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خواهد هر يك از شما راه عدالت را كه او  سالم بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي

. كنيم  كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد و تا ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را آغاز ميمقررخود 
  .توانيم برنامه طريق عدالت، را تقديم و گزارش شما كنيم شحال هستيم كه امروز ميبسيار خو

براي  مرتكب گناه شدند، خدا نقشة خود را تورات ديدم كه بعد از آنكه آدم و حوادر مطالعة جلسة گذشته 
ت شيطان و گناه و جهنم آدم را از قدر بني فرستاد تا مي كسي را به اين جهان اي كه طي آن او نقشه، اعالم كردجهان 

خدا . نپذيرفت كه آدم و حوا از برگها براي خود تهيه كرده بودندرا  همچنين ديديم كه خدا لباسهايي .نجات دهد
كه بايد آنها را قدوس، در حضور خداوند  راخود  شرمندگي توانند نميخواست به آنها بياموزد كه گنهكاران  مي

 خدا چگونهبنابراين ديديم كه . دهدجات نگنهكاران از گناهانشان است ا قادر نها خدت. كرد، مخفي كنند ميداوري 
همچنين  .اولين خون قرباني را ريختخدا . حوا لباس تهيه كردست آنها براي آدم و وحيوانات را قرباني كرد، و از پ

يمان به كالم خدا سرباز كه از اوجود خواهد داشت آناني  بر روي زمين انسان دو دسته اعالم كرد خدا خوانديم كه
  . ايمان دارنداوزنند و كساني كه به  مي

ابيل هقائن، كه از ايمان به خدا امتناع كرد و . آموخت خواهيممطالبي سر اول آدم و حوا پدوامروز در مورد 
به دليل خدا، . كردند  از باغ عدن زندگي ميهمانطور كه ديديم، اكنون آدم و حوا در خارج. كه به خدا ايمان داشت

ت باغ اآنها به دليل گناهي كه مرتكب شده بودند، نتوانستند براي مدت زيادي در برك.  آنها، آنها را بيرون كردتخطي
از  اما با اين وجود، خدا آنها را دوست داشت و. گناه آنها باعث خراب شدن رابطة آنها با خدا شد. عدن زندگي كنند
  .كرد آنها مراقبت مي

و آدم، زن خود « :فرمايد مقدس مي كتاب را بخوانيم، پيدايش از كتاب چهار با هم ، باب پس اكنون بيائيد
 و بار ديگر برادر او هابيل را ".مردي از يهوه حاصل نمودم": گفت شناخت و او حامله شده، قائن را زاييد وبحوا را 
  )2و1:4پيدايش (» .بان بود و قائن كاركُن زمين بود و هابيل گله. زاييد

گناه آدم . هكار بودنداآنها مانند والدين خود گن. ل به دنيا آورندي نامهاي قائن و هاب پسر به2و حوا،  آدم 
مقدس  كتابقائن و هابيل در گناه آبستن شدند، بنابراين  . كردسرايتهمانند يك بيماري واگيردار به فرزندانش 

. به دنيا آمدندآلود ها گنطبيعتيقائن و هابيل با  )3:5پيدايش ( ».بصورت خود آورد آدم پسري به شبيه و«: گويد مي
سخت جدي بود و از كار او يك كارگر . قائن كشاورز شد. بالغ شدندها از لحاظ جسمي رشد كردند و  بچه



 است و قدوسدانستند كه خدا وجود دارد و  آنها مي. دانستند هابيل، چوپان بود، هر دو در مورد خدا مي .هراسيد نمي
 از طريق آنچه خدا مقرر كرده يعني ريختن خون يك قرباني تنهادانستند كه  ميمسلماً  هر دو نيز .متنفره از گنا
  .توانند به خدا نزديك شوند مي

از اين رو !  كنندتقديم به او اي  قرباني را پرستش كنند وتصميم گرفتند خداقائن و هابيل روزي 
  :گويد مقدس مي كتاب

و هابيل نيز از نخست . اي از محصول زمين براي خداوند آورد اقع شد كه قائن هديهو بعد از مرور ايام، و«
اي آورد و خدا هابيل و هدية او را منظور داشت اما قائن و هدية او را منظور  زادگان گلة خويش و پيه آنها هديه

