
  درس دوم
  »خدا چگونه است«

  1پيدايش 
  

خواهد هر يك از شما راه عدالت را كه او  سالم بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي
. كنيم كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد و تا ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را آغاز ميمقرر خود 

  .نيمك ميتقديم به شما توانيم برنامه طريق عدالت را  ه امروز ميبسيار خوشحال هستيم ك
  .پس از ديگري بريتان شرح خواهيم داد ي، داستانهاي انبياء را يكها برنامهمجموع در اين 

نشان دهندة طريق عدالتي  اند بررسي كنيم؛ كالمي كه همچنين قصد داريم، كالم مقدسي را كه انبياء نوشته
  . شوند  مير خداوند عادل محسوبدر حضوتوسط آن، انسانها  مقرر كرده است و خدا آن رااست كه 

اين مسئله پي برديم كه اگرچه بسياري از مردان  كرديم و به صحبت، دربارة آثار انبياء ة گذشتة خوددر برنام
  . استااند اما در واقع فقط يك نويسنده وجود داشته و آن خد خدا، كتاب مقدس را نوشته

ترك كرديم، خدا از » خدا سخن گفته است« بسيار مهم كه مفهومهاي درس گذشته، شما را با اين در انت
خواهد از طريق  خدا مي. ما به او گوش دهيم طريق انبياء با بشر سخن گفته است و مشتاق است كه هر يك از

  . انبياء با ما صحبت كندهاي نوشته
كتاب .  خدا از كالمش محافظت كرده استدوران گوناگوندر طي . كند خدا و كالم خدا، هرگز تغيير نمي

  )35:10يوحنا (» .ممكن نيست كه كتاب محو گردد« :دگوي مقدس مي
   ؛ 17:2اول يوحنا (» .لكن كلمة خدا تا ابداآلباد باقي است... دنيا و شهوات آن در گذر است«

  )25:1اول پطرس 
خدا اين . مقدس را كه تورات ناميده شده شروع كنيماولين بخش از كتاب بررسي خود از امروز قصد داريم 

 و اكنون در نوشت، به او گفت خدا آنچه را كه موسي بايد مي.  قرار دادي كه موسي نام داشتدكتاب را در ذهن مر
قسمت اول را تحت .  استپنج قسمت يا پنج بابشامل تورات .  موسي گذشته استروزگار سال از 3500حدود 

: كهو اين كتاب به اين جهت پيدايش ناميده شده است . كتاب پيدايش پنجاه باب دارد. شناسند عنوان پيدايش مي
  .كند آنچه را كه در ابتدا اتفاق افتاده، براي ما بيان مي

 پايه و اساس آن چيزي »پيدايش«براي ما شناخت اولين كتاب از تورات بسيار مهم است، به اين دليل كه 
 ما هنگام مطالعة .ثبت شده است، بهتر درك كنيمكتب انبياء د، تا ما سخنان او را كه ديگر بنياد نهااست كه خداوند 
 اينكه او چه صفاتي دارددر مورد خدا و . به دست خواهيم آوردحقايق بسيار مهم تري از عميقاين كتاب، دانش 

نيز مطالبي مهم مطالعه و انسان چيزهايي ياد خواهيم گرفت و در مورد فرشتگان و شيطان، آسمان و زمين، حيوانات 



 را به همراه آورد و نيز به دقت راه تباهي و اندوهخود، خواهيم ديد كه چگونه گناه وارد جهان شد و با  . كردخواهيم
 با او داشته نزديكينجاتي را كه خداوند مهيا كرده تا از طريق آن گناهكاران بتوانند به سوي خدا باز گردند و ارتباط 

در داستانهاي اوليه، با اولين انسان، اولين گناه، اولين قاتل آشنا خواهيم شد و در مورد  .رسي خواهيم كردباشند بر
اولين مذاهب دروغين، اولين انبياء و اولين قومها خواهيم خواند و نيز در مورد داستان آدم و حوا، قائن و هابيل، نوح 

، عيسو و نيز در مورد اسماعيل و اسحاق و. شد تفكر خواهيم كردو نبي خدا ابراهيم و اينكه چرا دوست خدا ناميده 
نيز مطالب بسيار اولين كتاب از تورات شامل همة اين مطالب و . يعقوب، يوسف و برادران شرورش خواهيم خواند

  . استديگر 
عة كتاب ش كنيد زيرا زمان آن رسيده كه، مطالوخواهيم كه با دقت گ ، ما از شما مي عزيزبنابراين دوستان

