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 ۱۰ـ۱، ۱۱  پیدایش    پنطیکاستعید 

کردند، در سرزمین ِشنعار دشتی  کوچ می   و چون مردم از مشرق2 .و اما، تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود  

خشت  را خوب بپزیم.« ایشان را آنها  آنان به یکدیگر گفتند: »بیایید خشتها بزنیم و3 .هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند 

آنگاه گفتند: »بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان ساید، و  4 .به جای سنگ و قیر به جای مالت بود 

آدم بنا اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی5 «.بر روی تمامی زمین پراکنده شویم    نامی برای خود پیدا کنیم،

اند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغاِز کاِر  »اینک آنان قومی یگانهو خداوند گفت: 6 .کردند، ببیندمی

اکنون فرود آییم و زبان ایشان را  7 .بکنند، از ایشان بازداشته نخواهد شدآن  آنهاست؛ و دیگر هیچ کاری که قصد

امی زمین پراکنده ساخت و از  پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تم8 «.مغشوش سازیم تا سخن یکدیگر را درنیابند

نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همۀ جهانیان   شباهت آوایی دارد    از این رو آنجا را بابِل9 .ساختن شهر بازایستادند

        .را مغشوش ساخت. از آنجا، خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد

 

  یاست و صد سال است که تکرار م کسانی شهیکشور همآن  اند.   جنگ در  ختهیو غزه ر  لیروزها بمب ها دوباره در اسرائ نیا 

توافق کنند ،  با یکدیگر توانند  ینمآنها   ه باشند.     از آنجا کهتداش بر کشور  یکنند که حق  حکومت مستقل یشود. دو قوم ادعا  م

 لیدر اسرائ حا  یکه صر  ی. متأسفانه ،  خشونترندیبم دهیفا یشوند دوباره ب یم بور کنند و مردم مج ی بمب ها بارها و بارها سقوط م

فصل اول کتاب مقدس به طور خاص نوشته شده است تا   ۱۱  است که در سراسر جهان وجود دارد. ییشود الگو یآشکار م

مردم ، همانطور که در آغاز بود و   ت یاول کتاب مقدس ، وضع یدر   فصل ها رای. ز می ده صیتشخ یالگو را به درست  نیا میبتوان

  عواقب که مردم به گناه افتادند.  بود ی، زمان نشیپس از   آفر  یداده شده است.   اندک  صیتشخ قا  یمانده است ، دق یتا به امروز باق

  نیا جهی. نتبودن ر یامکان پذ گر یبا خدا د میسقوط انسان ، ارتباط مستق لیبه دل  :استداده شده   حتوضیهم در کتاب مقدس آن گناه  

  نیبه ا سرچشمه همه آنهاکشند.  یرا م گر یکدی کنند و سرانجام  یمتنفرند ، بحث م گر ی کدیاست که مردم از  تا به حال این رویداد

خواهند   یم یباشند ، بلکه حت گرانیبهتر از د دخواهن یبهتر باشد. اما مردم نه تنها م یگر ی خواهد از د ینفر م کیاست که  لیدل

 باشند.  ز یاز خدا نبهتر 

می خواستند همانند خداوند بشوند . دقیقا همان چیزی که آنها    برای رسیدن به خدا برج بلندی را می سازند. انسان  ،در زمان قدیم 

دم و حوا  آگناه  را امتحان کردند. ولی همانطوری که در اولین  آن کار  بشریت اولین    دست یابند. آن   آدم و حوا دوست داشتند به

انسان تا به امروز    صدق می کند.  هم    در برج بابلکه مشخص می شود غرور باعث سرنگونی می شود ،  چگونه می بینیم که



نه  است و انسان خدا را   آفریدهآنها را   خداانسان ها تا به امروز این را متوجه نشدند که  .  می کنند همبارز سعی می کنند ضد خدا 

    است.   هآفرید

 

   این اشتباه را تکرار می کنند و خودشان را می خواهند باالتر از همه بگذارند و چیزهایی بزرگی را خلق کنند. همیشه و انسان ها  

