
  درس چهارم
  »خدا چگونه جهان را خلق كرد؟«

  1پيدايش
  

خواهد هر يك از شما راه عدالت را كه او  سالم بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد و تا ابداآلباد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را آغاز مقررخود 
  .تقديم كنيمبه شما توانيم برنامه طريق عدالت را   ميباري ديگربسيار خوشحال هستيم كه . كنيم مي

 كه در ابتدا، خدا آموختيميم و اند، خواند نوشتهن طاة فرشتگان و شيآنچه را كه انبيا درباردر برنامه گذشته، 
تر و زيباتر از بقية آنها   از آنها باهوشدر ميان تمام فرشتگان يكي. نها را فرشته ناميدآميليونها روح را خلق كرد و 

را د و خواست كه جاي خدا احترامي كر  و به خدا بيمغرور شد در دل زهره اما روزي .و او زهره نام داشتبود، 
توانست   كه خدا نميو از آنجايي . پيروي كردندزهرهبسياري از فرشتگان ديگر نيز از گناه سپس . تصاحب كند

 دشمن يعني به شيطان، زهرهنام و .  و فرشتگان شرور را از حضور خود بيرون كردزهرهحمل كند، نافرماني آنها را ت
خلق خاموشي ناپذير بعد از آنكه خدا شيطان و فرشتگان او را بيرون كرد براي آنها جهنمي از آتش  .تغيير پيدا كرد

ولي  .اند را به آتش خواهد انداخت  كردهو روزي فراخواهد رسيد كه خدا شيطان و همة كساني كه از او پيروي. كرد
  .دادن انسانها و هالك كردن آنهاست بلكه او در جهان به دنبال فريباكنون شيطان در جهنم نيست 

  كتاب اول از تورات كه پيدايش نام دارد،از. كنيم  انبياء را بررسي ميهاي نوشتهامروز چهارمين درس از 
و زمين تهي و باير بود و تاريكي بر . در ابتدا، خدا آسمانها و زمين را آفريد« :كنيم ميبريتان قرائت باب اول، آية اول 

  )2و1:1پيدايش (» .روي لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت
 و همه چيز كرد زندگي نميچيزي بر روي زمين  زمين را خلق كرد هيچ در ابتدا، زمانيكه خدا آسمانها و

قادر شتگان و شيطان آنجا بودند بنابراين خدا تصميم گرفت تا بشري را خلق كند كه تنها فر. شكل و تاريك بود بي
اما خدا قبل از اينكه انسان را بيافريند  . از او اطاعت كندهميشه و محبت كندبه او بتواند  و باشد خدا را بشناسد

امروز ما  .زندگي كنددر آن تصميم گرفت تا جهاني زيبا خلق كند تا انسان بتواند در رفاه و خوشبختي واقعي 
  . آماده كرد براي انساني كه قصد داشت بيافريند  آن راخواهيم ديد كه خدا چگونه جهان را خلق كرد و

در شش روز، « :گويد گويد؟ كالم خدا مي  خدا چه ميبه دست جهان خلقتكالم خدا در مورد چگونگي 
بيائيد به باب اول از تورات  )11:20خروج (» .بساختخداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه در آنهاست 

  . را آفريد روز جهانششچگونه خدا در نگاهي كنيم و ببينيم كه 
  :گويد  ميل روز اومورددر مقدس  كتاب. 1



و روشنايي شد و خدا روشنايي را ديد » .روشنايي بشود«: و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت و خدا گفت«
و شام . نايي را از تاريكي جدا ساخت و خدا روشنايي را روز ناميد و تاريكي را شب ناميديكوست و خدا روشنكه 

  ) 5و2:1پيدايش (» .بود و صبح بود، روزي اول
و خداوند به زمين كه شبيه توپ بزرگي در » .در تاريكي روشنايي شود«بنابراين در روز اول خدا فرمان داد 

