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کوتاهی  ديوار  ايتاليا)  ( شمال  تيرول جنوبی  در  کليسايی  در 
دارد  قرار  آن  روی  بر  انسان  جمجمه  چهار  که  دارد  وجود 
چنين می خوانيم:  آويزان شده  آنها  که روی  تابلويی  و روی 
"احمق کدام است ؟ حکيم کدام است؟ گدا کدام؟ پادشاه کدام؟" 
در حقيقت قدرت و جالل پادشاه ديگر قابل مشاهده نمی باشد 
و با آنکه جمجمه شخص فقيردرکنار آن قرار دارد ولی هيچ 
شواهدی بر فقر آن شخص وجود ندارد، حتی لباسهای مندرس 
و غرغر شکم آن شخص گرسنه را نميتوان دريافت. شايد به 
اين فکر بيفتيم که تابلوی ديگری فراهم کنيم که بر روی آن 
ادامه  در  يکسان هستند!"  همه  مرگ  "در  باشد  شده  نوشته 

می خواهيم تحقيق کنيم که تا چه حد اين مطلب صحت دارد.

خريداران  توجه  که  است  براين  سعی  تبليغات  صنعت  در 
که  معناست  اين  به  اين  کنند؛  جلب  خاصی  قسمتهای  بر  را 
گيرد.  می  قرار  بررسی  مورد  اجتماع  از  قشرخاصی  توجه 
اما مرگ برای گروه خاصی نمی باشد و کسی نمی تواند از 
اين مورد  در  نيز  زيادی  افراد  دليل  به همين  بگريزد.  مرگ 
تفکر کرده اند: فيلسوفان، شعرا، سياستمداران، ورزشکاران، 
نوبل.  جوايز  برندگان  همينطور  و  بيسوادان  هنرپيشگان، 
آنها  آن کردند،  قديم عميقا خود را مشغول بررسی  مصريان 
ساختند  ماندنی  بياد  و  تاريخی  های  مقبره  مردگانشان  برای 
آلمانی  معروف  شاعر  جيزه.  در  مصر  اهرام  مثال  بطور 
امانوئل گيبل تمام تالشهای بشری را در يک عبارت خالصه 
ميکند: " زندگی يک معمای ابديست؛ مرگ يک معمای ابدی 
اين مورد وجود  ميماند." از ميان جوابهای گوناگونی که در 

دارد نظری می اندازيم به نظريه تکامل در رابطه با مرک:

مرگ و مير از ديدگاه نظريه تکامل يا فرگشت
و  زندگی  آن  بدون  و  دارد  فرگشت  در  عميقی  ريشه  مرگ 
حيات بر روی زمين وجود نخواهد داشت و در تعاليم فرگشت 

چهار تعريف اساسی در مورد مرگ بچشم ميخورد:

سفر بدون بازگشت



1. مرگ – يک شرط الزم در فرگشت است: کارل فريدريش 
فون ويتزاکر می گويد: "اگر مرگ وجود نداشته باشد، تکامل 
صورت نمی گيرد و امکان بوجود آمدن زندگی ديگر نخواهد 

بود، پس مرگ شرط الزم االجرا برای تکامل است."

پرفسور  آلمانی  شناس  زيست  تکامل:  کشف   – مرگ   .2
پس  نداشت  وجود  مرگ  اگر  کند:"  می  سوال  تانر  ويلدمار 
فرايند  ميگويد:"  او خود در جواب  وارد جهان شد."  چگونه 
پيری و طول عمر در طول حيات بشر تکامل يافته، و وجود 
مرگ در دنيا باعث شده که ما بسرعت بسوی تکامل بشتابيم." 
از نظر او مرگ شانس برنامه ريزی شده ايست تا شرايط جديد 

را در دنيای تکامل امتحان کند.

تکامل  نظر  نقطه  از  هنگاميکه  حيات:  خالق   – مرگ   .3
نظريه  ميان  تفاوت  شود،  می  شناخته  حيات  خالق  مرگ 
و-   - رينهارد  شود.  می  نمايان  مقدس  کتاب  آموزه  و  تکامل 
اين رابطه چنين  در  دانشمند زيست شناس مولوکولی  کاپالن 
برای  بخصوص  جانداران،  برای  مرگ  اگرچه  مينويسد:" 
انسان بسيار دردناک ميباشد اما اين قيمتی است که بايد برای 

تکامل انواع جانداران پرداخت شود.

