
از خلقت تا خلقت جدید
فصل ١ آیھ ٣١ و ھمچنین یوحنا فصل ١ آیھ ١ تا ۴

خطبھ ٣٠ ژانویھ ٢٠٢٢

کشیش جان چوا، کلیسای مسیحی چینی ویرجینیا

دعا: ای پدر آسمانی، امروز عصر حاضریم تا تو را ستایش کنیم و سپاسگزاری کنیم. زیرا عشق شما برای ھمیشھ پایدار است. ما نھ تنھا تو را می

ستاییم، بلکھ ھمھ و ھمھ در آسمان و زمین باید خداوند را ستایش کنند. مزمور فصل ١٩ آیھ ١ اعالم می دارد:«آسمان ھا از جالل خدا خبر می دھند، و

وسعت آنھا کار دست ھای او را اعالم می کند.» پروردگارا، تو سزاوار ستایش ما ھستی. ما جز تو خدای دیگری نداریم. تو تنھا وابستگی ما، تنھا

نجات دھنده ما ھستی، تا بتوانیم تنھا بھ تو نگاه کنیم. امروز عصر کھ کالم تو را مطالعھ می کنیم، دعا می کنیم کھ آن را در قلب ما بھ کار بندازی. بھ

ما کمک کن کھ بھ تو اعتماد کنیم ھمانطور کھ تو ما را روشن می کنی. ما ھمھ خواستھ ھایمان را بھ نام عیسی مسیح می پرسیم، آمین. 

مقدمھ 

امروز می خواھیم در مورد تعلیم و تربیت شھر جدید سوال پنجم بیاموزیم: خدا چھ چیز دیگری آفریده است؟ 

پاسخ: خداوند ھمھ چیز را با کالم قدرتمند خود آفرید، و ھمھ خلقت او بسیار خوب بود. ھمھ چیز تحت حکومت عاشقانھ او شکوفا شد. 

نمی دانم متوجھ شدید یا نھ، این اواخر برف زیادی می بارید. فقط در ماه ژانویھ ١٠ اینچ برف داریم. این بیشتر از کل بارش برف در سال گذشتھ

است. حدس می زنم بسیاری از ما برف را دوست داریم، درست است؟ شاید برخی از شما از پارو کردن برف متنفر باشید. بھ ھر حال ما اکثر بچھ ھا

را دوست داریم برف. بچھ ھا مجبور نیستند در روز برفی بھ مدرسھ بروند و این شانس را دارند کھ با برف بازی کنند. 

در روزھای برفی، اگر بچھ ھایی در خانھ دارید، توصیھ می کنم عکسی از دانھ ھای برف را بھ آنھا نشان دھید. یا بھ آنھا کمک کنید تا الگوی دانھ ھای

برف را با استفاده از ذره بین مشاھده کنند. 

ھمانطور کھ در این تصویر می بینید دانھ ھای برف فوق العاده زیبا ھستند. حتی بسیاری از ھنرمندان نیز از الگوی آن شگفت زده شده اند. نکتھ جالب

این است کھ دانھ ھای برف ھر چقدر ھم کھ سبک و کوچک باشد، کریستال ھای آن ھمیشھ بھ شکل شش ضلعی ھستند. 

بنابراین وقتی بھ این دانھ برف زیبا و منظم نگاه می کنید، بھ شما یادآوری می کند کھ خداوند یک طراح بزرگ است. او ھمھ چیز را زیبا کرد.

ھمانطور کھ پیدایش فصل ١ آیھ ٣١ می گوید: ”خدا ھر آنچھ ساختھ بود دید و اینک بسیار خوب بود.” بنابراین، می توانیم بھ آسمان خیره شویم و در

وسعت آن بدانیم کھ این مخلوق اوست. ما می توانیم ھر روز بھ کل ھستی نگاه کنیم، بھ طلوع، غروب خورشید، ماه شب و ساختار پیچیده بدن انسان

خود نگاه کنیم و خداوند را ستایش کنیم. در واقع، ما باید اھمیت نظم و ساختار کلی خلقت را بدانیم. 



