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هنگامی که  

نهاِل کشتزار هنوز بر زمین نبود و   هیچ 5 یهوه خدا آسمانها و زمین را بساخت 

مد و  آبلکه مه از زمین برمی 6  ِکشت کند،  زیرا یهوه خدا هنوز باران بر زمین نبارانیده بود و انسانی نبود تا بر آن  هیچ گیاِه کشتزار هنوز نروییده بود،

 .از خاک زمین بسرشت و در بینی او نَفَِس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد را :2آنگاه یهوه خدا آدم 7 .کردزمین را سیراب می تمام روی  
خوراک  نواز و خوش گونه درختان چشم و یهوه خدا همه 9 .رق، در عدن َغْرس کرد، و آدم را که سرشته بود در آنجا نهاداغی به سمت شو یهوه خدا ب8

 .سط باغ بود، و نیز درخت شناخت نیک و بدمین رویانید. درخت حیات در ورا از ز

نام رودخانۀ اّول فیشون است که سرتاسر  11 .شدبه چهار شاخه منشعب می آمد تا باغ را آبیاری کند و از آنجا ای از عدن بیرون می رودخانه 10

نام رودخانۀ دّوم ِجیحون است که  13:  وست، و در آنجا َصْمغ خوشبورزمین نیکطالی آن س12 .دزنَحویلَه را که در آنجا طال است، دور می  سرزمین

 .ِدجِله نام دارد که در شرق آشور جاری است، و رودخانۀ چهارم فُرات استرودخانۀ سّوم 14 .زندرا دور می   سرتاسر سرزمین کوش 
 

 صداها برای ما اشناست. و هر کس هم معلومه که دوست دارد یه در برخی ازپاساژها و بازارها این    تخفیف!  در صد ۸۰. حراج تابستانیدو ، بدو ب
ما متوجه نمی  ا  اشد! ب ن سخته برای ما انسان  چقدر خرید کردخرید کردن با استرس همراه است. طبیعی است که  چیزی از این بازار کاسب شود. و این

قبل از اینکه مثل  یک مایو شنا بیاد و درسبد خرید ما قرار بگیرد، برای تولید آن خیلی کارها انجام شده   شویم که چی پشت همه این ها قرار دارد. 

در مورد مواد غذایی هم همینطوراست از جمله: میوه ها و   امر  این ورهای فقیر، تولید شده است. و ر کشو د  ر ازاییه است. اغلب این لباسها د

و در این قاره ها دستانی هستند که به سختی کار می کنند و   به دست ما می رسد.  سبزیجات، موزها و گوشت از قاره های مختلف تهیه می شوند و بعد 
ری مثل  تخم گیاهان  وآب و آفتاب و باد و کود هم بستگی دارد. و این در  تشچیزهای بیما برسد. و همه این ها به   ستین مواد به دمی کشند تا ا زحمت 

امکانات بهره مند   صنعت مواد غذایی هم همینطور است. دراین سیستمی که تعریف شد خیلی از انسانهای دیگر در حال تلش هستند تا ما بتوانیم از این 

کرد که این انسان ها هم باید به اینجا بیایند و آسمان آبی را ببینند. مارتین لوتر    این را مشاهدهه دهیم. از آنجا فقط یک قدم کافیست ک  م و ادامه حیاتشوی

ند که ما هر  ن را بیان می کقبل ازهر چیز من باید خدا را شکرگزار باشم و او را دوست بدارم...برای فهم بیشتر ما انسان ها مارتین لوتر ای می نویسد: 

  و  در برخی فرهنگها در دنیا ، این  این را نسل های قبل ما خیلی بدیهی می دانستند. خداست. خداست و در دستان ز چه داریم و هر چه هستیم ا

  ۱۷رن از ق   پا  اردر  قرار دهیم. ایمان نامه بخصوصی   موضوع که خدا این دنیا را آفریده ، خیلی بدیهی است و این را نیازی نیست که حتما  در یک

ز اهمیت می دهند و آن را بالتر از درک خداوندی قرارداده اند و آن ها می خواهند با همین فهم انسانی و علوم  نی را بیشتر از هر چیبه اینور پندار انسا

که خدا جهان را    کسی بگویدشده که اگر  و امروزه طوری طبیعی همه چیز را بدانند، و این دقیقا همان چیزی است که نسل های قبلی انجام نمی دادند. 