  )5و3:4پيدايش (» .پس خشم قائن به شدت افروخته شده، سر خود را بزير افكند. نداشت
هر دو قربانيهايي را به . خواستند خدا را پرستش كنند دو نفر مي. بيائيد آنچه را كه اتفاق افتاد بررسي كنيم

را منظور داشت اما قائن و هدية او را منظور  خدا هابيل و هدية او«: گويد مقدس مي كتاباما . خدا هديه كردند
  ئن را رد كرد؟ چه تفاوتي بين دو قرباني وجود داشت؟چرا خدا قرباني هابيل را پذيرفت اما قرباني قا ».نداشت

هاي  قائن براي خدا سبزيجات زيبا و ميوه. بسيار فرق داشتقرباني هابيل با در حقيقت، قرباني قائن 
خدا گناه هابيل را بخشيد اما گناه قائن . عيب و نقص براي خدا آورد بياي  اما هابيل، خون بره.  آورده بوداي خوشمزه
  .شيدرا نبخ

كه براي او سبزيجات و خون بره آورده بود بخشيد اما گناهان قائن را  چرا خدا گناهان هابيل را كه براي او
پس  ! اين بود كه خدا ميوه و سبزيجات دوست نداشت؟ خير، دليلش اين نيستعلتيا آ؟ ميوه آورده بود، نبخشيد

  خداهابيل قرباني را كه: رد؟ دليلش اين است كهولي قائن را در گناهش ترك كعادل بر شمرد چرا خدا، هابيل 
عدالت خود بدون اينكه بتواند  خواست تا ميخدا چه چيزي  . چيز ديگري آورده بودئنخواست آورده بود اما قا مي

 هابيل به خدا ايمان داشت و. خواست عيب را مي خون، جان، يك حيوان بياو  گناهان آنها را ببخشد؟را ناديده انگارد
به ايمان هابيل قرباني « :گويد مقدس مي كتاب بنابراين .تقديم كرد ني او خون قربابهطور كه خدا خواسته بود همان

نيكوتر از قائن را به خدا گذرانيد و به سبب آن شهادت داده شد كه عادل است، به آنكه خدا به هداياي او شهادت 
  . قائن به خدا ايمان نداشتبه خدا ايمان داشت اما  هابيل)4:11عبرانيان (» .دهد مي

  . اطاعت شوداز كالمشداشتن به او تا جايي كه ايمان به خدا به چه معني است؟ ايمان به خدا يعني اعتماد 
من به خدا «اگر شما بگوئيد .  حقيقت بيان كرده استدر قالب پذيرش آنچه كه خدا يعنيايمان به خدا 

خدا . گويد اعتقاد نداشته باشيد، در واقع شما به خدا ايمان نداريد ي ولي به آنچه خدا در كتاب مقدس م»ايمان دارم
اگر به آنچه . اگر به خدا ايمان داريد بايد به كالم او اعتقاد داشته باشيد و از آن اطاعت كنيد. و كالمش يكي هستند

  .ايد گويد، اعتقاد نداشته باشيد در واقع خود خدا را رد كرده كه خدا مي



. ذيرفت زيرا، او به كالم خدا ايمان داشت و همانطور كه خدا امر فرموده بود با خون بره آمدخدا هابيل را پ
 كه به خدا ايمان دارد اما عمل او كرد قائن ادعا مي. صادقانه به كالم خدا ايمان نداشت خدا، قائن را نپذيرفت زيرا او

  . با خون يك قرباني نيامد كرد زيرا آنطور كه خدا دستور داده بود،ضدر واقع حرف او را نق
بدون «: چرا خدا گفت» ؟چرا خدا دستور داد تا يك حيوان را قرباني كنند« بپرسند بعضيهاممكن است 

) ،جريمه كفاره(مزد كند كه   مقدس خدا اعالم مي شريعت:  اينست كهعلت» .ريختن خون، هيچ آمرزش گناه نيست
توان جريمة گناه را با ميوه و سبزيجات  مي«: خدا نگفت. ه شودو به همين دليل بايد خون ريخت! گناه، موت است

 آنچه كه خدا ! خير» .جريمه گناه، پرستش و روزه و انجام كارهاي خوب است« و همچنين نگفته است ».پرداخت
  ! گناه، موت استمزد:  گفته است اين است كهقدوس

شود و  دهد كه هر شخصي و هر فرزندي از آدم، گنهكار محسوب مي  انبياء به ما نشان ميهاي نوشتهدر خدا 
 . گناه خود را در جهنم، تا ابد بپردازدكفارة هر گنهكاري بايد بميرد و. استبدهكار  قدوسخداي به هر گنهكار 