 دوازده ساعت روز و دوازدهو به اين دليل است كه .  ساعت يكبار بچرخداربيست و چهآسمان بود دستور داد تا هر 
  .خدا با جدا كردن روشنايي از تاريكي چه كار عظيمي در روز اول انجام داد .ساعات شب است

  :گويد روز دوم ميمقدس دربارة  كتاب. 2
ا فلك را بساخت و آبها زير فلك  و خد".بها را از آبها جدا كندآفلكي باشد در ميان آبها و ": و خدا گفت« 

  )8و6:1پيدايش (» .و خدا فلك را آسمان ناميد. و چنين شد. فلك جدا كرد را از آبهاي باالي
ناميم دور تا دور زمين آفريد، اتمسفر، آسماني است كه  را كه ما آن را اتمسفر مي در روز دوم خدا، آسمان

 اتمسفر است كه هر كس و هر چيزي را از  همين.كنيم ما تنفس ميدنيا را احاطه كرده و شامل همان هوايي است كه 
توانست بدون وجود چنين آسمان استثنايي كه  انسان نمي. كند شدت گرماي خورشيد و بالهاي ديگر محافظت مي

  . زمين زندگي كنديخدا در روز دوم خلق كرد، بر رو
گويد گوش   كه كالم خدا در اين مورد ميدر روز سوم خدا دريا، خشكي و نباتات را آفريد، به آنچه. 3

نين شد، و خدا خشكي را  و چ". آسمان در يكجا جمع شود و خشكي ظاهر گرددآبهاي زير": و خدا گفت« :دهيد
زمين نباتات بروياند، علفي كه تخم : خدا ديد كه نيكوست و خدا گفت و. زمين ناميد و اجتماع آبها را دريا ناميد

ي كه موافق جنس خود ميوه آورد كه تخمش در آن باشد، بر روي زمين و چنين شد و خدا ا بياورد و درخت ميوه
  )13و9:1پيدايش (» .، روزي سومديد كه نيكوست و شام بود و صبح بود

ها، هزاران نوع درخت و گياهان مختلف همراه با  بنابراين، طراح بزرگ، خدا، در روز سوم، درياها، رودخانه
انبه، موز، نارگيل، خربزه، :  خلق كردمتنوعي خوشمزه خوراكهايآفريد، و خدا چه را ان هايش ها و دانه ميوه

 هر چيزي كه خلق كرده در موردو خدا . ديگر يزميني و هزاران نوع غذا فرنگي، كلم، هويج، برنج، ارزن، بادام گوجه
كه خدا پس ديديم  .باشد ميمل و كانقص  هر چيزي كه خدا آفريده است، خوب عالي و بي !». استنيكو«: بود گفت

  ! زيرا خدا نيكوستعمل بد انجام دهد،تواند انجام دهد، خدا  تنها يك كار را نمي
اگر خدا خوب و عاليست پس چرا دنيا پر از بدي و شرارت و «: شايد براي برخي اين سؤال مطرح شود كه

ض است؟ اگر خدا، خوب و نيكوست چرا امسال مزرعه من محصول خوبي نداد؟ چرا فرزند من مرينزاع است؟ 
اي به  كننده مقدس جوابهاي قانع كتابدر حقيقت اينها سؤالهاي مهمي هستند كه  ؟زند از انسانها شرارت سر ميچرا 

در با اين وجود امروز اجازه دهيد فقط اين حقيقت را  .آنها را بررسي خواهيم كرددر درس آينده دهد و ما  آنها مي
  . كه خدا نيكوست و در نتيجه هر چيزي كه خدا خلق كرده خوب و عاليستمرور كنيم ذهن خود 



شنيديم كه چگونه خدا در روز سوم درختان را آفريد، آيا . ي خدا فكر كنيمويمورد نيك  درلحظاتييد يبيا
يا او هايشان خلق كرده است؟ آيا خدا به آنها احتياج داشت؟ آ دانيد خدا، چرا درختان را همراه با ميوه شما مي

