
 . نیستبه خدا قابل تحمل  مانیبدون ا یزندگ

 

   ۴ـ۱،  ۲و   ۳۱-۲۶ ؛۴ـ۱، ۱پیدایش 

 

شکل و خالی بود، و زمین بی2 .در آغاز، خدا آسمانها و زمین را آفرید

خدا گفت: 3.  گرفت رفا؛ و روح خدا سطح آبها را فروتاریکی بر روی ژ  

روشنایی نیکوست، و خدا خدا دید که 4 .»روشنایی باشد،« و روشنایی شد

 .روشنایی را از تاریکی جدا کرد
 

را به صورت خود و شبیه خودمان  آنگاه خدا گفت: »انسان
بسازیم، و او بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر چارپایان  

خزند، فرمان و بر همۀ زمین و همۀ خزندگانی که بر زمین می 
او را به   پس خدا انسان را به صورت خود آفرید،27د.«رانَب  

خدا ایشان را  28 ایشان را مرد و زن آفرید. صورت خدا آفرید؛
ر و کثیر شوید و زمین را برکت داد، و خدا بدیشان فرمود: »باروَ 

پر سازید و بر آن تسلط یابید. بر ماهیان دریا و بر پرندگان 
آنگاه خدا گفت: »اینک همۀ 29کند، فرمان برانید.« حرکت می آسمان و بر هر جانداری که بر زمین 

دار را به شما بخشیدم تا دار را که بر روی تمامی زمین است و همۀ درختان دارای میوۀ دانه گیاهان دانه 
حوش زمین و همۀ پرندگان آسمان و همۀ خزندگان  روی زمین که جان  و به همۀ و  30خوراک شما باشد. 
و خدا هرآنچه را که ساخته  31مۀ گیاهان سبز را برای خوردن بخشیدم.« و چنین شد. در خود دارند، ه 

 بود دید، و اینک بسیار نیکو بود. شامگاه شد و بامداد آمد، روز ششم.
 

و خدا در روز هفتم، کار خویش را به پایان  2 .ر آنها تمام شدسان، آسمانها و زمین و همۀ لشکَ بدین 

و خدا روز هفتم را مبارک خواند و آن را  3 .روز، از همۀ کار خویش بیاسود رسانید؛ پس او در هفتمین

این بود  4 .مقدس شمرد، چراکه در آن روز از همۀ کار خویش که خدا آفریده و ساخته بود، بیاسود

 .تاریخچۀ آسمانها و زمین آنگاه که آفریده شدند

 

 

، و استشکل و خالی بی در آنجا زمین وحشتناک است.  نیشهرها در اوکرا  گریو د وپلیدر مار  ی رانیو

 ی شوند. و حت ی م کسانیبا خاک  نیها نفر در اوکرا  ونیل یبا م یی شهرها حال عین؛ در  تاریکی بر روی ژرفا

بی   بهاری آفتاب  ریز نجایکه ا یا ی . زندگهدی است که به اتمام رس ی زندگ ی رانیوحشتناک تر از آن و

.   متأسفانه، آنچه در شوند ی ما کشته م لد مثافرا. استخاموش شده ... آنجا در نظر می گیریم   اهمیت

جنگ و نقض حقوق بشر را  ،ی رانید. در کل جهان ما و یاب ی گسترش م ایافتد در کل دن ی اتفاق م نیاوکرا

  یو بذر شهیاز همان رکل جهان در و نفرت جنگ  رایشوند. ز ی مربوط م آنها به ما  ی. و همه مینی ب ی م

به    کتاتورید کی ی ها ی ژگیو ی . نفرت، حسادت، خودپرستمیکه ما در قلب خود دار ردیگ  ی سرچشمه م

می   تشهادد نده ی رخ م ی خصوص ی که در زندگ یی ها  بی جنگ و آسنیز در مورد  . ما ندستین  ی یتنها

