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خوشحاليم .  با درود فراوان در نام خداوند ما عيسي مسيح    

از اينكه ما را در شروع يك سلسله درسهاي جديد كه دربارة تعاليم 
  .كنيد اساسي كتاب مقدس است همراهي مي

در اين بخش از كتاب، تعليم خود را دربارة خدا از كتاب مقدس آغاز 
القدس، انسان،   آينده دربارة عيسي مسيح، روحكنيم و در قسمتهاي مي

 تيائالبته ما به جز.  نجات، كليسا و غيره مطالبي را به شما خواهيم گفت
  .هر يك نخواهيم پرداخت اما نكات مهم را مورد بحث قرار خواهيم داد

  
  مكاشفة عمومي

  نمايد خدا خود را در آفرينش آشكار مي

آموزند كه بشر جدا   ميآيات موجود در كتاب مقدس به ما    
پولس رسول در .  از كتاب مقدس مقداري معلومات نسبت به خدا دارد

غضب خدا از ": فرمايد  مي20 تا 18رسالة خود به روميان فصل اول آيات 
شود كه زندگي شرارت   نازل مي آسمان بر هر گونه گناه و شرارت مردمي

كند و اين   مجازات ميخدا آنان را.  آميزشان مانع شناسايي حقيقت است
توانند بدانند، بر آنها  كار بر حق است زيرا آنچه آدميان دربارة خدا مي
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از .  آشكار است زيرا خدا آن را در پيش چشمان ايشان قرار داده است
زمان آفرينشِ دنيا صفات ناديدني او يعني قدرت ازلي و طبيعت الهيِ او 

شود و از اين رو   مشاهده ميدر چيزهايي كه او آفريده است به روشني
 ديدن طريقآموزند كه انسان از   اين آيات به ما مي".آنها ابداً عذري ندارند

دنيايي كه .  ببرد  تواند به وجود خداوند پي اند مي چيزهايي كه آفريده شده
راستي داشته ته شده است بايستي آفرينندة با َفبا چنين دقتي طرحش ريخ

  .باشد
از زمان آفرينش دنيا صفات ناديدني او ": فرمايد داوند ميديديم كه كالم خ

يعني قدرت ازلي و طبيعت الهي او در چيزهايي كه او آفريده است به 
  ".شود و از اينرو آنها ابداً عذري ندارند روشني مشاهده مي

  
تواند قدرت ازلي و طبيعت الهي خداوند را توسط  چون انسان مي

ايماني خود هيچ  شاهده كند بنابراين براي بيچيزهايي كه او آفريده است م
  .اي ندارد عذر و بهانه

  
  نمايد خدا خود را در درون انسان آشكار مي

.  كتاب مقدس هرگز سعي ندارد وجود خدا را ثابت كند    
  :شود كالم خدا با دو حقيقت آغاز مي

نخست اينكه خدا وجود دارد، و دوم اينكه چنين دانشي كه خدا وجود 
كنند يافت  ر قلب تمام كساني كه عمداً اين حقيقت را رد نميدارد د
خدايي "گفته شده است كه، كسي تا بحال با اين اعتقاد كه .  شود مي

اند كه خدا  اي اينطور تصور كرده اگرچه عده.   متولد نشده است"نيست
در كتاب جامعه فصل .  اند وجود ندارد، اما آنها با اين اعتقاد متولد نشده
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بينيم كه سليمان پادشاه بزرگ و حكيمِ قوم اسراييل اين   مي11آية سوم 
  :كلمات را دربارة خدا و انسان نوشته است

هر چيز را در وقتش نيكو ساخته است، و نيز ابديت را در ) يعني خدا(او "
دلهاي ايشان نهاده بطوري كه انسان كاري را كه خدا كرده است از ابتدا تا 

  ".د كردانتها دريافت نتوان
كند زيرا خدا اين حس  آموزد كه انسان ابديت را حس مي اين آيه به ما مي

اما انسان حتي با داشتن چنين حسي در .  را در قلبش قرار داده است
انسان براي درك اين موضوع به .  تواند كار خدا را درك كند قلبش، نمي

رس پط.  شود دانش خاصي نيازمند است كه در كتاب مقدس يافت مي
كنيم پيشگويي نموده  رسول در مورد روزهايي كه ما در آن زندگي مي