گاه گرسنه  خداي آفريننده هيچ! هاي لذيذشان آفريد تا گرسنگي خود را رفع كند؟ خير درختان را همراه با ميوه
خدا، همه چيز را : گويد  مقدس به ما مي كتابپس چرا خدا درختان را آفريد؟ ! به هيچ چيز محتاج نيست شود و نمي

   . را در روز ششم بيافريند، خلق كرداوشت دا از روي لطف و مهرباني خود براي انساني كه قصد
داشتني يك گل را  توانيد طعم لذيذ يك انبه را بچشيد و يا عطر دوست ؟ آيا ميبرديد پي خدا به نيكوييآيا 

ينيد ولي در مورد سازندة آن تفكر توانيد يك درخت را بب آيا مي ؟درك نكنيد و مهرباني خدا ويييد ولي نيكببوي
در اين صورت ما، هيزمي براي پخت و پز و يا الوار براي ! وحشتناك بودبسيار  درختان زندگي نكنيد؟ بدون وجود

برگ براي چاي باني نداشتيم تا در گرماي روز در زير آن استراحت كنيم و يا  هيچ سايه. ساختن خانه يا قايق نداشتيم
 كه خدا استاز هزاران نعمتهاي خوبي  و درختان يكي بدون وجود درختان زندگي غيرممكن بود .و دارو نداشتيم

بچشيد و « :گويد نبي خدا، داود در مزامير مياست كه  به اين دليل .براي سعادت و رضايت خاطر ما آفريده است
   .به اتمام برسانيما  امروز ربايد درسپيش از اينكه وقت ما به پايان برسد اما  )8:34مزامير (» .ببينيد كه خدا نيكوست

  
براي آيات و زمانها  نيرها در فلك آسمان باشند تا روز را از شب جداكنند و«: گفت روز چهارم درخدا . 4

.  و خورشيد و ماه و ستارگان در آسمان پديدار شدندفقط فرمان دادخدا  )14:1پيدايش (» .و روزها و سالها باشند
اره سخن گفت و ماه شروع به حركت او دوب. اي گفت و زمين شروع به حركت به دور خورشيد كرد خدا تنها كلمه

  .به دور زمين كرد
 مقدس كتابگويد؟  جهان استفاده كرد؟ كالم خدا در اين مورد چه ميخدا از چه چيزي براي خلقت 

  :گويد مي
عبرانيان (» . ساخته شدنكه چيزهاي ديدني از چيزهاي ناديدنيآها به كلمة خدا مرتب گرديد، حتي  عالم«

همه چيز به واسطة او . همان در ابتدا نزد خدا بود. ه بود و كلمه نزد خدا بود و كلمه خدا بوددر ابتدا كلم« )3:11
  )3و1:1يوحنا (» .آفريده شد و به غير از او چيزي از موجودات وجود نيافت

: در روز دوم خدا گفت. و روشنايي شد» .روشنايي بشود«: گفتتنها اكنون خوانديم كه خدا در روز اول 
خدا در روز سوم دوباره سخن گفت و آنچه كه او گفت پديدار شد و حال سؤال ما  .بودفلك و » .شدفلكي با«

 در جهان استفاده كرد؟ خدا از چيزي جز كالم و سخنش تمام اين چيزهااي براي خلقت  اينست؛ خدا از چه وسيله
خدا تنها با كالمش همه چيز را  .شد،  و هر آنچه را كه گفت! او تنها كاري كه كرد اين بود كه گفت. استفاده نكرد

نه تنها خدا همه چيز را با كالمش خلق كرد بلكه همه چيز توسط قدرت كالم او : گويد خلق كرد، كتاب مقدس مي
تنها . تنها توسط قدرت كالم خدا، ماه و ستارگان در مكانهاي مقرر خود در آسمان باقي ماندند. ه داشته شده استانگ



دانستيم كه آيا كه آيا فردا  ، اگر نميتصور كنيد. كند رشيد در زمان معيني طلوع و غروب ميبه فرمان خدا، خو
خدا « :گويد كالم خدا مي ! شد فرسا مي خورشيد طلوع خواهد كرد يا خير، چقدر زندگي براي ما مشكل و طاقت

