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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 

  . كنيمبه شما تقديم را  توانيم برنامه طريق عدالت كه امروز مييم بسيار خوشحال
ديديم كه هر يك از . مطالبي بيان كريم قائن و هابيل  يعني آدم و حوا پسر اولدو، در مورد در برنامة گذشته

بود به  قائن، برخي از محصوالتش را كه پرورش داده .تقديم كند او قرباني به، و كردهخدا را پرستش خواست آنها 
. را به عنوان پوششي براي گناه ذبح كردكرد و آن عيب به خدا تقديم  اي بي اما هابيل، بره. تقديم كردخدا 
  ».خداوند هابيل را پذيرفت اما قائن را نپذيرفت« :كند مقدس اعالم مي كتاب

خدا . ني است خون قربا مستلزمطريق عدالت خداچرا خدا هابيل را پذيرفت اما قائن را نپذيرفت؟ زيرا 
اما . خواست به او تقديم كرد آنچه را كه خدا مي  زيرا و به كالم خدا ايمان داشت وعادل محسوب كرد،هابيل را 

  .قائن كوشيد، تا با تالش خود به خدا نزديك شود بنابراين خدا او را نپذيرفت
د، بعد از آنكه خدا قرباني قائن را آيا مي داني.  قائن و هابيل را به پايان برسانيمبررسيامروز قصد داريم تا 

خشم قائن به شدت افروخته « :گويد مقدس مي كتاب، پيدايشكتاب  چهارمِ بابآيه پنج از افتاد؟ اتفاقي  رد كرد، چه
بعنوان . درك اين موضوع چندان دشوار نيست؟ بودچرا قائن خشمگين  )5:4پيدايش (» .شده، سر خود را بزير افكند

راه خود را عوض كنيد و آنچه را ! ايد شما خطا كرده« : بدي را انجام دهم و شخصي به من بگويدمثال، اگر من كار 
 سخنان  با فروتنيپاسخ خواهم داد؟ ياچه  من به شخصي كه مرا سرزنش كرده است» .كه صحيح است انجام دهيد

  .دهم  اشتباهات خود را ادامه ميشوم و به دهم يا نسبت به او عصباني مي پذيرم و راه خود را تغيير مي را مي او
له پي برد كه، آنچه كه از دسترنج خود بعنوان قرباني به أ، شايد او به اين مسنخدا قائن را توبيخ كرد بنابراي

قرباني براي  عيب و سالم بياي  توبه كند و بره، خواست قائن خدا مي. ارزش بوده است حضور خدا هديه كرد، بي
اما قائن با . از گناه خود توبه كند و راه درست را برودخواست قائن  خدا مي. بيل كرده بود كه هاهمانگونهبياورد، 

   . ، عصباني و نااميد شدبلكه در مقابل. غرور، از پذيرفتن گناه خود در حضور خدا، امتناع كرد
ي، كرد  مير نيكوييگچرا خشمناك شدي؟ و چرا سر خود را بزير افكندي؟ ا": آنگاه خداوند به قائن گفت«

شدي؟ و اگر نيكويي نكردي، گناه بر در، در كمين است و اشتياق تو دارد، اما تو بر وي مسلط  آيا مقبول نمي
ك خواست قائن هال  از قائن سؤال كرد؟ خدا او را زير سؤال برد زيرا نمياينگونهچرا خدا  )7و6:4پيدايش (» ".شوي



خواست تا قائن را از وجود  خدا مي . و از راه راست پيروي كندخواست قائن از گناه خود توبه كند خدا مي .شود
   !نام داشتو اين دشمن، گناه . كرد با خبر كند دشمن وحشتناكي كه نابودي او و فرزندانش را تهديد مي

هاي  گناه شبيه ماري است پر از سم. گناه بدترين دشمن ماست. گناه چيست؟ گناه، يك معضل در دنيا است
و يا مثل مشعلي است كه شيطان . تواند جنگل بزرگي را به آتش بكشاند  جرقة كوچكي است كه ميكشنده و مثل

پس هر كه نيكويي كردن بداند و بعمل نياورد، او را گناه « :گويد كالم خدا مي! كشد توسط آن دنيا را به آتش مي
يس است زيرا كه ابليس از ابتدا و كسي كه گناه كند از ابل... گناه مخالف شريعت است«) 17:4يعقوب ( ».است