جان کالوین خداشناس می نویسد: «خداوند در سراسر این جھان، شواھد روشنی از خرد، خوبی و قدرت ابدی خود بھ ما داده است. اگرچھ او بھ خودی

خود نادیدنی است، اما در کارھایش برای ما نمایان می شود... اکنون مردم مؤمنی کھ بھ آنھا چشم دوختھ است، جرقھ ھایی از جالل او را می بینند کھ

گویی در ھر موجودی می درخشد. جھان بدون شک ساختھ شد تا تئاتر جالل الھی باشد.» 

نکتھ اول. خلقت خدا باعث جالل خداوند است 

ھمانطور کھ جان کالوین اشاره کرد، ”بی شک جھان ساختھ شده است تا بتواند تئاتر جالل الھی باشد”. انسانھا در ھمان ابتدا برای عبادت خدا آفریده

شدند. تنھا زمانی کھ او را پرستش کنیم، رضایت و شادی واقعی خواھیم داشت. تعلیمی کوتاه از وست مینستر آن را اینگونھ می گوید: ”ھدف اصلی

انسان جالل دادن خدا و لذت بردن از او برای ھمیشھ است.” 

با این حال، پس از سقوط، ما نمی دانیم چگونھ از خلقت خدا قدردانی کنیم. ما خدا را جالل نمی دھیم. در عوض بھ خودمان یا چیز دیگری جالل می

دھیم. بھ ھمین دلیل ما نیز لذت عبادت و ستایش خداوند را از دست می دھیم. بدتر از آن، انسان بھ راحتی می تواند در وسوسھ بت پرستی بیفتد. 

بیایید در مورد بت پرستی صحبت کنیم. آیا می دانید چگونھ یک بت را تشخیص دھید؟ بسیاری از مردم بر این باورند کھ بت پرستی زمانی است کھ

در برابر یک مجسمھ تعظیم می کنید. خب، بت فقط یک مجسمھ نیست. بت پرستی می تواند بھ اشکال مختلف باشد. در واقع، ھر گونھ تحریف از

شخصیت واقعی خداوند یک عمل بت پرستی است. ھر زمان کھ ما درک نادرستی از شخصیت و ماھیت خدا داشتھ باشیم، در واقع خدای دروغین را

می پرستیم و در واقع بھ بت پرستی می پردازیم. درباره اش لحظھ ای فکر کن. 

بت می تواند ھر چیزی باشد کھ ما در زندگی خود جلوتر از خدا قرار دھیم. ھر چیزی کھ جای خدا را در قلب ما می گیرد، از جملھ دارایی، شغل،

روابط، سرگرمی ھا، ورزش، سرگرمی، اھداف، یا اعتیاد بھ الکل، مواد مخدر، و قمار. برخی از این اعمال گناه ھستند، اما برخی از اینھا مانند شغل

و روابط ما خوب بھ نظر می رسد. اما اگر فکر کنیم اینھا مھمتر از خود خدا ھستند، تبدیل بھ بت ما می شوند. اگر بیشتر از خدا بھ آنھا نیاز داشتھ

باشیم، نتیجھ یکسان است. قلب ما از عشق بھ خدای یگانھ دور خواھد شد. 

بدون شک، این بت ھا ممکن است باعث لذت موقت یا فرار از درد شوند. اما آنھا در نھایت فقط بھ ناامیدی و مرگ منجر می شوند. در واقع کسانی کھ

بت می پرستند ھمیشھ احساس خستگی و پوچی می کنند. بگذارید برای شما مثالی بزنم. آیا کسی را دیده اید کھ با راکت بدمینتون تنیس بازی کند؟ نھ،

زیرا راکت بدمینتون برای تنیس طراحی نشده است. ھمین اصل می تواند در اینجا در آفرینش خدا اعمال شود. انسان برای پرستش و ستایش خداوند

آفریده شده است. اگر انسان چیزھای دیگر را می پرستد، از زندگی خود سوء استفاده می کند. معنا و ارزش ھستی را از دست می دھد. بنابراین، وقتی

بت ھا را می پرستید، احساس خستگی و پوچی می کنید. 