ن طبق این  و دراین جو ، ما سالهای زیادی است که رشد کردیم! برای همین اال را مسخره می کنند و می گویند  این کلم بچگانه است!  آفرید ، مردم او 

خواهند حرف   وند ، دیگر از آن نمیمان بی اعتنا میشقتی نسبت به ای وبرخی مسیحی ها و کمی دیوانه هستند که به خدا ایمان دارند!  تصور فقط تعداد 

عده ای بر این باور هستند که دیگر ایمانی به خدا وجود نخواهند ماند تمام کارها بدون در   اگر پیش برود در قرون بعد نوال ابه همین بزنند و 
این معجزه هستی و   شه بطور ناخواسته در کرد. ما همی  ی خارجا از نظام زندگ نظرگرفتن خدا انجام خواهد شد. ولی به همین راحتی هم نمی شود خدا ر

خواست   گیریم  و می خواهیم آن را تعریف کنیم می گوییم این  می شود و ما در برابر یک معجزه قرار  می  و وقتی چنین فرینش قرار می گیریم. ا

در یک   ن حس را دارد کهبعد آدم ای ودهاین خواست طبیعت ب د.  طبیعت عوض میکنتصادف و احتمالت بوده است. و یا آدم اسم خدا را با اسامی مثل 

 دهد.  باغ وحش است و یا درکلس درس علوم و سرو کارش با مطالب علمی است  و آن ها را مورد بررسی قرار می

امل  ایش من امروز یک مطلب کپید ند. از متن سروکار دار ولی برخی از افراد باهوش هم این را می فهمند که با یک ماده ای از عمق هستی و ذات

مسیح که بر دست راست   نظری برعلیه نظرات گذشته ها و امروزی ها که طبیعت را خدا نامیده اند، پدر ما و سرور ما عیسی  ا می خوانم.متفاوتی ر 

رینش  ه اوست که در پشت پرده افگزارش می دهد کخدای پدر است و بر همه چیز که زنده است برتری دارد و اینطورکتاب پیدایش از افرینش از خدا  

خدایی حرف بزنم که هیچ شخصیتی ندارد و در   ماهیها و پرندگان و … خداست که قرار دارد. من نمی خواهم از  و همچنین و یک مورچه  یک علف

خداوند   دارد. صیت را شخ       شخصیت دارد و من و تو را مواظبت می کند. او در گزارش افرینش دنیا این  طبیعت است، بلکه از خدایی می گویم که
این را کسی   دمد.  رود. خدای زنده از نفس خودش به بینی انسان می  یز حیات را از هیچ افرید. ولی برای افرینش انسان او یک قدم به جلو میه چهم

ش پیدا  شخصیت را در افرین ا چقدر روشن و معجزه بار می خواهد که به انسان ها نزدیک باشد. و مارتین لوتر هم این خد  که کور هم باشد می بیند! که

. بله خدا فقط به اولین انسان نفس خودش را نداده  »ایمان دارم که خدا مرا آفریده است من»  کرده بود و او این را در غالب اولین موضوع می نویسد

با   ه گرفتی! وو از خواست او سرچشم ز هم برای تو اینجاست. کامل  شخصا  و برای تو، تو دقیقا  مثل همان انسان اول هستیاو امرو  است بلکه 

و وقتی من به خرید     روز صبح بلند شوم و درآخر شب باز با همین ایمان به خواب بروم. من به خواست خدا اینجام!ر خواهم ه همچین باوری من می

دیگر چیزها، که  خدا را در دست دارم. درست مثل  های سبزی و دیگر مواد غذایی را در دست دارم در واقع من این هدایای شخصی روم، و بسته  می

و ویتامینها و   شغل من، مدرسه ، خانواده همه و همه هدایای خدا هستند...برای من. این فقط به مواد خوراکی دا در هر زمان به من هدیه می دهد.خ

و باران   ما گردش فصلهامحبت باور نکردنی خود امروز هم برای   محدود نمی شود بلکه این در مورد جوهر حرکت این دنیا که خداوند با کالرری ها 

https://www.loghatnameh.de/index.xhtml?wordText=%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%AC+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C&id=54927


وقتی بدانیم این همه زحمت   یی غذا ما با مواد   روانه می کند … تا ما انسان ها هم از صمیم قلب این حقیقت را درک کنیم!  و سیر بودن را به سمت ما