فارة گناه خود كتوانيد به اندازة كافي اعمال نيك انجام دهيد تا به واسطة آن،  كه شما نمي گناه آنقدر زياد است كفارة
   !بپردازد آن را كفارةتواند  جريمه گناه، مرگ و جهنم است، اعمال نيك نمي . بپزدازيدرا به خدا

 نفر بدهكارتصور كنيد كه من، مقدار زيادي پول به يك . اين موضوع را كمي بيشتر شرح دهيماجازه دهيد 
 اما االن هيچ پولي ندارم و.  به شما بدهكار هستمدانم كه مقدار زيادي پول مي«گويم،  روم و مي  او مينزد. هستم
هر روز، :  من اينستپيشنهاد. اما براي پرداخت آن، پيشنهادي دارم.  قرض خود را با پول پرداخت كنمتوانم نمي

بنابراين به اين ترتيب من آنقدر براي شما كار خواهم كرد تا بدهي خود را تسويه . زنم ايوان منزل شما را جارو مي
 است، اين آنچه مسلمطلبكار در جواب پيشنهاد من چه خواهد گفت؟ شايد عصباني شود، يا به من بخندد، اما » .مكن

اعمال "؟ زيرا راهي وجود ندارد كه من از طريق پذيرد چرا او پيشنهاد من را نمي! پذيرد است كه پيشنهاد من را نمي
  . را بپردازم هنگفت خودبدهيِدهم بتوانم   ناچيزي كه انجام مي"نيك

نه اعمال نيك،  نه پول و.  خود را كامل بپردازدتواند با اعمال نيك بدهيِ به همين ترتيب، هيچ شخصي نمي
در . تاوان گناه، فقط مرگ و داوري است. تواند به عنوان جريمة گناه پرداخت شود بلكه فقط مرگ است كه مي

. پوشي كند به خاطر اعمالي كه حاصل دسترنج آنها بود، چشمتوانست از بدهي قائن و هابيل صرفاً  نتيجه، خدا نمي
گناه بايد به جاي شخص   و يك بيشد  گناه آنها تنها از طريق خون يك قرباني تسويه ميكفارةبلكه، طبق نقشة خدا، 

  .مرد گناهكار مي
 عمل  خدا بر حسب.ست، بلكه اين كار توسط نقشه خدا عملي استانسان ني نقشه حسببخشش گناه، بر 
اوليه فرمان داد، كه هر در روزگار خدا  . آمرزش و نجات را بر روي فرزندان آدم گشودجايگزيني قرباني،  درِ

شخص گناه بايد به جاي   بدين ترتيب، يك حيوان بي.عيب تقديم كند و آن را بكشد بيگنهكاري بايد يك حيوان 
گناهان آنها را براي مدتي به فرزندان آدم صبور بوده و توانست نسبت  خدا به خاطر خون قرباني مي .مرد گنهكار مي



به همين . نيست، زيرا ارزش يك حيوان با انسان برابر بپردازداما خون حيوانات قادر نبود بدهي گناه بشر را . بپوشاند
... يزهاتنها ساية نعمتهاي آينده است، نه نَفس صورت آن چ«شود  حيواني كه قرباني ميگويد؛  مقدس مي كتابدليل 

   )4و1:10عبرانيان (» .رفع گناهان را بكند) حيوانات(زيرا محال است كه خون 
ر بسپاريم اين است كه آنها  كردن حيوانات به خاطنيبنابراين نكته بسيار مهمي كه بايد در مورد قربا

نجات . ان آمد گناه فرزندان آدم به اين جهكفارةبه منظور پرداخت ، كسي كه  هستند از نجات دهندهتصويري 
را نزد ) آنها(يك بار براي گناهان، يعني عادلي براي ظالمان، تا «مرد   را داده بود ميظهورِ اواي كه خدا وعدة  دهنده

شهادت ) نجات دهنده(جميع انبياء بر او « :همانطور كه در انجيل مكتوب است )18:3اول پطرس (» .خدا بياورد
  )43:10اعمال (» . او آمرزش گناهان را خواهد يافتم به اسدهند كه هر كه بر وي ايمان آورد، مي

