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  خدا

  كند او خود را آشكار مي

  
  

در درس .  با درودهاي مجدد در نام خداوند ما عيسي مسيح    
 يك سلسله دروس جديدي را كه دربارة تعاليم اساسي كتاب مقدسي قبل

مقصود از اين دروس تعليم حقايق اساسيِ كتاب .  است را آغاز نموديم
  .مقدس است
 اين درسها را شروع كرديم و مشاهده " او كيست-خدا "ما با عنوان 

نموديم كه خدا با بكار بردن اسامي مختلف خود را به ما آشكار و 
هر يك از اين اسامي به نوعي شخصيت خدا را .  ف نموده استتوصي

نامهاي خدا، او را بعنوان خالق همه چيز توصيف .  كند براي ما بيان مي
خدا همچنين .  كنند، بنابراين او مالك همه چيز در آسمان و زمين است مي

بعنوان كسي كه سازنده و نگهدارندة عهدهاست به ما معرف شده است، او 
  .باشد  است كه ما را دوست دارد و به سالمتي ما عالقمند ميخدايي

اكنون ما از طريق نام يهوه كه يكي ديگر از اسامي خدا است با او آشنايي 
  .كنيم بيشتري پيدا مي
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  اسامي يهوه خدا
   من هستم–اسم يهوه 

وجود " يا "بودن"كلمة يهوه از يك كلمة عبري به معني     
  .ست گرفته شده ا"داشتن

وقتي كه خدا موسي را براي رهبري قوم اسرائيل جهت خروج از مصر 
موسي اين .  خواند، او از خدا درخواست كرد كه نام خود را آشكار سازد

درخواست را كرد تا بتواند به قوم اسرائيل بگويد كه چه كسي او را 
خدا به موسي گفت هستم "در پاسخ به درخواست او .  فرستاده است

 مرا نزد "يعني هستم"م، و گفت به بني اسرائيل چنين بگو اَهيه آنكه هست
  ).14كتاب خروج فصل سوم، آية .  ("شما فرستاد

دهد كه خدا براي بودنش به هيچكس و   نشان مي"هستم آنكه هستم"اسم 
  .هيچ چيزي احتياج ندارد

هيچ چيز قبل از او بوجود نيامده و هيچ چيز مسبب بوجود آمدن او نبوده 
او خدايي است كه با قوم .  بطور ساده، او هست چونكه او هست.  تاس

اش بعنوان نجات  خدا در رابطه.  خود وارد عهد نجات گرديده است
دهنده و رهاننده با بكار بردن حداقل هشت نام مختلف كه از تركيب كلمة 

هر .  اي ديگر ساخته شده خود را به ما آشكار نموده است يهوه و كلمه
ز اين اسامي نكتة خاص و متفاوتي را دربارة نجات و رهايي به ما يك ا

 .دهند نشان مي
  
  
  
  



 تعاليم اساسي كتاب مقدس

   خداوند فراهم خواهد نمود–يهوه يايرِه 
خداوند "اول، خدا خود را بعنوان يهوه يايره كه به معني     

توانيد در آية  اين مطلب را مي.   به ابراهيم آشكار كرد"فراهم خواهد نمود
  .و دوم كتاب پيدايش مالحظه كنيد از فصل بيست 14

شما ممكن است بخاطر داشته باشيد كه خدا به جهت آزمايش كردن ايمان 
ابراهيم، به او فرمود كه اسحق يگانه فرزندي را كه از سارِه براي او بدنيا 

كتاب .  آمده بود را با خود بردارد و او را بر روي مذبحي قرباني كند
 خاطر جمع بود كه خدا قادر است اسحق را ابراهيم"فرمايد كه  مقدس مي

  )9عبرانيان فصل يازدهم، آية . ("حتي بعد از مرگ زنده كند
بنابراين او فرمان خدا را اطاعت كرد و فرزندش اسحق را برداشته به كوه 

ابراهيم اسحق را بست و بر مذبح .  موريا رفت و مذبحي در آنجا بنا كرد
 كارد پسرش اسحق را قرباني كند، خواست با گذاشت و در حالي كه مي

سپس .  فرشتة خداوند از آسمان ابراهيم را صدا زد و او را متوقف كرد
خداوند قوچي را كه در بيشه به شاخهاي خود گرفتار شده بود را براي 

اين ماجرا در فصل بيست و دوم كتاب پيدايش .  (قرباني فراهم نمود
  )شود يافت مي

عنوان خدايي كه قرباني مورد لزوم را فراهم بينيم كه خدا خود را ب مي
 29در انجيل يوحنا فصل اول آية .  كند به ابراهيم آشكار كرد مي
وقتي يحياي تعميد دهنده عيسي را ديد كه بطرف او "خوانيم كه  مي
نگاه كنيد اين است آن برة خدا كه گناه جهان را ": آيد، گفت مي
ا قرباني را فراهم كرد تا بجاي  خدايي كه بر روي كوه موري".دارد برمي

