
 
 

خـدا هـمه چیز را از طـریق عیسی آفـرید و کتاب مـقدس اطـالعـات مـوثقی از عملکرد او در طـول 
هــفته خــلقت بــه مــا ارائــه میمنــاید. روز ســبت (شــنبه) یادآور کار او و رسمنشاء جــهان هســتی 

میباشد. متامی آیهها را میتوانید در پایان هر درس مشاهده بفرمایید! 
 

خدا همه چیز را از طریق عیسی آفرید. رساله به عربانیان فصل ۱ آیه ۱ تا ۲. 
خدا با کالم خود همه چیز را آفرید. مزمور فصل ۳۳ آیههای ۶ و ۹. رساله به عربانیان فصل ۱۱ آیه ۳. 

جهان زنده و همه حیات در طی شش روز واقعی آفریده شد. سفر پیدایش فصلهای ۱ و ۲. 
خدا همه چیز را عالی و کامل خلق کرد. سفر پیدایش فصل ۱ آیه ۳۱. 

سبت (شنبه) روز یادبود خلقت خدا است. سفر پیدایش فصل ۲ آیههای ۱ تا ۳. سفر خروج فصل ۲۰ 
آیههای ۸ تا ۱۱. 

آیهها برای مطالعه بیشرت: مزمور فصل ۱۹ آیههای ۱ تا ۶؛ مزمور فصل ۱۰۴. 

مـا انـسانهـا، خـلق شـده بـه صورت خـدا تـاج خـلقت او میبـاشیم و مسـئولیت مراقـب و نگهـداری از این کره خـاکی بـه 
ما واگذار شده است. 

ما بصورت خدا خلق شدهایم. سفر پیدایش فصل ۱ آیههای ۲۶ تا ۲۷. 
تسلط بر زمین به انسان واگذار شده است. مزمور فصل ۸. 

آیا هیچ یک از مشکالت زندگی من میتواند آنقدر بزرگ باشد که خداوند نتواند از 
عهده رفع آن برآید؟ 

چه نوع فعالیتهایی میتواند به من در بهرهبرداری کامل از برکات روز سبت خدا 
(شنبه) که یادبود خلقت اوست کمک کند؟ 

 

آیا بعد از پیبردن به حقیقت خلقت و قبول کامل این واقعیت که خدا مرا مسئول حفظ و نگهداری از آن کرده است در نحوه زندگی من میتواند تفاوتی 
بوجود بیاورد؟ 

بـا دانسـنت این که انـسان تـاج خـلقت خـدا اسـت و مـا مـوظـف هسـتیم از این جـهان هسـتی مراقـبت کنیم، این بـه طـریقی بـخصوص مرا از ارزشـهای انـسانی واقـف 
میسازد. اینکه من میدانم به دست خدا خلق شدهام به من اطمینان خاطر میدهد که آینده من در دستان او امن و امان است. 

خـداونـد مـن ایامن دارم که تـو زمین و زمـان و هـمه جـهان هسـتی را خـلق کردهای. در ضـمن قـبول میکنم که تـو مرا برای هـدف بسیار مـخصوصی آفـریدهای. مـن 
خودم را متاماً به تو میسپارم تا آنچه رضای توست را در زندگیام آشکار کنی و به انجام برسانی. 

آمین! 

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com

۵- خلقت

رای مـا رشح داده اسـت. خـداونـد در طی شـش روز  خـدا خـالـق متـام جـهان هسـتی، حقیقت خـلقت خـود را در صـفحات کتابمـقدس بـ
«آسامنهـا و زمین» را آفـرید. او زمین را بـا موجودات زنـده و گونـاگون پـر کرد و در روز هـفتم آن هـفته اول از متـام کارهـای خود آرامی 
گرفـت. روز هـفتم هـفته، یعنی شـنبه روز یادبـود کار عظیم آفـرینش تـوسـط اوسـت. خـدا آفـرینش خـود را بـا خـلق آدم و حوا بـه شکل و 
شامیل خود بـه اوج رسـانـد. او حکمرانی و نگهـداری از این کره بسیار اعـجازآمیز را بـه عهـده انـسان گـذاشـت. وقتی خـداونـد کار آفـرینش 

را به امتام رساند فرمود که آن «بسیار نیکوست.»