فرگشت  تعليمات  طبق  بر  زندگی:  مطلق  پايان   – مرگ   .4
زندگی فقط  درجسم و درچهارچوب فيزيک و شيمی محدود 

می شود (مانفرد ايگن).

مشاهده می کنيم که نظريه تکامل نمی تواند توضيح رضايت 
بخشی در مورد اينکه چه حکمتی در مرگ نهفته می باشد  را  
ارائه دهد و بر اساس اين تعاليم واقعيت بر پديده های جسمانی 
باقی  از مرگ  پس  زندگی  برای  جايی  و  دارد  قرار  ماده   و 
انگاشته ميشود و مرگ  انسان يک ماشين گوشتی  ماند.  نمی 
پايان مطلق زندگی وی ميباشد. در مکانيزم فرگشت مرگ در 
خدمت ادامه حيات بعدی ميباشد. در اينصورت ارزش زندگی 

يک انسان تنها در سهم او در تکامل نمايان ميباشد.

چه کسی جواب صحيح را به ما بدهد؟
چه کسی ميتواند قاطعانه جواب سوالهايمان را در مورد مرگ 
و اتفاقات پس از مرگ را به ما بدهد؟ او ميبايست کارشناس 



در اين زمينه باشد و مشخصات زير را نيز دارا باشد:

او ميباست خود طعم مرگ را چشيده باشد.  (1
او ميبايست از مرگ به زندگی بازگشته باشد.  (2

او ميبايست اقتدار بر مرگ داشته باشد.  (3
او ميبايست قابل اعتماد باشد.  (4

مشخصات  اين  با  شخصيتی  چنين  جستجوی  در 
تاريخ  در طول  تنها به يک شخصيت  واال 

بشريت برميخوريم و آن شخص عيسی 
مسيح ميباشد:

شهر  های  دروازه  بيرون  او   (1
کشيده  صليب  به  اورشليم 
حصول  برای  دشمنانش  شد، 
ای  نيزه  او  از مرگ  اطمينان 

کردند،  فرو  او  پهلوی  به  را 
جاری  آن  از  خون  که  بطوری 

مطمئن  تا   (19:34 (يوحنا  شود 
شوند که او مرده است.

او خود پيشگويی کرده بود که در روز سوم از مرگ   (2
برخواهد خواست و اين نيز اتفاق افتاد، زنان در صبح 
به  فرشتگان  بودند،  او  شاهدين  اولين  پاک  عيد  روز 
(لوقا  است  برخواسته  او  نيست،  اينجا  او  گفتند:"  آنها 

 .(24:6

در عهد جديد ميخوانيم که با اقتداری که مسيح بر مرگ   (3
در  ايلعازر  شدند:  برخيزانيده  مرگ  از  نفر  سه  داشت 
بيت عنيا (يوحنا 45 – 41: 11)، جوانی در نايين (لوقا 
 :35  –  43 (مرقس  يايروس  دختر  و   (17  :11  –  17
5). بغير از عيسی مسيح هيچکس ديگری در دنيا چنين 
اقتداری را نداشته که به صراحت به مرگ دستور بدهد.

تنها شخصی که در اين دنيا ادعا کرد که  "من حقيقت   (4
توانايی  او  بود،  مسيح  عيسی   (14:6 يوحنا   ) هستم" 
اثبات ادعايش را در مقابل دشمنانش داشت که نتوانستند 

حتی يک گناه به او نسبت دهند.



حال ما با بدست آوردن اين نشانی به سرچشمه حقيقت دست 
مايل  کسی  چه  ضروريست.  ما  بقای  برای  حقيقت  ايم.  يافته 
می  متوجه  کند؟  بنا  اشتباه  برروی  را  خويش  زندگی  است 
را  آن  صالحيت  که  دارد  وجود  شخص  يک  فقط  که  شويم 
در  بدهد.  مرگ  مورد  در  روشنی  اطالعات  ما  به  که  دارد 
(لوقا 31 – 19: 16)  عيسی با مثالی از دو شخص که تازه 
با  و  خداشناس  يکی  کند.  می  بيان  بودند  کرده  فوت 
بوسيله  ايلعازر که  ايمان.  بی  ايمان و ديگری 
و  شد  برده  ابراهيم  آغوش  به  فرشتگان 
و  ميبرد  بسر  مناسبی  وضعيت  در 
مسيح آن محل را بهشت ناميد (لوقا 
که  ثروتمند  شخص  و   ،(23:43
جهنم  به  مرگ  از  پس  بالفاصله 
وضعيت  شخص  اين  شد،  برده 
کرد: توصيف  چنين  را  خود 
" در ميان شعله های آتش عذاب می 
کشم" (لوقا 16:24). مرگ بهيچوجه 
ميتوان  آنرا  بلکه  باشد،  نمی  معادله  يک 
چنين توصيف نمود: تفاوتهايی که در اين دنيا 
وجود دارند، در دنيای پس از مرگ بطور گسترده و 
وصف ناپذيری از يکديگر جدا خواهند بود. پاسخ  اين سوال 