 یی افتد. جامی اتفاق   ی شخص ی که در زندگ شناسیم ی ماین   هایی مثل نمونه ی بله، ما به اندازه کاف. دهیم

آن  جهی شکسته نت ی. روح ها بینند ی نم شهی هم یبرا  یی جداجز  ی و فرزندان؛ زن و شوهر راه نیکه والد

  ایباشد؟ آ ی و واقع  دقابل اعتماوجود دارد که  ی زیچ  ایاست که آ نیسؤال ا نهایاست. در همه اها اختالف 

به او   میهست که بتوان ی کس  ایبماند؟ آ داریوجود دارد که در تمام زمان ها و در تمام رنج ها پا ی عشق

 ی . ما به صفحات اول کتاب مقدس نگاه ممیبه گذشته نگاه کن  دیموضوع، با  ن یدرک ا یبرا  م؟یاعتماد کن

خواهد به ما   ی جهان است. و خدا م خیتار  یرگاه وروداست. می توان گفت: د نشی آفر تیوارَ  نی. امیکن 



است که   نی. و آن موضوع امی دهدطبق این برنامه روی  ی کل   که موضوع کتاب مقدس به طور دیبگو 

اگر  ی حت م،ی داشته باش مانی به خدا ا میتوان ی خواهد! و ما م ی و خدا ما را م ردخدا ما را دوست دا

که مخالف   هستند یافراد شهی هم  رایز د.ن اعتقاد باش نیمخالف ا قا  ید که دقنوجود داشته باش  یادیز یزها یچ

 خدا   کی قیکه ما انسان ها از طر داشتند اعتقاداکثر مردم  م،یمثال در زمان قد  برای. یندخدا بودن خالق

  داشتند . در آن زمان انسان ها اعتقادمین هست ش  آشفته و خَ   یبت ها   ی ت ادارهح بلکه ت  م،یاه نشده فریدآ

 آن جهی کردند. و سرنوشت  بشر به نت  ی جنگ م  گریکدیبودند که با  ی انیو ماه خدا  دیکه ستارگان، خورش

. کتاب مقدس به شدت مخالف آن اعتقاد یرستگار یبرا ی گاه ،ی تباه یبرا  ی . گاهبودجنگ، بسته   

است! کالم خدا ما  رگا آفرید ی به تنهای است. کل داستان خلقت با حروف بزرگ نوشته شده است که: خدا

 ه استشویم که نه تنها ما را آفرید  آشنا  یی  با خداتا ما   ردیگ  ی کند و دست ما را م ی م زده جانیرا ه

  زیبلکه خدا ما و همه چ  یمست ی ن کتاتورهای ما تحت کنترل د ی عنی می کند.  تهمین االن محافظ را بلکه ما 

دهد   ی به ما نشان م رفته رفتهکتاب مقدس  او هستیم!راده ی تحت ابه همین دلیل . است دهیرا در جهان آفر

 ی ر مخفناظ   کیکه نگار ا   دهد ی م حیبه ما توض  ی داستان طور نیاست. ا فریدهآ را خدا اول جهان هچگون

بعد از هر روز آفرینش،  . میدهد که به قلب خدا نگاه کن ی ما اجازه م بهمشاهده کرده است.    را نشیفرآ

چقدر خوب است!« خدا خودش از مخلوق خودش  نی: »ببگفتو  زدنگ ا خدا خودش از درون قلب ب

مهمتر از همه در حال حاضر در زمان  د؟یخدا را احساس کن ی شگفت   دی توان  ی م ای. آزده بود جانیه

را جمع   زی!. چقدر هوشمندانه همه چه استدیآفر ی عال را زیبهار؟ چقدر خدا همه چ یبای ز یشکوفه ها

هستند.. و   بای زمزمه کننده چقدر ز یزنبورها نیفوق العاده ساخته است! ببرا   زیکرده است!. چقدر همه چ 