  .شروع كنيم)  ترتيب زمانيبر حسب(انبياء را  مقدس و
  :خوانيم ، مي1، آيه 1در اولين كتاب از تورات، باب 

 را در هاي خودجائيست كه ما درس و اين همان )1:1پيدايش (» .در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد«
در ابتدا، خدا آسمانها و زمين «. ن جا شروع كرده استمورد كالم خدا شروع كنيم، زيرا كه خدا اين كتاب را از همي

  ».را آفريد
 و آن اينست كه چه چيزي قبل از خدا آسمانها و زمين را خلق موضوع بسيار مهمي نهفته استدر اين آيه، 

 چيز دهد كه به جز خدا هيچ كرده؟ قبل از پيدايش جهان چه چيزي وجود داشته است؟ كتاب مقدس به ما نشان مي
 هر چيزي را كه ما قادريم ببينيم و ».خدا...در ابتدا«: گويد و به اين دليل، اين آيه مي. ري وجود نداشته استديگ

  .بنابراين در زمانهاي بسيار گذشته آسمان، زمين، دريا و يا درختان وجود نداشتند. كنيم، يك آغازي داشته است لمس
ا تا آن زمان خورشيد و ماه و ستارگان وجود نداشتند در ابتدا، در حضور خدا، آسمان و زمين خلق شدند ام

وجود  چيز، از آنهايي كه امروز وجود دارند، در آن زمان هيچ. و نيز، در ابتدا انسان و فرشتگان وجود نداشتند
  .چيز جز خدا نداشت، هيچ

 خدا آسمانها و زمين در ابتدا،«: خوانيم و به اين دليل است كه ما در اولين آيه از اولين كتاب كالم مقدس مي
 ».در ابتدا، خدا«: گويد كالم به ما مي» بشرو در ابتدا خدا «يا » در ابتدا خدا فرشتگان« كالم خدا نگفته است ».را آفريد

تنها يك شخص زندگي ... چيز وجود نداشت، قبل از اينكه فرشتگان و انسانها بوجود آيند در ابتدا، زمانيكه هيچ
  !كرد و آن خدا بود مي

ما قصد داريـم از آن      » .توانم خدا را ببينم، بنابراين خدا وجود ندارد        من نمي «: گويند  مي ها بعضيدر دنياي ما،    
؟ و يا اكسيژني را كه      ايد ، آيا شما تا به حال يك اتم را ديده         كنند، چند سؤال بپرسيم    افرادي كه وجود خدا را انكار مي      

از حركات و تـأثيراتي  توانيد  توانيد باد را ببينيد اما مي ايد؟ شما نمي ا ديده كنيد؟ آيا تا به حال باد ر       تنفس مي خود  شما  
تواند خود   كنند اما كسي نمي     باد حركت مي   با وزش توانيد ببينيد كه درختان       شما مي  .ببريد پيوجود باد   كه باد دارد به     



يد نسيم خنك آن را احـساس كنيـد، خـدا نيـز             توان ميا  توانيد باد را در دستان خود نگه داريد ام         شما نمي . باد را ببيند  
دانـيم كـه خـدا      با وجود ايـن مـي  را ببيند، خدا تواند  نميچشمان بشر توانيم خدا را ببينيم زيرا     اينگونه است، ما نمي   

رمدي و  « :گويد كالم خدا مي   .بينيم وجود دارد زيرا آنچه را كه خلق كرده مي         زيرا كه چيزهاي ناديدة او يعني قوت سـ
  )20:1روميان (» .شود تا ايشان را عذري نباشد لوهيتش از حين آفرينش عالم بوسيلة كارهاي او فهميده و ديده مياُ

خدا آغازيي نداشته است، خدا در : توانيم از اولين آية تورات بياموزيم اين است كه مسئله ديگري كه مي
بينيم آغازي داشته است،  شناسيم و مي چيزيي كه ميدر اين دنيا هر .  استازليابتدا خلق نشده است، خدا، خداوند 

كس او را به دنيا  تنها او از آغاز وجود داشته است، هيچ. او همتايي ندارد. و ابتدايي نداردمنشأ به غير از خدا، خدا 
خوانيم   و به اين دليل است كه در كتاب مقدس مي.  خود نيست خالقِخودنيز كس او را خلق نكرده و  نياورده و هيچ

 كه ديروز بوده، همان خواهد همانگونه تنها اوست كه آغازي ندارد و تنها اوست كه ديروز بوده و .» ابتدا، خدادر«
  .كند خداوند هرگز تغيير نمي. بود تا به ابد

