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 مقدمه 
جا مانده   برخوردم که از خط خارج شده بود. البته قطار همان  یبه قطار  ی، در حال رانندگ  یشچند سال پ

 . آوردی وجود مه ب  یو مشکل بزرگ  ماندی همانجا م   شود،ی خارج م  مسیر معین قطار از  ی . وقترفتی نم یی بود و جا

خدا    ینش آفر   یر، مس  ین و ا  آن باشند   رویدنباله  او  خلقت کرد تا    یین تعرا    یریمس  یازمان، خدا خط    یابتدا  در 

  ی که خدا برا  یریمس  رویه . اما بارها و بارها، نسل بشر از دنبالشدی و پرجالل رهنمون م  یمعظ  یمقصد  یرا به سو

 به وجود آوردیم.  ی و مشکل بزرگ یمبرد یرون ب مسیر آن از  را  جهان ما . اندرفته  یرونخود در نظر گرفته، ب ینشآفر

  یخاول تار یهاخود در سال  ینش آفر  یآموخت که خدا برا  یمخواه یریمس ة ، دربارمجموعه دروس ینا در

  11-1های باب  ی. به بررس خوانیمی م ینش«آفر »احکام یحیاغلب آن را در مجامع مس که – کرد یینجهان تع

  کمک  ما به مقدسکتاب  یهاباب  ینود. اشی « شناخته مآغازین یخپرداخت که غالبا به نام »تار یمخواه یدایشپ

  ین . همنندک  دنبال   ، یموس  ی تحت رهبر  یل قوم اسرائخواست  می که خدا    ینیم را بب  انگیزیشگفت  مسیر   تا   کرد   خواهند 

 . خواهند دادنشان   دنبال کنند به ما  ید امروز هم قوم او با ی را که حت یری ها مسباب

همان   ؛شد یممتمرکز خواه 3: 2-1: 1 یدایشچون بر پ ایمگذاشته  نقص« ی جهان ب» را درس اول  عنوان 

 خشنود شد.  یارکه از آن بس یدبه جهان بخش نقصیی داد خدا چگونه چنان شکل ب  یحدر آن توض ی که موس یمتن

بود که خدا   ییاز آن مقصد نها اییهاول ۀ نشان یا درآمد یش پ آلایده جهان  ینا ید،د یمکه خواه همانطور 

  قوم   ی تمام  یخ،که خدا در سراسر تار  ی همان مقصد  یعنی   –کرد  ی م   ی رهبر  ی آن سوبه    یرا در روزگار موس   یلاسرائ

زمان  در   یزندگ   دهدی است، بلکه نشان م ان زم ینه تنها نشانگر ابتدا آلایده جهان   ین . ادرَبَی مرا به آن سمت   خود

 عصر چگونه خواهد شد.  ینا یجهان ما مطمئنا در انتها ینکه و ا داشت، ی م ی چه شکل ید با کنونی

ارائه   11-1 یدایش پ آغازینِ یخ از تار ی کوتاه ی : اول، بررسشودی م یمحاضر به چهار بخش تقس درس 

  ی ا. سوم، معنپردازیمی آن م ی شد و در ابتدا به ساختار ادب یم متمرکز خواه 3: 2-1: 1 یدایش . دوم، بر پیم دهیم

مناسب از    یامروز  ی . و چهارم، به دنبال کاربردهاکنیمی م  ی بررس  آن   ساختاررا در پرتو    یدایش قسمت از پ  ینا  یاصل

 .یمکن کار را آغاز  11- 1  یدایشپ آغازین یخ از کل تار یکوتاه  یبا بررس یاییدبود. ب یممتن خواه ینا
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 اجمالی بررسی
الزم است راهبرد   ینبه نظر برسد. بنابرا یرمعمول غ یدر ابتدا کم 11-1 یدایش روش برخورد ما با پ شاید

:  بود دن خواه مقدس بخش از کتاب  ین ا ۀ ما در مطالع ی راهنما ی کم سه تفکر اصل . دست یم کن یحرا تشر یۀ خود اول

 ها؛ و سوم، هدف از نگارش آنها. باب  ینا یادب  زمینۀپیش ها؛ دوم،  باب  ین ا  الهام اول،

 . یمهست   11-1  یدایش کالم خدا و از جمله پ  هاینوشته   ۀهم  ی اول، ما قاطعانه متعهد به الهام االه  وهلۀ   در

 

 الهام 

 
است: اول،   یدایشقسمت از کتاب پ ینا ة مهم دربار یاردو موضوع بس یادآورما از الهام،  اوانجلیکال درک

 . ی آنعمدآن، و دوم، طرح   اعتبار

 

 اعتبار 
کامال معتبر است. مسائل   آن االهی الهام به خاطر مقدس، بخش از کتاب  ینکه ا یمدار  ید تاکقاطعانه  ما

  یز مسائل ن یناز ا یو بعض  گیرد، ی قرار م  دید معرض در مقدسبخش از کتاب  ینا ۀ در هنگام مطالع یادیز  یخیتار

  یخی به مفهوم اعتبار تار  ی الهام االه   ییماست که بگو   ی کاف  ین هم  ،این درس   اف اهد  جهت  در   اما.  اندکامال حل نشده

. درست  بپذیرند یخیتار را به عنوان یک حقیقت یدایشبخش از پ ین ا او ی اصلخوانندگان  خواستی م ی است. موس

  دچار سوء  آنها یخی مورد ابعاد تار در مبادا تا یمکن تفسیر  دقت به را ن ومت  ینا  یدکالم خدا، با یهابخش  ۀمثل هم

معتقد بودند که   یسی شخص ع حتی  و  مقدس، کتاب  یسندگان نو  یر وجود، روشن است که سا ین . با ایمتفاهم شو 

ها ثبت حقیقی  که این باب  استوارند ها بر پایۀ این باور این درس هستند.  معتبری   یختار 11- 1 یدایشپ ی هاداستان 

 . اندباستان اتفاق افتاده هاین قعا در زما که وا و معتبر اموری هستند

الهام کرد   یکه خدا به موس  یمداشته باش یادهمواره به  یداست، با  آغازین، معتبر یختار  یممعتقد  یکهحال در

 . کندو مرتب  انتخاب خاص  یها را بر اساس طرح باب  ینتا مضمون ا

 

 

 طرح

در    یمتا روزگار ابراه  ینشجهان از زمان آفر  یخ کل تار  ةبردارند  در   11-1  یدایشکه پ  یریددر نظر بگ  طورنای

  یع از وقا یاری باب کوتاه، بس یازده ین در ا یکه موس یمما قبول دار ۀ ق.م. است. هم 1800 تا  2000 یهاحدود سال 

  یب هم در کنار ترت  ینش گز   ینبه ا  یدبا  11-1  پیدایش درک    یرا کنار گذاشته است. پس برا  ی زمان  ة دور  ین جهان در ا
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شویم که موسی چطور عمدا این تاریخ آغازین را طراحی کرده   متوجه ی. وقتیممورد نظر، توجه داشته باش ی هاباب

اطالعات    ینالهام کرد تا فقط ا  ی. چرا خدا به موسیممهم جواب بده  یاراز سواالت بس  یتوانست به بعض   یمخواه  است،

 ؟ دهد نظم ینطور را ا ی خود انتخابخواست تا مطالب  ی ؟ و چرا خدا از موسبنویسدرا  دکان

 . یندازیمب  ی نگاهموجود در روزگار او  یادب یهاسنت  زمینۀیش ابتدا به پ یدبا  ی،موس های درک نوشته  برای

 

 

 زمینهپیش
اول،   ۀ دارد چون در درج یادیز  یتاهم این درس اهداف به  یدن باستان، در جهت رس یکخاور نزد  ادبیات 

  نزدیکی  ۀرابط اولیه یاتروا یرعمال با سا یبودند، و دوم، موس ی به طور گسترده در دسترس موس اولیه یات روا  یرسا

 داشت. 

 

 یدسترس
نوشت.    یمنشاء جهان مطالب   ة نبود که دربار  ی شخص   ین اول  موسی  که   اندنشان داده  شناسیباستان   تحقیقات 

  یاری از آن بس یشکه پ نوشت یدر روزگار یموس ی دارد. ول یقتاو حق یتالهام کرد، پس روا یمطمئنا خدا به موس 

 به ثبت رسانده بودند.  آغازین   تاریخ ة دربار یی هاو افسانه یراساط ،نزدیک خاور   در  هاها و گروه از ملت 

  ی، بابل  ینشداستان آفر  یا  ة اِنوما اِلیشاز مردم دربار  یاریدارند. بس  یادیشهرت ز  یمتون باستان  یناز ا  بعضی

  ای. در مصر و کنعان هم مجموعه اندیده شن  یزهایی بابل چ   یل داستان س  یاو    گَمیش«،یل گ  حماسۀ»  از   یازده« »لوح    یا

  یخ اء و تاربا منش ،جهان باستان  یگراز اسناد د  یاریو بس ینهانوشته شده بود. ا آغازین یخمربوط به تار هایایتاز رو

 کار داشتند.  و سر  یهست  آغازین 

  ی باستان دسترس یک اسناد خاور نزد یناز ا یاری به بس خود  ی عمال در دوران جوان ی گذشته، موس ین ا از

  یی جهان باستان آشنا یات که با ادب دهد ی نشان م  های او نوشته کرد، و  یل مصر تحص  ی در دربار سلطنت  ی داشت. موس

  ی ادب  یهاسنتدیگر  نوشت، کامال از    آغازیندرست خود را از دوران    یتروا  ی،با الهام االه  یموس   یداشته است. وقت

 باخبر بود.  باستان  یک در خاور نزد

  یم سوال را بپرس  ینا  توانیمی بودند، م  یدر دسترس موس  آغازین   یختار   یات روا   یر سا  ینکها   آگاهی ازبا    اکنون

 بود؟  چگونه  هافرهنگ  یر سا  هایو افسانه  یربا اساط  یکه: ارتباط متقابل موس 
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 متقابل  رابطة
هم مثبت    اولیه   یهاسنت   یر با سا   ی متقابل موس  ۀرابط  ید، د  خواهیم  س ودوره از در  ین که در طول ا  همانطور 

 . یبود و هم منف 

خود را نوشت.   یۀ دوران اول یخ ه کند، تاربا دروغ مقابل  یقتحق  یلۀوسه که ب یتن ینبه ا یسو، موس  یک از

  پرستان انواع مختلف نفوذ بت  یر بود، تحت تاث آنها  رهبر یکه موس  یلیانیکه اسرائ باشیم داشته خاطرهمواره به یدبا

متعدد به وجود آمده است.    یانخدا   ی و تقالها  هاالشت  یجۀ جهان در نت  یرند که بپذ   شدندمی   وسوسه  آنها.  داشتند  قرار

. از  آمیختندی در هم م  ل مل یر سا ینی را با اعتقادات د یقت حق ین ا  یا پذیرفتند، ی را نم  خود  پدران  یقی حق یمانا یا آنها 

  یم تعل خدانوشت تا آنچه را که واقعا اتفاق افتاده بود به قوم  آغازینخود را از دوران  یتروا یجهات، موس  یاریبس

 بود.  یگر د  یان اد هایدر برابر دروغ  یهوهبه  یمانا یقت دهد. او به دنبال استقرار حق

  ی هاارتباط متقابل مثبت با سنت  یجادا  یلۀدروغ را به وس  یر اساط  یب تکذ  ی هدف منف  ین ا  ی حال، موس  ین ع  در 

باستان شباهت داشت تا بتواند    یکخاور نزد  هاینوشته  یر او به عمد با سا  هایزمان خود، به انجام رساند. نوشته  یادب

  یت روا یان م یادی ز ی هابگذارد. هرچند شباهت  یان م در درک کند، با آنها  یل که قوم اسرائ ی خدا را به روش  یقت حق

  ی سنت ادب یکبا  گیرشباهت چشم یکبه  یراخ شناسیباستان  یقات متن مهم وجود دارد، اما تحق ینو چند یموس

 خاص اشاره دارند. 

