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 شخصیت هللا 
    مکشوف میسازد.ما  بر  ی خودش، و کالم و زندگی انبیا خدا خود را از طریق خلقت 

 خود هللا به ما نشان میدهد که او قدرتمند، خالق و حکیم هست.   خلقتاز طریق 

د   انبیااو   بیشتر  ما  به  تا  آنها میگفتند یک خدا  را فرستاد  ر مورد خودش و راه هایش بگوید. 

هر    وجود دارد و او نیکوست! او رحیم و دلسوز است، کامل و عادل، مهربان و بخشنده هست. 

فقط یک راه وجود   دارد، پس  اگر یک خدا وجود  نیکوئی در زندگی شما از هللا هست.  چیز 

 برداریم.   دارد. ما باید راه هللا را پیدا کنیم و در آن گام 

 

 آدم پیامبر 
انتخاب کنند   ند ن، او رابطۀ نزدیکی با مخلوقاتش میخواست تا بتواچون خدا مهربان و بخشنده است 

او را متقابالً محبت نمایند. پس او آدم و حوا را خلق کرد، و به آنها هدیۀ حق انتخاب داد، و آنها  

 را در فردوس قرار داد. 

خورد  با  کردند  انتخاب  حوا  و  عمل  آدم  یک  این  بخاطر  کنند.  سرپیچی  هللا  از  ممنوعه  میوۀ  ن 

 نااطاعتی، آنها داوری ،و تنبیه شدند. و از فردوس رانده شدند. 



ما حقیقتاً روی زمین شاد نیستیم چون پر از مشکالت و شرارت   مردم برای فردوس خلق شده اند!

مبر را داوری و تنبیه کرد، ما  ؛ اما اگر او آدم پیاهست. هللا ما را در فردوس با خودش میخواهد 

 را نیز داوری و تنبیه خواهد کرد.

 

 نوح پیامبر 

پیامبر، نوح  ً   در زمان  مرتّبا این هللا را محزون و خشمگین    مردم  میکردند.  اشتباه  انتخاب های 

 ساخت. او دنیا را داوری کرد و تصمیم گرفت آن را با یک طوفان نابود سازد. 

 گوش کرد. وقتی هللا از او خواست یک کشتی بسازد، او انجام داد،  اما نوح پیامبر به صدای هللا

گرچه مردم او را مسخره میکردند. تنها کسانی که به هللا باور کردند و راه او را بطرف کشتی  

، اما  دنبال کردند نجات یافتند. دیگران در طوفان مردند. گرچه شاید دیگران ما را مسخره کنند 

 کنیم او ما را نجات خواهد داد.  اگر راه هللا را دنبال 

 

 ابراهیم پیامبر 

ابراهیم پیامبر "دوست هللا" خوانده میشد. او بقدری مطیع خدا بود، که وقتی خدا از او خواست   

این همان چیزی است که به عنوان عید قربان    که انجام دهد.  آماده شد پسرش را قربانی کند او  

 برگزار میشود.  

فرستاد، یک بره، و    جایگزینی   شت کارد را بر گلوی پسرش می گذاشت هللا در حالیکه ابراهیم دا

ک آموزیم  می  این  از  داد.  فدیه  شگرف  قربانی  یک  با  را  میخواهد او  قربانی  یک  هللا  وقتی    ه 

 . فراهم میکند هم جایگزینی 

 

 موسی پیامبر

این قوانین بسیار پیچیده  فرمان را به موسی داد و قوانین بسیار دیگری نیز به قوم یهود داد.    هللا ده

به   این رو هللا سیستم قربانی خون را  از  نبود.  آن ممکن  بودند که رعایت کامل  و چنان مشکل 

 برقرار نمود. جای گناهان یا عجزشان در رعایت قوانین 



یهودیان میدانستند که به خاطر عدالت هللا آنها داوری خواهند شد همانطور که آدم داوری شد. هللا  

 خود توسط قربانی راهی برایشان فراهم میکرد. این توافق "عهد قدیم" نامیده میشد.   در رحمت 

 دو چیز را به ما نشان میدهد:  قربانی در شریعت موسی 

 که تاوانش مرگ است، -گناه چنان برای خدا جدی است  (1

 چگونه خدا دوباره قربانی جایگزینی برای پیروان خود فراهم کرد.  (2

 نبّوت های آیندۀ موسی 

بپرستند:   را  غیر  خدایان  و  ترک  را  هللا  نباید  هرگز  که  داد  هشدار  یهودیان  به  موسی 

و گرنه مورد هجوم واقع شده و به اسارت دیگر کشورها    قربانی ها این را پاک نمیکنند.

تحقق   نبّوت  این  آوردند  روی  پرستی  بت  به  یهودیان  وقتی  بعد  سالها  میشوند.  فرستاده 

 یافت. 

