دروس آموزشی کریستادلفین بر اساس کتاب مقدس
درس پنجم – خدا و آفرینش

خذا و آفشیًؼ
هطالؼه :پیذایش باب  1و باب 7-1 :2
آفشیًؼ
باب اول کتاب پیذایؼ به ها دس هىسد آفشیًؼ صهیى و آعماو تىعط خذا هی گىیذ .دس ابتذا صهیى خالی ،تاسیک و پىؽیذه اص آب بىد .پظ
اص آو ،دس هىسد هفت سوص پیذایؼ هی خىايین  .يمىداس صیش اتفالات هش سوص سا يمایؼ هی دهذ :

سوص اول
سوص دوم

سوص عىم
سوصچهاسم
سوص پًجن

يىس دسخؾیذ – سوص اص ؽب هجضا ؽذ
آب ها تمغین ؽذيذ و آعماو پذیذاس ؽذ

خؾکی ها پذیذاس ؽذيذ و دسختاو و گیاهاو ؽشوع به سوئیذو کشديذ
خذا خىسؽیذ  ،هاه و عتاسگاو سا آفشیذ
هاهی ها و پشيذگاو آفشیذه ؽذيذ

سوص ؽؾن دیىايات آفشیذه ؽذيذ و دس آخش خذا اولیى هشد و صو سا آفشیذ
سوص هفتن

خذا اعتشادت کشد

دتما هتىجه ؽذه ایذ که همه چیض چمذس هًظن اعت .بشای هثال  ،دسختاو و گیاهاو تا سوص عىم و تا پذیذاس ؽذو خؾکی بشای آيها آفشیذه
يؾذيذ  .دیىايات يیض تا سوص ؽؾن و لبل اص ههیا بىدو غزا بشای آيها آفشیذه يؾذيذ .

و خذا هشآيچه سا که عاخته بىد دیذ ،و ایًک بغیاس يیکى بىد(.پیذایش )31 : 1
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همه سوصه ها ؽاهذ کاسهای بی يظیش خذا پیشاهىو خىد هغتین  .ايغاو ها چیض هاای ؽاتفت ايتیاضی اختاشاع کاشده اياذ همااىو هىاپیماا ،
داسوهای دسهايی  ،تلفى همشاه و کاهپیىتش  ،ولی اص يظش ههاست هىسد يیاص  ،دس همایغه با لذست خذا که هغتی سا آفشیذه اعت هیچ به يظش هی
سعذ  .فمط کافیغت بیايذیؾین که چطىس گشدػ صهیى و دشکت آو به دوس خىسؽیذ هشگض تغییش يمی کًذ و به واعطه آو سوص به ؽاب تباذیل
ؽذه و فصل ها به فصل هایی دیتش .
هش چیضی سا که خذا طشادی کشده بی يظیش بىده و پیشو اهذاف او بىده اعت  .دتی کىچکتشیى گل داسای جضئیات بی يظیشی اعت که اص داياه
خىد تؾکیل ؽذه اعت  .پشيذگاو بال های بی يظیشی بشای پشواص داسيذ  ،و دتی بؼضی اص آيها هضاساو کیلىهتش سا دس عشاعاش ديیاا باشای کاى
صهغتايی خىد پشواص هی کًًذ .

ای خذاويذ ،کاسهای تى چه بغیاس اعت! آيها سا جملگی به حکمت خىیش به ػمل آوسدهای! صهیى اص هخلىقات تى آکًذه اعت!
( هضاهیش ) 24 : 104

خذایايی که خذا يیغتًذ !
دس عشتاعش تاسیخ  ،ايغايها ؽتفتی هایی اص طبیؼت دیذه ايذ  .ولی به جای پشعتؼ خذایی که آو ؽتفتی ها سا آفشیذه  ،به پشعتؼ چیض های
آفشیذه ؽذه پشداختًذ ! ايغايها خىسؽیذ  ،هاه و عتاسگاو سا پشعتؼ کشده ايذ  .آيها تصىس کشدياذ کاه دس آب و بااد اسوادای وجاىد داسد و باه
پشعتؼ آيها پشداختًذ  .هشدم دتی هجغمه هایی اص دیىايات سا که اص عًگ و چىب عاخته ؽذه ،پشعتؼ کشده ايذ  ،با ایى تصىس که سودی
دس آيها صيذگی هی کشده اعت  .پىلظ سعىل دس ایى هىسد دس سوهیاو  02-02 : 1گفته اعت ( به آیه ی  02بیؾتش تىجه کًیذ ) :