متاسفانه ارزوه اما  ،  از اول این آرزو خوب بود. باشند بودن نزد خدا  کینزد یکه مردم در آغاز  کردند فقط آرزو یاحساس دیشا

خواستند مانند خدا   یخواستند فقط نزد خدا باشند ، بلکه م  یشود.  مردم نم لیاي تبد  به سرعت به  خودشیفتهبودن   خدانزد به 

  نشیاز آفار  یبخش ی به خدا زو! آر و خوب است ارزو درست است  نیامروز مردم آرزو دارند که با خدا باشند. ا یباشند. حت

شده   لیبه خدا به طمع و نفرت تبد یواقع یحال  مردم درک نکنند چگونه به خدا برساند. بارها و بارها ، آرزو نیخداست. با ا

، زیباتر شوند پولدار تر . انسان می خواهند شوند. هدف انسان  باال است ی، مردم مرتبا مرتکب همان اشتباهات م جهیاست. در نت

. این امکان هم وجود دارد که انسان ها چیزهای خیلی مهمی و بزرگی خلق  اند  نیافتهتحققمیشه  هبا این حال  و قوی تر شوند. 

نمی  هم را  آن  ه های پزشکی کشفیات بزرگی انجام دهند. که تا سال ها قبل کسی حتی فکر سمانخراش ها یا در زمینآکنند مثل  

ولی جستجوی    خوب هستنددست یابی ها  آن  همه دم ها تا به امروز کارهای خیلی بزرگ و مهمی انجام داده اند.  آکرد . در واقع  

برج   نزماآن  انسان ها در ی انسان هست.  و بیماری ییکمبود   آن  خداوند در این عمل انسان ها چیز دیگری را مشخص می کند و

امروز   شده اند. رتر یفق گر ید  یاند ، اما از راه ها دهیرس یبزرگ یمردم به دستاوردها    همانند خداوند شوند. می خواستند   ،بابل

  گر ید یبه کشورها هیچ زحمتیتوان کل کتابخانه ها را بدون   ی، اکنون م شرفتهیاطالعات پ لیبه دل همینطور است: با مثال، 

از این رو ما متوجه     دم ها تنها تر مانده اند. آ     ،برقراری ارتباط بین انسان ها اسان تر شده است      وجود   با  اما. ارسال کرد

  یاطالعات شخصتر شدن آنها می شود. خلوت روزه با مشکالت بیشتری روبه رو می شوند که باعث  می شویم که انسان ها هر 

  کیتوانند  ی،  مجرمان   م بیترت نی. به هممی کنندسو استفاده   را   یاطالعات شخصآنها آن  شوند و   دزدی ها دزدتوسط   را

  ارتباط بین انسان هاحال افراد در  نیبهتر شده است ، اما در ع یانترنت  لیفلج کنند. ارتباطات به دل یانترنت قیر طکشور را از 

  پیشرفتهسعی کنیم از  و از این طریق.  م یها مالمت کن شرفتیهمه پ  دیحال ما نبا نیتر و خلوت تر شده اند.   اما با ا فیضع

به   منجر فقط قدیم پیشرفت انسان ها  یدر زمان ها هم برکت خدا است که به ما داده شده است  شرفتیپ. کنیمجلو گیری  را نانسا

و به ؟ بپذیریمای چه چیزی باید پیشرفت ر یا ب بال نشده است. بلکه برکت هم داشت. ما چگونه بایستی به پیشرفت کردن بنگریم؟ و

بیان می کند که   اینگونه موضوع رامقدس آن  انسان را تشخیص کنیم. کتب  اتذ از اول باید حرکت کنیم؟  در آینده   سوی کجا باید

خداوند هم برای   صتشخیما باید این را متوجه شویم که    "   نیت دل انسان از جوانی بد است. گفته است: " ۲۱، ۸یش اخدا در پید

تا   دیم صدق می کند و عمل او از ق انسان  کالم خداوند بر روی همه یک سان است. انسان ها ثروتمند و هم برای انسان های فقیر 