 بياموزييم اين است كه خدا عظيم ».در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد«توانيم از آية  نكتة ديگري كه مي
در . او خداوند آفرينش است. تر از هر چيز و هر كس است كند بزرگتر و عظيم خدايي كه همه چيز را خلق مي !است

بله، خدا بزرگ است و هيچ همتايي ندارد، او بزرگتر » .خدا بزرگ است«توانيم با تمام وجود اعالم كنيم  حقيقت مي
 از همة ارواح و تر او خردمندتر و قدرتمند !يا، مثل اقيانوس، باد، خورشيد و ستارگان استاز هر چيزي در اين دن

تر است،   از خود خانه مهمسازد  است كسي كه خانه را مي مسلم.او تا به ابد شايستة جالل است. همة انسانهاست
او با قدرت خود  ! استعظيمخدا . تبنابراين خدا باالتر و واالتر از هر چيزي است زيرا او آفرينندة همه چيز اس

چيز و  تر است و محتاج به هيچ خدا از هر چيزي عظيم. كس وابسته نيست چيز و به هيچ و به هيچكند  زندگي مي
  !كسي نيست، او عظيم است هيچ

به خورشيد، . بنوشيم، بخوريمشماري داريم، هر روز بايد تنفس كنيم، بخوابيم،  ما انسانها احتياجات بي
نيازهاي ما چقدر زياد . ان، غذا، آب، پوشاك، مسكن، پدر و مادر، دوستان، پول و خيلي چيزهاي ديگر نيازمنديمبار

، او  نه تشنهوشود  ميگرسنه نه او ! خداوندي كه همه چيز را آفريده، به هيچ چيز محتاج نيستبا اين وجود ! هستند
او . اين داراي هيچ محدوديتي نيست و هيچ پاياني نداردبنابر. شود، او مانند انسان جسم ندارد هرگز خسته نمي

  .  قادر مطلق استاوست خداي . استازليخداي 
كتاب مقدس  اگر خدا مانند انسان جسم ندارد، پس خدا چگونه است؟. شود اكنون، سؤال مهمي مطرح مي

بايد به روح و  ش كند ميخدا روح است و هر كه او را پرست «:گويد دهد و مي اين سؤال را مي، جواب به وضوح
. جسم و روح است، اما خدا تنها روح است انسان، .خدا چگونه است؟ او روح است )24:4يوحنا (» .راستي بپرستد

در بر  چيز را همهاو . خدا برتر از هر چيز و هركسي است. روح خدا هيچ محدوديتي ندارد، او همه جا حاضر است



اگر شما در اتاقتان پنهان شويد، خدا .  روز در برابر خدا يكسان هستندشب و. بيند  و همه چيز را ميگيرد مي
  !خدا عظيم است. او بر افكار و مقاصدهاي شما آگاهي دارد. ، خدا بر همه چيز عالم استبيند آنجاست و شما را مي

كسي خدا شبيه : شايد بتوانيم آنچه را كه امروز مطالعه كرديم در اين عبارت كه خدا چگونه است؟پس 
 را از  خوددر درسهاي آيندة برنامه طريق عدالت، درك. تايي نداردخدا، خدا است و هيچ هم. الصه كنيمنيست، خ

حضرت اعلي، . او خداوند است. داردگوناگون  نام صدهاخدا در كتاب مقدس،  .شخصيت خدا افزايش خواهيم داد
  !اوست خداي زنده و حقيقي.  خداي محبت، عادل و مقدس، رحيم،قادر مطلق، آفريننده، خالق زندگي، نور

  :گويد كالم خدا مي. در حقيقت خدايي كه در ابتدا آسمانها و زمين را آفريد خالق انسان نيز هست
روميان (» . او و به او و تا او همه چيز استززيرا كه ا!... زهي عمق دولتمندي و حكمت و علم خدا«

كه . االرباب در زمان معين به ظهور خواهد آورد الملوك و رب  ملككه آن را متبارك و قادر وحيد و« )36و33:11
او را تا . تواند ديد تنها اليموت و ساكن در نوري است كه نزديك آن نتوان شد و احدي از انسان او را نديده و نمي

  )16و15:6 اول تيموتاؤس(» .آمين. ابداآلباد اكرام و قدرت باد
  :كند  خدا، موسي، خدا را با سرودي زيبا ستايش مينبيمقدس،  بابي ديگر از كتابدر 

