔﻧﺎھﺎن ﺷﺎن ﭘﺎک ﮔرداﻧﯾد ،در ﻋﺎﻟم ﺑﺎﻻ در دﺳت راﺳت
ﺣﺿرت اﻋﻠﯽ ﻧﺷﺳت.

ﭘﯾداﯾش ۱۳ -۷ :۱۶

۷ﻓرﺷتۀ

ﺧداوﻧد ھﺎﺟر را در ﺑﯾﺎﺑﺎن ﻧزدﯾﮏ ﭼﺷﻣﮫ ای ﮐﮫ
در راه ﺷور اﺳت ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد ۸.ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت» :ھﺎﺟر،
ﮐﻧﯾز ﺳﺎرای ،از ﮐﺟﺎ ﻣﯽ آﺋﯽ و ﺑﮫ ﮐﺟﺎ ﻣﯽ روی؟«
ﺧﺎﻧم ﺧﺎﻧﮫ ام ﻓرار
ھﺎﺟر ﮔﻔت» :ﻣن از ِ
ﺧﺎﻧم ﺧﺎﻧﮫ ات
ﭘﯾش
و
»ﺑرﮔرد
ﮐرده ام۹ «.ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت:
ِ
۱۰
ﺑرو و از او اطﺎﻋت ﮐن «.ﺳﭘس ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت» :ﻣن
أوﻻد ٴه ﺗو را آﻧﻘدر زﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻧم ﮐﮫ ھﯾﭻ ﮐس ﻧﺗواﻧد آﻧرا
ﺑﺷﻣﺎرد ۱۱.ﺗو ﭘﺳری ﺑﮫ دﻧﯾﺎ ﻣﯽ آوری و اﺳم او را
اﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣﯽ ﮔذاری ،زﯾرا ﺧداوﻧد ﮔرﯾ ٴﮫ ﺗو را ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗو ظﻠم ﺷده اﺳت ۱۲.اﻣﺎ ﭘﺳر ﺗو ﻣﺛل ﮔوره ﺧر زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻧد .او ﺑر ﺿد ھﻣﮫ و ھﻣﮫ ﺑر ﺿد او ﺧواھﻧد ﺷد .او
ﺟدا از ھﻣﮫٴ ﺑرادران ﺧود زﻧدﮔﯽ ﺧواھد ﮐرد«.
۱۳ھﺎﺟر از ﺧود ﭘرﺳﯾد» :آﯾﺎ ﻣن ﺑراﺳﺗﯽ ﺧدا را دﯾده ام
و ھﻧوز زﻧده ﻣﺎﻧده ام؟« ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،او ﻧﺎم ﺧداوﻧد را ﮐﮫ ﺑﺎ
او ﺻﺣﺑت ﮐرده ﺑود »ﺧداﺋﯽ ﮐﮫ ﻣرا ﻣﯽ ﺑﯾﻧد« ﮔذاﺷت.

ﺧروج ۵ -۲:۳

۲در آﻧﺟﺎ ﻓرﺷﺗ ٴﮫ ﺧداوﻧد از ﻣﯾﺎن ﺷﻌﻠ ٴﮫ آﺗش ﮐﮫ از ﯾﮏ
ﺑوﺗﮫ ﺑر ﻣﯽ ﺧﺎﺳت ،ﺑر او ظﺎھر ﺷد .ﻣوﺳﯽ ﻧﮕﺎه ﮐرد و
دﯾد ﮐﮫ ﺑوﺗﮫ ﺷﻌﻠﮫ ور اﺳت اﻣﺎ ﻧﻣﯽ ﺳوزد !۳ﭘس ﺑﺎ ﺧود
ﮔﻔت» :ﻧزدﯾﮏ ﺑروم و اﯾن ﭼﯾز ﻋﺟﯾب را ﺑﺑﯾﻧم ﮐﮫ ﭼرا
ﺑوﺗﮫ ﻧﻣﯽ ﺳوزد؟«
۴وﻗﺗﯽ ﺧداوﻧد دﯾد ﻣوﺳﯽ ﻧزدﯾﮏ ﻣﯽ آﯾد ،از ﻣﯾﺎن ﺑوﺗﮫٴ
آﺗش او را ﺻدا ﮐرد و ﻓرﻣود» :ﻣوﺳﯽ! ﻣوﺳﯽ!« ﻣوﺳﯽ
ﻋرض ﮐرد» :ﺑﻠﯽ۵ «.ﺧدا ﻓرﻣود» :ﻧزدﯾﮑﺗر ﻧﯾﺎ،
ﮐﻔش ھﺎﯾت را از ﭘﺎھﺎﯾت ﺑﯾرون ﮐن ﭼون ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ
زﻣﯾن ﻣﻘدس اﺳت.
اﯾﺳﺗﺎده ای،
ِ

ﺧروج ۶ :۳

۶ﻣن ،ﺧدای اﺟداد ﺗو ھﺳﺗم .ﺧدای اﺑراھﯾم ،اﺳﺣﺎق و
ﯾﻌﻘوب «.ﻣوﺳﯽ روی ﺧود را ﭘوﺷﺎﻧد ،ﭼون ﺗرﺳﯾد ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧدا ﻧﮕﺎه ﮐﻧد.