که علت چيست را بطور مشروح ميخوانيم.

سه نوع مرگ
کتاب مقدس بوضوح شهادت ميدهد که اين دنيا و حياتی که 
در آن وجود دارد مستقيما از طريق خداوند يگانه آفريده شده 
است و اين خلقت کامل و بدون نقص بوده و از نظر خداوند 
"همه چيز بسيار خوب و عالی است". طبيعت خداوند محبت 
از طريق معمار اعظم  او همه چيز را  و رحمت است، و 
(امثال 8:30) ، عيسی مسيح خلق کرده است (يوحنا 1:10 
و  و رحمت  لطف  خلقت  در  1:16). همچنين  کولسيان    –
عشق و وفاداری او بچشم می خورد و اين امريست کامال 
تکامل  نظريه  در  که  ظلم  و  اشک  رنج،  دردو  با  متفاوت 
فرگشت  عامل  را  خداوند  برخی  است.  شده  داده  توضيح 
ميدانند و به عبارتی طريق خلقت را با نظريه تکامل به او 



به  و  خداونديست  ذات  برخالف  نظريه  اين  ميدهند،  نسبت 
همين علت اين نظريه که خداوند سيستم فرگشت را از ابتدا 

ابداع نموده (تکامل تکنيکی) نيز قابل قبول نميباشد. 

با  اين  و  نميباشد  تکامل  مرگ  آورنده  بوجود  عامل  اگر 
مرگ  دارد، پس علت مرگ چيست؟  مقايرت  خداوند  ذات 
عموميت دارد و همه ميميرند: از بچه های کوچک تا افراد 
مسن، افراد درستکار و دزدان و سارقان، ايمانداران و بی 
ايمانان. همه بطور يکسان، و چون اين يک مسئله عمومی 

است پس بايد يک علت عمومی نيز داشته باشد.

کند.  می  توصيف  بشر  گناه  نتيجه  را  مرگ  مقدس  کتاب 
گرچه خداوند به انسان در مورد  نتايج گناه هشدار می دهد 
سوء  خداوند  فيض  و  آزادی  اين  از  بشر  (پيدايش2:17)، 
استفاده نمود و سقوط کرد و از آن پس قانون گناه حکمفرما 
شد. "مزد گناه مرگ است" (روميان6:23). در اينجا انسان 
به  نمودار  در  پهن مشکی  با خط  که  ابدی  در مسير مرگ 
نمايش گذاشته شده است حرکت می کند. اين مسير را قطار 
مرگ ميناميم. به علت نافرمانی آدم از دستور خداوند مرگ 
در خلقت راه يافت (اول تيموتائوس2:14 ) و از همان زمان 
گناه  برد:"  می  بسر  وحشتناک  قطار  اين  در  بشريت  تمام 
بوسيلۀ يک انسان بجهان وارد شد و اين گناه مرگ را به 
همراه آورد. در نتيجه، چون همه گناه کردند مرگ همه را 
در بر گرفت" (روميان5:12). قبل از خطای آدم در خلقت، 

مرگ وجود نداشت.

واژه مرگ در کتاب مقدس از بين رفتن حيات نميباشد، بلکه 
تعريف کتاب مقدس از مرگ "جدا شدن از..." ميباشد و از 
آنجايی که سقوط انسان دارای سه ويژگی است (رجوع شود 

به نمودار)، اين جدايی نيز سه ويژگی دارد:

1.  مرگ روحانی: زمانی که انسان سقوط کرد به "مرگ 
روحانی" دچار شد و از مصاحبت و رابطه با خدا محروم 
شد. بشر دچار چنين وضعيتی شده و به خالق جهان ايمان 
و  خودخواهانه  احساسات  بدست  را  زندگيش  او  ندارد، 
وسوسه انگيز خود ميسپارد، او بصورتی زندگی می کند 
که گويی اصال خدايی وجود ندارد، او هيچگونه ارتباطی 
شخصی با عيسی مسيح ندارد و پيام انجيل را رد می کند. 



