درس ﯾﮏ

در آﻏﺎز
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ طﯽ ھﺰاران ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﻤﻪ آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﻟﮫﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻨﺪ .ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس
ﭘﯿﺎم او ﺑﺮای ﻣﺎ اﺳﺖ و وﻋﺪه ﻧﺠﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
ﺑﺎ ﮐﺘﺎب ﭘﯿﺪاﯾﺶ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻨﺸﺎ ﯾﺎ ﺷﺮوع ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺎ را از
آﻏﺎز ھﺪف ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ.
"در آﻏﺎز ،ﺧﺪا آﺳﻤﺎﻧﮫﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ".
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ١:١
در طﻮل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،اﻏﻠﺐ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺎﻟﻖ ﺑﺰرگ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺜﻼ:
ﺷﺒَﻨﯿﺎ و
ﺷ ِﺮﺑﯿﺎ و ھﻮدﯾﺎ و ِ
ﺸﺒﻨﯿﺎ و ِ
"آﻧﮕﺎه ﻻوﯾﺎن ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾِﺸﻮ َ
ﺣ َ
ع و َﻗﺪﻣﯿﺌﯿﻞ و ﺑﺎﻧﯽ و َ
ﻓِ َﺘﺤﯿﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺑﺮﺧﯿﺰﯾﺪ و ﯾﮫﻮه ﺧﺪاﯾﺘﺎن را ﮐﻪ از ازل ﺗﺎ اﺑﺪ ھﺴﺖ ،ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
»ﻣﺘﺒﺎرک ﺑﺎد ﻧﺎم ﭘﺮ ﺟﻼل ﺗﻮ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ ﺑﺮﮐﺖ و ﺳﺘﺎﯾﺶ اﺳﺖ .ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ.
ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻠﮏ و ﻓﻠﮏاﻻﻓﻼک را ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺸﮑﺮﺷﺎن ،و زﻣﯿﻦ را ﺑﺎ ھﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺖ،
و درﯾﺎھﺎ را ﺑﺎ ھﺮ آنﭼﻪ در آنھﺎﺳﺖ ،ﺳﺎﺧﺘﻪای .ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻤﻪ آنھﺎ ﺣﯿﺎت
ﺸﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ".
ﻣﯽﺑﺨﺸﯽ ،و ﻟﺸﮑﺮﯾﺎن آﺳﻤﺎن ﭘﺮﺳﺘِ َ
ﻧﺤﻤﯿﺎ ۶ - ۵ : ٩
"زﯾﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻪ آﺳﻤﺎنھﺎ را آﻓﺮﯾﺪ ،او ﮐﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و زﻣﯿﻦ را ﺷﮑﻞ داد ،و آن را ﺳﺎﺧﺖ
و اﺳﺘﻮار ﻧﻤﻮد ،و آن را ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺗﮫﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ از ﺳﮑﻨﻪ ﭘﺮ ﮔﺮدد ،ھﻢ او ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ھﺴﺘﻢ ،و ﺟﺰ ﻣﻦ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ".
اﺷﻌﯿﺎ ۴۵:١٨
از اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖھﺎ ﻣﯽآﻣﻮزﯾﻢ ﮐﻪ:
 .1ﺧﺪای ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ و ھﺮ آنﭼﻪ در آنھﺎ اﺳﺖ را ﺳﺎﺧﺖ.
 .2وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮد ھﺪﻓﯽ داﺷﺖ؛ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ زﻣﯿﻦ ﭘﺮ از ﻣﺮدم ﺷﻮد و ﺑﺮای اﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد.
 .3ﻗﺪرت ﺑﺰرگ او روزاﻧﻪ از زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .4از آنﺟﺎ ﮐﻪ او ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ را دارد ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ او ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺪاﺳﺖ.
ھﯿﭻ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ او وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .5ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ او و ﺗﻨﮫﺎ او ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪای واﻗﻌﯽ
ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﻮد.

