
  درس اول
  خدا سخن گفته است

  مقدمه
  

 را  خواهد هر يك از شـما راه عـدالت         در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را             ت، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا           كرده اس  مقرركه او خود    

 راديـويي را    ةما ايـن برنامـ    . كنيم مي را به شما تقديم       عدالت طريقاينكه برنامه   بسيار خوشحاليم از    . كنيم آغاز مي 
گويـد   ايم چرا كه در اين برنامه قصد داريم كالم انبيا را بررسي كنيم، كالمـي كـه بـه مـا مـي                        عدالت ناميده  طريق

  . محسوب شوندتوانند در حضور خدا عادل  ار ميمردم گناهكچگونه 
آيـا راه عـدالتي را كـه از خـدا سرچـشمه      گنـاه را؟  ايد ـ راه عدالت يا راه   ب كردهشما كدام راه را انتخا

» .زيرا ايشان سير خواهنـد شـد   ،عدالتو تشنگان خوشابحال گرسنگان «گويد،  شناسيد؟ كالم خدا مي    گيرد مي  مي
  )6:5متي (

هـاي    نوشـته بـا خـود را    نيازي نداريم كـه     . شناسيم ما راه عدالت را مي    «،  گويند با خود مي   ها بعضيشايد  
اگر شما نيز چنين ديدگاهي داريد، به       » !دانيم براي ما كافي است     همين چيزهايي كه مي   . كنيممشغول  انبياي قديم   

نمايد، اما عاقبت آن،     راهي است كه به نظر آدمي مستقيم مي       «: او گفت   . آنچه سليمان نبي گفته است گوش دهيد      
  )12:14امثال سليمان (» .طرق موت است

در كالم خدا، كتاب زبور حضرت داود، پدر سليمان، در مورد نياز ما به راه عـدالتي كـه خـدا بنـا كـرده                         
همه گمـراه   . كسي فهيم نيست، كسي طالب خدا نيست      . كسي عادل نيست يكي هم ني     «: است چنين نوشته است   

بنا به همين دليل داود     ) 12،  10:3؛ روم   3،  1:14مزمور  (» .اند؛ نيكوكاري نيست يكي هم ني      و جميعاً باطل گرديده   
؛ اي خداوند طريقهاي خود را به من بياموز و راههاي خويش را به من تعلـيم ده                 «در كتاب مزامير چنين دعا كرد،     
   .)2:25،5مزمور (» مرا به راستي خود سالك گردان
شايد . يم شناخت  ما را به راه راست هدايت نكند، هيچگاه طريق عدالت را نخواه            ،اگر خداوند، خداي ما   

 امـا    . گم شـويم   صحراهمچون كودكي در شهري بزرگ و يا همچون همچون گوسفندي در            دوست داشته باشيم    
خواهد جميع مردم نجات يابنـد و   بلكه مي... خواهد كه كسي هالك گردد       خداوند نمي «،  گويد كالم خدا به ما مي    

تر از اين نيست كه با اطمينان كامـل   ن من هيچ چيز مهمدوستا) 4:2 تيمو 1؛ 9:3پطر 2(» .به معرفت راستي گرايند   
 .شود ميختم به خدا كنيم،  كه طي ميرا  يبدانيم طريق

. بر طبق ترتيب زمـاني بررسـي خـواهيم كـرد          را  كالم خدا   هاي طريق عدالت،     مجموعه از برنامه  اين  در  
 خـدا يـك آغـاز و يـك پايـان      مكال .كنيم  ميدنبالاز ابتدا تا به انتها يكي پس از ديگري داستانهاي انبياي خدا را     

شوند بررسي كنيم، از همـان جاييكـه خـدا            داستانهايي را كه در كالم خدا يافت مي        در نظر داريم    بنابراين   . دارد
  .كند، يعني از ابتدا خود آغاز مي



كـالم   بيـا خواهيم ديد كه گرچه بسياري از ان      . ما درباره خدا و انبيا موضوعات مهمي را خواهيم آموخت         
كالم انبيا شامل داستانهاي بـسياري اسـت،         .خدا: بخشيد تنها يك نويسنده انبيا را الهام مي      اما  اند،   مقدس را نوشته  

محـسوب  در حـضور خـدا عـادل      خبرهاي خوش درباره اينكـه چگونـه مـردم          : مهم دارد تنها يك پيغام    اما  
   .شوند مي

حكيمـان  . گـوش دهيـد  طريـق عـدالت   جه بسيار به برنامه استدعا داريم با وفاداري و تو    بنابراين از شما    
و يـا    »رهرو آن است كـه آهـسته و پيوسـته رود            رهرو آن نيست گهي تند و گهي خسته رود«: گويند مي