  شودی نم  ینان منتشر شد. با اطم  یل« س ی: داستان بابل یستحت عنوان »آتراهاس ی سند مهم  1969سال  در

از   یادیز هایدارد چون تکه یتما اهم یسند برا یناست، اما ا یمیسند چقدر قد ینگفت که سنت مربوط به ا

 . کندیجمع م جایک  در دانستند، ی جدا از هم م آنها را  یشترکه پ داستانی 

شروع   یتبشر  ینشبا آفر حماسه: کندجانبه پیروی میاز یک ساختار اصلی سه  یس«آتراهاس حماسۀ»

اعمال نسل بشر تمرکز    نتیجۀ   بر  خاص   طورکه به  رسیده  ثبت  به  هاانسان   یۀاول  یخ بشر، تار  ینش. به دنبال آفرشود یم

  ی جهان  ید نظام جد یکو  ی داور یلس وسیلۀبه  باهیت ین جهان شد. و سرانجام ا ی دارد که منجر به فساد و تباه 

 . شود ی اصالح م

ساختار   یکخود را عمدا با  یت روا ی تفکر است که موس  ین ا  ید مؤکامال  یس«و »آتراهاس یدایش پ مقایسۀ 

باشد   ینواز مت  ینامربوط ۀ مجموع یدایشپ 11-1های باب  به نظر برسد  یدل شاشکل داد. در نگاه او یدیجامع و کل

به   یس«آن با »آتراهاس ة گسترد ادبی  های ساده به شباهت ی . اما توجه دنپری م  یگرموضوع به موضوع د  یککه از 

 .دهد ی ارائه م ع راجام یداستان واحد با ساختار  یک  ی موس آغازین   یختار  ینیم تا بب کندی ما کمک م 

جهان در اثر   ی ؛ دوم، تباه3: 2-1: 1در  آلایده  ینش : اول آفر شود ی م یمبه سه بخش تقس 11-1 پیدایش 

 . 9:  11-9: 6 یدایش در پ  یدو نظام جد یل؛ و سرانجام، س8:  6-4:  2 یدایش گناه انسان در پ
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  ی برا یتی را نوشت؟ او چه قصد و ن 11- 1 یدایش پ ی : چرا موس یمسوال سوم را بپرس توانیمی م اکنون 

 داشت؟  خود  یلی خوانندگان اسرائ

 

 هدف 

 
  یم تعل یلگذشته به اسرائ ة را دربار یقت در نظر داشت حق یکه موس  یممطمئن باش توانیمی م  نگاه اول، در

  یر سا ر ی طااس جهان چه کرده است. درست همانطور که یخ تار یۀاول ی هاآنها بدانند خدا در سال  خواستی دهد. او م

  یخی تار  یقحقا   ةدربار  یلاسرائ  اقناعبه دنبال    یزن  یبود، موس  هاطوره اسآن    هاییدگاه د  ةمردم دربار  اقناعبه منظور    لمل

 بود.  شان یمان ا

بوده است. هدف   یموس  آغازینِ  یخهم در پشت تار یگریکه هدف د یدد یمخواه تریق دق ی با بررس اما

  ی برا  ،مضاعف هدف  ین کنند. ا یروی خدا پ ةتا از اراد کند را متقاعد  یل بود که اسرائ ین ا نگارش او از  یگر خاص د 

  آغازین   ت ایروا  شویمی متوجه م  که   ینهم  یول   شود، می آشکار ن  ی به آسان  خوانند ی را م  11- 1  یدایشکه پ  یکسان   ۀهم

 . کندپیدا می   بیشتری وضوح اند،هدف را داشته  ین هم هم یگر د

  ی هااز فرهنگ  یاری که بس یمبدان ید جهان باستان چه بوده، با  آغازین  ت ای هدف روا یمبفهم ینکه از ا پیش 

کرده   ی طراح یارا ساخته  ی جهان هست  یعی، طبی ماورا  یهانی حکمت ک یک باستان معتقد بودند که  یک خاور نزد

هر شخص در جامعه،    یفۀوظ.  ستا  کردهی عمل م  یااله   یا   ی نظام حکمت  ین طبق ا  آل خودایده است. جهان در حالت  

 وفق دهد.  ی نظام االه ینبود که تا حد امکان خود را با ا یناز امپراتور گرفته تا برده، ا

  یل باستان دارد؟ فرهنگ اطراف اسرائ  یکدر خاور نزد  آغازین  اساطیر  و  هابا افسانه  یموضوع چه ارتباط   ینا

  یح به منظور تشر ت ا یروا ین . اکردندی را بازگو م  ین مز ی به ابتدا یک نزد یعبود که وقا آغازینی  ت ا یروا ی دارا

های  های آنان دربارة زمان سنت  . شدی کرده بودند، بازگو م یس در جهان دوران باستان تاس یان که خدا یی ساختارها

خود   زمانهای اجتماعی اولیه تنها دربارة تاریخ اولیۀ جهان نبود. آنها روایات اولیۀ خود را نوشتند تا مذاهب و برنامه 

داده   یبدر ابتدا در جهان ترت یانکه خدا ییهابودند، به روش انمتون که غالبا کاهن  ینا یسندگاننو را توجیه کنند.

به طور خاص    آنها   تمرکز   ی چگونه انجام شود. گاه  ید با  امور تا نشان بدهند در روزگار خودشان    کردندی شاره م ا  بودند

کدام   یا قرار داشت،  یان کدام معبد مورد لطف خدا ینکهبود. ا  های مذهبی یین مانند معابد، کاهنان و آ ینیبر امور د

و   یاسیمانند قدرت س تریگسترده  یاجتماع  یساختارها یگر،مشغول خدمت شود؟ در اوقات د  یدبا یخاندان کهانت 

  آنها مردم را فرا ر یط ااس ؟ بودنداز مردم برده  ی پادشاه شود؟ چرا بعض ید با  ی . چه کسدادندی نظر قرار م مد را  ینقوان

 قرار داده بودند.   ی که آنها در جهان هست  ییااز ساختاره   یعنی   ؛ کنند  یروی پ  یان خدا  ینشآفر  ی هاتا از نظام  ندخواندیم
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  یک نوشت. او از    ی مشابه   یار بس  یل را به دال  11-1  یدایش پ  ی موس  ید،د   یمدروس خواه   ین که در ا  همانطور 

  آفرید و نظم بخشید.   در دوران باستان   هایی نوشت که یهوه جهان را ر راه بآشکار    تمرکزی خود را با    آغازین   یخ تار   ، سو

کار را فقط   ین چطور بوده است. اما ا یعوقا یب تا برج بابل ترت ینش کرد که از زمان آفر  یفتعر یلاسرائ یبرا ی موس

  یاری وعده، با مخالفان بس  ینسرزم  سوی  از مصر به  یلیاناسرائ  یرهبر  ینانجام نداد. او در ح  یخعالقه به تار   یاز رو

  ان نش آغازین  یخها، تارمخالفت  ینبه ا پاسخ. در بَردی م یراههرا به ب یلقوم اسرائ یموس  روبرو بود که اعتقاد داشتند

مقاومت در    یجه، بود. در نت  ی جهان هست  یمطابق با طرح خدا برا  یل اسرائ  ی برا  یو اهداف موس  خط مشی که    داد یم

 . شدی خدا محسوب م احکاممقاومت در برابر  ۀ به منزل یموس  ۀبرابر برنام

کنعان   یبه سو  حرکتبا  یلکه اسرائ دادی ، نشان م 3: 2-1: 1 یدایشدر پ آلده یا  نشیدر ثبت آفر موسی

  داد ی ، نشان م8:  6-4:  2جهان در    ی فساد و تباه  ة. او در گزارش خود دربارکندی در واقع در جهت آرمان خدا حرکت م

آن   ۀ و خاتم سیل از  موسی. سرانجام، گزارش استبوده  ی از رنج و تباه ی لعنت خدا بر گناه، مکان یجۀ که مصر در نت

با   دی جد ینظام  یآنها به سو ی در حال رهبر او که داد ی منشان  یل ، به اسرائ9: 11-9: 6 یدایش در پ ید جد ی با نظم

  ین جهان به ارمغان آورده بود. ا ی و برکات را برا یدجد  یاز او نظام  یشنوح پ است، درست همانطور که اد یبرکات ز 

 توانستی در سر داشت. اگر م   یل اسرائ  یندةآ  یبرا   یبود که موس   یایی رو  ةکنندیه توجبه طور کامل    آغازین   هایاقعیتو

  شدند ی م  یگردان از مصر رو  یل قوم اسرائ  یان در م  یو وفادار   ین ، آنگاه افراد امکندقانع    یق حقا   ینرا در مورد ا  یلاسرائ

 . پذیرفتندمی  خود ی االه  یراثکنعان را به عنوان م ین و سرزم

  یات به جزئ ینگاه  توانیمی ، م11-1 یهاجهان در باب  آغازین یخ به تار مان ی کل یکرد رو یاز معرف  پس 