اما قائن، نقشه خدا را .  كردن حيوانات بوديبا اين وجود، در نسلهاي گذشته، الزمة نقشه نجات خدا، قربان
. و بدين ترتيب قائن اولين مذهب دروغين را ايجاد كرد. ناديده گرفت و از طريق يك مذهب خود ساخته اقدام كرد

از آنچه زراعت كرده بود براي خدا قرباني كرد، محصول زراعت او از  براي خدا از دست رنج خود آورده بود واو 
  .زمين ملعون بود و هيچ خوني نداشت، آيا خدا اين قرباني عاري از خون را پذيرفت؟ خير، خدا آن را نپذيرفت

بعد از  .شود، سپس او را سوزاند نش ريخته خوتاعيبي را براي خدا آورد  اما هابيل، او بره ذبح نشده و بي
گناه  مستحق مرگ بود اما برة بي او فهميد كه به خودي خود. داشت در حضور خدا شفافيآن قرباني هابيل وجدان 

آمد تا به جاي گنهكاران بميرد  اي كه به جهان مي به ايمان به نجات دهندهشهادت داد بنابراين، هابيل . به جاي او مرد
  .ت گناه آنها را به گردن بگيردو مجازا

چرا خدا قرباني قائن را نپذيرفت؟ . خواهيم داستان امروز را با طرح يك پرسش بسيار مهم، خالصه كنيم مي
. آيا قائن گنهكارتر از هابيل بود؟ دليل اين نيست، هر دوي آنها گنهكار بودند و هر دوي آنها براي خدا قرباني دادند

ها  سبزيجات و ميوه. تر از قرباني هابيل بود ر ظاهر، شايد بگوئيم كه قرباني قائن مناسبد. قائن شخص مذهبي بود
ناخوشايندي چيز  ، گناه در حضور خدا،اما ! زيبا هستند اما ذبح يك بره و خون او، منظرة خوشايندي نيستربسيا

 »!يچ آمرزشي در گناه نيستبدون ريختن خون، ه«كند كه  اعالم ميو  كرده است، مقررراه آمرزشي خدا است و 
  .بنابراين خدا، قائن و قربانيش را رد كرد زيرا قائن به راه عادالنه نجات خدا احترام نگذاشت

طريق خدا ! اي كه خدا مقرر كرده است تواند به حضور خدا برود مگر توسط طريق عادالنه كس نمي هيچ
شود؟ تنها   معلم از شاگرد بپرسد؛ دو بعالوه دو چند مياگر در مدرسه،. باشد و مثل رياضيات مي! كامل و دقيق است

 آن جواب آموزي كه سه باشد، جواب دانشاگر . برابر است با چهار دو بعالوه دو. يك جواب صحيح وجود دارد
گويد چهار و نيم، باز هم  شخصي كه ميو نيز . دهد پاسخ اشتباهي ميگويد چهار،  كسي كه ميهمچنين . غلط است
تنها يك .  نجاتي است كه خدا مقرر كرده استطريقمثل و اين مسئله ! دو بعالوه دو برابر است با چهار. غلط است



 كامل و و آن راه ! خدا وجود دارد و نيز تنها يك راه براي گنهكاران وجود دارد تا با خداي مقدس آشتي كنند
  .نقص قرباني است بي

 رابطه با قرباني مقدسي كه خدا تدارك ديده تا بدهي گناه دانستيد كه كالم خدا در ، آيا ميشنوندگان عزيز
 را به زمين فرستاد تا قادر خودش نجات دهندة دانستيد كه خدا، آيا مي گويد؟ شما را بري هميشه تسويه كند چه مي

شتر شود؟ در درس آينده، در مورد اين نجات دهندة عالي بيپاك در حضور خدا دلهايتان  و شودگناهانتان آمرزيده 
نجات نيست زيرا كه اسمي ديگر زير  در هيچ كس غير از او« :گويد ميدربارة او مقدس   كتاب.صحبت خواهيم كرد

  )12:4اعمال (» .آسمان به مردم عطا نشده كه بدان بايد ما نجات يابيم
و هابيل جلسه آينده بطور كامل در مورد قائن در ،  به ياري خدا.دوستان، برنامة ما به پايان رسيده است

  .خواهيم خواند
، شريعتي كه  خدا تفكر كنيدبنيادين شريعتخدا به شما بركت دهد، فرصت را غنيمت بدانيد و در مورد 

  :گويد مي
  )22:9عبرانيان (» .بدون ريختن خون، آمرزش نيست«