نچه كه آبا كند و   است كه در بين اعضاي بدن ما حركت مينيروييگناه،  )8و4:3اول يوحنا (» .گنهكار بوده است
يعني ايمان نداشتن و گناه. كه مخالف با ارادة خدا باشدباشد هر چيزي تواند  ميگناه . جنگد درست و نيك است مي

  )6:53اشعيا (» .رفتن به راه خود، گناه است« .است از كالم خداطاعت نكردن
كنند چه خواهد بود؟   كساني كه به راه خود رفته و از ايمان به خدا و اطاعت از او امتناع ميعاقبتِ

دوم (» ايشان قصاص هالكت جاوداني خواهند رسيد از حضور خداوند و جالل قوت او« :گويد مقدس مي كتاب
 عطا خواهد انجاويدحيات ، اند قدم نهادهر كرده ركه خدا مقطريقي  كه به يسته از افرادآن دبه  )9:1تسالونيكيان 

با اين  .  با غضب و داوري خدا روبرو خواهند شدكنند مي  سختدر مقابل حقيقت  رااما كساني كه ، قلبهايشان. شد
خدا  )9:3دوم پطرس (» .گرايندهالك گردد بلكه همه به توبه  كسي«خواهد  گويد كه خدا نمي مقدس مي كتابوجود 
 و از راه خطائي كه انتخاب توبه كندبلكه، او مشتاق بود كه قائن . خواست قائن بواسطه گناه خود هالك شود نمي

  .برگزيندبراي خود كرده بود دست بكشد و راه عدالت را 
گنهكاران  مكشوف ساخت كه طي آناي را   قبل ديديم، خداوند خدا، نقشهههمانطور كه در برنام

 را به عنوان عيب اي بي برههابيل به نقشه خدا ايمان داشت و . عادل محسوب شوندتوانستند در حضور خدا  مي
بدون «و » .مزد گناه موت است«گفت، معتقد بود  هابيل به آنچه خدا مي. تواند گناه را بپوشاند ذبح كرد قرباني كه مي

وجدانش در  بره  ريخته شدةبواسطة خونزيرا هابيل ) 22:9رانيان  و عب33:6روميان (» .ريختن خون، آمرزش نيست
باشد، به همين دليل  هابيل به اين امر واقف بود كه گنهكار است و مستحق مجازات الهي مي .پاك شدحضور خدا 

ز نجات اي كه هابيل قرباني كرد، تمثيلي ا بره. كرد به او تقديمگناه را   بياي ههمانطور كه خدا خواسته بود، بر
اما  .پرداخت شود گناه انسان براي هميشه كفارة جهان آمد و زندگي خود را قرباني كرد تا ين كه به ابوداي  دهنده

او با زبانش به خدا احترم  .داد چيز ديگري نشان ميكرد كه به خدا ايمان دارد اما اعمال او  قائن وانمود مي
اما قائن از دسترنج خود، . خون بره بود ،خواست ن چيزي كه خدا ميآ . او از خدا بسيار دور بوددلگذاشت، اما  مي

  .ارزش بود، زيرا او راه خدا را نپذيرفته بود پرستش قائن در حضور خدا كامالً بي. به خدا تقديم كرد
ارزشش سرزنش  اجازه بدهيد آية بعدي را بخوانيم تا ببينيم، بعد از آنكه خدا قائن را به خاطر قرباني بي

و واقع شد چون در صحرا بودند، قائن بر . و قائن با برادر خود هابيل سخن گفت« قائن به چه عملي دست زد؟ كرد،



قائن دست به چه عملي زد؟ آيا او توبه كرد؟ آيا او به خدا ايمان  )8:4پيدايش (» .برادر خود برخاسته او را كشت
او را حمله كرد و به برادر خود، هابيل ؟ خير، قائن ديم كرد عنوان قرباني گناهان خود به او تق بهآورد و خون بره را 

  !گناه خود افزود، و اينگونه بر كشت
خون  توانست توسط آن، گناه او را ببخشد، امتناع كرد و قائن از ريختن خون بره كه خدا مي! عجيب است

