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در قسمت قبل ما اين را ياد گرفتيم كه انسان بدون خداوند به مقصد و هدف خودش نمی تواند برسد. و بدون خدا 
رود كه پوچ خواهند بود. در اين قسمت ما می شنويم كه چطور خداوند خود  ی ديگری م یانسان به سوی چيزها

  نمايد و اين مكاشفه چطور رخ مي دهد.می  شکار آرا به انسان ها  

 

خداوند خود را نمايان مي  

 كند

 

 

با خداوند زنده می    کاملا برخی اوقات در تناقض  بلکهاشتباه می باشد،   بيشترتصورات انسانها از خدا نه تنها 
  باشند.

ٔه اوست  که شایستطوریاگرچه آنها خدا را شناختند ولی آن 1روميان فصل يكم، ايه بيست و يكم:  

در عوض افكارشان کامالً پوچ گشته و عقل ناقص آنها تیره شده . از او تكریم و تشّكر نكردند

 .است

 

برای همين هم اين امر مهم می باشد كه ما دريابيم، ميان تصورات   خيالی انسان از خداوند و مكاشفه خداوند،  
می شوند و آنها به  مرتکبمسيحيان هم متاسفانه وجود دارد. و اين اشتباهی است كه خيلی از  شکارآيک تفاوت 



خاطر اين خطای انسانی بر اين باور می باشند كه، مسيحيان مانند مسلمانان هستند و هر دو از يک خدا سخن 
شنا می شويم، تا انچه كه انجيل به ما آوقتی ما قران را می خوانيم با يک خدای كامل متفاوتي  یگويند. ول یم

ت. من اين را با مثال توضيح می دهم: مثل تو يک دوست خيلی خوب داری كه از او خيلی  معرفی كرده اس
كارهای خوب ديدی، حاال يک نفر می آيد و درباره دوست تو به بدی ياد می كند و درباره او چيزهاي بدی را 

، و اينطور كه ما وقتی تو اين حرف ها را مي شنوی می گويي: تو از كس ديگری سخن می گويي ل  س  می گويد، م  
 تو تعريف مي كنی، من دوست خود را نمی شناسم! 

حال ما همان خدايی را كه انجيل به ما معرفی مي كند را با خواندن قران هم می توانيم بشناسيم؟ مسلما اين دو با  
ر قران  هم خيلی تفاوت دارند و آنها را نمی توان در كنار هم قرار داد. مسلمانان می گويند ما كلم خدا را د

و نزد ماست. و اين دو كتاب از دو خدای متفاوت در   استداريم و مسيحيان نيز مي گويند كلم خدا در انجيل 
حال سخن گفتن هستند كه اين دو با هم هيچ  همسانی ندارند. آن چيزي كه منظور اسلم از كلم خداست يک  

موزش داده می شود. درک قران به معنی روخواني  مقوله متفاوت با آن چيزي است كه در انجيل درباره خدا ا
عربي اين كتاب است و منظور اين است كه خداوند اين كلم را از طريق فرشته خودش جبرئيل كلمه به كلمه به 

. در قران مكاشفه خداوند به معنی تجربيات يک آدم ذکر کردمحمد داده است و او نيز اين كلم را كلمه به كلمه 
و با اين وجود هيچ موضوع روشن و قابل   ذکر کردد( است كه به مدت سی سال آنها را بخصوص ) محم

شناسايي را بيان نمي كند و موضوعات پراكنده در آن فراوان است و سوره هاي آن از كوتاه و بلند پشت هم  
يک ارزش ما فوق طبيعت     امده اند. قران هيچ اغاز و ميانه و هيچ پاياني ندارد. و با همه اين موارد به اين كلم

داده شده و گفته شده كه در قران هيچ خطايي وجود ندارد و همين امر راه را براي تحقيق علمي مسلمانان بسته 

است. موسسه كروپس كرانيكم در برلين نتايج تحقيقات خود را در اين زمينه منتشر كرده است و در وب سايت  
 زير اين نتايج يافت مي شود: 

www.bbaw.de/forschung/Coran/uebersicht  

در انجيل كلم خدا معنای متفاوتی دارد. و كلم خدا قبل از انكه كلمه ای نوشته شود شروع شده است. پس  
 خداوند جهان را از كلم خود آفريد. پيدايش فصل اول، ايه سوم  

ما نشان می دهد كه كلم خدا هميشه تاثيرگذار و قدرتمند است. اين معلوم است كه خداوند مثل زمان  اين به 
تا اين افرينش را در  ستفاده کرداپيدايش در گذشته عمل نمی كند، بلكه او از طريق انجيل به انسان هاي عادی 

  ت دهد.آنها بنا به مسايل فرهنگي و زمانی و زبانی و به وسيله پيام خود، بشار

انجيل نه تنها توسط يک انسان و در سی سال نوشته نشده است، بلكه از زمانهی بسيار قديم و توسط خيلی از  
انسانهای مختلف و با فرهنگ های متفاوت و در زمان های متفاوت نوشته شده است. اينطور می توان گفت كه 