اسحق پسر ابراهيم ذبح بشود، حدود دو هزار سال بعد، مسيح را فرستاد 
از اين .  اي بجاي بشر گناهكار ذبح بشود تا بر روي همان كوه مثل بره
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آموزيم كه خدا قدم اول را براي رهايي ما از گناه برداشته چون او  مي
  .موده استقرباني را براي گناهان ما فراهم ن

  
  دهندة تو هستم  من يهوه شفا–يهوه رافا 

دومين طريقي كه خدا خود را به ما آشكار نموده است     
دهندة  من يهوه شفا"باشد كه به معني   مي"يهوه رافا"بوسيلة نام مركب 

بينيم كه خدا به   مي26در كتاب خروج فصل پانزدهم، آية .  "تو هستم
گر او را بشنوند و آنچه را كه در نظر او دهد كه ا اسرائيل وعده مي بني

. شوند راست است بجا بيارند به هيچ يك از بيماريهاي مصريان مبتال نمي
  .كند در اين آيه خدا اصوالً راجع به شفاي جسماني صحبت مي
 خواند زيرا او شفا در مزمور صد و سوم، داود، خداوند را متبارك مي

اي جان من خداوند را متبارك ".  نددهندة كساني است كه به او توكل دار
اي .  بخوان، و هر چه در درون من است نام قدوس او را متبارك خواند

.  جان من خداوند را متبارك بخوان و جميع احسانهاي او را فراموش مكن
مزمور  (".بخشد آمرزد و همة مرضهاي تو را شفا مي كه تمام گناهت را مي
  )3-1صد و سوم، آيات 

بينيم كه خدا بطور فعال هم از لحاظ روحاني   كتاب مقدس ميدر سرتاسر
عيسي مسيح بارها و بارها در .  بخشد و هم از لحاظ جسماني شفا مي

واكنش خود نسبت به ايمان اشخاص، و همچنين براي اينكه ثابت كند كه 
.  بخشد هاي عهد عتيق دربارة او بوده است، بيماران را شفا مي پيشگويي

اين روزها در اثر پيشرفت علم براي بسياري از بيماريها به لطف خدا 
آيد كه پزشكان بيماري را  بهرحال مواقعي پيش مي.  عالجي وجود دارد
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دهندة ماست  اما خدا كه حكيم بزرگ ما و شفا.  دهند ناعالج تشخيص مي
  .قادر است هر نوع بيماري از جمله بيماريهاي ناعالج را شفا بدهد

  
  اوند پرچم نبرد من است خد–يهوه نسي 

سومين طريقي كه خدا خود را به ما آشكار كرده است     
اين نام مركب يهوه در كتاب خروج .  باشد  مي" يهوه نسي"بوسيلة نام 

  .شود  يافت مي15فصل هفدهم، آية 
آن زمانها در جنگ پرچم نبرد اهميت بسياري داشت چونكه سربازان دور 

افتاد، شخص ديگري بايد   پرچم مياگر.  شدند آن با هم متحد مي
داشت تا سربازاني كه  داشت و آن را باال نگه مي بالفاصله آن را بر مي

خداوند پرچم من است .  دورش با هم متحد شده بودند پراكنده نشوند
اين حقيقت ترس را .  يعني خداوند مدافع، رهاننده و پيروزي من است

  . خدا استدهد چون يقيناً پيروزي از آن فراري مي
  

  كند  خداوند كسي است كه تقديس مي–يهوه مخادش 
دا خود را به ما آشكار اين چهارمين طريقي است كه خ    

  .او خداوند تقديس كننده است.  نموده است
شود كه يعني   نام يهوه مخادش ديده مي8در كتاب الويان فصل بيستم، آية 

  .كند خداوند تقديس مي
.   براي خدا، يا مقدس و پاك ساختن استتقديس به معني جدا نمودن

تقديسي كه در .  شنويم دربارة زندگي عميق مسيحي و تقديس زياد مي
خداست كه ما را براي .  اينجا نشان داده شده است كار خود خداوند است

كند تا روش زندگيمان مورد پسند  سازد و ما را كمك مي خودش جدا مي
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اين چيزي نيست كه ما آن را .  كند يخداست كه ما را پاك م.  او باشد
براي خود انجام بدهيم، بلكه چيزي است كه خدا قبالً آن را براي ما انجام 
داده است و ما فقط بايستي با شكرگذاري و همكاري با خدا وارد آن 

  .بشويم
  

   خداوند صلح است يا خداوند آرامش است–يهوه شالوم 
اخته است بوسيلة پنجمين طريقي كه خدا خود را آشكار س    

.  يهوه شالوم يعني خداوند صلح يا آرامش است.  باشد نام يهوه شالوم مي
  .شود  ديده مي24اين نام مركب يهوه در كتاب داوران فصل ششم، آية 