نکتھ دوم. ھمھ خلقت خدا خیلی خوب بود 

پاسخ تعالیم شھر جدید برای سؤال پنجم این است: ”خدا ھمھ چیز را با کالم قدرتمند خود آفرید و ھمھ خلقت او بسیار خوب بود؛ ھمھ چیز تحت

حکومت محبت آمیز او شکوفا شد.” چرا ھمھ خلقت او بسیار خوب بود؟ 

در پیدایش، اولین کلمات خدا این بود: ”بگذار نور باشد.” ما نمی توانیم بھ اندازه کافی بر اھمیت این کلمات تأکید کنیم. زیرا قبل از خلقت خداوند

«زمین بی شکل و پوچ بود و آن تاریکی بر روی اعماق گسترده شد».(پیدایش فصل ١ آیھ ٢) بھ عبارت دیگر، اگر خلقت وجود نداشتھ باشد، زمین

بدون شکل، خأل در تاریکی مطلق خواھد بود. 



اگر نگاه دقیق تری بھ ساختار شش روز اول خلقت بیندازیم، می بینیم کھ خداوند مشکل «ھرج و مرج» و «خأل» را حل می کند. سھ روز اول بھ ما

نشان می دھد کھ خدا بھ جھان شکل می دھد. سھ روز دیگر، روزھای چھارم تا ششم، بھ ما نشان می دھند کھ خدا دنیا را پر کرده است. او پری را بھ

پوچی می آورد. 

روز اول: نور ایجاد شده و از تاریکی جدا شده است. 

روز دوم: جو ایجاد شده و تقسیم شده از اقیانوس ھا. 

روز سوم: زمین ایجاد و از آب تقسیم شده است.

روز چھارم: خورشید، ماه و ستارگان ایجاد شده تا آسمان را پر کنند. 

روز پنجم: موجوداتی خلق شده اند تا آسمان و آب را پر کنند. 

روز ششم: موجوداتی کھ برای پر کردن زمین آفریده شده اند، انسان بھ عنوان اوج خلقت آفریده شده است. 

روز ھفتم: خدا از تمام کارھایش استراحت کرد. 

فقط یھ لحظھ فکر کن اگر خدا چیزی خلق نمی کرد چھ اتفاقی می افتاد؟ عقب آفرینش چگونھ خواھد بود؟ اگر خداوند نور را از بین ببرد، جھان دوباره

بھ تاریکی تبدیل خواھد شد. اگر زندگی را از بین برد، مرگ است. 

با خواندن فصول کتاب پیدایش، مرگ و تاریکی را در حال گسترش در جھان می بینید. داستان کشتن برادرش ھابیل توسط قابیل را بھ خاطر دارید؟

این اولین قتل در کتاب مقدس بود. سپس، طوفان روز نوح بود. سیل عظیمی در سراسر جھان توسط خدا فرستاده شد تا ھمھ موجودات زنده را نابود

کند، بھ جز ھشت نفری کھ در کشتی زنده ماندند. پس وقتی نعمت خدا تبدیل بھ نفرین شد، ھمھ چیز خوب بد خواھد شد. 

حال، بگذارید روی روز ششم تمرکز کنیم. چون این خیلی مھم است. 