ﺧروج ۲۰ ،۱۹ :۱۴

۱۹ﻓرﺷﺗ ٴﮫ ﺧداوﻧد ﮐﮫ ﭘﯾﺷﺎﭘﯾش ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺣرﮐت
ﻣﯽ ﮐرد ،رﻓت و در ﭘﺷت ﺳر آن ھﺎ اﯾﺳﺗﺎد .ﺳﺗون اﺑر ھم
در ﭘﺷت ﺳر آن ھﺎ ﻗرار ﮔرﻓت ۲۰و ﺑﯾن ﺳﭘﺎه ﻣﺻر و
ﺑﻧﯽ اﺳراﺋﯾل ﺣﺎﯾل ﺷد ،طورﯾﮑﮫ ﺑرای ﻣﺻرﯾﺎن اﺑر و
ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﺑود و ﺑرای ﻗوم اﺳراﺋﯾل در ﺷب روﺷﻧﺎﯾﯽ
ﻣﯽ داد .ﺑﮫ اﯾن ﺗرﺗﯾب آن ھﺎ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ در ﺗﻣﺎم
ﺷب ﺑﮫ ﯾﮑدﯾﮕر ﻧزدﯾﮏ ﺷوﻧد.

ﯾوﺷﻊ ۱۴ ،۱۳ :۵

۱۳ﯾوﺷﻊ در ﻧزدﯾﮑﯽ ھﺎی ﺷﮭر ارﯾﺣﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن
ﻣردی ﮐﮫ ﯾﮏ ﺷﻣﺷﯾر ﺑرھﻧﮫ در دﺳت داﺷت ،ﭘﯾدا ﺷد.
ﯾوﺷﻊ ﭘﯾش او رﻓت و ﭘرﺳﯾد» :ﺗو دوﺳت ﻣﺎ ھﺳﺗﯽ ﯾﺎ
دﺷﻣن ﻣﺎ؟« ۱۴آن ﺷﺧص ﺟواب داد» :ﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣن
4
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ﺳﭘﮭﺳﺎﻻر ﺳﭘﺎه ﺧداوﻧد ھﺳﺗم «.ﯾوﺷﻊ ﺑﮫ ﺳﺟده اﻓﺗﺎد و
ﮔﻔت» :آﻗﺎ ،ﺑﮫ ﺑﻧد ٴه ﺗﺎن ﭼﮫ اﻣر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد؟«
۱۵ﻣﺳﯾﺢ ﺻورت و ﻣظﮭر ﺧدای ﻧﺎدﯾده اﺳت و
ﻧﺧﺳت زاده و ﺑرﺗر از ھﻣﮫٴ ﻣﺧﻠوﻗﺎت ۱۶.زﯾرا ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫٴ
او ھر آﻧﭼﮫ در آﺳﻣﺎن و زﻣﯾن اﺳت ،دﯾدﻧﯽ ھﺎ و
ﻧﺎدﯾدﻧﯽ ھﺎ ،ﺗﺧت ھﺎ ،ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ،ﺣﮑﻣراﻧﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﻗدرت آﻓرﯾده ﺷدﻧد ،ﺑﻠﯽ ،ﺗﻣﺎم ﻣوﺟودات ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ او و
ﺑرای او آﻓرﯾده ﺷدﻧد ۱۷.او ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﭼﯾز وﺟود داﺷت
و ھﻣﮫ ﭼﯾز ﺑﮫ وﺳﯾﻠ ٴﮫ او ﺑﺎ ھم ارﺗﺑﺎط ﭘﯾدا ﻣﯽ ﮐﻧد ۱۸.او
ﺳر ﺑدن ،ﯾﻌﻧﯽ ﮐﻠﯾﺳﺎﺳت ،او آﻏﺎز اﺳت و اوﻟﯾن ﮐﺳﯽ
َ
اﺳت ﮐﮫ ﭘس از ﻣرگ زﻧده ﮔردﯾد ﺗﺎ ﺗﻧﮭﺎ او در ھﻣﮫ ﭼﯾز
ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.