 خـدا  )6:11عبرانيان  (».دهد جويندگان خود را جزا مي«گويد  خدا نيز در كالمش به ما مي ».جوينده يابنده است  «
چون مرا به تمامي دل خود جستجو نماييد، مرا خواهيد          «: در پي او هستند وعده داده است      به كساني كه خالصانه     

  )13:29ارميا (» !يافت

؟ يا اينكه شيطان    كيستدانيد خدا    آيا مي . بيشتر صحبت خواهيم كرد   در اين برنامه درباره خدا و كالم او         
گناه چگونه به دنياي زيبايي كه خدا خلق كـرد راه           دانيد چرا خدا انسان را خلق كرد؟ و اينكه           از كجا آمد؟ آيا مي    

دانيـد   آيـا واقعـاً مـي     ايـد؟    انگيز نبي خدا، نوح و طوفان عالمگير را مطالعه كرده          يافت؟ آيا تا كنون داستان حيرت     
ي توانيـد پيغـام انبيـا را بـرا         دانيد كه چرا ابراهيم دوست خدا ناميده شد؟ آيا مـي           اند؟ آيا مي   انبياي خدا چه نوشته   

  دوستان و يا فرزندانتان به روشني شرح دهيد؟ 
؟ »شـود  انسان نزد خدا چگونه عادل شـمرده مـي        «هزاران سال پيش، ايوب نبي اين سؤال را مطرح كرد،           

 خـدا   در حـضور  توانيـد    دانيد چگونـه مـي     دانيد پاسخ خدا به اين سؤال ايوب چه بود؟ آيا مي            آيا مي  )2:9ايوب  (
كنـيم    پاسخ خدا به اين سؤال و يا سؤاالت بسيار ديگر را بدانيد، از شما دعـوت مـي  خواهيد عادل شويد؟ اگر مي   

كالم : و عالوه بر اين   . حقيقتاً كالم خدا، عميق، عجيب، زنده و قدرتمند است        . عدالت گوش دهيد  طريق  به برنامه   
از ايـن رو  . سـت دهـد كـه انـسان چگونـه ا     كـالم خـدا بـه مـا نـشان مـي         . كند خدا هيچ چيز را از ما مخفي نمي       

هيچ خلقت از نظر او مخفي نيست بلكه همه چيز در چشمان او كه كار ما بـا وي اسـت،                     «گويد،   مقدس مي  كتاب
  )13:4عبرانيان (» .باشد برهنه و منكشف مي
! خدا سخن گفته است   «:  و آن اين است    .درك كنيم ، حقيقت مهمي است كه بايد آن را          آينده در روزهاي 

! خواهد با شما نيـز سـخن بگويـد         سخن گفته است و او مي     ) بشر(خدا با انسان    ! ته است خداي متعال، سخن گف   
خواهيـد   خوانيـد؟ آيـا نمـي       سرزمينهاي دوردست دريافت كنيد، آيا آن را نمـي         ازاي از سوي يك پادشاه       اگر نامه 

گويـد بايـد     مـي هنگامي كه خداي متعال با مـا سـخن  چقدر بيشتر بدانيد كه چه چيزي برايتان نوشته است؟ پس  
  !توجه كنيم

خدا كه در زمـان سـلف بـه اقـسام            «گويد، مقدس به ما مي    خدا چگونه با انسان سخن گفته است؟ كتاب       
هايي كـه    بله، يكي از عمده راه    ) 1:1عبرانيان  (» ...هاي مختلف بوساطت انبيا به پدران ما تكلم نمود         متعدد و طريق  

در گذشته، خدا انسانهايي را تعيين نمود تا كالم او را اعالن كنند          . ه است خدا با انسانها سخن گفته است، انبيا بود       
و اين را نخست بدانيد كه هـيچ نبـوتِ كتـاب از تفـسير     «گويد،  كالم خدا مي. بنويسند) طومار(و آن را در كتاب  



جـذوب شـده، از   م) خـدا (القدس  زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلكه مردمان به روح  . نبي نيست 
  )21-20:1 پطرس 1(» .جانب خدا سخن گفتند

ايـن  او امـا  . ر را به فرشتگانش محول كندمتوانست خود كتاب مقدس را بنويسد و يا اينكه اين ا   خدا مي 
انبيـاي خـدا    . نـاميم  ما اين انسانها را انبيا مي     . خدا انسانهاي عادي را انتخاب كرد تا براي او بنويسند         . كار را نكرد  

داد، و آنهـا آن را بـراي خـدا     وشتند در ذهن ايشان قـرار مـي  ن خدا آنچه را كه بايد مي    . ش يك منشي را داشتند    نق
سخنان مـستقيم   شامل  كتاب خدا نه تنها     .  هر يك از انبيا به زبان خود بنويسند        اجازه داد بااينحال خدا   . نوشتند مي

