
 درس یک

 در آغاز
 

 مقدمه
شده نگاشته مختلفی افراد توسط سال ھزاران طی که است بی نظیر کتابی مقدس               کتاب
مقدس کتاب بنویسند. تا بودند گرفته الھام متعال خداوند توسط آن ھا ھمه حال، این با                 است.

 پیام او برای ما است و وعده نجات خود را به ما می گوید.
از را ما پیدایش است. چیزی شروع یا منشا معنای به نام این می شود. آغاز پیدایش کتاب                   با

 آغاز ھدف خدا می گوید.
 

  "در آغاز، خدا آسمانھا و زمین را آفرید."
 پیدایش ١:١

 
است. شده ذکر بزرگ خالق عنوان به خدا که می شویم متوجه اغلب مقدس، کتاب طول                 در

 مثال:
 

و ِشبَنیا و ھودیا و ِشِربیا و َحَشبنیا و بانی و َقدمیئیل و یِشوَع یعنی الویان،                  "آنگاه
 فَِتحیا گفتند: «برخیزید و یھوه خدایتان را که از ازل تا ابد ھست، متبارک بخوانید.

خداوند. تنھا تویی است. ستایش و برکت ھر از برتر که تو جالل پر نام باد                  «متبارک
است، آن بر آنچه ھر با را زمین و لشکرشان، تمامی با را فلک االفالک و فلک که                   تویی
حیات آن ھا ھمه به که تویی ساخته ای. آن ھاست، در آن چه ھر با را دریاھا                و

 می بخشی، و لشکریان آسمان پرستَِشت می کنند."
 نحمیا ٩ : ۵ - ۶

 
ساخت را آن و داد، شکل را زمین و خداست که او آفرید، را آسمان ھا که خداوند                   "زیرا
چنین او ھم  گردد، پر سکنه از تا بلکه باشد، تھی تا نیافرید را آن و نمود، استوار                    و

 می فرماید: «من خداوند ھستم، و جز من کسی نیست."
 اشعیا ١٨:۴۵

 
 از این قسمت ھا می آموزیم که:

 خدای کتاب مقدس ، خداوند ، آسمان ھا و زمین و ھر آن چه در آن ھا است را ساخت.1.

این2. برای و شود مردم از پر زمین می خواست داشت؛ ھدفی کرد را کار این                 وقتی
 منظور مناسب بود.

 قدرت بزرگ او روزانه از زندگی ھمه موجودات زنده پشتیبانی می کند.3.

خداست.4. تنھا او که می دھد نشان ما به دارد، را کارھا این انجام قدرت او که آن جا                   از
 ھیچ کس دیگری مانند او وجود ندارد.

واقعی5. خدای عنوان به و گیرد قرار ستایش و ستایش مورد باید او تنھا و او                  بنابراین
 پرستش شود.



میلیون ھا و می کنیم نگاه شب آسمان به وقتی یا می کنیم، نگاه طبیعت زیبایی به                وقتی
که است کسی تنھا او می بینیم. خدا عظیم قدرت از شواھدی می بینیم، آنجا در را                 ستاره

 می توانست این چیزھا را بسازد و  شواھد خلقت او قبل از ما وجود دارد.
که باشیم داشته کامل اطمینان می توانیم می خوانیم، را مقدس کتاب که ھنگامی              بنابراین ،
ما که را آنچه ھر که خدایی دھد. انجام است داده وعده که را آنچه تمام است قادر                    خداوند

 می بینیم ساخته است مطمئناً ھر کاری به ما می گوید انجام خواھد داد!
 

 خدا آسمان ھا و زمین را آفرید
در که عبری واژه است. ساخته  را چیزھا که است "خدا" این که شد گفته ما به اول بخش                     در
استفاده انجیل در دیگر جای در که روشی از ما و است "Elohim" می رود کار به                  اینجا
از مثال (برای است. شده متبرک او فرشتگان طریق از خدا توصیف این که می دانیم                 می شود

 این مزامیر ١٠٣:٢٠)
"سرور" کلمه این که می دانیم مقدس کتاب از می خوانیم. متعال" "پروردگار درباره ٢ فصل                در
شده نوشته یھوه یا جوھوا صورت به مقدس کتاب در اوقات بعضی است. خداوند خاص                 نام
یا میثاق مورد در ویژه به و مردم با خدا معامله از استفاده ھنگام کار این اوقات خیلی                    است.
بنابراین می گیرد. قرار استفاده مورد داد، انجام یھودیان یعنی خود ویژه مردم با او که                 توافقی

 می توانیم ھر دو فصل را مانند این ببینیم.
 