 . یندازیم ب 3: 2-1:  1 یدایش در پ  خدا آلده یاجهان  یعنی یدایش بخش پ یناول

 

 یادب ساختار 
بحث و   ۀهم یرشان درگذهن  ،کنندفکر می  مقدس باب کتاب  ینبه اول یوقت  اوانجلیکال یحیانمس اغلب

  1 باب  یدایش پ ی«»روزها  یا آ ید؟ آفر  ی خدا جهان را در شش روز عاد یا شود. آی مربوط به آن م یری تفس یهاجدل 

  یخی تار به شکل  و نه هشعرگون ی به نوع  1 باب یدایشپ یاآ  ینکه ا یا بودند؟  مدتیی طوالن  ی زمان هایدوره  یا عصرها 

  یدگاه قابل قبول هستند. هرچند د اوانجلیکال در مجامع  هاگیری موضع  ین ا ۀ هم کند؟ی م  یلخدا تجل ینشاز آفر

  ی در شش روز عاد  شناسیمی را که ما امروز م   ی که خدا جهان   دهد ی م   یمتعل  1  باب   یدایشاست که پ  ین من ا   ی شخص

 ندارند.  ی باور ین مقدس، چنمعتقد به کتاب  یحیانمس ۀهم  ید،آفر

را مورد توجه قرار   یخینوع مسائل تار یندروس، ا  یندر ا یدایش اول پ یهانسبت به باب  یکردمانرو در

باب را   ین چرا و چگونه ا  ی که موس ینیم بب یم عالقمند یشتر مورد نظر ما خواهند بود. ب ی سواالت ادب  یشتر . بدهیمی نم
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کمک   ی ساختارها به ما در درک هدف موس ین و چگونه ا شود؟ ی م  یدهمتن د ین در ا ی ادب  ی ختارهاسا کدامنوشت. 

 کنند؟ یم

 .کنیمی آن آغاز م   یانو پا  یانهشروع، م یعنی  ،متن ینا یاصل  ۀرا با ذکر سه مرحل کارمان 

 نظمی را با عنوان »جهان ب یاتآ ینا یمحتوا  توانیمی . مشود ی آغاز م 2- 1: 1با  یموس  ینشآفر روایت

که شامل به اصطالح »شش روز   دهدی مطلب را شکل م ینا یانیبخش م 31-3: 1. باب یمخالصه کن یک« تار

سَبّت است که آن را   روز 3-1: 2. سرانجام یمخوانی م ینشآفر بخشیدن«است که آن را »شش روز نظم ینش«آفر

 . نامیمی « مآلیده »جهان ا

.  کنیمیشروع م یکتار نظمی و با جهان ب  پردازیم،ی ساختار م  ینهر سه بخش از ا  یدرس به بررس  ینا در

  ی را مورد بررس   بخشیدن. و سرانجام شش روز نظمشودی م   یکه مربوط به جهان آرمان   پردازیمی دوم، به بخش آخر م 

 م. یبپرداز 2- 1:  1  در یک تار نظمی ابتدا به جهان ب یایید . بدهیمی قرار م

 

 یک تار نظمی ب  جهاِن

 
را پوشانده    ینکه زم  اینظمیی ب   یانرا م  یمهم   یار بس  چشمگیر ، تنش  1  باب  یدایشبه بخش اول پ  ینگاه   با

 . کنیمی بود و روح خدا مشاهده م

،  2 یۀ جهان در آ  آغازین  یت از وضع یفی و توص دهد ی ارائه م 1 ۀ یکه در آ ی صحنه را با عنوان  2- 1:  1 مقدمۀ 

 :ید گوش بده  گویدی م 2: 1در    ی. به آنچه موس کشدی م یر به تصو 

 

 . ( 2: 1 یدایش )پ ها را فرو گرفتژرفا؛ و روح خدا سطح آب  ی بر رو یکیبود، و تار ی و خال شکلی ب  ینزم

 

و   یتنش، جهان »خال  یسو یک. از جریان دارد است که در سرتاسر باب  یریمعرف تنش چشمگ یهآ  این

  تا  نشده  تکرار  مقدس در کتاب  ی کاف ة به انداز ی اصطالح عبر ین است. ا  تُهو وَبُهو  ی زبان عبر به یا بدون شکل«، 

سکونت، و   یرقابلاز جهان غ  یآن حاک  یکه معنا ند معتقد یادی ز اندیشمندان . اما یمرا بدان آن یق دق ی معن بتوانیم

  ین ا ی. پس در ابتدایستانسان ن یزندگ  یرایکه پذ  یری کو یا یابانب یهشب یاربس ؛بشر است  ی زندگ ینامناسب برا

 را پوشانده بود.  ینزم یتمام  یو نامنظم اولیه یک، تار سکونت، یرقابلغ یق که آب عم بینیمی متن م

ها حرکت  آب  ی: »روح خدا بر رو نویسدی م  ی . موسشودی ظاهر م 2: 1در  یز ن چشمگیر عنصر تنش  دومین 

 »احاطه از باال« است.  یا »پرواز بر فراز«   یبه معن  « مِراشِفِت»  ینجامورد استفاده در ا یاصطالح عبر.« کردیم
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  ی بر رو  نظمیی سو شاهد ب  یک . از  کنیمی متن مشاهده م   ی را درست در ابتدا  یری چشمگ   یار بس  یر تصو  پس 

  ی . در واقع خدا آماده بود تا براندکی حرکت م نظمی ی ب ی که بر رو بینیمی روح خدا را م  یگر د  ی از سو یم؛ هست  ینزم

:  انگیختی م را بر  یادیسواالت ز  یهاول چشمگیر تنش  ین شود. ا لرا پوشانده، وارد عم  ین که زم اینظمی ی اصالح ب

 چه خواهد آمد؟ نظمیی روح خدا چه خواهد کرد؟ بر سر آن ب

  یانی به راه خروج از تنش در بخش پا  توانیمی م  ین،نخست  یاتدر آ  یهاول  چشمگیرتنش    یندر نظر داشتن ا   با

 . 3- 1: 2  یدایشدر پ آلایده جهان  یعنی یندازیم، ب ی نگاه یموس  ینش آفر  یتروا

 

 آلیده ا  جهان 

 
  یافت،فراغت  ینشخدا از کار آفراز اینکه با عبارت مختصر  1: 2ساده است. در  یاربخش بس ینا ساختار

 : خوانیمی م ینطورا 3- 2:  2  یدایش. در پیابدی در حال استراحت خاتمه م   یبا خدا 3-2:  2و در  شود،ی شروع م 

 

خدا روز هفتم   و . یاسودب یش کار خو ۀ روز، از هم ینپس او در هفتم ید؛ رسان  یان را به پا  یش خدا در روز هفتم، کار خو

  یاسود و ساخته بود، ب یده که خدا آفر یش کار خو ۀرا مبارک خواند و آن را مقدس شمرد، چراکه در آن روز از هم 

 (. 3- 2:  2  یدایش)پ

 

و   ید به آن روز بخش ی که وارد حالت استراحت سبّت شد، برکت خاص  کندی م یف خدا را توص ی موس  وقتی

خود   یع را مط یکیو حرکت روح خدا رفع شده بود. خدا تار نظمی ی ب یان که تنش م کرد آن را مقدس خواند، اعالم 

  یت رضا آل منظم شده بود، ایده  خود که به شکلی  بود و اکنون از جهان  یافتهتسلط  نظمی ی کرده بود، بر عمق ب

 . رسدی م یان کامل جهان به پا یاز هماهنگ آفرینی آرام شاد  یرتصو ین با ا  ینش داشت. داستان آفر 

که   یممتن بپرداز ینا انییالزم است که به بخش م ی، موس ینشآفر یتروا یانآغاز و پا  یاز بررس پس

 و حرکت روح خدا رفع شد.  نظمی جهان ب یان چگونه تنش م دهد ی نشان م 

 

 ی روز نظم بخش شش

 
 انگیزشگفت ةشش روز ۀاساس نقش مهار کرد که بر ی را با نظم نظمیی که خدا ب  دهدی م یم متن تعل این

که    یاعمال   یموس  بینیمی که م   شودی روشن م  یروند، هنگام  یندر ا   ی. تمرکز اصلیدبه جهان بخش  31-3:  1در    خود
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  ی اصل  یت است که خدا شخص ن آ  یلش . دلمعرفی کرده است عبارت »و خدا گفت«  را با تکرار  گرفتی صورت م 

 است. یاتآ  ینا یمضمون داستان، و کالم قدرتمند او کانون اصل 

  ها، فرهنگ  یر سا یری اساط یان از خدا  ری یا. برخالف بس یدبه جهان بخش ی عال   یفقط با کالم خود نظم  خدا

  یستۀ و جهان نظم شا  گفت،سخن    یروبرو نبود. او به سادگ   ینشدر هنگام آفر  ینبرد  یاجدال    یچبا ه  یلاسرائ  خدای

درآورد که   ی حکمت او بود. خدا جهان را به نظم تگفت نشانگر قدر ی که خدا م  یگذشته، کالم  ین. از ایافتخود را  

 بود.  ین از نظر او بهتر

  یم تقس روزهسه  ۀ خدا، به دو دست دهندةنظم ینش آفر ی که روزها اندیافتهدر ینطورا ین از مفسر بسیاری

شده   یف توص یادی ز ی هادو دسته از روزها به روش  ین ا  یانم ۀ . رابط6 ی ال  4 ی و روزها 3 ی ال  1 ی : روزهاشود یم

 وجود دارد.  ی است و روابط متقابل متعدد

.  یمرا مد نظر قرار ده  2:  1  یدایش در پ  ینزم   یف الگوها آن است که توص  ینبا ا  یی آشنا  ی برا  ید روش مف  یک

  یت اهم  یحتشر   یبرا  توان ی اصطالحات را م  ین )تُهو وَبُهو( بود. ا  یو خال   شکلی ب  ینزم  یدگوی م   یکه موس   ید دار   یاد به  

 روزه به کار گرفت. سه   ۀ دو دست

که او   ی معن ین کرد. به ا یدگیرس ین بودن زم شکل«ی »ب یتسه روز اول، خدا به واقع ی سو، در ط یک  از

  ی . از سوداد شکل  خود  خلقتبه  ینش،آفر یاندر م ییقلمروها یا هاکره  یل و تشک یگر با جدا کردن مناطق از همد 

حل خدا پر  راهبود.    ی«»ته  یا  ی«»خال  نظمی کرد که جهان ب   یدگی رس  یتواقع  ینسه روز آخر، خدا به ا  یدر ط   یگر،د