با اينکه بشر از نظر جسمانی زنده است، از ديدگاه خدا در 
مرگ روحانی بسر می برد.

2. مرگ جسمانی: ادامه تاثير گناه مرگ جسمانی است:
"... تا روزی که  به خاک بازگردی ، خاکی که از آن به 
وجود آمدی . تو از خاک  هستی و دوباره خاک خواهی 
شد" (پيدايش3:19).  بواسطه گناه و سقوط انسان تماميت 

خلقت دچار ناپايداری شد.

3. مرگ ابدی: آخرين ايستگاه قطار مرگ، ايستگاه مرگ 
رفت  نخواهد  بين  از  انسان  موجوديت  آنجا  در  ابديست. 
(لوقا16: 31-19). اين وضعيت جدايی کامل از خدا است. 
همه  برای  آدم  "گناه  زيرا  ميماند  وی  بر  خداوند  خشم 
اين  عيسی  (روميان5:18).  آورد"  همراه  به  محکوميت 
مکان وحشتناک و تباهی را جهنم نام نهاد که در آنجا آتش 
"ابديست"  ) و   45 9: 43 و  ندارد (مرقس  "خاموشی" 
(متی25:41)، در آنجا "گريه و فشار دندان" وجود دارد 
(لوقا 13:28). محلی وحشتناک که در آن "کرم ها هرگز 
نمی ميرند و آتش هرگز خاموشی ندارد" (مرقس 9:48). 
آنجا محل "هالکت جاودانيست" (دوم تسالونيکيان 1:9).

ابدی  نابودی  بسوی  بشر  رفتن  مورد  در  خداوند  نظر 
و  عشق  و  نهايت  بی  رحمت  بر حسب  خداوند  چيست؟  
محبتش پسر خود را بر روی صليب داد و به اين وسيله 
که  عيسی  گفته  اين  نمود.  محيا  فرد  به  منحصر  نجاتی 
قطار  که  است  اين  کننده  مشخص  شد"  تمام  چيز  "همه 
حيات برای انسان فراهم شد و اين امر نمايانگر خواسته 
و دل خداوند است (اول تيموتائوس 2:4) که بشر از جهنم 
ابدی رهايی يابد و يا به عبارتی از قطارمرگ که سريعا 
پياده شود. ما دعوت  ابدی در حرکت است  بسوی مرگ 
ميباشد  بهشت  دروازه  همانا  که  تنگ  در  از  که  ايم  شده 
14). بر طبق شهادت انجيل،  7: 13 و  عبور کنيم (متی 
عيسی تنها در و تنها راه بسوی نجات می باشد و اگر ما 
سوار قطار حيات شويم، صاحب حيات جاودانی خواهيم 

گرديد.

الزمه رهايی از قطار مرک و سوار شدن به قطار حيات 
طلب  و  گناهان  به  اعتراف  و  مسيح  عيسی  بسوی  رفتن 
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مرگ زنجيره ای از زمان آدم تا کنون
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تولد دوم:

خداوند پدر ماست

راهی که خداوند جلوی روی ما گذاشته است
تثنيه 30:19 ، ارميا 21:8 

"پيروزی مرگ از آدم تا کنون. (روميان 5:14)."





مرگ جسمانيمرگ جسمانی

دی
 اب

گی
زند

تولد تازه

بخشش گناهانمان و قبول او بهنوان نجات دهنده می باشد 
تا از ديد خداوند خلقتی تازه گرديم. بر حسب فيض خداوند 
قلب  از صميم  که  برای هر کس  ايست رايگان  اين هديه 
شده  هديه  بما  مجانا  فيض  بر حسب  که  آنچه  بطلبد.  آنرا 
است، برای خداوند هزينه سنگينی بحساب می آيد زيرا که 
او يگانه فرزندش را در راه بشريت قربانی کرد و هرکه 
پيشنهاد خدارا بپذيرد به حيات جاودانی دست خواهد يافت 
زندگی  زمان  طول  در  تنها  فرصت  اين   .(5:24 (يوحنا 

زمينی به انسان داده ميشود.