 در مورد اين واقعيت 5 تا 3است و در رسالة دوم پطرس فصل سوم آيات 
قبل از هر ": گردد نوشته شده است كه عيسي مسيح به اين كرة خاكي برمي

ا را چيز بايد بدانيد كه در ايام آخر اشخاصي پيدا خواهند شد كه ايمان شم
كنند  مسخره خواهند نمود چون تحت فرمان شهوات پليد خود زندگي مي

آيد كجاست؟  از زماني كه  آن كسي كه وعده داد كه مي: و خواهند گفت
پدران ما مردند همه چيز هنوز همان طوري است كه از زمان خلقت دنيا 

 كنند كه خدا در قديم تكلم عمداً اين حقيقت را فراموش مي!  بوده است
فرمود و آسمانها و زمين آفريده شد و زمين از آب ساخته شد و وجودش 

به عبارت ديگر افرادي كه منكر خداي خالق هستند، .  "به آب بسته است
گيرند كه خدا در زمانهاي قديم آسمانها و  عمداً اين واقعيت را ناديده مي

خر انكار كند كه در ايام آ به عالوه پطرس رسول بيان مي.  زمين را آفريد
پس آيات .  يابد اي در ميان مردم شيوع مي خداي خالق، بطور گسترده

آموزند كه از طريق چيزهايي كه آفريده شده است  كتاب مقدس به ما مي
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توانيم به وجود خدا پي ببريم و همچنين خدا شهادتي از وجود خود را  مي
  .در درون هر كسي نهاده است

كند و  طر گناه، عمداً با حقيقت مبارزه مياشكال در اينجاست كه انسان بخا
  .حاضر نيست آنچه را كه خدا بر او آشكار نموده است را بپذيرد

  
  مكاشفة مخصوص

  نمايد خدا خود را در كتاب مقدس آشكار مي

خدايي كه خود را از طريقي محدود بوسيلة آفرينش نشان     
در داده كيست؟  او همان كسي است كه به طريقي مخصوص خود را 

براي نمونه عهد عتيق شامل چندين .  كتاب مقدس آشكار نموده است
توانيم به رابطة خدا  اسمِ مختلف براي خدا است كه بوسيلة اين اسامي مي

  .با خودمان بيشتر پي ببريم
  

  الوهيم، خداي قادر

 "الوهيم"دا او را كتاب پيدايش در اولين اشارة خود به خ    
 :ة كوتاهتر گرفته شده است از دو واژ،وهيم ال عبريواژة  .ناميده است

الم نمودن يا  اعاي به معن ديگريادر، قوي، برجسته و قايبه معنيكي 
هاي  الوهيم خداي قادري است كه بوسيلة كالم و وعده.  سوگند خوردن

  .خود كه به پيمانها معروفند خود را به مخلوقاتش بسته است
او نه فقط خالق .  لق نيز هستالوهيم خداي عهد نگهدارنده، خداي خا

اند بلكه او  اجسام مادي است كه در فصل اولِ كتاب پيدايش ذكر گرديده
  .خدايي است كه فرشتگان را نيز خلق نموده است
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آموزيم كه خدا خالقِ مقتدرِ حيات مادي و  بنابراين از واژة الوهيم مي
 را به روحاني است و او بخاطر نفع مخلوقاتش توسط پيمانهايش خود

  .آنان بسته است
  

  ال اليان، خداي تعالي

ال "سازد  نام ديگري كه خدا بوسيلة آن خود را آشكار مي    
  . است"اليان

بينيم كه ابراهيم   مي20 تا 18در كتاب پيدايش فصل چهاردهم، آيات 
.  يابد بوسيلة ملكيصدق كه كاهن ال اليان يعني خدا تعالي است بركت مي

و مَلكيصدق پادشاه ساليم نان و شراب را بيرون ": فرمايد ميكالم خدا 
و او را مبارك خوانده گفت مبارك باد .  آورد و او كاهنِ خداي تعالي بود

اَبرام از جانب خداي تعالي كه مالك آسمان و زمين و متبارك باد خداي 
  ".ادتعالي كه دشمنانت را به دستت تسليم كرد و او را از هر چيز ده يك د

به عبارت .  دهد كه خدا مالك آسمان و زمين است نام ال اليان نشان مي
ديگر الوهيم كه در ابتدا آسمانها و زمين را آفريد، همان خداي تعااليي 