" و جالل خذای غیشفايی سا با تمثالهایی شبیه ايغاو فايی و پشيذگاو و حیىايات و خضيذگاو هؼاوضه کشديذ".
پشعتؼ خذایاو دسوغیى و بتها اؽتباه بىده و اص عىی خذا هذکىم ؽذه اعت  .کتاب همذط به ها هی گىیذ کاه خاذای آعامايی هاا تًهاا
خذای صيذه و دمیمی اعت  .ولتی که هشدم به آو خذایاو دسوغیى دػا هی کشديذ  ،جىابی يمی گشفتًذ  ،چشا که آو عًتها صيذه يبىده و يمای
تىايغتًذ فکش کًًذ  .خذایاو دسوغیى و بتها ،به جض دس تصىس ايغايها  ،وجىد خاسجی يذاسيذ  .پشعتؼ خذایاو دسوغیى و بتها گًاهی باضس
بىده و دس گزؽته هشدم سا به ؽیىه های ؽشیشايه ای هذایت کشده اعت  ،هماىو عىصايذو فشصيذاو دس آتاؼ  .دتای یهىدیااو باا ایًکاه خاذا
لىايیى ػاداليه ای به آيها داده بىد  ،هشتکب پشعتؼ بتها بىده ايذ  .خذا به آيها دس کتاب تثًیه  11-11 : 4هؾذاس داد .
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حزقیال  « : 5-3 : 14ای انسان فانی ،این مردان
بُتهای خود را در دلهایشان جای دادهاند و
گناهانشان موجب لغزش ایشان شده است .چرا از
من راهنمایی میخواهند؟« 4بنابراین به ایشان بگو،

دضلیال  8-1 : 14سا بخىايیذ  .دس آیه  2خذا هی گىیذ که ایى بت
پشعتاو " ُبتهای خىد سا دس دلهایشاو جای دادهايذ "
اهشوصه يیض ها همکى اعت ایى کااس سا ايجاام دهاین  ،ياه ایًکاه

خداوند متعال چنین میفرماید :هر اسرائیلی که قلب

بتهایی اص عًگ و چىب سا پشعتؼ کًین  ،بلکه اگاش چیاضی دس

خود را به بُتها داده است و خود را به گناه کشانده

صيذگی ها اص خذا بشای ها ههمتاش باؽاذ  ،همايًاذ بتای دس للاب

برای مشورت نزد نبیای میآید ،من به ایشان پاسخ
خواهم داد؛ پاسخی که بُتهای بسیار او سزاوارش

هاعت که آيشا هی پشعتین  .پظ باشای هثاال ولتای هاا صهااو

هستند. 5همه این بُتها ،قوم اسرائیل را از من

صیادی سا صشف کغب دسآهذ  ،باصی کشدو فىتبال و یاا تماؽاای

رویگردان کردهاند ،ا ّما با این پاسخ ،میخواهم
ایشان را به سوی خود بازگردانم.

تلىیضیىو کشده و صهايی بشای خىايذو کتاب همذط يیابین  ،ایاى
هىاسد به بت هایی دس للب ها تبذیل خىاهًذ ؽذ.

اگش هی خىاهین که خذا سا خؾًىد عاصین  ،پظ هیچ کاسی با بتها تخىاهین داؽت  .پظ کغايی سا هن که دس صيذگی ؽاو بت هایی داسيذ سا به
دوعتی لبىل يمی کًین  .پىلظ سعىل دس دوم لشيتیاو 11 : 6و 16هی گىیذ :

"چه تىافقی بیى هغیح و ابلیظ وجىد داسد و چه هماهًگی بیى ایمايذاس و بیایماو؟ 16و یاا چاه وجاه اشاتشاکی بایى خاياه خاذا و ُبتهاا
هغت؟"
پشعتؼ هش چیض دیتشی به جض خذای کتاب همذط و پغش او  ،بغیاس اؽتباه اعت  .اول تغالىيیکیاو باب 1 : 1و 12هی گىیذ که چتىيه  " :شما
ُبتها سا تشک کشده به عىی خذاويذ باصگشت يمىدیذ تا خذای صيذه و حقیقی سا خذهت کًیذ 10و چگىيه دس ايتظاس ظهىس پغش او ػیغی کاه اص آعاماو
هیآیذ به عش هیبشیذ .آسی ،هماو ػیغی که خذا او سا پظ اص هشگ صيذه عاخت ،ها سا اص غضب آیًذه سهایی هیبخشذ" .