  یاز خنده خوددار م یتوان   ی نمکه   شوخی می کنند راینقد ما با آنها . کنند ی م یکه باز  را ها مونی م نیبب 

خدا    ها،ی همه شگفت نیا ا؟ اما بیدخندمی  ها مونیم بازی  بهنیز  نشی فرآخدا در هنگام  ای... امیکن 

سرگرم کند. با آنها خود را  دتوانب را خلق نکرده است   تا  اهانیها و گچراغ  ها، ی ماه  وانات،یپرندگان، ح 

هنگامی که  گزارش، خدا  نیبر اساس ا  .ستخوامی  . او مردم را شتدا ی خاص ارینه، خلقت او هدف بس 

به   شهی.    او همدیبه هدفش رس هباالخر  کار نی . در هم ه بوددیعطف رسی   قطهبه ن خلق کرد انسان را 

کتاب  یاست. در درگاه ورود نهی پس زم ی قی فقط موس زهایچ  هیکرد که  مردم را بسازد! بق ی فکر م نیا

  دیا دهیتا به حال از خود پرس ای! آاستمربوط به ما  فرینشآ نیاهمه که  دیخواهد به ما بگو  ی مقدس، خدا م

خوب نبود؟ بدون ما،   ی بدون مردم به اندازه کاف ای دن ای؟ آمی خواست اندازهاین به چرا خدا ما انسان ها را 

توقف می  دینبا  ایآ دیخدا آدم و حوا را آفر ی . وقتمیبپرس  یشتریسواالت ب  میتوان  ی ؟ مبودبهتر  ی حت دیشا

  ی... نه، با وجود اشتباه شان خدا بچه هابه اندازه کافی دردسرساز بودند  چه،بدون ب  ی آن دوتا حت ؟کرد

 ی نسل، او فکر نم نیپس از گذشت چند  ی کنند. و حت ی خواست که مردم زندگ ی خواست! او م ی م یشتریب

. در هستیم طبق اراده خدا اینجا مانها و اشتباهات  بی با تمام عما  بله  .میهست یرور رضَ یغ  ماکرد که  

  نیاست و خدا چن  ریخ تو ی چقدر خوب است« بنگر زندگ نی. »ببدیآ ی کالم از دل خدا م  تولدهنگام 

  یکلمات بزرگ برا ن ی. بله، ااظهار کنیمآن را محکم در قلب  دیاز ما، با کی هر   می خواهد.را  ی زندگ

  ی لینکه خی ! با وجود اهستیمخوب  چقدر یدنی ! و ببدیرا آفر ماد: خدا خورَ  ی به چشم م زیشما و من ن ی زندگ

مربوط است.   به همین آفرینش خدا  ی زندگی به طور کل. اهدرا می خوما خدا  ،یا کوتاهیم  بلند ی لیخ  ،یمچاق

  ی ب ی قرَ پاوَ   کی هرگز  و  میخدا در جهان هستی  ندهینما  جهیخدا و در نت  ریتصو ما   ی خاص اریبه طرز بس 

و  نکلمات که خدا جها نیخواسته... با امی  نطوریارا  ماچون خدا این واقعیت درست است  . منیستی ی معن

. باالتر از همه آنچه اتفاق افتاده و خواهد  آغاز می شودکتاب مقدس   ی اصل  ع موضواست،  دهیما را آفر

شود که  ی خلقت استفاده م یبرا ی از کلمه خاص  ی. در زبان عبرمی آیدکار به   افتاد، اراده مقدس خداوند

است. و به   دهیر آف چیمعناست که خداوند جهان را از ه نیکلمه به ا نیشود. ا ی فقط به خدا مربوط م

است. فقط خدا  تی در اهم یی دهد که اراده مقدس خداوند در پشت کل خلقت به تنها  ی وضوح به ما نشان م

خودش آن را   رایکند ز ی کار را م نی! و او اداد. و خدا آن را انجام ندیافری ب همه چیز چیتواند از ه ی م

