
 اعت شکل کشّی دًیا کَ کٌذ هی اػالم همذط کتاب

 ّضغ کَ داًشوٌذاى اص ای ػذٍ. تْد صحیح ظاُشا ًظشیَ ایي. اعت هغغح صهیي کَ کشدًذ هی فکش ُوَ لثل لشى پٌح حذّد تا

 ّ تحمیش هْسد داشتٌذ کَ ًظشیَ ایي تشای ّلی اعت کشّی صهیي گفتٌذ ّ دادًذ خشأت خْد تَ تْدًذ  کشدٍ هغالؼَ سا آعواى

 اعت کشدٍ اػالم همذط کتاب ّلی. اعت هغغح صهیي کَ تْدًذ هؼتمذ دّسٍ آى داًشوٌذاى تضسگتشیي صیشا گشفتٌش لشاس آصاس

 تش کَ اّعت ایذ؟ ًفِویذٍ صهیي تٌیاد اص ّ اعت ًشذٍ دادٍ خثش شوا تَ اتتذا اص ّ ایذ ًشٌیذٍ ّ ًذاًغتَ آیا: »اعت کشّی دًیا کَ

 خِت تَ خیوَ هثل سا آًِا ّ گغتشاًذ هی پشدٍ هثل سا ُا آعواى کَ اّعت تاشٌذ هی هلخ هثل عاکٌاًش ّ اعت ًشغتَ صهیي کشٍ

 کشّی دًیا کَ داشت اػالم ًثی اشؼیا لثل عال 2600 حذّد دس عشیك تذیي(. 22- 21: 40 اشؼیا )«کٌذ هی پِي عکًْت

 سّی تش دًیا کَ داسد ّخْد ػظیوی ُای عتْى صهیي صیش دس کَ داشتٌذ ػمیذٍ اعت هغغح دًیا کشدًذ هی ادػا کَ کغاًی. اعت

 هؼلك فضا دس دًیا کَ گْیذ هی اّ. ًذاسد ّخْد ُایی عتْى چٌیي کَ داًغت هی ایْب کتاب ًْیغٌذٍ ّلی اعت گشفتَ لشاس آًِا

 .)7: 26 ایْب )«عاصد هی آّیضاى ًیغتی تش سا صهیي ّ کٌذ هی پِي خْ تش سا شوال: »اعت

 

 داسد ّضؼی حشکت صهیي کَ کٌذ هی اػالم همذط کتاب

 عخي خْد تشگشت دستاسٍ ػیغی ّلتی. گشدد هی خْد هحْس دّس تَ صهیت کشٍ کَ داسد تْخَ حمیمت ایي تَ همذط کتاب

 پغش شْد، هی دسخشاى آعواى صیش دیگش خاًة تا شذٍ الهغ آعواى صیش خاًة یک اص کَ تشق چْى »چْى کَ فشهْد گفت هی

 الصم صدى تشق تشای کَ صهاًی هؼادل کْتاٍ هذتی دس کَ فشهْد اّ(. 24: 17 لْلا )«تْد خْاُذ چٌیي ُن خْد یْم دس اًغاى

 دس کَ کغاًی تشای(. 34 آیَ )تْد خْاُذ شة دیگش خای دس ّلی( 33- 30: 17 لْلا )تْد خْاُذ سّص خا یک دس اعت

 عشف ّ تاشذ تاسیک صهیي کشٍ عشف یک کَ داشت اهکاى چغْس. تْد هحال ًکتَ ایي کشدى تاّس کشدًذ هی صًذگی گزشتَ

 .سّشي دیگش

 

 اعت شواس تی عتاسگاى تؼذاد کَ تْد هتْخَ همذط کتاب

 هتْخَ لثل عال پٌداٍ حذّد دس. داسد ّخْد عتاسٍ ُضاس چٌذ فمظ آعواى دس کَ کشدًذ هی تصْس هشدم تلغکْپ اختشاع اص لثل

 عتاسگاى تؼذاد شوشدى کَ اًذ شذٍ هتْخَ اخیش عال پٌح ّ تیغت دس ّلی. سعذ هی هیلیْى صذُا تَ عتاسگاى تؼذاد کَ شذًذ

 تَ اکٌْى: »فشهْد ّ گفت عخي اتشاُین تا خذا عال 4000 ّلی. داسد ّخْد عتاسٍ تشیلیْى ُا تیلیْى. ًیغت پزیش اهکاى ػوال

: 15 پیذایش )«شذ خْاُذ چٌیي تْ رسیت گفت ّی تَ پظ شوشد تْاًی سا آًِا ُشگام تشواس سا عتاسگاى ّ تٌگش آعواى عْی

 تٌذٍ رسیت چٌاى ُن کشد ًتْاى لیاط سا دسیا سیگ ّ شوشد ًتْاى سا آعواى لشکش کَ چٌاى: »فشهایذ هی چٌیي ًیض اسهیا(. 5

 اص همذط کتاب ّلی. تْدًذ خثش تی حمیمت ایي اص لذین صهاى ػلوای(. 22: 33 اسهیا )«گشداًیذ خْاُن صیاد ... سا داّّد خْد

 .تْد آى هؤلف خذا صیشا چغْس؟. داشت اعالع خثش ایي

 

 کٌذ هی اشاسٍ دیگش خای تَ خایی اص صذا سعاًذى تشای( سادیْ )الکتشیغیتَ یا تشق تَ همذط کتاب

 تَ الکتشیغیتَ ّعیلَ تَ صدى تشق(. 35: 38 ایْب )«حاضشین؟ ایٌک تگْیٌذ تْ تَ ّ شًْذ سّاًَ تا فشعتی هی ُا تشق آیا»