 

 انبیاء وعده 
با    حالیکه  در انبیاء دیگری  قوم یهود  به خاطر نقض شریعت موسی در اسارت بودند، هللا 

،  . آنها از عهدی جدید صحبت میکردند، که برای عموم مردم بود وعده های امید بخش فرستاد 

این   شده  گفته  همینطور  خدا".   "برۀ  همان  را  مسیحا  داشت،  همراه  به  را  نهائی  قربانی  و 

خواهد بود. مثالً اشعیای نبی پیشگوئی کرده که برای ما کودکی متولد خواهد    قربانی خود هللا 

 شد که "خدای قدیر خوانده خواهد شد، پدر سرمدی، شاهزادۀ سالمتی" 

 

 صیانت از نبّوت ها 
، بسیاری  اشعیای نبی در مورد مسیح نبّوت کرده این ارادۀ خدا بود که او "کفارۀ جرم" شود 

 "گناهانشان" را بردارد. را "عادل بشمارد" و 

سال پیش    ۶۰۰مسیحیان این کلمات را ابداع و به کتاب مقدس اضافه نکرده اند. آنها اصالتاً  

در   عیسی  تولد  از  پیش  سال  دویست  از  و  اند،  حفظ شده  و  اند.  شده  نوشته  عیسی  تولد  از 

 افظت میکند! هللا از کالمش مح . در فلسطین در طومار دریای مرده مهر و موم شده اند  غاری 

 



 قربانی ها برای چیست؟ 

او  برابر با    عدالت  قّوت ویژگی های شخصیت خدا متعادل هستند. آنها احکام راه او هستند.  

 او است.  رحمت 

با     که او راهی برای   هللا اقتضا میکند   رحمت  مخلوقاتش پیدا کند و آنها را به رابطۀ اصلی 

برگر فردوس  به  ما  میخواهد  او  برگرداند.  از  خود  نمیتواند  اما  است،  او عظیم  دیم. رحمت 

عدالتش چشم پوشی نماید. عدالت هللا مجازاتی برای گناه میطلبد. او نمیتواند فقط ما را ببخشد  

و از گناه چشم بپوشد. اون میتونه روش ما باشه. روش هللا مکافات می خواهد. او چگونه می  

کفارۀ جایگزین. دلیل    شد؟ با فراهم کردنتواند در عین حال برای گناهکاران رحیم و عادل با

چیست؟ او توسط انبیاء : آدم، نوح، ابراهیم، موسی، به ما نشان    کفارۀ جایگزین   قربانی و  

داد که این روش او هست و یهودیان قربانی میدادند. و یحیی نبی) یحیی تعمید دهنده( عیسی  

 برمیدارد." که گناه از جهان   شناخت به رسمیت برۀ خدا " را به عنوان 

 

 چرا هللا می بایست... 

 هللا.   شخصیتبه خاطر یک انسان میشد و بعنوان قربانی میمرد؟  

اقتضای کمال او این است که ما هم کامل باشیم. هللا خوشحال میشود اگر    تنها هللا کامل است. 

ابت  ما خوب باشیم؛ اما ما هرگز واجد معیارهای کامل او نمیشویم. مثل کودکی که به پدرش ب

شیشۀ پنجره ای که شکسته پنج لاير می پردازد. پدر از این قدردانی میکند، اما میداند که خود  

کمال هللا همچنین اقتضا میکند که      او مسئول هست.  –تعمیر پنجره را بپردازد    او باید هزینۀ

را    مرگ او نه تنها عدالتش  او این دنیای زشت را در میان کائنات زیبای خود اصالح نماید.

نسبت به ما خشنود کرد بلکه طی آن با ما یکی شد و مسئولیت تمام رنج های جهان را به  

درک میکند که ما از چه چیزی رنج میکشیم چون او با کفش های ما    خود گرفت. خدای ما

 راه رفت. 

با کارهای خوبی که میکنیم خودمان را نجات دهیم،  جالل هللا را    اگر فکر کنیم که میتوانیم 

جالل در نجات ما از آن خداوند    م یریم و خود را شرکای او در نجاتمان قرار میدهیم. تما میگ

 است.

 



 .. پاسخ ما
از راه    هیچ کس جدای  که  داد  نشان  ما  به  انبیاء خود  توسط  نمیرود. هللا  فردوس  به  رحمت هللا 

آمدن به روی زمین  اما او جایگزینی فراهم میکند. در عدالت خود، هللا با    -عدالت او قربانی هست 
در شکل انسانی و مردن به عنوان خداوند عیسی مسیح زمانی نهائی را برای گناهان ما فراهم  

رحمت  کرد  عیسی  در  تنها  چطور    .  شد.  خواهیم  داوری  ما  همۀ  میشود.  برابر  عدالتش  با  هللا 
آنها بره را    ابراهیم و پسرش رحمت هللا را دریافت کردند؟ توسط بره ای که خدا فراهم کرد. اگر

نمی پذیرفتند چه اتفاقی می افتاد؟ پسر میمرد. اگر ما تمهید خدا را نپذیریم چه اتفاقی برای ما می  
افتد؟ ما هم خواهیم مرد. برای دریافت قربانی خدا به جای خودتان، دعا کنید و به گناهان خودتان  

بعد دعا کنید    وارد قلبتان شود.   از عیسی بخواهید و  ،  از هللا بخواهید شما را ببخشد   . اعتراف کنید 
نجات  عیسی  باور دارند  که    دیگران و هر روزه کتاب مقدس را بخوانید، به همه محبت کنید، با  

 با دیگران در میان بگذارید!  او را و مژدۀ بخشش گناهان توسط   دوستی بکنید  هست  دهنده
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