زندگی ابدی
- بهشت -



راهی بسوی حيات
بجلو  من  با  صحبت  برای  جوانی  سخنرانی  يک  از  بعد 
آمد. از او پرسيدم:"فکر می کنی کجا قرارداری؟" جواب 
بود  متوجه شده  او  قطار هستم!"  ايستگاه  داد:"در  کوتاهی 
که بايد فورا قطار مرگ را ترک کند! او ميخواست بداند که 
چطور ميتواند سوار قطار حيات شود؟  او بمن اجازه داد تا 
راه را به او نشان دهم و هم اکنون با شادی بسوی هدف در 

حرکت می باشد.

در حالی که خداوند از گناه خشمگين می باشد، در عين حال 
خداوندی پر محبت در مقابل گناهکاران است. با سوار شدن 
به قطار حيات بسوی مکان زيبايی حرکت می کنيم چنانچه 
در اول قرنتيان 2:9  آمده : " آنچه را که هرگز چشمی نديده 
خدا  است  نکرده  خطور  انسان  بخاطر  و  نشنيده  گوشی  و 
برای دوستداران خود مهيا نموده است." برای انتخاب راه 
خداوند به انسان  اراده آزاد عطا نموده است: " من آسمان 
و زمين را شاهد می گيرم که امروز زندگی و مرگ، برکت 
و لعنت را در برابر شما قرار داده ام. پس زندگی را انتخاب 
کنيد تا شما و فرزندانتان زنده بمانيد" (تثنيه 30:19). در 
اينجا يکبار ديگر متوجه ميشويم که هدف خدا برای بشريت 
حيات ابدی می باشد. از نموداری که در اين متن کشيده شده 

ميتوانيم به سادگی متوجه اين واقعيت شويم که:

"اگر تو يکبار متولد شوی (تولد طبيعی)
پس دوبار خواهی مرد (اول مرگ جسمانی، و بعد مرگ ابدی)

اما اگر دوبار متولد شوی (تولد طبيعی، تولد تازه از طريق عيسی 
مسيح)، فقط يکبار خواهی مرد (مرگ جسمانی)!"  

ايمان به پسر خدا، آزادی از لعنت محکوميت را به ارمغان 
می آورد و حيات ابدی را تضمين می کند: " يقين بدانيد، 
آورد  ايمان  من  فرستندۀ  به  و  بشنود  مرا  سخنان  که  هر 
از  بلکه  دارد و هرگز محکوم نخواهد شد  حيات جاودانی 

مرگ گذشته و به حيات رسيده است" (يوحنا 5:24). 

با توجه به اهميت اين تصميم گيری متوجه خواهيم شد که 
نظزيه تکامل در مورد مرگ چه تاثيری بر پيروان آن دارد 
و مانند نقابی است که باعث می شود خطر مرگ ابدی ناديده 



گرفته شود و مردم پيشنهاد نجات را از دست بدهند. اما عيسی 
آمد تا ما را از اين پرتگاه جهنم نجات بخشد. کافيست با يک 
و  گفته  ترک  را  قطار مرگ  بازگرديد.  خداوند  به سوی  دعا 
سوار قطار حيات شويد. اين تغييرات اساسی در زندگی شما 

با يک دعای ساده شروع خواهد شد:

بار خود  متوجه وضعيت هالکت  من  "عيسی مسيح خداوند، 
شده ام، نحوه زندگی من با کالم تو مطابقت نمی کند. اکنون من 
می دانم که در قطار اشتباه نشسته ام. من عميقا متوجه شده ام 
و خواهش می کنم که تو مرا کمک کنی و گناهان مرا ببخشی. 
با مطالعه کتاب  ام  دانم که مقصر هستم و تصميم گرفته  می 
مقدس و عمل به آن، زندگی خود را عوض کنم و با کمک تو 
به قطار حيات سوار شوم و برای هميشه نزد تو بمانم. اکنون 
تو را به زندگی خود دعوت می کنم تا خداوند من باشی و بمن 
توان و قدرت دهی که تو را دنبال کنم. 
از صميم قلب از تو سپاسگزارم که مرا 
از گناهانم آزاد کرده ای و من هم اکنون 

اجازه دارم فرزند تو باشم. آمين."

پروفسور دکتر ورنر گيت
Direktor und Professor a.D.   

Dr.-Ing. Werner Gitt
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