 خایی اص سا ُا حشف تا کٌذ کٌتشل سا سادیْ اهْاج تْاًذ هی آیا پشعذ هی ایْب اص خذا تاال آیَ دس دیگش ػثاست تَ. آیذ هی ّخْد

. داًغت هی سا الکتشیغیتَ ػدیة خصْصیت ایي خذا اها داًغت ًوی سا چیض ُیچ سادیْ دستاسٍ ایْب. تثشًذ دیگش خای تَ

 .یاتذ هی اًتمال خِاى ًماط دّستشیي تَ سادیْ اهْاج ّعیلَ تَ اًغاى صذای اهشّصٍ

 



 آتش صهیي هشکض دس کَ داًغت هی همذط کتاب

 اعالػات صهیي پْعتَ دستاسٍ اهشّصی داًش(. 5: 28 ایْب )«شْد هی عشًگْى آتش هثل( صهیي ُای ژسف یؼٌی )ُا ژسف»

 30 حذّد دس کَ صهیي پْعتَ. سّد هی تاال دسخَ یک ػوك هتش 30 ُش دس صهیي حشاست هتْعظ عْس تَ. داسد دلیمی تمشیثا

 ایي تَ اخیش ُای عال دس فمظ ػلن. تاشذ هی هزاب گذاختَ آُي هاًٌذ داخل دس ّلی اعت خاهذ داسد ضخاهت کیلْهتش 70 تا

 .داسد ّخْد دائوی آتش صهیي داخل دس کَ داًغت هی ایْب کتاب ًْیغٌذٍ ّلی. اعت تشدٍ پی حمیمت

 

 اعت کشدٍ گْیی پیش سا تلْیضیْى اختشاع همذط کتاب

 دّ تا دخال یا هغیح ضذ ایي. تْد خْاُذ هغیح ضذ تش کَ کشد خْاُذ ظِْس فشهاًشّایی آخش ایام دس کَ گْیذ هی همذط کتاب

 عشهغت کَ دخال عپظ.تشعاًذ لتل تَ اّسشلین شِش دس سا آًِا کَ شذ خْاُذ هْفك تاالخشٍ ّ کشد خْاُذ خٌگ الِی پیاهثش

 ّ ُا صتاى ّ لثایل ّ الْام اص گشُّی ّ. »گزاشت خْاُذ تالی خیاتاى دس ًین ّ سّص عَ هذت سا آًاى خغذُای تاشذ هی غشّس

: 11 هکاشفَ )«عپاسًذ لثش تَ سا ایشاى ُای تذى کَ دٌُذ ًوی اخاصت ّ کٌٌذ هی ًظاسٍ ًین ّ سّص عَ سا ایشاى ُای تذى ُا اهت

 صذُا تلْیضیْى ّعیلَ تَ حاال ّلی تْد هوکي غیش کاس ایي لثل عال چٌذیي تا داشت؟ خْاُذ اهکاى چغْس اهش ایي(. 9

 یک تْاًٌذ هی خِاى توام هشدم تلْیضیًْی ُای هاُْاسٍ اص اعتفادٍ تا. تثیٌٌذ صهاى یک دس سا ّالؼَ یک تْاًٌذ هی ًفش هیلیْى

 .کٌٌذ هشاُذٍ یکذیگش تا صهاى ُن سا ّالؼَ

 

 اعت کشدٍ گْیی پیش سا اتْهثیل اختشاع همذط کتاب

 ُن تَ عُْا چِاس دس. ساًٌذ هی تٌذی تَ ُا کْچَ دس سا ُا ػشاتَ... اعت الهغ فْالد اص اّ تِیَ سّص دس ُا ػشاتَ ّ»

 ُای گْیی پیش تشیي تشخغتَ اص یکی ایي(. 4 ّ 3: 2 ًاحْم )«دًّذ هی تشق هاًٌذ ّ ُاعت هشؼل هثل آًِا ًوایش. خْسًذ تشهی

 ایي. داشت تفاُوی عْء تْاى ًوی آى دسهْسد کَ اعت دلیك لذسی تَ اتْهثیل اختشاع گْیی پیش خضئیات. اعت همذط کتاب

. اهشّصی ُای اتْهثیل پشًْس ُای چشاؽ تَ اعت ای اشاسٍ کَ تْد هشؼل هاًٌذ دیذ خْد سّیای دس ًاحْم کَ ػدیة خْدسُّای

 تشافیک تَ اعت ای اشاسٍ آیَ دّ ایي خالصَ عْس تَ ّ شْد هی اًدام ها ُای اتْهثیل تْعظ کَ اعت کاسی ُواى تٌذ ساًذى

 ُا تشق هاًٌذ »خْدسُّا ایي کَ کشد هشاُذٍ خْد سؤیای دس ًاحْم. خِاى تضسگ شِشُای دس اهشّصی خغشًاک ّ شلْؽ

 صذّ اص تیش تْاًٌذ هی کَ اًذ شذٍ عاختَ عْسی اهشّصی ُای اتْهثیل. «خْسًذ تشهی ُن تَ عُْا چِاس دس »ّ «دًّذ هی

 سؤیا دس کَ عشػتی ایي تْد آشٌا شتشاى حشکت عشػت تا کَ ًاحْم تشای ّ تاشٌذ داشتَ عشػت عاػت سد کیلْهتش پٌداٍ

 .کشد خلٍْ تشق هاًٌذ ًوْد اشاسٍ