وﻗﺘﯽ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ طﺒﯿﻌﺖ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺐ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ
ﺳﺘﺎره را در آﻧﺠﺎ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ،ﺷﻮاھﺪی از ﻗﺪرت ﻋﻈﯿﻢ ﺧﺪا ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ .او ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺑﺴﺎزد و ﺷﻮاھﺪ ﺧﻠﻘﺖ او ﻗﺒﻞ از ﻣﺎ وﺟﻮد دارد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس را ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اطﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ وﻋﺪه داده اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ھﺮ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد!
ﺧﺪا آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را آﻓﺮﯾﺪ
در ﺑﺨﺶ اول ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ "ﺧﺪا" اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰھﺎ را ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .واژه ﻋﺒﺮی ﮐﻪ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود " "Elohimاﺳﺖ و ﻣﺎ از روﺷﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎی دﯾﮕﺮ در اﻧﺠﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺧﺪا از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن او ﻣﺘﺒﺮک ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از
اﯾﻦ ﻣﺰاﻣﯿﺮ (١٠٣:٢٠
در ﻓﺼﻞ  ٢درﺑﺎره "ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل" ﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ .از ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ "ﺳﺮور"
ﻧﺎم ﺧﺎص ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻮھﻮا ﯾﺎ ﯾﮫﻮه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ .ﺧﯿﻠﯽ اوﻗﺎت اﯾﻦ ﮐﺎر ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﻣﺮدم و ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﻮرد ﻣﯿﺜﺎق ﯾﺎ
ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﻣﺮدم وﯾﮋه ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮫﻮدﯾﺎن اﻧﺠﺎم داد ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ھﺮ دو ﻓﺼﻞ را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ.
ﻓﺼﻞ اول

ﺧﻼﺻﻪای از ھﻤﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ از طﺮﯾﻖ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻧﺶ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ آن اﻗﺪام ﻛﺮد.

ﻓﺼﻞ دوم

ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه ﺑﻪ آﻓﺮﯾﻨﺶ زن و ﻣﺮد اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺮدم ،آدم و ﺣﻮا
آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در ﻓﺼﻞ  1ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را در ﺷﺶ دوره زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزھﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ آنھﺎ روزھﺎی ﺗﺤﺖ اﻟﻠﻔﻈﯽ 24
ﺳﺎﻋﺘﻪ ﯾﺎ دورهھﺎی طﻮﻻﻧﯽﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﮫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻧﻮﺷﺘﻦ آﻧﭽﻪ او ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﻧﺠﺎم داد ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ.

روز اول

ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ درﺧﺸﺶ ﻧﻮر ﺷﺪ و ﺗﺎرﯾﮑﯽ را ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﮐﺮد.

روز دوم

ﺧﺪا ﺟﻮ را ﺧﻠﻖ ﮐﺮد .او اﯾﻦ را "ﺑﮫﺸﺖ" ﻧﺎﻣﯿﺪ .آبھﺎی ﻓﻮق )ﻻﯾﻪ اﺑﺮ( را از آبھﺎی
زﯾﺮ درﯾﺎ )درﯾﺎ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮد.

روز ﺳﻮم

زﻣﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ .ﻋﻠﻒھﺎ ،ﮔﯿﺎھﺎن و درﺧﺘﺎن ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ را
دارﻧﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ.

روز ﭼﮫﺎرم

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ،ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در آﺳﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻧﻮر دھﻨﺪ .روﺷﯽ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻧﻮرھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺼﻞھﺎی ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺟﻮد آوردﻧﺪ  -روزھﺎ ،ﻣﺎهھﺎ و ﺳﺎلھﺎ.

روز ﭘﻨﺠﻢ

درﯾﺎھﺎ ﭘﺮ از ﻣﺎھﯽ و ﺟﻮ ﺑﺎ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﻮد.

روز ﺷﺸﻢ

ﮔﺎوھﺎ ،ﺧﺰﻧﺪﮔﺎن و ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﺎرج از زﻣﯿﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪﻧﺪ .آدم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ و ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .آدم ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن را ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮد
و ﺑﺮ ھﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺗﺴﻠﻂ )ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﯽ( ﮔﺮﻓﺖ.