كلمة خدا تا «. كند گز تغيير نمي و كالم او هركند كالم خود را نقض نميخدا هرگز  )9:1اول قرنتيان (» .امين است
  )25:1اول پطرس (» !باد باقي استابداآل

  :گويد كتاب مقدس مي. در روز پنجم خدا هزاران نوع ماهي و پرنده آفريد. 5
آبها به انبوه جانوران پر شود و پرندگان باالي زمين به روي فلك آسمان پرواز كنند پس خدا : و خدا گفت«

و همة پرندگان بالدار را به ة جانداران خزنده را، كه آبها از آنها موافق اجناس آنها پر شد، نهنگان بزرگ آفريد و هم
بارور و كثير شويد و آبهاي دريا را پر سازييد، ": خدا ديد كه نيكوست و خدا آنها را بركت داده گفت  و.اجناس آنها

  )23و20:1پيدايش (» .، روزي پنجم و شام بود و صبح بود".و پرندگان در زمين كثير بشوند
متأسفانه، امروز زمان . گويد خدا حيوانات و انسان را خلق كرد  روز ششم به ما ميموردمقدس در  كتاب

 چگونگي بارة در خدا  در برنامه بعدي آنچه را كه كالمبه ياري خدا.  مهم نداريموقايعكافي براي شرح دادن اين 
  . انسان، بيان كرده به دقت بررسي خواهيم كردآفرينش اولين انسان توسط خدا و علت آفرينش

بچشيد و ببينيد كه خدا «: گويد خوانديم كه نبي خدا داود مي. دربارة نيكويي خداوند خوانديمامروز 
ايد؟ هر روز غذاهاي مختلفي را كه خدا براي ما  آيا تا به حال نيكويي خدا را چشيدهعزيز، دوستان  ».نيكوست

اگر واقعاً مشتاق   ؟ايم درك كردهحال نيكويي خدا را چشيده و  تا بهآيا چشيم ولي   ميخوريم و تدارك ديده مي
انسان « :گويد كالم خدا مي .هستيد كه نيكويي خدا را بچشيد بايد به كالم خدا گوش داده و به آن ايمان داشته باشيد

در درس آينده اين  )4:4متي (» .ددگر اي كه از دهان خدا صادر مي كند، بلكه به هر كلمه نه محض نان زيست مي
.  كالم خدا تغذيه شوداز و روح ما بايد داردجسم نيست بلكه روح نيز   را بررسي خواهيم كرد كه انسان تنهاموضوع

 آيا به همان اندازه كه . باشيم آن، اما ما گرسنه و مشتاقِشود بسيار نيكوست و نظير نيكويي آن يافت نميكالم خدا 
كالم گرسنة  اينگونهاگر شما   است؟اش ابديشناخت خدا و كالم نيز خواهان ، روح شما خواهد  ميغذا معده شما 

 خدا ي كامل در كنار به شما بر روي زمين آرامشيك سو كه قادر است از را كشف خواهيد كرد، حقيقتي باشيدخدا 
 حقيقت دارد زيرا موضوعدانيم كه اين  مي .ناپذير را برايتان مهيا كند ميراث فسادببخشد و از طرف ديگر، در آسمان 

) 6:5متي (» .خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت زيرا سير خواهند شد«: خدا خودش وعده داده و گفته است 
  آمين

 اولين گونهخدا چهمراه باشيد، تا ببينيد ما با كنيم كه در برنامة آينده  توصيه مي. توجه شما متشكريماز 
  .....تر از آن خدا چرا انسان را آفريد د؟ و مهمانسان را خلق كر

  :گويد خدا به شما بركت دهد، هرگز اين دعوت عالي خدا را فراموش نكنيد كه به شما مي
  )8:34مزمور  (».بچشيد و ببينيد كه خداوند نيكوست«