  .باشد است كه مالك محقِِّ آنچه آفريده مي
اين عبارت اين است كه خدا قادر است تمام  معاني ما برايامروزه 

و روحاني ما را فراهم كند چون او تمام خلقت را تحت احتياجات مادي 
  .فرمان خود دارد

  
  )صاحب يا مالك(آدوناي، 

 نام ديگري است كه خدا بوسيلة آن خود را به ما "آدوناي"    
اين نام حدوداً سيصد مرتبه در عهد عتيق به چشم .  دهد نشان مي
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دهد   نشان ميباشد و واژة آدوناي به معني مالك يا صاحب مي.  خورد مي
كه خدا مالك هر انساني است، به همين دليل ما مديون هستيم كه كامالً از 

قابل توجه است كه هر دو واژة الوهيم و آدوناي فرم .  او اطاعت كنيم
البته در عهد عتيق واژة آدوناي اغلب به شكل مفرد و براي .  جمع دارند

  .اشاره به انسانها بكار برده شده است
 واژة آدوناي به شكل مفرد براي 1ار نيز در مزمور صدو دهم، آية اما يكب

يهوه به خداوند من ": فرمايد كالم خدا مي.  اشاره به خدا بكار رفته است
 به "گفت به دست راست من بنشين، تا دشمنانت را پاي انداز تو سازم

يهوه به آدوناي من گفت به دست راست من بنشين، تا ": عبارت ديگر
آيد كه واژة  ي پيش ميسؤال در اينجا ".انداز تو سازم منانت را پايدش

.  آدوناي در آية ذكر شده به كداميك از سه شخصيت الوهيت اشاره دارد
فهميم كه واژة   مي45 تا 41با مطالعة انجيل متي فصل بيست و دوم، آيات 

 كالم.   به شخص عيسي مسيح اشاره دارد1آدوناي مزمور صد و دهم آية 
عيسي از آن فريسياني كه اطراف او ايستاده بودند "فرمايد كه  خدا مي
عقيدة شما دربارة مسيح چيست؟  او فرزند كيست؟  آنها جواب : پرسيد
عيسي از آنها پرسيد پس چطور است كه داود .  او فرزند داود است: دادند

 خداوند :گويد خواند؟  زيرا داود مي با الهام از جانب خدا او را خداوند مي
ان تو را زير نبر دست راست من بنشين تا دشم: به خداوند من گفت
تواند فرزند داود باشد در صورتي كه  او چطور مي.  پاهاي تو قرار دهم

متي فصل بيست و دوم، آيات  انجيل ("خواند؟  او را خداوند ميخود داود
41-45(  

كند آدوناي را به  القدس دربارة مسيح صحبت مي داود وقتي با الهام از روح
برد در حالي كه همانطور كه گفتيم آدوناي فرم جمع  شكل مفرد بكار مي
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در درس بعد مبحث خود را دربارة اين موضوع كه خدا از طريق . دارد
  .شكار كرده است ادامه خواهيم دادنامهاي خود خويشتن را بر ما آ

و ما از هر ما در اين درس متوجه شديم كه خدا آفرينندة همه چيز است 
بندد و پيمان را  او خدايي است كه پيمان مي.  لحاظ به او مديون هستيم

او بهترين را براي من و شما در نظر دارد و قادر است تمام .  دارد نگاه مي
خواهيم به شما عزيزان  قبل از هر چيز مي.  احتياجات ما را فراهم كند

خدا بخواهيد كه خودش را خوانندة اين كتاب پيشنهاد كنيم كه صادقانه از 
آنطور كه هست بر شما آشكار كند حتي اگر شما به وجود خداوند اعتقاد 
نداشته باشيد چنانچه از ته دل از او بخواهيد كه خودش را بر شما آشكار 

او آنقدر به شما عالقمند بوده است .  نمايد او اينكار را برايتان خواهد كرد
ه اين جهان فرستاده تا از طريق مرگ، اش عيسي مسيح را ب كه پسر يگانه

 قدر در فكر شما  او كه اين.  بر روي صليب جريمة گناهان شما را بپردازد
  .ينآم.  ودش را بر شما آشكار نمايدبوده بطور قطع مايل است خ