 شده با جانداران بود.   یده مختلف آفر ی کردن قلمروها

  ی خدا نور   ید، خورش  خلق از    یشپ  ی. روز اول، خدا قلمرو روز را از شب جدا کرد. حت یندیشیدسه روز اول ب  به

 . ید تابان یکظم و تارنی جهان ب  یکی در تار

از هم    ینبر فراز زم   یآسمان  یا گنبد    یدنرا با کش  فوقانی  یهاو آب   تحتانی  یهاآب   ۀ روز دوم، خدا منطق  در

را از رطوبت موجود در آسمان    ینزم  یرو  ی هاما شد، و آب   ی خاک  ة اتمسفر کر  یجاد باعث ا  یعمل االه   ینجدا کرد. ا 

 آن جدا کرد.  یباال

جمع شدند   ین از زم ی در مناطق  ها یانوسرا از هم جدا کرد. اق یاها و در  ی خشک ی روز سوم، خدا قلمروها در 

در سه روز اول، خدا به   یبترت ینخشک کردند. به ا ینزم یشروع به رشد رو یاهان. گشدخشک ظاهر  ینو زم

  ی را بر رو های فلک، و خشک یر باال و ز  ی هاآب  یکی،و تار یی روشنا ی . او قلمروهایدشکل بخش شکل، ی ب ی جهان

 قرار داد.  ینزم

قلمروها در سه روز اول برطرف کرد، در   خلق اینرا با  ین زم  شکلیی خدا ب   که  ینهم  ی، گزارش موس  طبق

 را برطرف نمود.  ینبودن زم ی قلمروها، خال  ین در ا   یسه روز آخر با قرار دادن ساکنان 
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را که در روز   یکی نور و تار ی ها قرار داد تا قلمروهاگان را در آسمان ماه و ستار ید،روز چهارم خدا خورش  در

در آسمان قرار گرفتند تا بر روز و شب حکومت کنند و آنها را از هم    ی اجرام آسمان  یناول مستقر کرده بود، پُر کنند. ا 

 جدا نگه دارند. 

  یساکنان، قلمروها ینقرار داد. ا هایانوسرا در اق یروز پنجم، خدا پرندگان را در هوا و جانوران آبز  در

 شده بود، پُر کردند.  یلآسمان را که در روز دوم تشک یر باال و ز یهاآب 

که خدا در روز   ی خشک قرار داد. قلمرو خشک  ینها را بر زمدر روز ششم خدا جانوران و انسان  سرانجام

 ساکنان پر شد.  ینا یلۀوسه برآورده بود، ب یا در  یان سوم از م

کالم، خدا شش روز را   یک کرد. در  خالصه شان های گاه یستقلمروها و ز   ین را در ا  ینش آفر  ی مام ت موسی 

 بود که شش مرتبه خدا گفت:   انگیزکرد. کار او چنان شگفت  یکتار نظمی با شکوه در جهان ب ینظم  یجادصرف ا

 

 (. 25،  21، 18،  12،  10، 4: 1 یدایش )پ »نیکوست«

 

 او گفت:   ی، در خشک  ی زندگ ی انسان برا ینشبعد از آفر و

 

 (. 31: 1 یدایش )پ یکوست«ن »بسیار

 

 داشت.   یتاز عملکرد خود رضا انگیری به طور شگفت که خدا  کندی م کامال روشن  موسی

شروع   نظمی دارد. متن با جهان ب اییچیده و پ ی عمد یار بس ی ساختار 3: 2- 1: 1 یدایش که پ بینیمی م پس 

.  ید نظم بخش نظم،ی . در طول شش روز خدا با کالم خود به جهان بکندی حرکت مفراز آن  که بر  ییو خدا شود یم

 مندبود، از استراحت سَبّت بهره  خشیده که به جهان ب آلیایده از نظم  یت آن که در روز هفتم خدا با کمال رضا یجهنت

 . شد

متن   ی اصل یچگونه معن  ینیمبب توانیمی، اکنون م3: 2-1: 1 یدایش پ گستردة یساختار ادب  یاز بررس پس 

 شود. ی ارائه م

 

 یاصل معنای
  یل اسرائ  یروزیخروج و پ  تصدیق  برای   در مقیاسی گسترده،   ی، جهان موس   آغازین  یخ تارقصد   که   یدیمد   قبال

هدف    ین اما ا  دارند.  هماهنگی   جهان قرار داده بود  آغازین  یخکه خدا در تار  یچگونه آنها با نظم  دادی نشان م  یرابود، ز 
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داستان   هبرا  یلبه اسرائ خود  خدمت یچگونه موس  کرد؟ی ظاهر م 3: 2-1: 1خاص  یتچگونه خود را در روا یکل

 داد؟ ی ربط م  ینشآفر

کار را انجام   ینا یکه چطور موس  ید د  یمخواه 3: 2- 1:1 یدایش پ یسه بخش اصل  یبا بررس  یگرد بار یک

. و  پردازیمی در بخش آخر م  آلایده  یافتۀبه جهان نظم. بعد اندازیمی م  ینگاه  یکتار نظمی داد. اول، به جهان ب 

 نظمی ، جهان ب 2-1:  1ابتدا    یایید. بیدکه در آن خدا به جهان نظم بخش  گردیمی متن باز م  یانیسرانجام، به قسمت م

 . یمرا مد نظر قرار ده  یکتار

 

 یک تار نظمی ب  جهان 

 
  2 یۀاست که در آ  چشمگیریتنش  یدایش،اول پ یۀدو آ  صوصیتخ  ینتر، مهم اهداف این درسجهت  در

که آشکارا   کندی م توصیف را القدس و روح نظمی جهان ب یانم چشمگیرتنش  یبه روش ی . موسشده استمطرح 

 هم ارتباط دارد.   یلبلکه به خروج اسرائ یستن آفرینش  فقط  ۀ او نوشتموضوع  دهد ی نشان م 

  ی کرد. از سو یف »تُهو« توص یا شکل«ی را »ب  ینزم یموس  2: 1 یدایش که در پ  یددار یادسو، به  یک از

 »مِراشِفِت« بود.  ی به عبر یاکه روح خدا در حال »حرکت«   دهد ی او شرح م  یگر د

.  کندی اشاره م  یدایشپ  چشمگیر  یر تصو  ینبه ا  یکه در آن موس  شودی روشن م  یصحنه در متن   ینا  اهمیت

خروج    یان تا به طور خاص توجه شنوندگان را به ارتباط م  کرد استفاده    2:  1  یدایشاز کلمات پ  12-10:  32  یه او در تثن

 : ید گوش بده  گویدی م  یاتن آ ی. به آنچه در اکندجلب   ینشآفر  یتو روا یلاسرائ

 

مردمک چشم   چون  التفات کرد،  ی بر گرفتش و بر و در  .ی هولناک و بَرَهوت یابان ب یافت، در یر با ینی او را در سرزم

  ی هابال   و   بال و پر زند،   یش هابر فراز جوجه   و   به تکان آورد   یش خو  یانِ که آش  ی همچون عقاب  او را حفظ نمود.  یش خو

  کرد،  یاو را رهبر یی همچنان خداوند به تنها شان کند، حمل  یش خو ی بر پرها یرد، و بگسترانَد و آنها را برگ یش خو

 (. 12-10: 32 یه)تثنبا او نبود  اییگانه ب ی خدا یچ ه و

 

  )تُهو(   شکل«ی هستند که از اصطالحات »ب   یگری د  ی تنها جا  ی،موس  های دارند چون در تمام نوشته   یتاهم  یاتآ  این

 استفاده شده است.  )مِراشِفِت( « و »حرکت

  یدایش در پ  شکل«ی »ب  یا »تُهو«    یعبر  ۀ« ترجمه شده است که همان کلم یراصطالح »با  ین، ا10  یۀدر آ  

  یف توص  ی برا 2: 1 یدایش است که در پ یهمان اصطالح »مِراشِفِت« عبر  یرد« هم »فرو گ 11 یۀ است. در آ 2: 1

 ها از آن استفاده شده است.  آب  ی »حرکت« روح خدا رو
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را نشان   1 باب  یدایش به کار برده تا ارتباط محکم آن با پ 32 یهدو اصطالح را با هم در تثن ینا موسی

و »فرو    یر« اصطالحات »با  کشد؟ی م   یررا به تصو  آنها  یان اصطالحات، ارتباط موجود م  یندهد. اما چگونه استفاده از ا

 داشت؟  یی چه معنا 32 باب  یه گرفتن« در تثن

 : خوانیمی م ینطور ا 10:  32. در بردمی  کارمصر به یرا برا یر« اصطالح »با ی اول، موس یگاهجا در

 

 (. 10: 32 یهخراب و هولناک )تثن یابان و در ب یافت، یرانو  ین]خداوند[ او را در زم

 

احتماال توسط ستون ابر و   یل، حضور خدا در اسرائ یاصطالح »فروگرفتن« را برا یدوم، موس یگاه جا  در

 :خوانیمی م  ینطور ا  11-10: 32در    برد.یبه کار م، کردی م ی وعده رهبر ینسرزم یکه قوم را به سو ی آتش

 

  یرد خود را فروگ هایخود را حرکت دهد و بچه  یانهکه آش یرا مثل مردمک چشم خود محافظت نمود. مثل عقاب  او

 (. 11- 10: 32 یه)تثن

 

  2: 1  یدایشخودش در پ  ۀ از نوشت یموس  یررا به عنوان تفس 12- 10: 32 یهتثن توانیمی جهات، م یاری بس از

 چه بوده است.   یدایشباب اول پ گارش ناز  یموس  یتن یمبخشد تا بدانیم  بینشی موضوع به ما  ین . ایمبدان

  یه از مصر را شب یلاسرائ یی و رها  ینشموجود در آفر یط شرا ی موس  یم تا بفهم کند ی کمک م 32 باب تثنیه

بودند.    یرو با  نظمی ب  های جهان   ةاز مصر در بردارند  یلسرائا  ییو هم رها  ینشهم آفر  ،یموس   ۀ. طبق نوشتدید ی هم م

یدن  رهاندر هنگام    یل او بر فراز اسرائ  ةرندیو حرکت فروگ  نظم،ی ب  یۀجهان اول  یانشباهت حرکت خدا در م  یناو همچن

 درآورد.  یر تحر ۀ از مصر را به رشت او

ننوشت   یکتار نظمی جهان ب ةدربار ی که موس ینیمبب توانیمی و خروج، م  ینشآفر  یان م ی هاشباهت  ین ا از