استفاده شخصی

تعهد
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رسـالـه بـه عربانیان فـصل ۱ آیه ۱ تـا ۲: ۱ در گـذشـته، خـدا بـارهـا و از راهـهای گـونـاگـون بـه واسـطۀ پیامربان بـا پـدران مـا سـخن گـفت، ۲ اّمـا در این ایام آخـر بـه واسـطۀ پرس خـود بـا مـا سـخن گـفته 
است، پرسی که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید.. 

مزمور فصل ۳۳ آیههای ۶، ۹: ۶ به کالم خداوند آسامنها ساخته شد، و همۀ لشکر آنها، به َدِم دهان او. ۹ زیرا او گفت و شد؛ امر فرمود و بر پا گردید. 
رساله به عربانیان فصل ۱۱ آیه ۳ : به ایامن درمییابیم که کائنات به وسیلۀ کالم خدا شکل گرفت، بدانگونه که آنچه دیده میشود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. 

سـفر پیدایش فـصل ۱ و ۲: ۱ در آغـاز، خـدا آسامنها و زمین را آفـرید. ۲ زمین بیشکل و خـالی بود، و تـاریکی بـر روی ژرفـا؛ و روح خـدا سـطح آبـها را فرو گرفـت. ۳ خـدا گـفت: «روشـنایی بـاشـد،» 
و روشـنایی شـد. ۴ خـدا دید که روشـنایی نیکوسـت، و خـدا روشـنایی را از تـاریکی جـدا کرد. ۵ خـدا روشـنایی را ’روز‘ و تـاریکی را ’شـب‘ نـامید. شـامـگاه شـد و بـامـداد آمـد، روز اّول. ۶ و خـدا 
گـفت: «فَلَکی بـاشـد میان آبـها، و آبـها را از آبـها جـدا کند.» ۷ پـس خـدا فَلَک را سـاخـت و آبـهای زیر فَلَک را از آبـهای بـاالی فَلَک جـدا کرد. و چنین شـد. ۸ خـدا فَلَک را ’آسامن‘ نـامید. شـامـگاه شـد 
و بـامـداد آمـد، روز دّوم. ۹ و خـدا گـفت: «آبـهای زیر آسامن در یک جـا گرد آیند و خشکی پـدیدار شـود.» و چنین شـد. ۱۰ خـدا خشکی را ’زمین‘ و اجتامع آبـها را ’دریا‘ نـامید، و خـدا دید که 

نیکوسـت. ۱۱ آنـگاه خـدا گـفت: «زمین نـباتـات بـرویانـد، گیاهـانی که دانـه تـولید کنند و درخـتان میوهای که بـر حسـب گـونۀ خـود میوۀ دانـهدار بیاورنـد، بـر روی زمین.» و چنین شـد. ۱۲ زمین 
نـباتـات رویانید، گیاهـانی که بـر حسـب گونۀ خود دانـه تولید میکردنـد، و درخـتانی که بـر حسـب گونۀ خود میوۀ دانـهدار میآوردنـد. و خـدا دید که نیکوسـت. ۱۳ شـامـگاه شـد و بـامـداد آمـد، روز 

