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 ی این پادشاھی کیست؟خدا
درس   ۲پیروی بخش  

 

 

   
    
 

 سھ، در یک 
اینکار را   ر است تبھ گوید یم فراد زیادی سعی کرده اند تا تصویری از خدا بسازند. خدا در کتاب مقدسا

 . نکنید 
 

   ۵، ۴: ۲۰ خروج
 

تصویر محدود کنید. ھیچ   ک شما نمیتوانید او را در ی .خدا میگوید بسیار ساده است  چیزی کھدلیل 
ھیچ کس بر روی زمین    ،ی یک مورد استثنا ست. بھ سی اک مخلوقی نیست کھ بتواند نشان دھد خدا چھ 

ً ق یقخدا را بھ آنگونھ کھ ح    یک حیوان   ،بھ صورت یک شخص را  . ما ترحیح میدھیم کھ خدا ت ندیدهاس  تا
میخوانیم   اماھست تصویری داشتھ باشیم.   خدا کھ  آتش یا چیزھایی اینگونھ نشان دھیم تا از آنچھ  ، ب آ ،

او را   وقت نمیتوانیم کر انسانی ھیچ فچون تصویر ما ھمیشھ ناقص است. ما با  میخواھد نکھ خدا اینرا  
 ت؟ سکند کھ خالفش کیکامالً درک  ش کنیم. چطور میتواند یک مخلوقی شکل بدھیم یا تفت ،درک کنیم 

 
 او کیست؟ 

  چھرهٴ او چگونھ است اینکھ   نمایان میکند.بھ روشھای مختلف دیگری خود را بھ ما  داختانھ خب خوش
م. تا شبیھ ما  ی میگوید : «انسان را ھمانند خود بساز بطور نمونھ خدا در زمان خلقت   .  ظاھراً مھم نیست 

 ۲۷، ۲۶: ۱ش پیدای باشد.» 
تسالم در این بخش بکار برده    و مرد تصویر خدا نھفتھ است. کلمھٴ عبرانی   میخوانیم کھ در زندر اینجا 

میباشد. این تصویر بسیار زیبا است. سایھ تنھا قسمتی از حقیقت   تسالم بھ معنای سایھ دھنده  شده است.  
رگز تصویر  ھ  از شخصیت خدا را بازتاب میکند اما انسان یک بخش نشان میدھد. بھ این ترتیب  را

   کاملی از او نیست.
جان و   ،  سمجبدین گونھ انسان از  در انسان خصوصیتھایی را میبینیم کھ چیزی از ذات خدا نشان میدھد. 

پوست و غیره میباشد. جان از   ، اعضای درونی ،استخوانھا سم ترکیبی ازج تشکیل شده است.   روح  
ستند. این سھ با  ھ روحھ دان و حس برتر زیر مجموعھٴ جو  ق تشکیل شده است.منط احساس و  أراده،

 .  یکدیگر یک انسان را شکل میدھند 
 

  آن میگیرم کھ خداھ ب درس مبنا را بھ این ترتیب خدا نیز مانند انسان از سھ بعد تشکیل شده است. در این
بدن تصور کرد. پس چطور میتواند سھ بعد در یک بعد   بھ صورت موجودی زنده با یک   ننمیتوا را

آنرا   کامالً  رگز نمیتوانیم ھانسانی ما این موضوع ھمیشھ یک راز باقی خواھد ماند : ما   باشد؟ برای ذھن
 نیم. اشکار ک  سعی میکنیم ذره ای از این حقیقت را  پس کشف کنیم.  

 
 داستان

ما آنھا را بھ صورت   ستند کھ ھتصور کنید کھ دنیا مانند یک قایق است. در این قایق افرد زیادی 
انوس  قیاف. افپاک و ش  ،  زالل ، است. آبی  روان خالی در نظر میگیرم. قایق در اقیانوس پاک گیالسھای 

 قایق است.  حاضر است. نام او حاضر مطلق است. خدا بسیار بزرگتر از مھ جاھادی از خداست کھ من
دوست دارد! برای ھمین آنھا   خدا مشتاق آن است کھ با انسانھای داخل قایق ارتباط برقرار کند. او آنھا را

ھستند کھ درونشان کثیف است. آنھا از خدا میترسند و او   درون قایق انسانھایی  گیالسھای را آفریده است. 
را پر از   گیالس  خدا تصمیم میگیرد کھ خود را در قایق نشان دھد. بھ ھمین منظور یک میشناسند. نرا 