  اینمونه   یا الگو،    درآمد، یش را به عنوان پ  ینش بازگو کند؛ بلکه کار خدا در آفر   یلاسرائ  ی را برا  ینش تا فقط داستان آفر 

  آغازین کار    ةدربار  ی موس   ی کند. وقت  یح تشر  یلاسرائ  ومق  ی را در روزگار معاصرش برا  یخاص عرضه کرد تا عملکرد و

خروج از مصر مرتکب    ی از او برا  یروینشان دهد که در پ  خود   خوانندگاندر نظر داشت به    نوشت،ی م   ینشخدا در آفر

خدا بوده است.   ۀاز مصر کار مقتدران آنها  یی که چگونه رها کردی ثابت م  ینش آفر  روایت عوض،  در . انداشتباه نشده 

  انجام داده درست همانطور که در ابتدا  ؛بخشیدی به جهان م یدجد ینظم  ،مصر نظمیی از ب  یلاسرائ یدنخدا با رهان

حرکت کرده   ینشجهان بر فراز آفر  یدرست همانطور که در ابتدا ؛کردی حرکت م یلبود. خدا اکنون بر فراز اسرائ

  یک. در شدی در جهان محسوب م او نظر د نظم مور بازآوریاشتباه نبود، بلکه کار خدا در  یکبود. خروج از مصر 

 خلقت تازه نبود. یککمتر از  یزیاز مصر چ یل اسرائ ییکالم، رها
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را در    یدگاهد  ینا  یید تا  توانیمی م  یل، خروج اسرائ  ۀ و تجرب  1باب    یدایش پ  یانشباهت م  ین در نظر داشتن ا   با

 .ینیمبب  3- 1: 2  یدایشپ آلایده  یافتۀدر جهان نظم   یعنی یانی، بخش پا

 

 آلایده  جهان 
 

در   3-2: 2 یدایشدر پ ی«. اصطالح »آرام یافت  یان با استراحت خدا پا  ینشکه داستان آفر یددار  یاد به  

  یگری به شکل د یلرا با خروج اسرائ ینشاصطالح داستان آفر  ینهمان »سَبّت« است. ا یا»شَبّات«  یزبان عبر

 . کندی مرتبط م 

که طبق   بردند ی اشاره به مراسم روز سَبّت به کار م ی اصطالح »شَبّات« را در اصل برا یلیان و اسرائ موسی 

داد که نگاه    یح توض  ی خروج، موس  20در باب     . در واقع، در فهرست ده فرمان شدندمی   مند از آن بهره   ی موس  یعتشر

 بود.  2 باب یدایشکار خدا در پ به خاطر  ، یلت توسط اسرائداشتن روز سبّ

 

و آنچه را که در   یاو در  ین که در شش روز، خداوند آسمان و زم یرا ... زیینما یس کن تا آن را تقد یادرا  سبت  روز

 (. 11-8: 20آنهاست بساخت، و در روز هفتم آرام فرمود )خروج 

 

  یدایشپ  یت جز ربط دادن رواه ب راه دیگری ، است استراحت کرده  یدایشپ خدا در روزِ هفتم  که ید شن یل اسرائ وقتی

 . نداشتند فرمان  ده  و  خودشان توسط ت نگه داشتن سبّ هب

که پرستش تمام و   یماما مهم است بدان داشتند،ی نگاه م یاباندر ب یت را تا حدودسبّ یلیاناسرائ هرچند 

  ید با   یلیاناسرائ  بینیم،ی م  11-8:  20وعده انجام شود. همانطور که در خروج    یندر سرزم  توانستی ت فقط م کمال سبّ

  باب   یاناز الو  برای نمونه،.  داشتندی را هم نگه م  هاتسبّ  یا روزها    یر سا   ید . اما آنها باداشتند ی ت را هر هفته نگه مسبّ

  یل . اسرائداشتندی ت را نگه م سبّ سال  ین،کشت زم خودداری از  با  بار یکهر هفت سال  یدکه آنها با  آموزیمی م 25

  ۀ و هم  شدی مده یبخش ها قرض  ۀ که در آن هم داشتی نگه م  بار یک را هم هر پنجاه سال  یوبیلسال بزرگ  یدبا

  ی نگهدار  در پرستش کامل خدا    ی، موس  یعتبود، برگردند. در شر   شانی اصل   یراث که م  ینی د به زمتوانستنمی   هاخانواده 

 . داشتندی نگه م یاباندر ب یلیان بود که اسرائ یاز آن تریچیدهپ  یارت بسسبّ

  ین اغلب از آن زم  یموس   افتاد، ی به کنعان اتفاق م  یلت فقط با ورود اسرائکه نگه داشتن کامل سبّ  ییآنجا  از

که    بردی به کار م  را    «مِنوخا »یا    «نوآخ»  ی و اصطالح عبر  کردی م  یاد»مکان استراحت«    یا«  ی»آرام   ینبه عنوان زم

  یوعده را به عنوان مکان آرام  ینسرزم  ی موس  ی متعدد  هایدارند. در قسمت   ات«»شب  یات  با سبّ  یکی نزد   ۀغالبا رابط
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  تثنیه  در مثال  طورخدا، او را عبادت خواهند کرد. به یعت که در آن قوم سرانجام طبق دستورات شر کندی م یف توص

 :خوانیمی م  ینطورا 10-11: 12

 

و او شما را از   ید، ساکن شو کند،ی م  یمشما تقس یشما برا  یخدا یهوهکه  ینیچون از اردن عبور کرده، در زم اما

  یند شما برگز  یخدا  یهوهکه  یآنگاه به مکان یید،سکونت نما یتدهد تا در امن  یدشمنان شما از هر طرف آرام یعجم

  یح و ذبا  ی سوختن  های ی از قربان یاورید، ب یم به شما امر فرما ن تا نام خود را در آن ساکن سازد، به آنجا هر چه را که م

  یید خداوند نذر نما یخود که برا  ینبهتر ی نذرها ۀو هم  یش،خو  ی هادست یافراشتن یای خود، و هدا یو عشرها

 (. 11- 10: 12 یه)تثن

 

به طور کامل    ی،آرام  ینبه سرزم  یلبعد از ورود اسرائ  فقط  –  عبادت خدا  یا  –ت  که سبّ  بینیمی متن م   ینا  در

جشن در مکان    یی عبادت و برپا   ی، آرام  ین مورد سکونت در سرزم  در   ی موس  یدورنگر  ی ت بُعد مرکز. سبّشودی برپا م

  ی از کسان   11:  95شکل در مزمور    ین است که خدا به ا  یل دل  ین . به همگزید ی م   نام خود بر   ی بود که خداوند برا  ی خاص

 کنعان ممنوع بود:  ینسرزمکه ورودشان به  گوید یم

 

 (. 11:  95من داخل نخواهند شد )مزمور  ی در غضب خود قسم خوردم، که به آرام پس 

 

که   دهد ی وعده نشان م  ین در سرزم یلت و عبادت کامل خدا توسط قوم اسرائسبّ یان م یکنزد ۀرابط این

  دادی شرح م یلیان اسرائ ی برا ی رساند. موس  یانت به پا سبّ  ی را با ورود خدا به آرام  ینش از آفر خود  یتروا  ی چرا موس

  یدن مصر تا رس  نظمیی را هم از ب  رائیلت حرکت داد، اسسبّ  یبه سو   نظمیی را از ب  ین که درست همانطور که خدا زم

.  کردی م ی کنعان رهبر ینزم یعنی ی، را تا مکان آرام یلاسرائ یخواهد برد. موس  یشوعده به پ ینت در سرزمبه سبّ

. آنها در واقع در برابر  کردندی انسان مخالفت نم یک ۀ فقط با نقش کردند ی مخالفت م  ی موس  ۀ که با برنام ی و کسان

. ترک  کردند میمقاومت    ی،جهان هست  آلایده   یبا ساختارها  یی به سمت همنوا  خود  قوم   انتقال  یبرا  خدا  ی هاتالش 

 کم نداشت.  ینش آفر ی کامل خدا برا ۀ با نقش یاز همراه  یزیوعده چ  ینمصر و ورود به سرزم

  ی کار یقی حق یتاز ماه ی شرح ینش،ت داستان آفر سبّ یان و پا نظمی ب یچگونه ابتدا  یدیمد ینکه از ا پس 

  یانی عناصر بخش م ی انجام داد، الزم است که به طور مختصر به بعض  ی موس یق از طر یل اسرائ ی است که خدا برا

را با خدمت خود   ینشآفر زهایرو ینا ی. چگونه موس یندازیمب ی نگاه 31-3: 1 یدایشدر پ بخشیدن نظم ی روزها

 دانست؟ی مرتبط م 
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 ی روز نظم بخش شش

 
فقط به دو مورد از آنها   ی وجود دارد، ول  یلو خروج اسرائ ینش آفر  ی روزها ین ب یادی ز یارتباط  های حلقه 

 وعده.  ینسرزم یر از مصر، و دوم، هدف از تسخ ییکرد: اول، موارد مربوط به رها یماشاره خواه

 

 از مصر  رهایی
  ی قدرت  ینش،به آفر  یبخشدر نظم  1 باب یدایش از مصر و در پ یلاسرائ ییرها   یناول، خدا در ح یگاهجا  در

  ینش نظم موجود در آفر  یان،خدا با فرستادن آن بالها بر مصر  یر،تصو ینا یسو یکگذاشت. از   یشمشابه را به نما

خدا آب را   وقتی و شد  آورمصر مرگ  ی هاجهان، آب  ی در ابتدا یات سرشار از ح یهاآب  ی جاه را نقض کرد. مثال ب

  ها، موجودات که خدا در ابتدا مقرر کرده بود، قورباغه  ها بر تسلط انسان  ی جاه مردند. ب یان مبدل به خون کرد، ماه

  یکی رفت و تار  یناز ب  ینش در هنگام آفر  یکینور و تار  یانم  یی. جدا یافتند تسلط    مصریان  بر  هاملخ   و  حشرات  ها،پشه

  تمامی  هاتگرگ، آتش و ملخ  یاورد،را به بار ب یاهانگ  ینآنکه زم ی جاه در طول روز پوشاند. و ب یمصر را حت  ینزم

که    ییهاشدن، مردند. لعنت   یربارور و کث  ی جاه  و مردم مصر ب  یواناتاز ح  یادیبردند. تعداد ز   ینمحصول مصر را از ب

برقرار کرده    1  باب   یدایششش روز پ  در را که خدا    ینظم   یگر،د   ی هاو به روش   یق طر  ین مصر را در خود گرفت، به ا

نخست جهان   نظمی ی ب ی به سو یی قهقرا  یری س یمصر به راست ین بالها، سرزم ینل ا . در طوند بود، مخدوش کرد

  یر و با  شکل ی ب  ینبروند و آنجا را زم  یرون را فراخواند تا از آن مکان ب یل اسرائ ی ندارد که موس ی داشت. پس تعجب 

 خطاب کرد. 

