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  آفرينش

  انسان و دنياي او

  
  

معموال .  آموزيم در اين درس پيرامون آفرينش مطالبي مي    
مقدس مورد موضوع آفرينش بطور جداگانه در تعاليم اساسي كتاب 

اما بايد در نظر داشته باشيم كه آفرينش موضوعي .  گيرد بررسي قرار نمي
  .بسيار مهم و بنيادي است

  
  شود خدا بخاطر آفرينش پرستيده مي

در كتاب مكاشفه كه آخرين كتاب، كتاب مقدس است وقايع     
در فصلهاي چهارم و پنجم اين .  مربوط به زمان آينده ثبت شده است

  .شود اي از پرستش خدا در عالم باال ديده مي كتاب صحنه
گويد كه  نشين سخن مي فصل چهارم كتاب مكاشفه دربارة تخت

چهار موجود زنده كه بنظر .  باشند موجوداتي روحاني در حضور او مي
رسد، فرشتگان بسيار مقرب خدا هستند كه در اطراف تخت او قرار  مي

قدوس، قدوس، "گويند  يپرستند و م دارند و شب و روز خدا را مي
.  "قدوس خداوند خداي قادر مطلق كه بود و هست و خواهد آمد

 11-10سپس در آيات ) 8مكاشفة يوحناي رسول فصل چهارم، آية (
آن بيست و چهار پير در برابر تخت نشين كه تا ابد زنده است "خوانيم  مي
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ت او پرستند و تاجهاي خود را در جلوي تخ كنند و او را مي سجده مي
اي كه  اي خداوند و خداي ما، تو تنها شايسته زنند،  اندازند و فرياد مي مي

صاحب جالل و حرمت و قدرت باشي، زيرا تو همه چيز را آفريدي و به 
  ."اراده تو آنها هستي و حيات يافتند

  
  خدا در آفرينش حاكم نهايي است

ه صحنة پرستش خدا در عالم باال و آيات مربوطه ما را متوج    
شود كه آفرينندة عالم هستي است  كنند كه خدا به اين علت پرستيده مي مي

اي  هر انسان و هر فرشته.  اند و همه چيز به ارادة او هستي و حيات يافته
  .زندگي و َنَفسِ خود را مديون آفريدگار مقتدر است

اگر او دل خود را به وي مشغول سازد، اگر "خوانيم  در كتاب ايوب مي
 بشر با هم هالك  مي  تما.  فس خويش را نزد خود بازگيردروح و ن

ايوب فصل سي و چهارم، آيات  (".گردد شوند و انسان به خاك باز مي مي
14-15(  

بنابراين خدا نه فقط آفرينندة عالم هستي است بلكه از عالم هستي 
وقتي خدا به شكايات ايوب و اتهامات دوستان او پاسخ .  كند نگهداري مي

  .و اقتدار و حاكميت نهايي خود را در آفرينش بيان نمودداد ا
بينيم كه خدا فرمود   مي7-4در كتاب ايوب فصل سي و هشتم، آيات 

بيان كن اگر فهم داري، كيست !  وقتي كه زمين را بنياد نهادم كجا بودي"
كار را بر آن  داني؟  و كيست كه ريسمان گيري نمود اگر مي كه آن را اندازه

اش  هايش بر چه چيز گذاشته شد؟  و كيست كه سنگ زاويه ايهكشيد؟  پ
را نهاد، هنگامي كه ستارگان صبح با هم ترنم نمودند، و جميع پسران خدا 

  "آواز شادماني دادند؟
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در طول فصل سي و هشتم و فصل سي و نهم كتاب ايوب، خدا دربارة 
از او گويد و چيزهايي كه غير  هاي گوناگون خلقت خويش سخن مي جنبه

  .تواند انجام بدهد هيچكس نمي
  

  مقصود از آفرينش

يكي از داليل اصلي آفرينش اين است كه آفريننده مورد     
آسمان "خوانيم   از مزمور نوزدهم مي4-1در آيات .  پرستش قرار بگيرد

روز .  دهد كند، و فلك از عمل دستهايش خبر مي جالل خدا را بيان مي
سخن نيست . كند تا شب رفت را اعالن ميراند تا روز و شب مع سخن مي

قانون آنها در تمام جهان بيرون .  شود و كالم ني، و آواز آنها شنيده نمي
  ".رفت، و بيان آنها تا اقصاي ربع مسكون