اول صلح .  كند خدا به دو صورت صلح يا آرامش را به بشر پيشنهاد مي
وقتي .  موده استبا خود را از طريق قرباني كه خودش براي ما فراهم ن

مند  پذيريم از صلح با خدا بهره آنچه را كه مسيح بخاطر ما انجام داده مي
ولي جنبة ديگري از صلح نيز وجود دارد كه ما به آن محتاجيم .  شويم مي

خدا بر همه  چيز تسلط كامل دارد، .  و آن آرامش فكر، قلب و جان است
تواند او را تغيير   چيز نميتواند او را غافلگير كند و هيچ هيچ چيز نمي

كنيم  وقتي به او اعتماد مي.  بنابراين خدا در خود آرامش كامل دارد.  بدهد
  .گذارد او همان نوع آرامش را در اختيار ما مي

  
   خداوند شبان من است–راه يهوه 
اين ششمين طريقي است كه خدا خود را آشكار نموده     
 از مزمور 1كند، آية  شنهاد ميچون خدا آرامش خود را به ما پي.  است

در اين آيه خداوند .  شود گر مي تري جلوه بيست و سوم با معني عميق
خدا كساني را كه دوستش .  بصورت شبان يا چوپان معرفي شده است
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ما .  خواند كنند گوسفندان مرتع خود مي دارند و او را خدمت مي
نيكو عيسي مسيح است شبان .  اران به مسيح گوسفندانِ خدا هستيمد ايمان

.  خواند كند و هر يك از گوسفندان را بنام مي كه گلة خودش را رهبري مي
  .شناسد ايم شخصاً مي خدا من و شما را كه به مسيح ايمان آورده

  
   خداوند عدالت ماست–يهوه صدقينو 

اين هفتمين طريقي است كه خدا خود را به ما آشكار كرده     
 با نام يهوه صدقينو 6 فصل بيست و سوم، آية در كتاب ارمياء نبي.  است

وقتي عيسي مسيح بر .  كنيم كه يعني خداوند عدالت ماست برخورد مي
روي صليب خون ريخت و مرد، او نه فقط جريمة گناهان ما را پرداخت 

 هيچ وجهما به .  بلكه طريق عادل محسوب شدن ما را فراهم كرد
دمان عدالت خدا را كسب كنيم توانستيم بوسيلة تالش و كوشش خو نمي

ايم، عدالت او به  اما چون به مسيح ايمان آورده.  و عادل محسوب بشويم
به همين علت براي آسمان كه اقامتگاه جاوداني .  حساب ما گذاشته شده

  .ايم عادالن است شايستگي يافته
  

خداوند آنجاست– هيهوه َشم   
كنيم  س ذكر ميهشتمين و آخرين نام خداوند كه در اين در    

  .يهوه شمه است
بينيم كه خدا با نام   مي35در كتاب حزقيال نبي فصل چهل و هشتم، آية 
يهوه شمه يعني خداوند .  يهوه شمه خود را به ما آشكار نموده است

بايد بدانيم كه خداوند با ماست .  آنجاست، يا خداوندي كه حاضر است
عيسي مسيح در .  مكني حتي در مواقعي كه ما حضورش را حس نمي
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بدانيد كه من هر ....  ": فرمايد  مي20انجيل متي فصل بيست و هشتم، آية 
ما در هر زمان و در هر موقعيت .  "روزه تا انقضاي عالم با شما هستم

او .  توانيم از حضور عيسي مسيح در زندگيمان اطمينان داشته باشيم مي
نان يافتن از حضور خدا در براي اطمي.  هميشه با ماست تا ما را كمك كند

زندگيمان نبايد روي احساساتمان حساب كنيم، بلكه بايد روي كالم خدا 
اران به د ايماندر زندگي  حساب كنيم كه بر اساس آن خدا بطور دائمي 

  .مسيح حضور دارد
او خالق است، .  فهميم كه او كيست با بررسي اسامي مختلف خداوند مي

او عهد نموده كه احتياجات .  طلق استاو در قدرت و عظمت قادر م
دانيم نجات و رهايي بزرگترين  مخلوقاتش را فراهم كند و همانطور كه مي

بينيم كه خدا رهايي  با مطالعة اسامي مركب يهوه مي.  احتياج انسان است
او براي متعلقان خود رهايي از گناه و رهايي .  انسان را فراهم نموده است

كند و مدافع  او قوم خود را تقديس مي.  نموده استاز بيماري را فراهم 
.  او آرامش ما، شبان ما و عدالت ماست، و او هميشه با ماست.  آنهاست

 بعدي مطالبي دربارة طبيعت خدا آنطور كه در كتاب مقدس بيان بخش در
  .شده است را با شما در ميان خواهيم گذاشت