را در نظر    ی موس  ینش آفر   یت روا  ید با  گذشت،ی م   یدر مصر به خوب   ی که اعتقاد داشت زندگ   یلی فرد اسرائ  هر 

معتقد بودند   یانداشتند. مصر شانین از سرزم یانبود که مصر یآنها در مصر کامال برخالف تصور ۀ. تجربگرفتیم

  یباور را داشتند. اما موس  ینهم هم ائیلیاناز اسر بعضی کمدست  ظاهرا  و  اند،را مبارک کرده شانین زم یانکه خدا

 کرده بود.   یجادشده است که خدا در جهان ا  آلی ایده برخالف آن نظم  ینیبه سرزم یلنشان داد که مصر تبد

  یی هم با رها  ی مثبت   ۀرابط  ینش روشن بود، اما شش روز آفر   ی کاف  ة در مصر به انداز  یتوضع  یرتمغا  هرچند 

جهان بودند،   یننخست نظمیی به سمت ب  شان ینسرزم  یی قهقرا یرشاهد س یانمصر یکه از مصر داشت. در حال

  ی ها. آب بخشدینظم م یشان ا فع خدا جهان را به ن  ینش، که درست مانند شش روز آفر  دیدند ی به چشم م یلیان اسرائ

  یکه در حال  بردند یبهره م ییبه آنها نزدند. آنها از روشنا آسیبی  ها ملخ  و  هاماند. قورباغه  ی باق بخشی آنها تازه و زندگ 

آنها تحت حفاظت بودند و   یواناتهمچنان پرثمر ماندند. ح یان یلاسرائ یدر رنج بودند. کشتزارها یکیاز تار یانمصر

 شان در مصر، چند برابر شد. ان در زمان اقامت یلیتعداد اسرائ
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  گشودن   چشمگیر   یشبا نما  ی تسلط خود را بر جهان هست  ینش، خدا درست مانند روز سوم آفر  ین، گذشته از ا

  یعی طب  هایی به تماشا گذاشت. شگفت  یلیانچشم اسرائ  یش در پ  یانخشک در آن م  ینختن زمسرخ و ظاهر سا  یایدر

  بخشیدن خدا در نظم  ی هاروش   یادی ز  یل سابقه نبودند. آنها به دالی در آورد ب   یش به نما  یلاز اسرائ  جانبداری که خدا در  

 . آوردند ی م  یادرا به  1 باب یدایشپ  یبه جهان در روزها 

از مصر به خوانندگان   یلاسرائ ندنو رها 1 باب یدایشدر پ  ینخدا به زم بخشیدن نظم یانارتباطات م این

آنها از مصر، خدا شکل    است. در خروجِ ینشاز آنها مشابه کار او در آفر جانبداری که کار خدا به  دادی نشان م  یموس

 د. بو  انجام دادهدرست همانطور که در ابتدا   ؛یدبه جهان بخش یدیجد

که خدا در ابتدا مستقر کرد هم   ی بلکه نظم آورد،ی نم  یادرا به  ینش آفر ی از مصر تنها روزها رهایی 

 کنعان بود.  یندر زم  یزندگ  ةبر نحو درآمدی یش پ

 

 کنعان  تسخیر
خدا   یل دل همین به. داشت بخشپربار و فرح  یآنجا نظم  یعت طب ید،وعده رس ینبه سرزم یل اسرائ وقتی

  ناسب تم  یگاهوعده، جا   یندر سرزم  ، اسرائیلیانینعالوه بر ااست.    یو عسل از آن جار  یرخواند که ش  ینی کنعان را زم

 . آوردندی ت مدس  ه، ببود شده  مقرر  ششم روزدر  که به همان شکلی  را  «صورت خدا » با

 ، خدا به نسل بشر گفت:28:  1 یدایشکه در پ یدتوجه کن مخصوصا

 

که   یواناتی ح ۀ و پرندگان آسمان و هم یا در   یانو بر ماه یید، و در آن تسلط نما ید را پر ساز ین و زم ید شو  یر و کث بارور

 (. 28:  1  یدایش)پ  ید حکومت کن خزند، ی م ین بر زم

 

  ین کنعان بود که خدا ا ین را در مصر داشت، اما در زم یبرکت  ینچن ۀتجرب ،از قبل  ی حت یلاسرائ هرچند 

  این  داشتند که یشرا در پ یمقصد ی موس ی تحت رهبر یلیان . اسرائیدبخش  یشانبه ا یشتری ب ة افتخار را به انداز

  یلیان اسرائ یوعده داد که برا 9: 26 یانآورند. به آنچه خدا در الومی دست ه ب ینشخود را در آفر آلایده  یگاهجا

 : یدگوش ده افتد،ی اتفاق م  یلاسرائ ین وفادار در زم

 

خواهم ساخت، و عهد خود را با شما استوار خواهم   یرشما را کث یده،شما التفات خواهم کرد، و شما را بارور گردان بر

 (. 9: 26 یاننمود )الو

.« در  ید شو  یرگفت: »بارور و کث  28: 1 یدایش. خدا در پدارد   28: 1 یدایش اشاره به پ  ی قسمت به روشن این

 خواهد ساخت.  یرآنها را بارور و کث  ینوعده داد که در آن زم 9:  26 یان الو
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بود. در کنعان   بخشیده نظم آن به ابتدا در  خدا که شود آوری کنعان قرار بود مانند جهان شگفت زمین

 . پیدا کنددست  ین خود در زم ی تا صورت خدا بتواند به نقش اصل آمدی به وجود م یعیطب ی هماهنگ

. اما از  یماشاره کرد  یدر روزگار موس  یلاسرائ ۀبا تجرب ینششش روز آفر یانبه چند ارتباط معدود م فقط

در شش روز اول، فقط   یخدا به جهان هست  یدن از نظم بخش ی که گزارش موس یمکنی چند نمونه مشاهده م  ین هم

شرح داد تا به   ی را به نوع ینش آفر  روز . او شش ندزمان انجام گرفت  ی نبود که در ابتدا ی ساده از اتفاقات گزارش  یک

. درست همانطور که خدا با  ینندخودشان را بب یاتفاقات زندگ یبه روشن که کمک کند خود یلی خوانندگان اسرائ

  یدن کرد، با نظم بخش یت ت هداسبّ ی به سو نظمیی خاص، آن را از ب ی هابه روش  ی به جهان هست  بخشیدن نظم

 کرد.  یتت در کنعان هداسبّ ی آرام  یموجود در مصر به سو نظمیبی از  یزرا ن یلدوباره به جهان، اسرائ

نشان   یچه واکنش یدند، جهان شن ینش آفر ةرا دربار ی سخنان موس یوقت یلیانکه اسرائ یدتصور کن فقط

به   انتقال آنانآنها از مصر و  یدن. خدا با رهانندیستن ی تصادف د،نافتی م  شانیکه برا یاتفاقات  یافتنددادند. آنها در

  ینی آفر باز  یک  یلببخشد. نجات اسرائ  آلایده   نظمیتا به آن    کردی زمان در جهان حرکت م   ی کنعان، درست مانند ابتدا

 کنند.  یدا پ  ینیآفرباز  ین از ا ترییمبزرگتر و عظ یاتتا تجرب کردند یم  یرویپ ی از موس ید بود، و آنها با

  یت روا یکاربرد امروز یعنی مان، مبحث  ین، به آخر3: 2- 1: 1 یدایشپ یاصل  ی معنا ی پس از بررس اکنون

متن را دنبال   ین از مطالب ا ید عهد جد  یق دق یحات توض یک متن، از نزد ین پرداخت. در کاربرد ا یم خواه ینشآفر

 کرد.  یمخواه

 

 یامروز  کاربرد
بودند. آنها   ی متک 1 باب  یدایش جهان توسط خدا، به شدت بر پ ینشآفر  ییدر بازگو  یدعهد جد نویسندگان

حال به طور   ین در ع ید عهد جد  یسندگاناعتقاد دارند. اما نو  یموس  یت که به اعتبار روا دادندی نشان م یقبه هر طر

 . اندرا هم به طور مبسوط شرح داده  یموس  ی هدف اصله در این درس خالصه کردیم،  ، همانطور کاستادانه

هم   یدعهد جد دید، ی از مصر م یل اسرائ یی رها  یۀ اول ۀرا به عنوان نمون ینشآفر ی همانطور که موس درست

.  یابد ی تحقق م  یحکه در مس  ی نجات   نگرد، یعنی ی می تریم عظ  یار بس  یی رها  یۀ اول  ۀبه عنوان نمون  3:  2- 1:  1  یدایش به پ

از    درآمدی یش داشتند، پ  یقدر روزگار عهد عت  یلکه اسرائ  ینجات و داور   ۀکه هر نوع تجرب  دهدی م  یم تعل  یدعهد جد

اعتقاد باعث شد،    ین. اآوردی به ارمغان م  یسی، پسرش ع  ۀرا به واسط  یاست که خدا نجات و داور  یی و نها   یم روز عظ

  یل برخورد کنند. درست همانطور که اسرائ  ینشاز آفر  یموس   یتبا روا  یح،رکز خاص بر مسبا تم  یدعهد جد  یسندگاننو

 . دیدندی م  ینشرا در پرتو آفر  یح هم مس  یدعهد جد یسندگان نو نگریست،ی م  ینشرا در پرتو آفر  د خروج خو  یدبا



نقص: جهان بی۱درس    تاریخ آغازین  

 

 

-18- 

 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

  یمداشته باش  به خاطر همواره    یدبا  کنیم،ی م   ی را بررس  یح مس  بخشیی کار رها  ةدربار  یدعهد جد  یمتعل  گاههر

. در عوض  یاوردجهان به ارمغان ن ی را برا ییرها یبه طور ناگهان یح بودند که مس یافتهدر یدعهد جد یسندگانکه نو

 به جهان آورد.  اش،ی مرتبط با پادشاه  مرحلۀخود را در سه  یم عظ ینجات و داور  یحآنها معتقد بودند که مس