 خالصه ای از ھمه آفرینش؛ خداوند از طریق فرشتگانش برای ساختن آن اقدام كرد. فصل اول

 ت  أکید ویژه به آفرینش زن و مرد است. خداوند متعال رابطه خود را با مردم ، آدم و حوا فصل دوم
 آغاز می کند.

 
نامیده روزھا که زمانی دوره شش در را زمین و آسمان ھا خداوند که می بینیم 1 فصل                  در
24 اللفظی تحت روزھای آن ھا آیا که نمی دانیم مشخص طور به ما است. ساخته                می شوند،

 ساعته یا دوره ھای طوالنی تر بودند. برای مطالعات ما این مھم نیست.
 نوشتن آنچه او مانند این انجام داد مفید است.

 
 

 خدا باعث درخشش نور شد و تاریکی را پراکنده کرد. روز اول

آب ھای روز دوم از را ابر) (الیه فوق آب ھای نامید. "بھشت" را این او کرد. خلق را جو                  خدا
 زیر دریا (دریا) تقسیم کرد.

را روز سوم مثل تولید قدرت یک ھر که درختان و گیاھان علف ھا، شد. پدیدار خشک                زمین
 دارند بوجود آمدند.

که روز چھارم روشی دھند. نور زمین به تا گرفتند قرار آسمان در ستارگان و ماه                خورشید،
 این نورھا بیشتر فصل ھای ما را به وجود آوردند - روزھا، ماه ھا و سال ھا.

 دریاھا پر از ماھی و جو با پرندگان بود. روز پنجم

بود روز ششم کسی نخستین آدم شدند. خلق زمین از خارج در جانوران و خزندگان               گاوھا،
کرد نامگذاری را پرندگان و حیوانات آدم گرفت. شکل فرشتگان ھمانند و شبیه               که

 و بر ھر موجود زنده تسلط (فرمانروایی) گرفت.



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

 معنی "سبت" است.

 
- خواند را آن ھا او وقتی بعد و گفت" خدا "و کلمات با آفرینش اعمال این چگونه که کنید                     توجه

 و خداوند دید که این خوب است."
 

 کالم او نیرومند و قدرتمند است و ھر آنچه را بخواھد انجام می دھد.
 ھرچه او ساخت بسیار خوب بود و او را خوشحال کرد

 
 روز ششم

ما و است داده رخ آن در زیادی اتفاقات بود. خدا کارھای ھمه اوج آفرینش دوره یا ششم                    روز
 می توانیم آن ھا را در لیستی مانند این بنویسیم.

 
 خدا حیوانات را آفرید.1.
 خدا انسان را از خاک آفرید و به او حیات بخشید.2.
 او باغ عدن را در زمین قرار داد.3.
 او مرد را در باغ گذاشت.4.
 به مرد کار نگھداری از باغ سپرده شد.5.
 برای مرد قانونی وضع شد تا رعایت کند.6.
احتیاج7. کسی به باشد، تنھا که نیست خوب مرد این برای که رسید نتیجه این به                  خدا

 دارد که به او در کاری که داده بود کمک کند.
آن ھا8. برای آدم آورد. را بود کرده خلق مرد این از پیش که را پرندگانی و حیوانات                   خداوند

مناسب او به کمک برای آن ھا از کدام ھیچ آیا که ببیند کرد نگاه و گذاشت                  اسم
 ھستند یا نه.

شکل9. آدم پھلوی از حوا بنابراین نبودند مناسب آدم به کمک برای حیوانات از یک                 ھیچ
 گرفت.

 خدا حوا را برای آدم آورد تا یاور او باشد. آن ھا توسط خدا ازدواج کردند.10.

 خدا به آن ھا برکت داد.11.

 روز ششم به پایان رسید.12.

 روز بعد، ھفتم، اولین سبت بود.13.
 

 خالصه
 در این درس نکات کلیدی زیر را دیدیم.

به● را او باید بنابراین ، دارد را زمین و آسمان ھا ایجاد قدرت تنھایی به متعال                  خدای
دارد را قدرت این او که باشیم داشته ایمان و کنیم ستایش و احترام امر این                  خاطر

 که به ما وعده ھای خود را در کتاب مقدس بدھد.
 ھمه چیزھایی که او آفرید در ابتدا بسیار خوب بودند.●
استفاده● مردم با او ارتباط در اغلب نام این و است یھوه او دارد ، خاص نام یک                   او

 می شود.

 