 ذهن قائنرا در  فكر كشتن برادرچه كسي  كنيد؟ شما در اين مورد چگونه فكر مي! صالح خود را ريختبرادر 
گويد، او برادرش را كشت زيرا  مقدس مي كتاب. داد؟ او به شيطان گوش كرد ؟ قائن به چه كسي گوش ميگذاشت

اعالم كرد دو گروه انسان در دنيا وجود ، خدا هم گفتيم كه قبالً گونههمان )12:3اول يوحنا (» .از آن شرير بود«قائن 
هابيل متعلق به خدا بود زيرا ايمان . طان هستندي شهعلق به خدا هستند و انسانهايي كه متعلق ب، انسانهايي كه متدارد

  .قائن متعلق به شيطان بود زيرا او به كالم خدا ايمان نداشت. كافي براي اطاعت از كالم خدا را داشت
  .بعد از كشتن برادر كوچكترش گفت، گوش دهيمبيائيد به آنچه كه خدا به قائن، 

:  گفت"دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟ نمي":  گفت"برادرت هابيل كجاست؟": س خداوند به قائن گفتپ«
و اكنون تو ملعون هستي از زميني كه دهان خود را باز ! آورد اي؟ خون برادرت از زمين نزد من فرياد برمي چه كرده"

مانا قوت خود را ديگر به تو ندهد و پريشان و هرگاه كار زميني كني، ه. كرد تا خون برادرت را از دستت فرو برد
  )12و9:4پيدايش (» ".آواره در جهان خواهي بود

هرگاه كار زميني كني، همانا قوت خود را ديگر به تو ندهد و ": بنابراين خدا قائن را مجازات كرد و گفت
زند ولي از او متنفر  لگد ميگاو به گوساله خود «: گويد المثلي مي ضرب ".پريشان و آواره در جهان خواهي بود

 بلكه او را به سمت توبه از گناه و ايمان به قائن را مجازات نكرد تا محكومش كند،به همين ترتيب خدا  ».نيست
پس « :گويد مقدس مي كتاب. اما قائن چه كار كرد؟ آيا او توبه كرد؟ خير، او توبه نكرد . حقيقت و نجات هدايت كرد

قائن كه كالم خدا را ناديده گرفته  )16:4پيدايش (» .رون رفت و در زمين نود ساكن شدقائن از حضور خداوند بي
خدا خودش را از قائن دور نكرد بلكه اين قائن بود كه  .و خدا را به زندگي خود راه نداد. بود، به خدا پشت كرد
  .خود را از خدا دور كرد

 .اند  خود را به روي خدا بستههاي دلدهند و  مه مي قائن، راه خود را اداهمچوناكثر فرزندان آدم، امروزه 
تواند خدا  كس نمي  هيچ»!خدا دور است«، كنند در دل خود گمان مياما » !خدا بزرگ است«كند كه   اقرار ميزبانشان

هر يك از ما ه يك از ما دور نيست زيرا او كسي است كه ب دهد كه خدا از هيچ كالم خدا به ما نشان مي! را بشناسد
شناسد و مشتاق  خدا شخصاً شما را مي . به ما نزديكتر است مااو از نفسِ. حيات، نفَس و همه چيز را عطا كرده است

  )13و1:10  ؛ روميان 31و24:17مراجعه كنيد به اعمال ! (است تا شما نيز او را شخصاً بشناسيد
خدا . دهد ميسخ اين سوال را دارند؟ كالم خدا پا چرا اكثر مردم، شخصاً قدمي براي شناخت خدا برنمي

و حكم اين است كه نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بيشتر از نور دوست داشتند، از آنجا كه اعمال « :گويد مي



 ».آيد، مبادا اعمال او توبيخ شود كند روشني را دشمن دارد و پيش روشني نمي ايشان بد است زيرا هر كه عمل بد مي
   )20و19:3يوحنا (

) خدا(تو كالم « :گويد  نبي خدا داود مي.اند  زيرا، مثل قائن به كالم او پشت كردهشناسند دا را نميمردم خ
اگر شما به نور كالم خدا پشت كنيد در  )105:119مزامير  (». من نور استبراي پاهاي من چراغ و براي راههاي