ما    یاراده مقدس خداوند برا نین حال ایشود! و با ا ی عمال ما    اراده خدا هنوز  نیو ا!   ه استتخواس  ی م

چرا او    میبفهم   میتوان ی . ما نممیاراده خدا را درک کن  میتوان  ی نم شهی بلکه پنهان است. ما هم ستیآشکار ن



سؤاالت   نی. خداوند به همه اتجربه کنیم نیزم  یرورا رنج   نیا دیدهد و چرا با ی جنگ را اصال  اجازه  م

. از میا ستادهیبزرگ ا  یایدو دن  نیب  شهی.  ما هم می مانیمبلکه مخلوق   م،یستیدهد. ما خدا ن ی نم ی پاسخ قطع

  .را و بخشنده ریخداوند با اراده خ گر،ید ی. از سومینی ب ی با گناه، جنگ و مرگ م را جهان نیسو، ا کی

قابل تحمل خواهد   ری به خدا غ مانی بدون ا  ایدن نی. اما ا میهست ی فان یایبلکه در دن م،یست یخدا ن  یای ما در دن

به دست    ای ،می شویم،  گم  اداره می کندرا  زیکه خداوند هنوز همه چ میباور داشته باش  نکهی بود. بدون ا

خداوند  د. ما فرق دار  یایبا دن که  دهد ی خود را به ما نشان م یایاما خدا دن   می افتیم.  کتاتورید کی

 میتوان  ی نم ای  میستیرا که ن یی زها یما همه چ ی سیدهد. در ع  ی به ما نشان م ی س یع قی را از طر نهایهمه ا

ما را با   ی سیع نی. و اتشخیص می دهیم ی سی. ما سرنوشت و هدف خود را در عمیده ی م  صیتشخ  میباش 

که خدا او را    کند می است و مانند ما احساس   کی شر  ام ی در ناتوان ی گذارد. او حت ی تنها نم  ماسؤاالت 

. مرگ او مرگ ما  م یباش   میدر او سه میتوان  ی ، ماست کیبه ما نزد  اریبس ی س ی. و چون عکرده استرها 

 یکه خدا برا  میشو ی دوباره متوجه م زین ما  ی سیع  قی. از طراستما  ی او زندگ ی همانطور که زندگ است

به   نی! و ااست دیجد  زیهمه چ  نی. بب میتازه باش  ی مخلوق میاجازه دار ی سیدر ع مادارد.  ی ما هدف ی زندگ

  ی به ما نشان م  اه یروزگار س نیمخصوصا  در ا  ردیگ ی در جنگ صادق است. خدا دست ما را م ژهیو

 زند. ی دهد که جنگ و نفرت حرف آخر را نم

. میرا تحمل کن  ی زمان کنون میتوان  ی شود، نم ی م کی به ما نزد ی سیع  قیاعتقاد به خدا، که از طر نیا بدون

کمه نابود کند. خدا د   کیرا با فشار دادن  ایتواند تمام دن ی نفر م کیباور که  نیچقدر وحشتناک است ا

را به  ایدهد که خدا دن ی نشان م به خدا  مانی! است ی ن  طورن یدهد ا ی و به ما نشان م ردیگ ی دست ما را م

 ی خواهد. حت ی باز هم آن را م هخواستمی را  ای ! و اگر خدا دنهدخوامی آن را  ساخته است که  لیدل نیا

بر ما    دینبا گریجنگ و نفرت د  نی! بنابرابود کندارا ناراده مقدس خدا     تواند  ی هم نم کتاتورید کی

که با من   حیمس ی س ینشانه کامال متفاوت است. تحت عالمت ع کیتحت   ن من اکنو ی حاکم باشد. زندگ

 نیبخشد. آم  ی م دیجد ی که به ما زندگ حیمس  ی سیارتباط برقرار کرده است. ع