 . ه است بود با همه انسان ها یک جور امروز به 

خوب است که خداوند برای انسان ها یک مرزی را قرار می دهد و   کند.   دو به این دلیل خدا باید مرزی ضد خشونت انسان ایجا 

تا مردم را  ید آسمان ها به سوی ما می  آ. و این خوب است که خدا از دجلوتر بروی  دبه بعد حق نداری می گوید که از اینجاآنها  به

و برج بابل را خراب    آمدخداوند  در زمان قدیم و ما را در برابر این خطاهای انسان ها محافظت می کند.  . از مردم  محافظت کند

پلیدی که در وجود انسان ها قرار دارد را از بین ببرد. حتی او  آن  را انجام دهد. او بایستی ییاو باید همیشه همچنین کارها کرد.

وند باید همیشه خدا بین ببرد تا ما واقعیت را بهتر ببینیم.  ابزارهای پلیدی که ما را در وضعیت خوبی نگه داشته اند را از آن  باید

تا وضعیت ما بدتر نشود. شاید هم او بایستی برنامه های ما را از بین ببرد و  و این چیزها را تجربه کنیم ما   به سوی ما بیاید تا

او بر روی زمین نیامده است تا همه  برنامه و راه خودش را در ما قرار دهد. ولی خداوند همه چیز انسان ها را نابود نمی سازد. 

انسان را  . خدا آمد نه به این دلیل که می خواست ک در شهر بیت الحم متولد می شودچیز را نابود سازد. او به عنوان یک کود

   کرده است.   ر ییانسان به خدا کامآل تغ ر یمس حیمس یسیع  سازد. قلب انسان ها کند بلکه به این دلیل که چیزی جدید را در  بخرا

به ما   یسیع قیکار را اجازه   نداد. در عوض ، او خودش از طر  نی. خدا اندیای برج بابل به خدا ب قیخواستند از طر  یمردم م

در روز نزول روح القدس ما این موضوع را جشن می گیریم  کند.  یم یآمد ، روح القدس امروز در ما  زندگ یسیآمد. و چون ع

دقیقا متضاد روز خراب شدن برج  و ماجرای این روز    مده است بلکه او در میان ما زندگی می کند.آکه خدا نه فقط به سوی ما 

رود   ی از ما به خدا نم گر ید ر ی، مس کاستیدهد. بعد از پنط ر ییکه خداوند جهت را تغ میر یگ یرا جشن م یما جشن .بابل می باشد

 . در آن روز برج بابلجهات  ضد برنامه بابل است.  گر یاز نظر د  کاستیاز خدا به ما انسان ممکن است! و پنط ر یمس  ، بلکه  

خراب شد و ارتباطات مردم از هم قطع شد ولی در این روز نزول روح القدس زبان ها گشوده می شود تا همه بتوانند مژده  

 کنند.  یزبان صحبت م کیبه  حیمس یسیبه ع مانیآنها اکنون با ا رایز     وندنخداوند را بگویند و بش

خداوند می خواهد که     انسان ها می توانند به سوی خداوند بیایند و با او دوباره صحبت نمایند.   بعد از روز نزول روح القدس  

آن    خداوند . بهشت به مخاطره بیاندازیموردن آ بدست الزم نیست که خودمان را برای  را تغییر دهد. آن  در درون ما زندگی کند و

را به راحتی به ما می دهد. و این همان روز نزول روح القدس یا پنطیکاست می باشد. که زبان اشتباه مشترک انسان ها اصالح  

زیادی از ملیت های مختلف به   یمختلفی را به سوی هم می رساند. و این روز انسان ها یروز پنطیکاست انسان هامی شود. 

مناطق   نیتواند در بدتر  یم نهایهمه ا  خدا بهشت را بر روی زمین برقرار می کند.اسم عیسی جمع می شوند. و در این روز 

و ارامش خدا! صلح   ح. سلدیوجود آه  تواند ب یم یدیجد ز یهستند ، چ ر متنف   گر یکدیکه مردم از  یی. در جافتدیجهان اتفاق ب یجنگ

    نی! آما یما انسانها. روح القدس ب نی! صلح بنیدر کل زم
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