وقتی ھمھ چیز در نھایت آماده شد، زمان آن رسیده بود کھ خداوند انسان را بیافریند. خدا در پیدایش فصل ١ ایھ ٢۶ گفت: ”انسان را بھ صورت خود و

شبیھ خود بسازیم تا بر ماھیان دریا و پرندگان آسمان و بر چھارپایان و تمامی حیوانات وحشی و بر آنھا حکومت کنند. تمام موجوداتی کھ در امتداد

زمین حرکت می کنند.” خداوند انسان گرانقدر خود را، اعم از مرد و زن، بھ صورت خدا آفرید. مردم بر اساس تصویر خدا از کمال و قداست ساختھ

شده اند. پس وقتی خدا مخلوقاتش را دید گفت کھ بسیار خوب ھستند. منحصر بھ فردترین مخلوقات خداوند، آدم و حوا بودند، زیرا آنھا بھ صورت خدا

و پس از تشبیھ خدا آفریده شدند. و آنچھ بالفاصلھ در این آیھ می آید این است: «و بر ماھیان دریا و مرغان آسمان و چھارپایان و ھمھ زمین و بر ھر

خزنده ای کھ در زمین می خزند مسلط شوند». ما ربوبیت و سلطنت و تسلط بر زمین را اعمال می کنیم زیرا بھ صورت خدا آفریده شده ایم. 

در دوران باستان، تنھا کسانی کھ تصویر خدا را دارند، پادشاھان بودند. بنابراین می بینید کھ خدا در اینجا در پیدایش می گوید: ”تصویر من متعلق بھ

انسان آفریده من است، اعم از مرد و زن.” حاال بیایید کمی مکث کنیم و در این مورد تأمل کنیم. ما کھ ھستیم؟ ھویت ما چیست؟ ما بھ عنوان ایمانداران

بھ مسیح، کھ بھ عیسی بھ عنوان خداوند و نجات دھنده اعتماد کرده ایم، فرزندان خدا ھستیم. ما حامالن تصویر خدا ھستیم. ما پادشاه و ملکھ ھستیم! این

درک تأثیر مستقیمی بر زندگی ما دارد. 

در جامعھ و فرھنگ امروزی، بسیاری از مردم احساس ارزشمندی خود را از دست داده اند. آنھا نمی دانند کی ھستند. آنھا ھیچ احساس ارزشمندی

ندارند زیرا نمی دانند کھ در تصویر خدا آفریده شده اند! برخی از مردم فکر می کنند کھ آنھا فقط حیوانات ھستند (تکامل گرایان). برخی معتقدند

ارزش آنھا را فقط می توان در دارایی ھای مادی و آسایش فیزیکی (ماتریالیسم) یافت. دیگران فکر می کنند کھ بی ارزش ھستند و ھدفی در زندگی



وجود ندارد (بی تفاوتی). ھمھ این افراد اشتباه کرده اند! 

در فصل اول پیدایش، قبل از سقوط، قبل از گناه اول، مردم بھ صورت خدا خلق شدند تا بر خلقت اقتدار اعمال کنند. زن و مرد فراخوانده شدند تا دنیا

را برای خدا ادای احترام کنند. ما پادشاھان و ملکھ ھا ھستیم! ما خانواده سلطنتی ھستیم! ما در ھر کجا کھ می رویم تصویر خدا را داریم. البتھ پس از

سقوط، اعمال آن سلطھ بر زمین با مخالفت ھای زیادی مواجھ شد. بھ دلیل گناه، رابطھ ما با خدا قطع شد. نھ فقط این، بلکھ رابطھ ما با یکدیگر نیز در

نتیجھ سقوط آسیب می بیند. ما برای دوست داشتن ھمسر، فرزندان و ھمسایگانمان تالش می کنیم. ما می توانیم ببینیم کھ در دنیای سقوط کرده، بسیاری

از روابط شکستھ، ازدواج ھای از ھم پاشیده و خانواده ھای از ھم پاشیده وجود دارد. 