  توانیم ی کرد. م  یلآمد، تکم  ین که به زم  یبار  یننجات قوم خود را با اول  قسمت اعظم  یح اول، مس  ۀ مرحل  در

  ین و همچن  یح،و صعود مس  یام،مرگ، ق  ی، زندگ   به  ید. عهد جدیمبنام  یپادشاه   یسرا تاس  یح دوران آمدن اول مس  ینا

 . نگردی ح م یمس یم عظ ییرسوالن به عنوان آغاز رها یادی و خدمات بن یکاستتپن

را ترک   ینزم ین اکنون که او ا  یح،مس یکه پادشاه  کردند ی درک م یدعهد جد یسندگان دوم، نو ۀ مرحل در

در تمام جهان منتشر   یلانج ۀموعظ وسیلۀبه  خدا بخشنجات  یضدوره از زمان، ف ین کرده هم ادامه دارد. در ا

 را در بر دارد.  یح در مس ت نجا ۀ ادام یح،پس از رسوالن و تا وقت بازگشت مس یسا کل یخ . کل تارشود یم

  جالل  در  ح یمس ی وقت ، یپادشاه اوج  در  خود کمال  بهکه نجات  دهد ی م یم تعل ید سوم، عهد جد  ۀ مرحل در 

  خیزند، ی م بر یحمردگان در مس بینیم،ی او را بر شرارت م  یروزیهنگام است که پ در آن .شودی م  ظاهر گردد،ی م باز

ادامه دارد، در   نیز  شروع شد و امروز یح که با آمدن اول مس ی . نجاترد ک یم و ما همراه با او بر جهان حکومت خواه

 خواهد شد.  یل زمان تکم ی هنگام بازگشت او در انتها

توسط   یسمو  ینش آفر  یت در درک شرح و بسط روا یادیز  یت چنان اهم یح، مس ی پادشاه  ۀسه مرحل این

از   یروی به پ ید عهد جد یسندگان . نو یماز آنها بپرداز یکبه طور جداگانه به هر  ید دارد که با ید عهد جد یسندگاننو

  ل ی متک، و تداوم یس،در تاس یحنجات مس یرا برا یدایش پ ینشآفر یتروا یل،اسرائ یبرا یموس  هاینوشته  ۀنمون

  ی پادشاه  یس با تاس  یدایش در مرتبط کردن باب اول پ  ید عهد جد  ی هاابتدا روش   بیایید .  اندبه کار گرفته  وی   یپادشاه 

 . یریم خدا را در نظر بگ

 

 تاسیس 

 
  یحمس یپادشاه یساز تاس یری تا تفس کندی استفاده م  ی عدس یکبه عنوان  ینشاز آفر ید عهد جد چگونه

شکل    ییر خدا، و تغ  ة تاز  ینش به عنوان آفر  یحآمدن اول مس  ةمختلف، دربار  یت موقع  یندر چند   ید را ارائه دهد؟ عهد جد 

  ینطور ا  3-1: 1 یوحنا. در یریدرا در نظر بگ  یوحنا یلانج گفتاریش پ ،. اولکندیتوسط او صحبت م یجهان هست

 : خوانیمیم

 

شد   یدهاو آفر واسطۀبه  یزابتدا کلمه بود، و کلمه نزد خدا بود، و کلمه خدا بود. همان در ابتدا نزد خدا بود. همه چ در

 (. 3-1: 1 یوحنا ) یافتاز موجودات وجود ن یزی از او چ یر و به غ
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کالم از   ینکه ا دهیمی م  یص ما تشخ ۀ: »در ابتدا.« همشود ی شروع م ینطورا یوحنا  یل که انج یدکن توجه

 نوشت:  ی که موس  ید آی م  1: 1  یدایشکلمات اول پ

 

 (. 1:  1  یدایش)پ ید را آفر  ینها و زمابتدا خدا آسمان  در

 

. بعد در ادامه  دهدی قرار م یدایش در پ ینشآفر  یت خوانندگانش را در چارچوب روا یوحناابتدا،  ین هم از

گفته شد، و به   ینش خدا بود، که در آفر ۀ او کلم ید؛ را آفر یز بود که همه چ یث آن شخص از تثل یح که مس گوید یم

 شد.  یده او جهان آفر  ۀواسط

، متوجه  یوحنا 1باب  ۀادام مطالعۀبا  د،نشوی شروع م ینشروشن به داستان آفر ۀبا مراجع یاتآ  ین ا هرچند 

  ینش آفر یتروا یهکه شب دهد ی م  ییرتغ یگری د  یعوقا ۀ به مجموع یدایش ماهرانه صحنه را از پ یسندهکه نو شویم یم

 : یدنوشته شده، گوش بده 5-4:  1 یوحناکه در  ی بعد یاتهستند. به آ

 

 (. 5-4:  1 یوحنا) یافتآن را درن یکی و تار درخشدی م یکی نور انسان بود. و نور در تار یات بود و ح یات او ح در

 

که  کندمی  اشاره »نور« موضوع به خاص طور، به 1 باب یدایشاشاره به مطالب پ ۀبا ادام یوحنا ینجاا در

  یدایش را به عنوان نور پ  یسیع  ی به سادگ   ینکها  یجا ه  ب  یوحنا کرد. اما    یجاد ا  یک تار  نظمی خدا در روز اول در جهان ب

  تغییر . او با کندیکرده، اشاره م اریک ت  آن را که گناه ی به عنوان نور درخشنده در جهان یح بخواند، به تجسم مس

  برابر  در  جهان، آلود گناه  یکیدر تار  یحدرخشش مس واسطۀ ا به نشان داد که خد یح،با آمدن مس ینش،موضوع آفر

 درست همانطور که در ابتدا کرده بود.   کند،ی جهان حرکت م  نظمیبی

  طورین را ا  یح . پولس در آنجا شکوه و جالل خدمت مسشودی م  یده د  6: 4  یان قرنت دوم در   ی مشابه موضوع 

 : دهدی شرح م

 

تا نور معرفت جالل خدا در   ید ما درخش ی هاهمان است که در دل  ید،که گفت تا نور از ظلمت درخش یی خدا زیرا

 (. 6: 4 یان قرنت دوم از ما بدرخشد ) یح مس یا یسع ةچهر
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  ۀ : »خدا... گفت تا نور از ظلمت بدرخشد.« در درجکندی اشاره م  1 باب  یدایش به پ یما پولس مستق ینجا ا در 

با داستان    یبا ظهور نور است، اما بعد توجه خواننده را به مطلب مشابه مهم  ینشآفر  یۀاول  فتنیااول، توجه او به نظم  

 . ید« ما درخش   یها»در دل  ،شد  یدهد   یح«مس  یسایع  ة »جالل خدا در چهر  یوقت  ینهمچن  خدا  –  کندی جلب م   ینشآفر

  –   ید د   ینبر زم  شدی را م   یح مس  ةکه چهر  ی آن زمان   یعنی  –   یح مس  یپادشاه   یسپولس رسول، تاس  ۀگفت  به

. جالل خدا به همان  یم بسنج  ینشخدا در آفر  ی کار اصل  ۀقابل درک است که ارتباط آن را با نمون  یاز همه، وقت   یشب

 شد.  یان هم نما  یکتار  جهان به  یحدرآمد، در آمدن اول مس  یشکه در ظهور نور در ابتدا به نما ی شکل

دست   یموس ینشآفر یت نسبت به روا یحیمس یکرد در رو ی عنصر اساس یکدو متن، به  ین ا ی بررس با

انجام   یحاز آنچه خدا در آمدن اول مس درآمد یش پ یک یا یرتصو  یک اول، باب  یدایشدر پ یحمس یروان. پیابیمیم

 . بینندی خدا را م ی پادشاه یس تاس یعنیداد، 

.  یمداشتند، روبرو هست ی موس  یروپ یلیان که اسرائ ایبا همان نوع وسوسه یادیز  ی هاو شما به روش  من

  یدن بار در رهان  ینکه اول   ی کرد، درست مثل همان کار  انگیزیجهان آمد، خدا کار شگفت  ین بار اول به ا  یحمس  یوقت

  ی واقعا چقدر عال یحدر مسخدا  یشدو هزار سال پ کار ینیمبب توانیمی ما غالبا نم  یاز مصر انجام داده بود. ول یلاسرائ

آن را فقط به   یبه راحت توانی ندارد. م  یتآنقدرها هم اهم یحمس یو پرشکوه بود. از نقطه نظر انسان ناآگاه، زندگ 

  ین چن یح مس ةتا دربار شویمی وسوسه م ی کرد. وقت یآن دوران تلق اهمیتی ب یعوقا بسیاری  از یگرد  یکیعنوان 

است که  اییی نها دوبارة نظم  یابتدا ینبر زم یح. ظهور مسیاوریم ب یاد را به  جدید عهد  اندازچشم  ید با  یم،کن یفکر

  آغاز  یسی گناه و مرگ بود. آمدن اول ع نظمی ب یکی جهان از تار  یدن . خدا در حال رهانبخشدی خدا به جهان م

سکونت   ی برا بخش یات و ح انگیزشگفت ی به مکان یل خود را تبد  ینش آفر خواستی آن خدا م  ی بود که ط  یندیفرآ

  ی کار درست یح،فقط و فقط در مس خود مان یکند. ما با قرار دادن ا اصورت خد عنوانما به  خود و ی پرجالل ابد

 . یمکنیم

.  کندی استفاده م یحآمدن اول مس یتاهم یحتشر ی برا ینشاز داستان آفر یدکه عهد جد یدیمد ینجاا تا

را هم به   یحآمدن اول و دوم مس یانم یزمان  ةدور یعنی ی،پادشاه ینا تداوم یدکه عهد جد ینیمبب توانیمی اکنون م

 مد نظر دارد.  ینش آفر ید تجد  یکعنوان 

 

 تداوم 

 
 است:  17: 5  یانقرنت  دوم  کشد،ی م یر را به تصو یدگاه د  ینکه ا  ییاز متون آشنا یکی 
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  دومتازه شده است ) یز همه چ ینککهنه درگذشت، ا یزهایاست، چ ایباشد خلقت تازه یحدر مس یاگر کس پس

 (. 17: 5  یانقرنت

 

  ای«تازه  مخلوق باشد، » یح در مس یشخص  یکه وقت کندرا اینطور ترجمه می  یهآ ینا نسخۀ کینگ جیمز

. اصطالح  رساندی را نم  1  باب   یدایشدر پ  ینش آفر   یتپولس به روا  اشارة   چون   است   انگیزف تاس  ی برگردان  ین . اشود یم