سّوم. ۱۴ و خـدا گـفت: «نورافـشانـها در فَلَک آسامن بـاشـند تـا روز را از شـب جـدا کنند، و تـا نـشانـههـا بـاشـند برای منـایانـدن زمـانـها و روزهـا و سـالـها،  ۱۵ و نورافـشانـها بـاشـند در فَلَک آسامن تـا بـر 
زمین روشـنایی بـخشند.» و چنین شـد. … و خـدا دید که نیکوسـت. ۱۹ شـامـگاه شـد و بـامـداد آمـد، روز چـهارم. ۲۰ و خـدا گـفت: «آبـها از انـبوه جـانـداران پـر شود و پرندگـان بـر فراز زمین در فَلَک 
آسامن پرواز کنند.» … ۲۷ پـس خـدا انـسان را بـه صورت خود آفـرید، او را بـه صورت خـدا آفـرید؛ ایشان را مرد و زن آفـرید. … ۲۹ آنـگاه خـدا گـفت: «اینک همۀ گیاهـان دانـهدار را که بـر روی 
متـامی زمین اسـت و همۀ درخـتان دارای میوۀ دانـهدار را بـه شام بخشیدم تـا خوراک شام بـاشـد. ۳۰ و بـه همۀ وحوش زمین و همۀ پرندگـان آسامن و همۀ خزندگـاِن روی زمین که جـان در خود 
دارنـد، همۀ گیاهـان سـبز را برای خوردن بخشیدم.» و چنین شـد. ۳۱ و خـدا هرآنـچه را که سـاخـته بود دید، و اینک بسیار نیکو بود. شـامـگاه شـد و بـامـداد آمـد، روز شـشم. فـصل ۲: ۱ بـدینسـان، 
آسامنها و زمین و همۀ لشکر آنـها متـام شـد. ۲ و خـدا در روز هـفتم، کار خـویش را بـه پـایان رسـانید؛ پـس او در هفتمین روز، از همۀ کار خـویش بیاسـود. ۳ و خـدا روز هـفتم را مـبارک خوانـد و 
راکه در آن روز از همۀ کار خـویش که خـدا آفـریده و سـاخـته بـود، بیاسـود. ۴ این بـود تـاریخچۀ آسامنها و زمین آنـگاه که آفـریده شـدنـد. …. آنـگاه یهوه خـدا آدم را از  آن را مـقدس شـمرد، چـ
رْس کرد، و آدم را که رسشته بـود در آنـجا نـهاد. … ۱۶ و یهوه  خـاک زمین برسشت و در بینی او نَـَفِس حیات دمید و آدم مـوجـودی زنـده شـد. ۸ و یهوه خـدا بـاغی بـه سـمت رشق، در عـدن َغ
خـدا آدم را امـر کرده، گـفت: «تـو میتـوانی از هـر یک از درخـتان باغ آزادانـه بـخوری؛ ۱۷ امـا از درخـت شـناخـت نیک و بـد زنـهار نـخوری، زیرا روزی که از آن بـخوری بـهیقین خـواهی مرد.» ۱۸ 
یهوه خـدا فرمود: «نیکو نیست آدم ـتنها بـاشـد، ـپس یاوری ـمناسـب برای او میسـازم.» ۱۹ و یهوه خـدا همۀ جـانـداران صحرا و پرندگـان آسامن را که از خـاک رسشته بود نزد آدم آورد تـا ببیند آدم 
چـه نـامی بـر آنـها خواهـد نـهاد، و هرآنـچه آدم هـر جـانـدار را خوانـد، هامن نـامـش شـد. ۲۰ پـس آدم همۀ چـارپـایان و پرندگـان آسامن و همۀ وحوش صحرا را نـام نـهاد؛ ولی یاوری مـناسـب برای آدم 
یافـت نشـد. ۲۱ پـس یهوه خـدا خـوابی گران بـر آدم مسـتولی کرد و در هامن حـال که آدم خـفته بـود یکی از دنـدههـایش را گرفـت و جـای آن را بـا گـوشـت پـر کرد. ۲۲ آنـگاه یهوه خـدا از هامن 
دنـدهکه از آدم گرفـته بود زنی سـاخـت و او را نزد آدم آورد. ۲۳ آدم گـفت: «این اسـت اکنون اسـتخوانی از اسـتخوانـهایم، و گوشـتی از گوشـتم؛ او زن نـامیده شود، زیرا که از مرد گرفـته شـد.» ۲۴ 