تمام كساني كه به خداي .  مقصود از آفرينش پرستش آفريدگار است
  .حقيقي ايمان دارند معتقدند كه او خالق عالم هستي است

  
  ضور فعال عيسي در آفرينشح

شود كه آفرينندة عالم  گفتيم كه خدا به اين علت پرستيده مي    
اي از حضور فعال عيسي در آفرينش  هر چند كه عده.  هستي است

خبرند، اما واقعيت اين است كه او پيش از جسم گرديدن و ساكن  بي
 در انجيل.  در آفرينش داشته است  در اين جهان، نقش مهمي ششدن

.  در ازل كلمه بود" نوشته شده است 14 و آية 3-1يوحنا فصل اول، آيات 
همه چيز .  از ازل كلمه با خدا بود.  كلمه با خدا بود و كلمه خود خدا بود

  ".بوسيلة او هستي يافت و بدون او چيزي آفريده نشد
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ما شكوه و جاللش را .  پس كلمه انسان شد و در ميان ما ساكن گرديد"
  ."كوه و جاللي  شايستة فرزند يگانه پدر و پر از فيض و راستيديديم، ش

گويند كه عيسي قبل از آنكه به شكل انسان  اين آيات بطور واضح به ما مي
پولس رسول در .  در ميان ما ساكن بشود در آفرينش شركت داشته است

يعني بوسيلة عيسي (بوسيلة او "مورد نقش عيسي در آفرينش نوشت 
ها و ناديدنيها، تختها،  ه در آسمان و زمين است، ديدنيهر آنچ) مسيح

پادشاهان، حكمرانان و اولياء امور آفريده شدند، آري تمام موجودات 
  )16رساله به كولسيان فصل اول، آية  ("بوسيلة او و براي او آفريده شد

ها و ناديدنيها كه  بينيم كه عيسي مسيح در آفرينش ديدني به اين ترتيب مي
  .شود نقش به سزايي داشته است ن را هم شامل ميفرشتگا

  
  القدس در آفرينش حضور فعال روح

نه فقط خداي پدر و پسر او عيسي خداوند در آفرينش عالم     
القدس نيز عاملي فعال در آفرينش بوده  هستي شركت داشتند بلكه روح

و "فرمايد  القدس چنين مي دومين آية كتاب مقدس دربارة روح.  است
و تاريكي بر ) يعني زمين خالي و بدون شكل بود( تهي و بائر بود زمين

و روح ) يعني تاريكي روي آبهاي سطح زمين را پوشانده بود(روي لجه 
كتاب پيدايش فصل (".سطح آبها را فرو گرفت) القدس يعني روح(خدا 

  )2اول، آية 
 القدس همانند پدر و پسر در آفرينش آسمانها بر اساس كتاب مقدس روح
در كتاب ايوب در مورد آفرينش انسان .  و زمين سهيم بوده است

روح خدا مرا آفريده، و نفس قادر مطلق "خوانيم كه اليهو چنين گفت  مي
  )4ايوب فصل سي و سوم، آية  ("مرا زنده ساخته است
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بينيم كه هر سه شخص الوهيت يعني پدر و پسر و  به اين ترتيب مي
  .اند ت داشتهالقدس در كار آفرينش شرك روح

  
  آفرينش براي اصالح فهم انسان ضروري است

موضوع آفرينش كه در كتاب پيدايش ذكر شده است براي     
بر اساس كتاب .  آگاهي صحيح از مسئلة گناه بسيار ضروري است

گناه و از لحاظ روحاني به شباهت خدا آفريده شد، ولي  پيدايش انسان بي
دانند كه انسان  همه مي.  دا جدا ساختاو گناه كرد و گناه انسان را از خ

شود؛ چرا انسان كامل  تي از اين قبيل مطرح ميسؤاالكامل نيست، اما 
تواند از طريق تعليم و تربيت و سعي و كوشش بهتر  نيست؟  آيا انسان مي

آموزد كه  بشود؟  رسالة پولس رسول به روميان در كتاب مقدس به ما مي
 طريق آدم به تمام نژاد بشر سرايت كرده انسان گناهكار است و گناه از

آيد و شخصاً نيز  هر انساني با ذات آلوده به گناه به جهان مي.  است
اگر تعليم تكامل صحيح بود انسان در ابتدا بايستي .  شود مرتكب گناه مي