ﭘﯾداﯾش ۶-۱ :۱۵

۱ﺑﻌد از اﯾن اﺑرام رؤﯾﺎﺋﯽ دﯾد و ﺻدای ﺧداوﻧد را ﺷﻧﯾد
ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﺑرام ،ﻧﺗرس ،ﻣن ﺗو را از ﺧطر
ﺣﻔظ ﻣﯽ ﮐﻧم و ﺑﮫ ﺗو اﺟر ﺑزرﮔﯽ ﻣﯽ دھم۲ «.اﺑرام
ﺟواب داد» :ای ﺧداوﻧد ﻣﺗﻌﺎل ،ﭼﮫ اﺟری ﺑﮫ ﻣن
ﻣﯽ دھﯽ در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣن ﻓرزﻧدی ﻧدارم؟ ﺗﻧﮭﺎ وارث ﻣن
اﯾن اﯾﻠﻌﺎزَ ر دﻣﺷﻘﯽ اﺳت ۳.ﺗو ﺑﮫ ﻣن اوﻻدی ﻧدادی و
ﯾﮑﯽ از ﻏﻼﻣﺎن ﻣن وارث ﻣن ﺧواھد ﺷد«.
۴ﭘس او ﺷﻧﯾد ﮐﮫ ﺧداوﻧد دوﺑﺎره ﺑﮫ او ﻣﯽ ﮔوﯾد» :اﯾن
ﻏﻼم ﺗو ،اﯾﻠﻌﺎزَ ر ،وارث ﺗو ﻧﺧواھد ﺷد .ﭘﺳر ﺗو وارث
ﺗو ﻣﯽ ﺷود« ۵ﺧداوﻧد او را ﺑﯾرون ﺑرد و ﻓرﻣود» :ﺑﮫ
آﺳﻣﺎن ﻧﮕﺎه ﮐن و ﺑﺑﯾن ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﯽ ﺳﺗﺎرﮔﺎن را
ﺑﺷﻣﺎری .ﻓرزﻧدان ﺗو ھم ﻣﺛل ﺳﺗﺎرﮔﺎن ﺑﯾﺷﻣﺎر
ﻣﯽ ﺷوﻧد«.

5

ﮐوﻟﺳﯾﺎن ۱۸ -۱۵ :۱

۶اﺑرام ﺑﮫ ﺧداوﻧد اﯾﻣﺎن آورد و ﺧداوﻧد اﯾن را ﺑرای او
ﻋداﻟت ﺷﻣرد و او را ﻗﺑول درﮔﺎه ﺧود ﮐرد.

ﭘﯾداﯾش ۱۸ ،۱۷ ،۱۰ ،۹ :۱۵

۹ﺧداوﻧد در ﺟواب ﻓرﻣود» :ﯾﮏ ﮔوﺳﺎﻟﮫ و ﯾﮏ ﺑز و
ﯾﮏ ﻗوچ ﮐﮫ ھر ﮐدام ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎﺷد و ﯾﮏ ﻗﻣری و ﯾﮏ
ﮐﺑوﺗر ﺑرای ﻣن ﺑﯾﺎور۱۰ «.اﺑرام اﯾن ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑرای
ﺧدا آورد ،آن ھﺎ را از وﺳط دو ﺗﮑﮫ ﮐرد و ھر ﺗﮑﮫ را
روﺑروی ﺗﮑ ٴﮫ دﯾﮕر ﮔذاﺷت .اﻣﺎ ﭘرﻧدﮔﺎن را ﭘﺎره ﻧﮑرد.
۱۷وﻗﺗﯽ آﻓﺗﺎب ﻏروب ﮐرد و ھوا ﺗﺎرﯾﮏ ﺷد ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﯾﮏ
ظرف آﺗش و ﯾﮏ ﻣﺷﻌل ﻓروزان ظﺎھر ﺷد و از ﻣﯾﺎن
ﺗﮑﮫ ھﺎی ﺣﯾواﻧﺎت ﻋﺑور ﮐرد ۱۸.ﺳﭘس ﺧداوﻧد در آﻧﺟﺎ ﺑﺎ
اﺑرام ﻋﮭدی ﺑﺳت .او ﻓرﻣود» :ﻣن ﻗول ﻣﯽ دھم ﮐﮫ ﺗﻣﺎم
اﯾن ﺳرزﻣﯾن ،از ﻣﺻر ﺗﺎ درﯾﺎی ﻓرات را ﺑﮫ ﻧﺳل ﺗو
ﺑدھم«.

ﭘﯾداﯾش ۱۲ ،۱۱ :۲۲

۱۱اﻣﺎ ﻓرﺷﺗﮫٴ ﺧداوﻧد از آﺳﻣﺎن او را ﺻدا ﮐرد و ﮔﻔت:
»اﺑراھﯾم ،اﺑراھﯾم «.او ﺟواب داد» :ﺑﻠﯽ،
ﺧداوﻧدا۱۲ «.ﻓرﺷﺗﮫ ﮔﻔت» :ﺑﮫ ﭘﺳر ﺧود ﺻدﻣﮫ ﻧرﺳﺎن و
ھﯾﭻ ﮐﺎری ﺑﺎ او ﻧﮑن .ﻣن ﺣﺎﻻ ﻓﮭﻣﯾدم ﮐﮫ ﺗو از ﺧدا
اطﺎﻋت ﻣﯽ ﮐﻧﯽ و ﺑﮫ او اﺣﺗرام ﻣﯽ ﮔذاری .زﯾرا ﺗو ﭘﺳر
ﻋزﯾز ﺧود را از او درﯾﻎ ﻧﮑردی«.
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