از همین رو، مرد پدر و مادر خود را ترک کرده، به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهند شد. ۲۵ آدم و زنش هر دو عریان بودند و رشم نداشتند. 
سـفر خـروج فـصل ۲۰ آیههـای ۸ تـا ۱۱: ۸ «روز َشـبّات را بـه یاد داشـته بـاش و آن را مـقدس شامر. ۹ شـش روز کار کن و همۀ کارهـایت را انـجام بـده، ۱۰ امـا روز هـفتم، َشـبّاِت یهوه خـدای 
تـوسـت. در آن هیچ کار مکن، نـه تـو، نـه پرس یا دخرتت، نـه غالم یا کنیزت، نـه چـارپـایانـت، و نـه غـریبی که درون دروازههـای تـوسـت. ۱۱ زیرا خـداونـد در شـش روز آسامن و زمین و دریا را بـا 

هرآنچه در آنهاست بساخت، اما روز هفتم فراغت یافت. از همین رو، خداوند روز َشبّات را برکت داده، آن را تقدیس فرمود. 
مزمور فـصل ۱۹ آیههـای ۱ تـا ۶: ۱ آسامن جـالل خـدا را بیان میکند، و فَلَک از عـمل دسـتهایش سـخن میگـوید. ۲ روز تـا روز، کالم را جـاری میسـازد، و شـب تـا شـب، مـعرفـت را اعالن میدارد. ۳ 
نـه سخنی اسـت و نـه کالمی، و آواز آنـها شنیده منیشود. ۴ بـا این هـمه، آوازشـان در رستارس زمین منترش میگردد، و کالمـشان تـا بـه کرانـهای جـهان میرسـد. خیمهای در آسامن برای خورشید بـر 
پـا کرده اسـت؛ ۵ او هـمچون دامـاد از حجـلۀ خـویش بیرون میآید، و چـون پهـلوان شـادمـانـه در میدان میدود. ۶ برخـاسـتنش از یک کران آسامن اسـت، مـدارش تـا بـه کران دیگر، و هیچ چیز از 