وجود تمام اين تفاوت های فرهنگي و زبانی و غيره،  انجيل نه تنها يک كتاب، بلكه يک كتابخانه است. و با  
خداوند در انجيل هميشه به روشني سخن گفته است و هدف آن هميشه مشخص بوده است. و آن هدف اين است 
كه می خواهد انسان را به اجتماع خداوند بياورد. موضوعات انجيل را می توان در دو قسمت اصلی بيان كرد 

 كه عبارتند از: 

كوه سينا و دومی در كوه جلجتا، در كوه سينا خداوند با موسی ارتباط برقرار می كند و به او ده فرمان اول در 
را می دهد. در آن روز ما می بينيم كه موسی نتوانست كه خداوند را ببيند بلكه خداوند در هاله ای قرار داشت. 

سانها چيست. حتي يک بچه هم می تواند اين را ما در اين ده فرمان اين را می بينيم كه خواست خداوند از ما ان
درک كند كه اين ده فرمان كامل هستند. ما می توانيم اين را تصور كنيم كه اگر تمام مردم اين ده فرمان خدا را 
رعايت می كردند، امروز يک جهان كامل داشتيم و ديگر هيچ مرگ و جنگ و قتل و جرمي وجود نداشت. ولی  

ی توانيم كسی را بشناسيم كه بتواند اين فرمانهای خدا را نگه دارد. و ما از كوه سينا نه تنها  با تمام اينها ما نم 
خواست خدا را می توانيم ببينيم، بلكه ما متوجه منشاء اين بدی و شر نيز می شويم و به همين دليل نيز ما انسانها  

  از انجام خواست خدا معذوريم.

http://www.bbaw.de/forschung/Coran/uebersicht


دارد و در اينجا كوه دومی هم به ميان می آيد كه جلجتا ناميده می شود. در اين اما داستان خدا با ما هنوز ادامه 
كوه عيسی براي گناهان ما و به امر خدا کشته شد. در اين كوه برعكس ماجرای كوه سينا خدا خود را در پشت 

خاطر هم در   پرده قرار نمی دهد، بلكه خود را نمايان مي كند. عيسی در واقع تجلی خداوند است و به همين 
  مرکز اين متن مقدس قرار گرفته است.

كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد. ما شكوه و جللش را ديديم، شكوه و  يوحنا فصل اول، ايه چهاردهم:  
  جللی شايستهٔ فرزند يگانهٔ پدر و پر از فيض و راستی.

ط با عهد قديم نيست و در عيسي ما شاهد خدای اين مكاشفه كه به واسطه عيسي مسيح رخ داده است بدون ارتبا
ديگری نيستيم كه به ما معرفی شود، بلكه عيسی آمد تا به واسطه او خواست خدا كه همان فرمانهای ده گانه او 

می باشند به انجام برسد و بجز اين مسئله، بشارت عهد قديم همان بشارت عيسی می باشد و حتی قربانی و معابد  
  قديم نيز همان الگوی مرگ عيسی بر روی صليب در جلجتا است.خداوند در عهد 

ای بزرگتر و كاملتر كه اّما وقتی مسيح به عنوان كاهن اعظم و آورندهٔ بركات سماوی آينده ظهور كرد، به خيمه
بار و برای  وقتی عيسی يک12 به دستهای انسان ساخته نشده و به اين جهان مخلوق تعّلق ندارد، وارد شد.

ها را با خود نبرد، بلكه با خون خود به آنجا رفت و  ترين مکان شد، خون ب زها و گوسالهشه وارد مقّدسهمي
زيرا اگر خون ب زها و گاوان نر و پاشيدن خاكستر گوسالهٔ ماده  13 نجات جاودان را برای ما فراهم ساخت. 

گرداند! او  ر خون مسيح انسان را پاک میچقدر بيشت 14 اند پاک سازد، تواند آنانی را كه جسماا ناپاک بودهمی
خود را به عنوان قربانی كامل و بدون نقص به وسيلهٔ روح جاودانی به خدا تقديم كرد. خون او وجدان ما را از  

  .کارهای بيهوده پاک خواهد كرد تا ما بتوانيم خدای زنده را عبادت و خدمت كنيم
  ۱۴ـ   ۱۱، ۹برانيان ع

و  دنبال يک هدف هستند و آن اينكه: انسانهايي كه از خداوند دور  عهد جديد و عهد قديم به هم  متصلند  و هر د
  شده اند را نجات دهند. پايان انجيل اميد به بشارت عيسي و همچنين اجتماع دوباره انسان و خداست.

 

  در قسمت بعدي ما جمع بندي از تاريخ و داستان انجيل را مرور می كنيم.

 

 

 

 