آغاص جهاو
اهشوصه بغیاسی اص ايغاو ها بش ایى باوسيذ که ایى جهاو ؽتفت ايتیض بش اعاط یک اتفاق بىجىد آهذه اعت  .ایى ایذه تئىسی تکاهل ياهیذه های
ؽىد  .آيها بش ایى باوسيذ که جشله ای اص صيذگی اتفاق افتاده و اص ؽشوع آو  ،همه چیض به آهغتتی تغییش یافته اعت و عاپظ ایاى جهااو باا يظان
ؽتفت ايتیضی که اهشوصه هی بیًین پذیذاس ؽذه اعت  .آيها ادػا هی کًًذ که تمام چیض های دیشت آوسی که وجىد داسيذ همااىو چؾان هاا ،
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گىػ و هغض پیایذه ی ايغاو بش دغب اتفاق بىجىد آهذه ! آيها هماًاو هؼتمذيذ که يغل بؾش اص هیمىو ها تىلیذ ؽذه  .ولی کتاب هماذط باه
وضىح هی گىیذ که خذا اولیى ايغاو سا اص خاک صهیى آفشیذ  .کتاب همذط به صشادت هی گىیذ :

"دس آغاص ،خذا آعمايها و صهیى سا آفشیذ ( ".پیذایش ) 1:1
اگش چه کتاب همذط به ها دسباسه آفشیًؼ همه چیض تىعط خذا هی گىیذ  ،ولی چتىيتی ایى آفشیًؼ سا دس ایى کتاب يمی خىايین  .اگش هن
کتاب همذط به ها دس هىسد چتىيتی آفشیًؼ هی گفت يمی تىايغتین دسک کًین  .ها بایذ کالم خذا سا با ایماو کاهل لبىل کًین  .ها يمای
تىايین آهىصػ های کتاب همذط سا دس هىسد آفشیًؼ جهاو و همه چیض تىعط خذا لبىل کشده  ،و همضهاو  ،بىجىد آهذو اتفالی صهیى سا يیاض
باوس کًین.

"به کالم خذاويذ آعمايها عاخته شذ ،و همۀ لشکش آيها ،به يفظ دهاو او" ( هضاهیش ) 6 : 33

جهايی که تىعط ايغايها يابىد ؽذه اعت
پشعتؼ بتها و باوس کشدو ایجاد اتفالی صهیى  ،بغیاس اؽتباه و ؽشیشايه اعت .هماًیى يابىدی ديیایی که تىعط خذا آفشیذه ؽذه  ،خطاا های
باؽذ .
دس آغاص ديیای ها به ؽذت صیبا بىد  ،اها ايغاو ها کاسهای صیادی سا دس ساعتای يابىدی آو ايجام داديذ  .دسختاو بغیاسی لطغ ؽذيذ و صذشا
جایتضیى جًتل ؽذ  .هىا و سودخايه ها تىعط هىاد ؽیمایی آلىده ؽذ  .دايؾمًذاو هؼتمذيذ که با اعتفاده دشیصايه اص يفت و رغال عًگ ،
دی اکغیذ کشبى صیادی تىلیذ کشده این که باػث گشم ؽذو کشه صهیى گشدیذه که ایى اهش هىجب ایجاد هؾکالت صیادی دس هذایط صیغات
ؽذه اعت  .اص ایى ساه و ساه های بغیاس دیتشی  ،کشه صهیى به عىی يابىدی هی سود .
اها هًىص ديیا به خذا تؼلك داسد و او به ها اجاصه ی يابىدی آو سا يمی دهذ  .دس اػمال سعىالو  21 : 11پىلظ سعىل به هاا های گىیاذ  " :صیاشا
سوصی سا هقشس کشده که دس آو بهواعطۀ هشدی که تؼییى کشده اعت ،جهاو سا ػاداليه داوسی خىاهذ کشد"  .آو سوص فشا خىاهذ سعیذ که خذا ػیغای
هغیخ سا بش سوی صهیى فشعتاده تا پادؽاه کل جهاو گشدد  .ادکام خشدهًذايه و لىايیى ػاداليه او عشايجام ایى ديیا سا ایذه آل خىاهذ کاشد  .و
ایى وػذه ی خذا سا صهايیکه گفت " تمام صهیى اص جالل خذا پش خىاهذ ؽذ " ( اػذاد  ) 01 : 14تکمیل خىاهذ يمىد .
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خذای لادس هطلك
هىاسد ؽتفت ايتیضی اص طبیؼت  ،لذست و دايایی خذا سا به ها يؾاو هی دهذ  ،ولی دس هىسد خىد خذا به ها چیضی يمی گىیًذ  .هیچ کظ تا
به دال خذا سا هؾاهذه يکشده اعت  .بشای آؽًایی با خذا  ،بایذ کتاب همذط سا هطالؼه کشده و بخصىؿ به صيذگی ػیغای هغایخ و هثاال
های صيذگی او تىجه کًین  .کتاب همذط تمام چیضی سا که يیاص اعت اص خذا بذايین  ،به هاا گفتاه اعات  .ایاى تًهاا ساه لابال اػتمااد باشای
ؽًاخت خذا و اهذاف او بشای صهیى اعت .
15 : 6و : 16کههه خههدا ایههن را
اول تیموتااس
در وقههت خههود بههه انجههام خواهههد رسههانید ،همههان
خههدای متبههار کههه حههاکم یکتهها و شههاه شههاهان و
رب اربههههاب اسههههت.16او را کههههه تنههههها وجههههود
فناناپههه یر اسهههت و در نهههوری سهههکونت دارد کهههه
نتهههوان بهههه آن نزدیههه شهههد ،او را کهههه ههههی کس
ندیده و نتواند دید ،تها ابهد حرمهت و توانهایی بهاد.
آمین.