خـدا در طـول   .  و شـما را نيـز در خـود دارد          ن همچـون مـ    افـرادي  بلكه افكار و دعاهـا و مـشكالت          استخدا  
تـوانيم    و ما چگونه مـي     او كيست خواهد به ما نشان دهد       داستانهايي كه نمايانگر رفتار خدا با قوم خود است، مي         

  . به او نزديك شويم
هر و   او را بنويسند؟ او آنها را الهام بخشيد تا مردم هر دوره              چرا خدا انبيا را الهام بخشيد تا كالم مقدسِ        

خواهد توسـط آنچـه كـه آنهـا          خدا با تمام انبيا سخن گفت زيرا او مي        . خواهد نها چه مي  آ بدانند كه خدا از      نسل
تمام آن چيزهايي كه خدا توسط انبيا گفته است براي ما مفيد هستند و امـروز                ! اند با شما و من حرف بزند       نوشته

  . نبيا را بدانيمخواهد هر يك از ما پيغام ا خدا مي. هم كاربرد دارند
سخنان آنها براي من مهم     . اند نيازي ندارم بدانم انبيا چه نوشته     ! ها ها «شايد بعضي با خود چنين بگويند،       

نبـي  . اي آمد و مأموريت خود را انجـام داد و رفـت            نبي. اي بايد مأموريت خود را به انجام برساند        هر نبي . تنيس
 ايـن روزگـار نيـازي       انمـا مردمـ   . و همچنين ديگر انبيا   ....  داد و رفت     ديگر آمد و او نيز مأموريت خود را انجام        

بـه  ! كنيد؟ افكار خدا با چنـين افكـاري سـازگار نيـست     آيا شما نيز چنين فكر مي» !اند نداريم بدانيم انبيا چه گفته    
  آنچه خداوند خدا گفته است گوش دهيد، 

) كتـاب مقـدس   (اي از تورات     نشود، همزه يا نقطه   گويم، تا آسمان و زمين زايل        زيرا هر آيينه به شما مي     
پس هر كه يكي از اين احكام كوچكترين را بشكند و به مـردم چنـين                . هرگز زايل نخواهد شد تا همه واقع شود       

تمامي كتـب از الهـام خداسـت و بجهـت           «) 18:5،19متي  (» !تعليم دهد، در ملكوت آسمان كمترين شمرده شود       
  )16:3 تيموتاؤس 2(» !ربيت در عدالت مفيد استتعليم و تنبيه و اصالح و ت

مـردم هـر عـصر و       اند بسيار ارزشمند است، زيرا آنهـا كـالم را نوشـتند تـا                حقيقتاً آنچه تمام انبيا نوشته    
خواهد  اند؟ خدا از ما مي     انبياي خدا چه نوشته   دانيد   آيا مي . بنياد نهاده است بدانند    كه خدا     را روزگاري راه نجاتي  

تر داريم كـه     كالم انبيا را محكم   «گويد،   مقدس مي  كتاب! م و از آن اطاعت كني     ما بدانيم، به آن ايمان آوري     كالم او ر  
  )19:1 پطرس 2(» !كنيد اگر در آن اهتمام كنيد، مثل چراغي درخشنده در مكان تاريك نيكو مي

!  آن اعتمـاد كنـد     توانـد بـر    كـسي نمـي   «گوينـد،    جنگنـد، آنهـا مـي      البته گاهي هم برخي با كالم خدا مي       
نگد در واقـع    ج پس با اين اوصاف كسي كه با كالم حقيقت مي         » !تغيير كرده است  . مقدس پر از اشتباه است     كتاب

كـالم خـدا صـخره اسـت و مـا           » ! بجنگـد  سنگمرغ نبايد با     تخم«: گويد المثلي مي   ضرب . جنگد با خود خدا مي   
! تواند انسان را دگرگون كنـد       دهد، بلكه كالم حقيقي خدا مي      كالم حقيقي خدا را تغيير    تواند   انسان نمي ! مرغ تخم



اين همان چيزيست كه خداونـد در انجيـل         .  ابدي خود را حفظ كند     كالمكه بتواند   عظيم و قادر است     آنقدر  خدا  
  )35:24متي (» !آسمان و زمين زايل خواهد شد، ليكن سخنان من هرگز زايل نخواهد شد«: گفته است

ببينيـد  . سـازد  كالم خدا ماهيت دل آنها را بر آنها نمايان ميجنگند كه   با كالم خدا مي   لبهاين دلي بسياري  
تر است از هر شمشير دودم و فرو رونده تـا            كالم خدا زنده و مقتدر و برنده      «: گويد خدا درباره كالم خود چه مي     

  )12:4رانيان عب(» .جدا كند نفس و روح و مفاصل و مغز را؛ و مميز افكار و نيتهاي قلب است
ترين مجموعه آثـار     كتب مقدس قديمي  . گويد بله كالم خدا زنده و مقتدر است؛ و با دل انسان سخن مي            