روز ھﻔﺘﻢ

ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺧﻮد را در  6روز ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ و در روز ھﻔﺘﻢ "او" ﭘﺲ از
اﺗﻤﺎم ﮐﺎرھﺎی ﺧﻮد "اﺳﺘﺮاﺣﺖ" ﮐﺮد .ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه "اﺳﺘﺮاﺣﺖ" ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ "ﺳﺒﺖ" اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ اﻋﻤﺎل آﻓﺮﯾﻨﺶ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎت "و ﺧﺪا ﮔﻔﺖ" و ﺑﻌﺪ وﻗﺘﯽ او آنھﺎ را ﺧﻮاﻧﺪ -
و ﺧﺪاوﻧﺪ دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮب اﺳﺖ".
ﮐﻼم او ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺨﻮاھﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﺪ.
ھﺮﭼﻪ او ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮد و او را ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﺮد
روز ﺷﺸﻢ
روز ﺷﺸﻢ ﯾﺎ دوره آﻓﺮﯾﻨﺶ اوج ھﻤﻪ ﮐﺎرھﺎی ﺧﺪا ﺑﻮد .اﺗﻔﺎﻗﺎت زﯾﺎدی در آن رخ داده اﺳﺖ و ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ آنھﺎ را در ﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ.
 .1ﺧﺪا ﺣﯿﻮاﻧﺎت را آﻓﺮﯾﺪ.
 .2ﺧﺪا اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎک آﻓﺮﯾﺪ و ﺑﻪ او ﺣﯿﺎت ﺑﺨﺸﯿﺪ.
 .3او ﺑﺎغ ﻋﺪن را در زﻣﯿﻦ ﻗﺮار داد.
 .4او ﻣﺮد را در ﺑﺎغ ﮔﺬاﺷﺖ.
 .5ﺑﻪ ﻣﺮد ﮐﺎر ﻧﮕﮫﺪاری از ﺑﺎغ ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
 .6ﺑﺮای ﻣﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ وﺿﻊ ﺷﺪ ﺗﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
 .7ﺧﺪا ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺣﺘﯿﺎج
دارد ﮐﻪ ﺑﻪ او در ﮐﺎری ﮐﻪ داده ﺑﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
 .8ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮده ﺑﻮد را آورد .آدم ﺑﺮای آنھﺎ
اﺳﻢ ﮔﺬاﺷﺖ و ﻧﮕﺎه ﮐﺮد ﺑﺒﯿﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ھﯿﭻ ﮐﺪام از آنھﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ او ﻣﻨﺎﺳﺐ
ھﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ.
 .9ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آدم ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﻮا از ﭘﮫﻠﻮی آدم ﺷﮑﻞ
ﮔﺮﻓﺖ.
 .10ﺧﺪا ﺣﻮا را ﺑﺮای آدم آورد ﺗﺎ ﯾﺎور او ﺑﺎﺷﺪ .آنھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺪا ازدواج ﮐﺮدﻧﺪ.
 .11ﺧﺪا ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﺮﮐﺖ داد.
 .12روز ﺷﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
 .13روز ﺑﻌﺪ ،ھﻔﺘﻢ ،اوﻟﯿﻦ ﺳﺒﺖ ﺑﻮد.
ﺧﻼﺻﻪ
در اﯾﻦ
●
●
●

درس ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯿﺪی زﯾﺮ را دﯾﺪﯾﻢ.
ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ ﻗﺪرت اﯾﺠﺎد آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ را دارد  ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﺮام و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ او اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارد
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪهھﺎی ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ﺑﺪھﺪ.
ھﻤﻪ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ او آﻓﺮﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﺑﻮدﻧﺪ.
او ﯾﮏ ﻧﺎم ﺧﺎص دارد ،او ﯾﮫﻮه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎم اﻏﻠﺐ در ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد.