خواهيد كرد كه خدا خيلي از شما دور است،  گمان. تاريكي گناه باقي خواهيد ماند و هرگز خدا را نخواهيد شناخت
. با اين وجود خدا مشتاق است تا شما بدانيد او دور نيست، او پشت شماست، كنار شماست، درست جلوي شماست

دل خود را اما شما نبايد مثل قائن . خدا شما را دوست دارد و مشتاق است تا رابطة نزديكي با شما داشته باشد
دهد كه   فرمان ميهمه خدا به  نيزامروز،. خواست قائن توبه كند خدا مي. را نپذيريد خدا راه عدالتسخت كنيد و 

  .دنراه نجات او شوتسليمِ د ند، به سوي او بازگردنتوبه كن
او بليط را . خواهد بليط قطار اصفهان به تهران بخرد ي است كه ميكند شبيه مسافر كسي كه حقيقتاً توبه مي

شود كه سوار قطاري شده است كه به  گذرد متوجه مي بعد از مدتي كه از سفر مي. شود طار ميكند و سوار ق تهيه مي
، رود مياشتباه را  و بپذيرد كه مسير »بازگشت كند«براي اينكه به تهران برود بايد چه كار كند؟ او بايد . رود  ميمشهد

بنابراين همانطور كه مشاهده كرديم،  .رود ان ميبايد ايستگاه بعدي از قطار پياده شود و سوار قطاري شود كه به تهر
 اوالً بايد از راه خودتان: توبه حقيقي شامل دو اقدام است .طرد كردن خطا و پذيرفتن حق:  بعد دارددوتوبه حقيقي 

 خدا بازگرديد و سپس به سوي خدا و كالم او كه راه خشنود كردنو گناهتان، بتهايتان و نيز تالش شخصي براي 
  .دهد روي بياوريد، و اين توبه حقيقي است ا به شما نشان مينجات ر

كه  ي از تسليم شدن در برابر راه نجاتاو ترجيح داد تا راه خود را ادامه بدهد و. اما قائن، او هرگز توبه نكرد
ين خدا قائن به دليل راه خطا هالك شد بنابرا« :گويد مقدس مي كتاباز اين رو .  است، امتناع كردمقرر كردهخدا 

  )13و11يهودا (» .جاوداني مقرر كرده استبراي او تاريكي ظلمت 
اگر « :كند توجه كنيم بياييد به هشدار خطيري كه كالم خدا اعالم مي!  ما مثل قائن باشيممبادادوستان عزيز، 

ني  است و شامل حال كسامسلمداوري خدا  )3:13لوقا  (»!توبه نكنيد، همگي شما همچنين هالك خواهيد شد
  .كنند از گناهانشان پاك نميكه هرگز خود را خواهد شد 

بسياري از مردم . شويد  شمرده نميعادلشما هرگز بر پاية اعمال نيك خود، در حضور خدا، : اشتباه نكنيد
اما مذهبي . توانند از داوري خدا درامان بمانند مثل قائن، معتقدند كه با دنبال كردن قواعد و قوانين مذهبيشان مي

   :گويد كالم خدا مي. محسوب شودعادل شود او  نميشدن يك شخص باعث 
جميع ما مثل شخص ... عت هيچ بشري در حضور او عادل شمرده نخواهد شداز آنجا كه به اعمال شري«
ايد، بوسيلة ايمان و  زيرا كه محض فيض نجات يافته... باشد  ميثايم و همة اعمال عادلة ما مانند لتة ملو نجس شده



؛  افسسيان 6:46؛ اشعيا 20:3روميان  (».فخر نكندين از شما نيست بلكه بخشش خداست و نه از اعمال تا هيچ كس ا
  )9و8:2

فرزندان آدم ديگر ، در برنامه آينده، در مورد  به ياري خدا.به برنامة ما گوش داديد سپاسگذاريماز اينكه 
  .همچون خنوخ مطالبي را برايتان بيان خواهيم كرد

  :گويد كالم مقدس مي.  عميقاً تفكر كنيدنچه كه امروز شنيديدآ به شما بركت دهد، در مورد خدا
  
اگر ......خواهد كه كسي هالك گردد بلكه همه به توبه گرايند نمايد چون نمي بر شما تحمل مي..... خدا«

  )  3:13؛ لوقا 9:3پطرس 1(» .توبه نكنيد همگي شما همچنين هالك خواهيد شد