حرارتش پنهان نیست. 
مزمور فـصل ۱۰۴: ۱ ای جـان مـن، خـداونـد را مـتبارک بـخوان! ای یهوه، خـدای مـن، تـو بینـهایت عظیمی. تـو بـه فَـّر و شکوه ملبّسی، ۲ و نور را هـمچون ردا بـه خود میپیچی. تـو آسامن را چـون 
خیمه میگسرتانی، ۳ و تیرکهای اتـاقـهایت را بـر آبـها مینهی. تـو ابرهـا را ارابۀ خـویش میسـازی، و سوار بـر بـالـهای بـاد میروی! ۴ تـو بـادهـا را فرسـتادگـان خـویش میگردانی، و شـعلههـای آتـش را 
خـادمـان خـویش میسـازی. ۵ تـو اسـاس زمین را بـر پـایههـای آن اسـتوار سـاختی، تـا جـنبش نـخورد، تـا ابـداآلبـاد. ۶ تـو آن را بـه آبـهای ژرف هـمچون ردا پوشـانیدی، و آبـها بـر فراز کوهـها ایستادنـد. ۷ 
امـا از عـتاب تـو گـریختند، و از صـدای رعـد تـو پـا بـه فرار گـذاشـتند! ۸ بـر فراز کوهـها برآمـدنـد و بـه درههـا رسازیر شـدنـد، بـه جـایی که تـو برایشان مـقرر کردی. ۹ حـّدی برای آنـها قرار دادی که از 
آن نـگذرنـد، و دیگر بـار زمین را نـپوشـانـند!… ۲۱ شیران ژیان در پِی طعمۀ خـود میغرنـد، و خـوراِک خـویش را از خـدا میطـلبند. ۲۲ چـون آفـتاب برمیآید، بـازمیگردنـد، و در النـههـای خـود 
میآرامـند. ۲۳ آنـگاه آدمی بـه کار خـویش بیرون میرود، و بـه مـحنت خـویش تـا شـامـگاه. ۲۴ ای خـداونـد، کارهـای تـو چـه بسیار اسـت! آنـها را جـملگی بـه حکمت خـویش بـه عـمل آوردهای! زمین 
از مخـلوقـات تـو آکنده اسـت! ۲۵ و دریا نیز، در آنـجا، وسیع و پـهناور، مـملو اسـت از ُجـنبندگـان بیشامر، از جـانـداران بـزرگ و کوچک! ۲۶ کشتیها بـر روی آن میرونـد، و لِـویاتـان نیز، که تـو 
رد میآورنـد؛ چـون دسـت خـویش را  رسـانی. ۲۸ چـون این را بـه آنـها میبخشی، آن را گـ رسشتی تـا در آن بـازی کند. ۲۷ چـشم امید اینان جـملگی بـر تـوسـت، تـا خـوراک ایشان را در وقـتش بـ
میگـشایی، از چیزهـای نیکو سیر میشونـد. ۲۹ امـا چون روی خود را میپوشـانی، پـریشان میگردنـد؛ و چون روح ایشان را قـبض میکنی، میمیرنـد و بـه خـاک بـازمیگردنـد! ۳۰ چون روح خود را 
میفرسـتی، آفـریده میشونـد، و روی زمین را تـازه میسـازی! ۳۱ بـاشـد که جـالل خـداونـد تـا بـه ابـد پـایدار مـانَـد! بـاشـد که خـداونـد از کارهـای خـویش شـادمـان شود؛ ۳۲ که بـر زمین مینـگرد، و زمین 
بـه لرزه درمیآید! که کوهـها را ملـس میکند، و آتـشفـشان میشود! ۳۳ مـن تـا زنـده هسـتم خـداونـد را خواهـم رسایید! تـا وجود دارم برای خـدایم رسود سـتایش خواهـم خوانـد! ۳۴ تفکر مـن برای 

او لذتبخش باشد، زیرا که من در خداوند شادی میکنم! ۳۵ اما گنهکاران از زمین محو گردند، و رشیران دیگر یافت نشوند! ای جان من، خداوند را متبارک بخوان! َهلِلویاه! 
مزمور فـصل ۸: ۱ ای یهوه، خـداوندگـار مـا، چـه شکوهـمند اسـت نـام تـو در رستارس زمین! تـو جـالل خـویش را بـر فراز آسامنها گسرتانیدهای. ۲ از زبـان کودکان و شیرخوارگـان بـه سـبب دشـمنانـت 
سـتایش را بنیان نـهادی، تـا َخـصم و انـتقامگیرنـده را خـامـوش گردانی. ۳ چـون بـه آسامنهای تـو بـنگرم، که صـنعت انگشـتان تـوسـت، و بـه مـاه و سـتارگـان که تـو بـر قرار داشـتهای، ۴ گـویم: انـسان 
چیست که در انـدیشهاش بـاشی، و بنیآدم، که بـه او روی منـایی؟ ۵ او را اندکی کمرت از فرشـتگان سـاختی و تـاج جـالل و اکرام را بـر رسش نـهادی. ۶ بـر کارهـای دسـتت، او را چیرگی بخشیدی و 
هـمه چیز را زیر پـاهـای او نـهادی: ۷ وسـفندان و گـاوان را، بـه متـامی، و جـانوران صحرا را؛ ۸ رندگـان آسامن، و مـاهیان دریا را؛ و هرآنـچه را که از راه دریاهـا میگـذرد. ۹ ای یهوه، خـداوندگـار مـا، 

چه شکوهمند است نام تو در رستارس زمین!

تلفن آمریکا:   5547 341 818 1+
 address: P.O. BOX 837  MURRIETA, CA 92564 Email:         info@ahdejadeed.com 

website:      www.ahdejadeed.com
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