ھای دیگر جای میگیرد  گیالسن ی در ب گیالس  آب پاک اقیانوس میکند و در قایق میگذارد. زمانی کھ این 
افراد بیشتری میخواھند   حاال . ت سنمونھ ای برای دیگران ا گیالس این  اوت است.آنھا میبینند کھ او متف

تنھا بھ یک روش آنھا ھم میتوانند شبیھ این   ھستند کھ از او دوری میکنند.  باشند. اما اشخاصی  شبیھ او 
 است  . این تنھا امکان پذیر انداختھ شود ھای کثیف گیالس  باید در  پاک شوند. ھمان آب  گیالس با آب پاک

 

۱  
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برای ھمھ   پاک   کھ آب پاک درآن است شکستھ شود و آب در قایق پخش گردد. حاال آب  گیالس زمانیکھ 

   دسترس است و در ھمھ جا حضور دارد. در
سم یک  جذات الھی در  در این داستان میبینیم کھ حضور خدای پدر در ھمھ جا حاضر است. عیسی با

زمین آمد زمانی کھ    منتشر گردد. روح خدا بر ھمھ جا تا روح او در   از بین رفت انسان آمد. جسم او 
 .صعود گرد عیسی از مردگان 

 
 م؟ یخوان یدرباره خدا چھ م کاستی خلقت و پنط زمان در

 
 ۳، ۲: ۱پیدایش 

 
زمانی کھ عیسی نزد  

روح   د آمد. در روز پنطیکاست این اتفاق افتاد. ھخوا پدر آسمانی باز میگشت، گفت کھ روح بھ جای او 
   . امروز عمل میکند  تا  خدا

 
 ۴-۱: ۲اعمال رسوالن 

 
 خدا و انسان

میکرد. برای خدا  معاشرت  در شروع آفرینش داستان آدم و حوا را می بینیم و اینکھ خدا چطور با آنھا 
صلح و شادی حاکم   محیطباشد. در آنجا  ھا و در کنار آن امری طبیعی بود کھ با این دو انسان صحبت کند 

 نیکو بود.   بود. ھمھ چیز
کھ چطور این تصویر تغییر کرد. خدا ازطریق انبیا نشان داد کھ چطور انسان   یمما در بخش یک دید 

صلح و شادی میتواند بر زمین باز گردد. یک    ، چگونھ عدالت و   دوباره با او در ارتباط باشد  میتواند 
 زیبای آنرا در عھد عتیق می بینیم.  نمونھٴ 

 
 چی کسانی بر فراز کوه میروند؟ انجا با خدا چی میکنند؟ 

 
 ۱۱- ۹: ۲۴خروج 

 
در اینجا  در این داستان میبینیم کھ چطور موسی و بزرگان دیگر بھ روش خاص خدا را مالقات میکنند. 

دارد. او میخواھد در کنار انسانھا باشد و با آنھا ھمسفره   چیزی اھمیت  ی خدا نشان میدھد کھ برای او چ
   . میباشد نشانھ مھمان نوازی و رابطھ ای صمیمی   گی  شود. ھمسفره 

 
از خدا دور   . انسانھا دائماً مشکل پیش میاید رابطھ خدا و انسان  در  ر بارھدر عھد عتیق می بینیم کھ  

در   ، بھ اجرا در آورد و خود را بھ صورت انسان بر روی زمین  میشوند. در نھایت خدا تصمیمش را 
نداشتند.   سایر انسانھا از او ترس  ظاھر شد،نشان داد. چون او در جسم یک انسان ،   شخص عیسی 

این بود کھ مانع بزرگ میان خدا و   مھمترین ھدف عیسی . بود  از محبت خدا ھمچنین عیسی نمونھ ای 
ببرد. عیسی در یک زمان فقط میتوانست در یک جای حضور داشتھ باشد. بھ ھمین  انسان را از بین 

نی کھ کارش را انجام داد، رفت. خدا در صورت روح القدس کھ میتواند در ھمھ جای دنیا  خاطر زما 
 باشد، بازگشت. 