هضاهیش  0 : 12هی گىیذ  " :اص اصل تا به ابذ تى خذایی . " .ایى چیضی اعت که رهى ها
تىايایی دسک کاهل آيشا يذاسد  .ها هی دايین که دس صيذگی هش چیاضی آغااص و پایاايی
داسد  .ها با تىلذ و هش آؽًایی داسین .ولی خذای ها همیؾه وجىد داؽته و تا اباذ
وجىد خىاهذ داؽت  .او فًا ياپزیش و جاوداو اعت  .دس اول تیمىتاؤط بااب  6های

خىايین که جاودايتی فمط اص خذا هی آیذ .

کتاب همذط به ها دس هىسد یکتا بىدو خذا هی گىیذ  .او لذست هطلك بىده و بش همه چیض آگاه اعت  .او کاهل بىده و يمی تىايذ گًاه کًاذ .
او خذای بخؾؼ و ػؾك اعت و دس ػىض اص ها تىلغ داسد که او سا ػضت داده و اص او اطاػت کًین  .او خذایی بخؾاًذه و دیاش خؾان اعات
ولی کغايی سا که اص ػضت دادو و اطاػت کشدو او خىد داسی هی کًًذ  ،هجاصات خىاهذ کشد  .خذا خىد سا بشای هىعی چًیى تىصیف های
کًذ :
" یهىه ،یهىه ،خذای سحین و ّفیاض ،دیش خشن ،و آکًذه اص هحبت و اهايت7 ،پایذاس دس هحبت بشای هضاس پشت ،و آهشصيذۀ تقصیش و يافشهايی و
گًاه .اها تقصیشکاس سا هشگض بیعضا يمیگزاسد ( "،خشوج 6 : 34و) 7