ترجمه شده   « ت»خلقو ترجمۀ قدیم در فارسی  یامروز  هایمانند اکثر ترجمه  یکه به درست  «یسیس تکِ» یونانی 

وجود دارد.«   یدی ترجمه کرد: »خلقت جد  ینطور قسمت را ا ینا توان ی . در واقع، میستن « »مخلوق یبه معن  ،است

قلمرو   یک از  ی قسمت آیند، ی م یح نزد مس بخشنجات  یمانافراد با ا ی است که وقت ینمنظور پولس ا  رسدی به نظر م 

 . شوندی م خلقت تازه  یک و  نو، یایدن  یک  ید،جد

  آورند، یم یمان ا یح که به مس زنانی و  مردان خدا،  ی پادشاه  تداوم ین که در ح بینیمی مفهوم م  ین پرتو ا در 

درک درست    یبرا  ی به راه   شودی م   یلتبد  ینشاز آفر  یدایش پ  یتمفهوم، روا  ین . در ا کنندی را تجربه م  ایخلقت تازه 

از خلقت    ی ما بخش  ی . وقتکندی م   یروی پ  یحو از مس  د آوری م   یمان ا  شنود، ی که م  دهدی رخ م  ی هر کس  ی که برا  ی اتفاق

 .  کنیمی جهان م یخدا برا آلایده نظم  هایی از شگفت  مندیشروع به بهره شویم،ی خدا م  ةتاز

که  کندی هم وصف م  یگرینجات هر فرد را به روش د یندکه پولس فرآ  نیست  آورتعجب  یل،دل ینهم به

 : خوانیمی م طور ینا 10- 9: 3  یاناست. در کولس ی موس ینش آفر  یتبرگرفته از روا

 

  تا به معرفت   یشکه به صورت خالق خو  ایدیده و تازه را پوش  اید،کرده   یرونکهنه را با اعمالش از خود ب  یتانسان  چونکه

 (. 10- 9: 3 یان )کولس شودی کامل، تازه م 

 

.  افتدی م  ی چه اتفاق  یحمس  یروان پ  یبرا  1  باب   یدایشکه بر حسب پ  دهدی متن، شرح م   ینرسول در ا  پولس

گفت   یکه در آن موس  کندی اشاره م 27: 1 یدایش .« البته پولس به پیمشوی ... تازه میشما »به صورت خالق خو

متوجه   یح،مس یپادشاه تداوم ینح  درشدند.   یدهکه »به صورت خدا« آفر شدی آدم و حوا مخدا شامل   آلایده جهان 

  یوسته در صورت خدا داشتند، پ مانیه اول ین که والد موقعیتی یر یگپس  باز العمرِمادام یندفرآ یککه در  شویمیم

 .  شویم«ی »تازه م 

  یت آن هم از روا ۀخدا، بلکه در ادام یپادشاه یس نه تنها در تاس یدکه عهد جد  دهندی دو متن نشان م  این

 استفاده کرده است.  یحدرک کار مس  یبرا یاری به عنوان مع یموس  ینشآفر

. آنها نه تنها به  رساندند یی نها ۀ پل یک را به  ی موس ینشمطالب داستان آفر ید، عهد جد  یسندگان نو البته

افراد از   یمنده بهر یبرا  ی خدا را زمان یپادشاه  ۀو ادام نگریستند، خلقت تازه  یکبه عنوان شروع  یح آمدن اول مس
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  یعنی  –  یحآخر کار مس ۀ مرحل یرا برا ینشبه آفر مربوط بلکه مطالب  دانستند،یم شانی اثرات خلقت تازه در زندگ 

 . بردندی خدا، هم به کار م  ی پادشاه   تکمیل یبرا

 

 تکمیل 

 
که با در نظر داشتن   4 باب  یان وجود دارد. اول، عبران ید کم دو متن برجسته در عهد جد مورد، دست  ین ا  در

 : کندی م یح اشاره به بازگشت مس ی،موس  ینش آفر  یتروا

 

  ی قوم خدا آرام  یگرفت... پس برا  یاعمال خود آرام   یع روز هفتم گفت که، در روز هفتم خدا از جم  ةدربار  یدر مقام  و

. پس  یشچنانکه خدا از اعمال خو یارامید،از اعمال خود ب یزاو شد، او ن یهر که داخل آرام  یرا. زماندی م یسبت باق

 (.11- 4:  4  نیان)عبرا یم داخل شو  ی تا به آن آرام یمجد و جهد بکن

 

را به سمت کنعان،   یلت خدا استفاده کرد تا اسرائاز روز سبّ 2 باب یدایش در پ یهمانطور که موس  درست

  ای یی نها  یی از رها آلی یده ا یۀ اول ۀ ت خدا را به عنوان نمونهم روز سبّ یان عبران یسندةببرد، نو  یش پ ی، رامآ  ین سرزم

  ید به جهان بخش  آلایده   یابتدا خدا نظم   درکه    یقیکرد. به همان طر  یمتجربه خواه   یح که هنگام بازگشت مس  دید یم

  یو به قومش شاد  ید خواهد بخش  ین نو  ی در جالل بازگردد، به جهان نظم   یحمس  یت را به وجود آورد، وقتسبّ  ی و شاد

  ید که با  شود ی خطاب به ما گفته م  ینجا در ا یم، روز هست ین آرزومند ا یکه . در حالدهدی م یه را هد یی ت نهاسبّ ی آرام

 . شودی م  مانیبنص یح که با بازگشت مس اییهمان آرام  یعنی  یم،«داخل شو  یم تا به آن آرام ی»جد و جهد بکن

  یم ترس  یموس  ینش آفر   یت را با توجه به روا  یحمس  ةکه آمدن دوبار  ی صفحات   ترین از باشکوه   یکی   یت، نها  در

  برد، به کار  یح را در مورد بازگشت مس ینش مطالب مربوط به آفر یوحنا که  یاست. به روش  1: 21مکاشفه  کند، یم

 : یدگوش بده

 

:  21)مکاشفه  باشدی نم یگر د یا اول در گذشت و در  ین چونکه آسمان اول و زم ید،جد ینیو زم یدجد یآسمان  یدمد و

1 .) 

 

  گوید ی است که م  1:  1  یدایشپ  یادآورعبارت    ینو ا  کندی صحبت م   ید«جد  ینیو زم  یدجد  یاز »آسمان  یوحنا

.«  باشدی نم  یگر د  یا»در ید جهان جد ین که در ا کندی بازگو م  یوحنا گذشته،  ین . از اید را آفر ین« ها و زمخدا »آسمان 

خشک ظاهر   ینقرار داد تا زم ی آن برا ی و حدود رد جمع ک جایک را در  یاخدا در  9: 1 یدایش که در پ ید دار یاد به 
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 جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:

farsi.thirdmill.org 

 

آب   یاهایدر یگر د ید، جد  یای دن ین در ا یح، دهد. پس از بازگشت مس یل نسل بشر تشک ی برا ی امن  یستگاهشود و ز

  ی مشابه روزها یحخواهد گرفت. کار مس جای آنها را تازه بخشیات نخواهند بود و آب ح ینزم ی بر رو یشور به کل 

  ی . تمام کندی م  یلرا تکم آلایده و نظام  رودی م یشترپ یاربس یحخدا در مس یاست، ول 1 باب یدایشدر پ ینشآفر

در کنار هم از آن   او  قوم خواهد شد و خدا و  یده آفر یدجد ین و زم ید جد ی هااز نو به صورت آسمان  ی جهان هست

 لذت خواهند برد.   یدجد یایدن

است که  ین . فرض ما بر اکنندی جدا م ینش را از آفر شانی جاودان ید ام یحیان اغلب اوقات مس متاسفانه

.  کندی روشن صحبت م  یار مورد بس ین در ا یدگذراند. اما عهد جد یم در آسمان خواه ی را در جهان روحان یتابد

و   یدجد  یهارا در آسمان  یتبرقرار شد. ما ابد ینشاست که در روز هفتم آفر  یتما بازگشت به سبّ یی سرنوشت نها

 . است ید ما نیز امروز همین ام و ، بود یدر روزگار موس   یلاسرائ یدام این،  کرد.  یمخواه یسپر  یدجد ینزم

اتفاق   یشها پگزارش صرف از آنچه مدت  یکفراتر از  ید با کنیمی م یرویپ یداز رهنمود عهد جد وقتی

انجام داده، اکنون به    یح است از آنچه خدا در آمدن اول مس  یری باب تصو   ین . ایمتوجه کن  یدایش افتاده، به باب اول پ

 خواهد کرد.  ل یمتک  یحمسو آنچه در هنگام بازگشت  ، دهدانجام می ما  یطور روزانه در زندگ 

ما،   یگناه و مرگ موجود در جهان و در زندگ  نظمیی خدا در مقابل ب  یح،مس یشاه پاد ۀهر سه مرحل در

آل  ایده  یانکه به پا  دهدی قرار م یریرا در مس جهان اش،ی پادشاه تکمیل و  تداوم س،ی. او در تاسکندی محرکت 

 . انجامدی م  او قوم یبرا انگیزیشگفت ید جد  ینش آفر یعنی  ، خود

 

 گیرینتیجه
  ی اصل  ی، ساختار و معن 11-1  یدایشپ  یر : هدف فراگیدیمد   یب ترت  ین را به ا   ی درس چهار مبحث اصل  ین ا  در 

ما.   یو زندگ  یحمس یبرا ینش آفر  یتاز مطالب موجود در روا یدکاربرد عهد جد یها ، و روش 3: 2-1: 1 یدایشپ

 . است آوررت یح یار امروز بس  یبرا ی، موس ینشبه گزارش آفر یکرد نوع رو ینا یضمن  یم مفاه

هدف اصلی موسی در پیدایش، چگونه در حیات ما در مسیح   ببینیم باید  ، یامروز یحیان ما به عنوان مس

  یروی پ  ینما هم در ح  یدند،را شن  یدایشاول پ  یهااول، باب  ۀلهکه در و   یلیانیدرست مانند اسرائ  کنند.کاربرد پیدا می 

خوانندگان خود را   یهمانطور که موس  ست. اما دریمشوی م  یدیدچار نوم سادگی  به آلود، جهان گناه  ین در ا  یح از مس

مان در راه  در سلوک  یدما هم با  رود،ی خدا م آلایده جهان  یقرار دارند که به سو یکه در راه  دادی م  یدلگرم 

 . یمدلگرم باش یح در مس آلایده جهان   ی خدا به سو انگیزشگفت 