 

۱  

۱  

۱  



 

  www.highimpactsupport.nl  | 3  خدای این پادشاھی کیست؟ 

 
 مشق
 

شما نشان دھد. شما میتوانید قبل از ھر درس از خدا    از خدا بخواھید تا در طی دروس آینده خود را بھ
   ا کنید. تا بھ این ترتیب دیدی جدید درباره او پید  ،باره خودش تغییر دھد   را در شما  فکر ید تا ھبخوا 

 
کار    این  م. مردم آن زمان یبساز  یا تصویر او را م کھ خدا نمیخواھد ما بت ی در شروع این درس خواند 

را با ساختن و پرستیدن شیئی کھ در زندگیشان مھم بود انجام میدادند. امروزه این عمل کمتر اتفاف  
این چیزھا    اً اکثر  .است از خدا مھمتر    باشند کھ  ایی میتوانند در زندگی ما ھچیز می افتد. اما ھنوز ھم  

ھم چیزھایی ھستند کھ از خدا    فکر کنید کھ آیا در زندگی شما  .  یاد را در زندگی ما میگیرند ز   زمان
 میخواھید با آنھا چھ کنید؟   ،مھمتر باشند؟ اگر جوابتان بلھ است 

 
 است؟   ی ک ابرای شمکنید. او تان درباره تصویری کھ ھمیشھ از خدا داشتھ اید صحبت  با مربی 

 
 تمرین مطالعھ 

ً   ۲سعی کنید در طی بخش   پسر و روح    ، باره پدر  کھ در  جیل یوحنا را مطالعھ کنید. آنچھ راان   مرتبا
آنچھ را کھ نمیفھمید و    و   القدس میخوانید یادداشت کنید. در عین حال آنچھ را کھ برایتان جالب است 

   . تازه است را یادداشت کنید   کھ برایتان  آنچھ
  

 ۵ اصول 
 

ما بھ عنوان پدر ، پسر و   یاست و در زندگ  کیخدا روح است ، جسم ندارد. او ھمھ جا است. او 
 دھد. یروح خود را نشان م
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  آیات درس  ۶
 

 ۵- ۴:  ۲۰خروج 
و   ھیچگونھ مجسمھ یا بتی بھ شکل آنچھ کھ باال در آسمان۴ 

از آنچھ پائین بر روی زمین و آنچھ در آب زیر زمین است،  
ھا را   ھا زانو نزن و آن در برابر آن۵. برای خود نساز

باشم، خدای   پرستش نکن، زیرا من خداوند، کھ خدای تو می
غیور و حسود ھستم و کسانی را کھ با من دشمنی کنند، تا  

 .کنم نسل سوم و چھارم مجازات می
 

 ۲۷- ۲۶: ۱پیدایش 
سازیم.   پس از آن خدا فرمود: «حاال انسان را می۲۶
ھا بھ صورت ما و بھ شکل ما باشند و بر ماھیان   آن

حیوانات، اھلی و   مھٴ بحری و پرندگان آسمان و ھ
وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت  

. انسان  پس خدا انسان را بھ صورت خود آفرید۲۷ ».کنند
 .ھا را زن و مرد آفرید را بھ صورت خدا آفرید. آن

 
 ۳- ۲: ۱پیدایش 

زمین خالی و بدون شکل بود. ھمھ جا آب بود و  ۲
تاریکی آنرا پوشانیده بود و روح خدا بر روی آبھا  

خدا فرمود: «روشنی بشود» و ۳. کرد حرکت می
 .روشنی شد

 
 ۴- ۱:  ۲اعمال رسوالن 

شاگردان در یکجا  مھٴ پنتیکاست رسید، ھوقتی روز عید ۱
ناگھان صدایی شبیھ وزش باد شدید ۲. با یکدل جمع بودند

ای را کھ در آن نشستھ بودند   از آسمان آمد و تمام خانھ
ھایی مانند   در برابر چشم آنھا زبانھ ۳. پُر ساخت

ھای آتش ظاھر شد کھ از یکدیگر جدا گشتھ و بر  زبانھ
القدس پُر   ھمھ از روح۴. از آنھا قرار گرفت ھر یک

گشتند و بھ طوری کھ روح بھ ایشان قدرت تکلم بخشید 
 .ھای دیگر شروع بھ صحبت کردند بھ زبان

 
 ۱۱- ۹:  ۲۴ خروج 

موسی با ھارون، ناداب، ابیھو و ھفتاد نفر از بزرگان ۹
اسرائیل را   خدای بنیو ۱۰ اسرائیل باالی کوه رفتند بنی

دیدند کھ زیر پاھایش فرشی از یاقوت کبود کھ بسان 
نمود، گسترده شده  آسمان آبی صاف و شفاف می

گرچھ بزرگان اسرائیل خدا را دیدند، اما آسیبی  ۱۱. است
ھا با یکدیگر خوردند و   ھا نرسید. سپس آن بھ آن

. نوشیدند
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