شخصیت خذا

رات خذا
او همیشه وجىد داشته و هشگض يخىاهذ هشد

او هقذط و ػادل اعت

او عشچشمه تمام هغتی اعت

او بخشًذه  ،سئىف  ،صمیمی و دیش خشن اعت

او ایذه آل بىده و گًاه يمی کًذ و تحت وعىعه گًاه يیض قشاس يمی گیشد

او گًاهکاسايی سا که تىبه هی کًًذ هی بخشذ و لی کغايی سا که اص

او دس آعماو بىده و لی دس همه جا حضىس هؼًىی داسد

اطاػت و ػضت دادو به او اهتًاع هی کًًذ هجاصات خىاهذ کشد .
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ها بخؾی اص آفشیًؼ خذا هغتین
" بیاییذ تا پشعتش و عجذه کًین ،و دس پیشگاه آفشیًًذۀ خىیش ،خذاويذ ،صايى صيین ( ".هضاهیش ) 6 : 55
تىايایی پشعتؼ و عتایؼ خذا  ،اهتیاصی بضس اعت  .بؾش اص هخلىلات ویژه خذا بىده و او همیؾه به ديبال سابطه ای خاؿ با هشداو و صياو
اعت  .ػیغی هغیخ دس هىسد ایمايذاساو والؼی که خذا سا با تمام وجىد و با صذالت پشعتؼ هی کًًذ هی گىیذ  " :صیشا پذس جىیاای چًایى
پشعتًذگايی اعت  ( ".یىدًا 02 : 4و ) 04خذا دس جغتجىی افشادی اعت که به او ایماو داؽته و اص او اطاػت کشده و دس ديیایی که خذا بشای آيها
عاخته ؽادی هی کًًذ .
خذا اص ها هی خىاهذ که کتاب همذط سا خىايذه تا دس هىسد او و اهذافؼ بیؾتش بیاهىصین  ،و او سا همیى داال پشعتؼ کشده و به او خذهت کًاین
 .خذا چًیى اؽخاصی سا بشای خذهت ابذی به او دس صهاو باصگؾت هغیخ بش صهیى آهاده هی کًذ .اگش ها کالم خذا سا خىايذه و به او ػضت داده و
همیى داال اص او اطاػت کًین  ،دس سوص همشس ،ها اص جمله کغايی خىاهین بىد که خذا گفته :
"وقتی ایى چیضها واقغ شىد ،همه خىاهًذ گفت« :او خذای هاعت! ها به او اػتماد داسین و او ها سا يجات داده اعت .او خذاويذ اعت! ها باه او ایمااو
داسین ،و اکًىو شاد و خىشحال هغتین چىو او ها سا يجات داده اعت ( "».اشؼیا ) 5 : 25

خالصه
 .1خذای لادس دس کتاب همذط  ،تًها خذای صيذه و دمیمی هىجىد اعت  .او هغتی و همه چیض دسوو آو سا آفشیذه اعت
 .0ها بایذ خذا سا پشعتؼ کًین و هش گىيه خذای دسوغیى و بت سا اص صيذگی خىد بیشوو عاصین
 .2خذا همیؾه وجىد داؽته و يابىد يخىاهذ ؽذ .او کاهل بىده و گًاه يمی کًذ  .او لذست هطلك بىده و بش همه چیض آگاه اعت  .خذا بخؾًذه و ههشباو
اعت  .ولی کغايی سا که اص ػضت دادو و اطاػت او همايؼت هی کًًذ سا هجاصات خىاهذ کشد .
 .4ػیغی هغیخ به صهیى باص خىاهذ گؾت تا پادؽاه جهاو ؽىد  .دعتىسات خشدهًذايه او و لىايیى ػاداليه اػ عشايجام ایى ديیا سا ایذه آل هی عاصد .
عپظ ديیا اص جالل خذا بشای همیؾه عشؽاس خىاهذ ؽذ .
 .1اگش ها کالم خذا سا خىايذه و به اوػضت داده و اص او اطاػت کًین  ،لادس خىاهین بىد دس صهاو آهذو ػیغی بش صهیى  ،تا ابذ به او خذهت کًین .
آیه تکمیلی  :ػبشايیاو " 2 : 11اص ساه ایماو ،ها پی هی بشین که کایًات چگىيه با کالم خذا خلقت یافت به طىسی که آيچه دیذيی اعت اص آيچه يادیذيی
اعت به وجىد آهذ".
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ایى آیات سا هطالؼه کًیذ :

اول تیمىتاؤط  11 : 1آیه ای دس عتایؼ خذا –"به پادشاه جاودايی و فًاياپزیش و يادیذيی ،خذای یکتا تا به ابذ ّ
ػضت و جالل باد ،آهیى".
هضاهیش  – 4-1: 121ایى آیات يؾاو هی دهًذ که خذا بش همه چیض آگاه اعت  ،دتی اص تفکشات ها 1 ":خذاويذا ،تى هشا آصهىدهای و
هیشًاعی.2اص يشغتى و بشخاعتى هى آ گاهی و تمام افکاس و ايذیشههای هشا اص دوس هیدايی3 .تى اص سفتاس ،کشداس ،کاس و اعتشاحت هى آ گاهی و تمام
سوشهای هشا هیدايیّ 4 .
حتی پیش اص آو که حشفی بش صباو آوسم ،تى ای خذاويذ ،هًظىس هشا هیدايی" .
پیذایؼ  – 1 : 0دس هىسد خلمت اولیى ايغاو به هاهی گىیذ.
تثًیه  – 11-11 : 4هىعی به هشدم اعشائیل دس هىسد پشعتؼ بت ها و خذایاو دسوغیى هؾذاس هی دهذ.
هماًیى ایى آیات سا يیض بخىايیذ  :سوهیاو 02-18 : 1
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