عدل و حق است راههاي تو اي پادشاه ! عظيم و عجيب است اعمال تو اي خداوند، خداي قادر مطلق«
» .ه تو تنها قدوس هستيككيست كه از تو نترسد، خداوند او كيست كه نام تو را تمجيد ننمايد؟ زيرا ! ها امت

در «: كه اولين آيه از كالم خدا به ما آموختو اينست آنچه ! نهايت بزرگ و عظيم است خدا بي )4و3:15مكاشفه (
  ».ابتدا، خدا

، تنها خدا از ابتدا ، به خاطر بسپاريم»در ابتدا، خدا«شد حقيقتي را كه امروز شنيديم، يعني باعزيز، دوستان 
 و تنها خداست كه م را بر ما مكشوف سازد،مربوط به آغاز عالوجود داشته و بنابراين تنها خدا قادر است حقايق 
تواند حقيقت وجود خويش را بر ما   تنها خداست كه مينيزو . قادر است از حقايق پس از مرگ و آينده پرده بردارد

  .آشكار كند
كس قادر نيست در مورد خدا و آنچه كه در زندگي  هيچ«: گويند بله، شايد ما انسانهايي را بشناسيم كه مي

توانيم خدا، و نيز   است كه ما ميحاكي از آنبا وجود اين آثار انبياء » .رگ اتفاق خواهد افتاد چيزي بداندپس از م
  :گويد  كالم خدا ميزيرا. سپري كنيم، بشناسيمدر آن  خود را ابدي را كه قرار است زندگي مكاني

اوست خداي حق و ... بشناسيمتا حق را  «»!تا بدانيد كه حيات جاوداني داريد... اين را نوشتم به شما«
چيزهايي را كه چشمي نديد و گوشي نشنيد و به خاطر انساني خطور « )20و13:5اول يوحنا (» .حيات جاوداني

نكرد، يعني آنچه خدا براي دوستداران خود مهيا كرده است اما خدا آنها را به روح خود بر ما كشف نموده است، 
  )10و9:2اول قرنتيان (» .كند  را نيز تفحص ميزيرا كه روح همه چيز حتي عمقهاي خدا



شناسيد؟ يا خدا براي شما صرفاً آفريدگار بزرگي است كه ناشناخته و   آيا شخصاً خدا را ميشنوندگان عزيز
كتب انبياء ! دوستان عزيز، خدا مشتاق است تا شما او را بشناسيد و با او براي هميشه زندگي كنيد دور است؟بسيار 

 بايد گوشها، ذهن و اينحالبا  .توانيم يك رابطه عالي و نزديك با خود او داشته باشيم وزد كه چگونه ميآم به ما مي
اي « :گويد گوش كنيد به آنچه خدا در كالم مقدسش مي .گويد باز كنيم  آنچه كه خدا به ما ميبه رويقلب خود را 
  )22:45اشعيا (» . خدا هستم و ديگري نيستزمين به من توجه نماييد و نجات يابيد زيرا منهاي  جميع كرانه

 ترتيب زماني بر  بر طبقدرسهااطالع دهيم اين شما به م يخواه اما مي. دوستان، ما به انتهاي برنامه رسيديم
با ما مكاتبه ها را داشته باشيد  اگر مايل هستيد كه مجموعة كامل كاست. باشد هاي صوتي موجود مي روي كاست

دهيد كه كالم مقدس را به  توانيد آنها را تهيه كنيد، و اگر ترجيح مي  ميگونهخواهيم گفت كه چما به شما . نماييد
  .هاي كالم را خواهيم فرستاد  داشته باشيد، براي شما برخي از بخشمكتوبصورت 

  ).صندوق پستي، شهر و غيره(طريق عدالت ) صندوق پستي، شهر و غيره(طريق عدالت : آدرس ما
ها را بصورت   عدد از كاست3 تا 2بريم،  هاي موجود را نام مي ، يكبار كاستنامه راديويي بر4ما در هر (

 100مجموعه . ( كاست را تهيه كردند20برخي از افراد هر . فرستيم رايگان براي كساني كه براي ما نامه فرستادند، مي
  )درس

. وضوع جالبي را بررسي خواهيم كرد، در برنامه بعدي مبه ياري خداوند. متشكريم كه امروز با ما بوديد
  ؟اند از كجا آمدهدانيد كه  دانيد و مي را ميآيا شما داستان آنها  .فرشتگان و شيطان

  :خدا به شما بركت دهد، دربارة اين آيه از كالم مقدس فكر كنيد
  
  )24:2يوحنا (» .بايد به روح و راستي بپرستد خدا روح است و هر كه او را پرستش كند مي«