آمد و آنوقت نژاد بشر از چندين شاخة  از چند مرد و چند زن بوجود مي
گناه  اي بي اي گناهكار و عده ب ممكن بود عدهبه اين ترتي.  مختلف بود

اما واقعيت اين است كه نژاد بشر از يك مرد و يك زن يعني آدم !  باشند
و حوا بوجود آمده است و گناه از طريق آدم كه سركردة نژاد بشر است به 
تمام آدميان سرايت كرده است و به همين دليل تمام بني آدم گناهكار 

  .هستند
گناه بوسيلة يك انسان "خوانيم   مي12 روميان فصل پنجم، آية در رساله به

در نتيجه چون همه .  به جهان وارد شد و اين گناه مرگ را به همراه آورد
  ".گناه كردند مرگ همه را در برگرفت
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زيرا مزدي كه گناه "خوانيم   مي23و در رساله به روميان فصل ششم، آية 
كه با خداوند ما مسيح عيسي متحد دهد موت است اما خدا به كساني  مي

  ."بخشد هستند حيات جاودان مي
  

  آفرينش موضوعي است كه به ايمان بستگي دارد

بينيم كه پولس  در كتاب اعمال رسوالن فصل هفدهم مي    
آن "رسول در ميان شوراي كوه مريخ براي يونانيان چنين موعظه كرد 

 صاحب آسمان و زمين خدايي كه دنيا و آنچه را كه در آن است آفريد و
پس چون همة ... است در معابد ساخته شده به دست انسان ساكن نيست 

اي از طال  ما فرزندان خدا هستيم نبايد گمان كنيم كه ذات الهي مانند پيكره
خدا .  شود  تراشيده مي مي  و نقره و سنگ است كه با هنر و مهارت آد
همه جا بشر را امر به توبه دوران جهالت را ناديده گرفت، اما اكنون در 

فرمايد، زيرا روزي را معين فرمود كه جهان را با راستي و درستي  مي
بوسيلة شخصي كه برگزيدة خود اوست داوري فرمايد و براي اثبات اين 

اعمال رسوالن فصل هفدهم، آيات  (".حقيقت او را پس از مرگ زنده كرد
  )31 و 30، 29، 24

تواند به وجود   كه خلق شده است ميهر چند انسان از طريق آنچه
آفريدگار كه خدا است پي ببرد اما باز هم اين موضوع به ايمان بستگي 

از راه " نوشته شده است 3در رساله به عبرانيان فصل يازدهم، آية .  دارد
بريم كه كائنات چگونه با كالم خدا خلقت يافت بطوريكه  ايمان، ما پي مي

  ".اديدني است بوجود آمدآنچه ديدني است از آنچه ن
اي حاضر نيستند خدا را بعنوان خالق عالم هستي بپذيرند چون  عده
انساني كه خدا .  خواهند مسئوليتي را كه نسبت به او دارند قبول كنند نمي
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پذيرد بعنوان يك گناهكار در  را بعنوان خالق عالم هستي و خالق خود مي
تواند از اين مسئوليت شانه  سان ميآيا ان.  كند برابر خدا مسئوليت پيدا مي

آمرزد و او روزي  خالي كند؟  يقيناً خدا هيچ گناهكاري را بدون علت نمي
را تعيين نموده است كه جهانيان را بوسيلة عيسي مسيح داروي خواهد 

آيا بهتر نيست كه انسان در طول عمر خود، خدا را بعنوان خالق .  كرد
مرگ زنده شد و داور جهانيان خواهد خويش بپذيرد و به كسي كه پس از 

  .بود ايمان بياورد
توبه از گناه و ايمان به عيسي مسيح خداوند كه در راه گناه بشر مرد، و 
پس از مرگ زنده شد و حاال زنده است بهترين كاري است كه يك نفر در 

عيسي مسيح براي مرگ خود دليل .  تواند انجام بدهد طول عمر خود مي
.  او مرد تا انسان گناهكار را از گناه و عواقب بد گناه برهاند.  خوبي داشت

وانندة حقجو در اثر توبه از گناه و ايمان به خدعاي ما اين است كه شما 
  .آمين.  مسيح نجات بيابيد و صاحب حيات جاودان بشويد