تـر از كـالم خـدا        هـيچ چيـز مهـم     . براي تمام اشخاص هستند   د، با اينحال اين كتب      نآي ادبي در جهان به شمارمي    
اي اسـت و     م كه برنج و مـاهي غـذاي خوشـمزه         داني همه ما مي  .  كالم خدا همچون برنج و ماهي است       اما. نيست

من بايـد آن را     . اي براي ما نخواهد داشت     اما تا هنگامي كه آن را نخوريم هيچ فايده        . همچنين براي بدن ما مقوي    
انسان نه محـض    «گويد    بنا به همين دليل است كه خدا مي        .به همين شكل هم بايد از كالم خدا بهره ببرم         . بخورم

گرسـنگان و تـشنگان     «تنهـا    )4:4متـي   (» .شـود  اي كه از دهان خدا صادر مي       ، بلكه به هر كلمه    كند نان زيست مي  
اين .  خوشمزه يغذاي. براي كالم خدا اشتياق داريد؟ كالم خدا غذا است        آيا  ) 6:5متي  . (سير خواهند شد  » عدالت

   .  شما استروحغذا براي تغذيه بدن شما نيست، بلكه براي تغذيه دل و 
برنامه طريق عدالت را    : شود د براي كالم او حرمت قايل مي      ترس گويم كسي كه از خدا مي      ا مي پس به شم  

 افزايش داده و    توانيد دانش خود را درباره آنچه خدا توسط انبيا به قوم گفته است             به اين شكل مي   . پيگيري نماييد 
خواهـد بـا    خن گفته اسـت و مـي   خدا س . توانيد در مقابل خداي قدوس عادل شمرده شويد         كه چگونه مي   بفهميد

  . شما سخن بگويد
هاي خود بر هيچ     ما در برنامه  . اي ديگر را نيز شرح دهيم      شما را ترك كنيم، الزم است نكته      پيش از اينكه    

هـا را    كساني كه اين برنامه   . شود هاي انبياي خدا يافت مي     تكيه نخواهيم كرد جز آنچه در نوشته       ديگر   چيز يا كسِ  
. دانند مقدس آشكار كرده است چيزي درباره حقايق االهي نمي         كنند جداي از آنچه خدا در كتاب        مي آماده و توليد  

توانـد يافـت، مگـر آنكـه از          كس چيزي نمـي    هيچ«يحيي نبي، پسر زكريا، به درستي در انجيل اعالن كرده است،            
ما تنها بر كـالم خـدا       . توكل كنيم ما جسارت آن را نداريم كه بر دانش خود          ) 27:3يوحنا  (» .آسمان بدو داده شود   

   . آشنا كنيمآنچه كه خدا توسط انبيا در كالمش اعالن كرده است شما را با آرزوي ما اين است كه . ايم تكيه كرده
د كه گرسنه و تشنه كـالم خـدا         يدانيد خدا در كتب انبيا چه گفته است؟ آيا شما نيز از كساني هست              آيا مي 

 و طريق نجات را آشكار كرده       شخودخود،   خدا در كالم مقدس       يابند؟   حقيقي دست  هستند تا بتوانند به عدالت    
خـدا گفتـه    را كه    تا بتوانيد آنچه     دطريق عدالت بگذاري  عرصة  تا همراه با ما قدم به       كنيم   از شما دعوت مي   . است

م ما نوشته شد تا بـه  همه چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعلي «: گويد كالم خدا به ما مي    . است درك نماييد  
   )4:15روم (» .صبر و تسلي كتاب اميدوار باشيم

خواهد همه ما بـه او گـوش دهـيم و            خدا سخن گفته است و او مي      : توانيم با اطمينان بگوييم    همه ما مي  
  !زندگي كنيم



ياييـد  گوش خود را فرا داشته، نزد مـن ب  «:گويد پير و جوان، زن و مرد، فقير و غني، خدا به همه شما مي  
  )3:55اشعيا (» !و تا جان شما زنده گردد

به اميد خدا در برنامـه آينـده درس دوم را تحـت عنـوان،            . سپاسگذاريم داديدما گوش   برنمه  از اينكه به    
صـندوق پـستي، شـهر،      (،  طريق عـدالت  ) صندوق پستي، شهر و غيره    (به شما ارائه خواهيم كرد،      » ؟كيستخدا  «

  ) دادن به درس اين است كه براي مثال به درس دوم نگاهي بيندازيديكي از روشهاي پايان {) غيره
  :خدا به شما بركت دهد، درباره اين دعوت عظيمي كه خدا از ما به عمل آورده است فكر كنيد

  )3:55اشعيا (» !گوش خود را فرا داشته، نزد من بياييد و تا جان شما زنده گردد«
  
  
  