بدانیم که آن ها  کنیم ، وقتی این را انسان های دیگر و خانواده خود چطور رفتار می    کنیم، و ما با  برای تهیه آن ها کشیده شده ، چطور رفتار می

ولی ما بجای   یم!بالتر از فهم خود قرار ده و این را چطور می دیدیم وقتی می دانستیم ، خدا این را خواسته که ما شعور او را الهی هستند! ی  موهبتها
  را ما به وا را سربریدن، دن آن یک حیوان بدبخت بیناین گوشت گرانبهایی که برای بدست آور این ها میایم و خدا را از زندگی خود حذف می کنیم.

ن آدم رو صاف می کنند ، ما  راحتی به اشغالی می ندازیم. و این دقیقا  کاری هست که متأسفانه انجام می دهیم با دیگرانسانها...وقتی زن و بچه ده

  باشد من می  یین  .اگر خدایم  ندار ما در زندگیمان هیچ خدایی وجودبعد از این چه چیزی باقی خواهد ماند وقتی  لهب  خیلی راحت از هم جدا می شویم.

شدم ، می توانم خودم   چروک هم که پیر و لذت بیشتری ببرم و وقتی     توانم بدون هدف زندگی بگذرونم و بخورم و بخوابم و کمی هم اگر پول داشته با

واین دنیا هم بدون خدا بیچاره   ون خدا! هد. اخ که چقدر زندگی نکبت بار هست بدنوع زندگی من را به این سمت سوق می د را در اشغالی بندازم و این

  ایا حال برای همین جریان  نهایت من تنها می توانم باشم. ترین دلیل زندگی در نیست. و باال بعد بدون خدا دیگر دلیلی برای حفظ اخلقیات هم ود! خواهد ب

تر از فهم  ی دهد که چه چیزی برتر از من و باالنشان م  ین سئوال برای این مهم است که این راافرینش و سئوال افرینش ، سئوال جالبی هست، نه ا

  خورند و حال می کنند و می روند دنبال کار شون را  می  ذات ازانها    حیوانات شاید طور دیگری باشد. و در مورد دیگر انسان ها قرار دارد.

و یا ما او را پیدا نمی   ه زیادی نشان می دهد. ما علق  یم و آنجا ما خدای زنده را پیدا می کنیم که بهرو  ما سئوال می کنیم از اینکه به کجا  می   خودشان.

انسان ها او    انسانها را مراقبت می کند و این برای او  بیتفاوت نیست که   د امروز هم خداون بی هدف است.  رسیم که زندگی ما کنیم و به این نتیجه  می 

او   یم و یا عده ای گرسنه هستند و یا غذا برای خوردن ندارند. هست برای او بی تفاوت نیست که ما انسان ها با هم در حال جنگرا فراموش کرده اند. و 
فقط نباید محدود به   و این توجه نشانه های او شوند و بفهمند که او اینجاست. و از او شکرگزاری کنند! فرزندان او م از این خوشحال می شود وقتی

و خیلی هم گوش   از خدا، ما در طول روز کلی حرف می زنیم یک تشکر  کل طول روز و  کردن باید همیشه باشد. میز غذا باشد بلکه دعا دعای سر  

این دقیقا  همین کاری است که ما    ویر سازی می کنیم و حال این می شود که ما خدا را فراموش کنیم؟ ومی کنیم و با مغزخود از این حرف ها تص

او نه تنها با نفس خودش بر ما دمید بلکه از   ان ها باشد. می دهد تا در نزدیکی ما انس  و برای همین هم خدا به خودش خیلی سختی هیم.انجام می د 

روز اول. و او این کار را کامل  شخصا  انجام    در عیسی مسیح خدا این کار را تکرار می کند درست مثل ید. عیسی مسیح ما را در آغوش کش طریق

  ما با نام او در کنار او قرار گیریم کامل  شخصا  و از او این فرصت مجدد را به ما می دهد که  د و او برای تمام گناهان ما شخصا  مرد و ده می

ن  را باید بدانم که این نفس همان نفس خداست  و چو محبت خدا جدا نخواهیم شد. وقتی من آخرین نفس را می کشم این   طریق تعمید و هیچ گاه ما از

 ین چنین است، پس این یک نفس زنده  وجاودان خواهد بود. در عیسی این چنین است. ام