حتی رابطھ ما با جھان طبیعی دیگر ھماھنگ نیست. گرمایش جھانی یک تھدید فزاینده برای زندگی ما است و بر کسی پوشیده نیست کھ فعالیت ھای

انسانی دلیل اصلی گرم شدن زمین روز بھ روز است. بسیاری از فعالیت ھای انسانی باعث آلودگی ھوا و ایجاد گرما می شود. ما واقعاً دنیایی را کھ

خدا آفریده بھ ھم ریختھ ایم! خالصھ بعد از اینکھ آدم و حوا در برابر خدا گناه کردند، کرامت خود را از دست دادند. آنھا ھمچنین مکان زیبایی را کھ

زمانی زندگی می کردند از دست دادند. دنیایی کھ امروز در آن زندگی می کنیم دیگر بھشت نیست! دیگھ زیبا و خوب نیست 

این ما را بھ نقطھ پایانی می رساند. خلقت جدید. 

نکتھ سوم. خلقت جدید از طریق عیسی مسیح است 

خبر خوب این است کھ پس از گناه انسان، خداوند بالفاصلھ نقشھ نجات خود را آشکار کرد. او نقشھ ای برای احیای جھانی دارد کھ زمانی خلق کرده

بود. 

ھمھ ما از چیزھای جدید لذت می بریم. چیزی ھیجان انگیز در مورد پتانسیل موجود در یک چیز جدید وجود دارد. ما دوست داریم آیفون ھای خود را

ارتقا دھیم، ما عاشق داشتن ماشین ھای جدید ھستیم. خلقت جدید چطور؟ این یک رویای آمریکایی نیست. این وعده ای است کھ خداوند بھ ما داده

است: «اینک ھمھ چیز جدید شده است» پولس رسول در دوم قرنتیان فصل ۵ ایھ ١٧ نوشت: ”بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، خلقت جدیدی است،

چیزھای کھنھ از دنیا رفتند، اینک، ھمھ چیز جدید شده است.” این انجیل است. انجیل پیشنھاد خوبی در مورد آنچھ باید انجام دھیم نیست. این خبر

خوبی است کھ آنچھ را کھ خدا برای ما انجام داده است، اعالم می کند. اکنون بیایید آنچھ را کھ روح القدس از طریق آیات آغازین یوحنا بھ انجیل خود

در یوحنا فصل ١ آیھ ١ تا ۴ آشکار می کند، در نظر بگیریم. «در ابتدا کلمھ بود و کلمھ نزد خدا بود و کلمھ خدا بود. او در آغاز با خدا بود. ھمھ چیز

بھ وسیلھ او ساختھ شد و بدون او چیزی ساختھ نشد. زندگی در او بود و زندگی نور انسانھا بود.» 

جملھ اول انجیل یوحنا بھ یونانی این را می گوید: ”در آغاز”. ھمان جملھ اول کتاب پیدایش بھ زبان عبری است: «در آغاز». آنھا دقیقا مشابھ ھستند.

یوحنای رسول تأکید کرد کھ در خلقت اول، خدا بھ سادگی صحبت کرد و چیزھا خلق شدند. اما در خلقت جدید، کلمھ (عیسی) جسم شد و بھ جھان وارد

شد و در میان ما ساکن شد. آفریدگار کھ ھمھ چیز را بھ وسیلھ کالم خود آفرید، بھ عالم خلقت آمده بود. 

یوحنا پس از توصیف خلقت آسمانھا و زمین در یوحنا فصل اول متوقف نشد. یوحنا می گوید کھ ”در او زندگی بود و زندگی نور انسانھا بود.” می

دانیم کھ در پیدایش، خداوند آب، زمین، آسمان، حیوانات و انسان ھا را آفرید. اما یوحنا بھ ما می گوید کھ عیسی یکی از این زندگی ھای خلق شده

نیست. در عوض، عیسی خالق ھمھ زندگی ھاست و او زندگی را دوباره خلق خواھد کرد. 

این خبر خوب ماست. این خبر خوب در مورد یک شخص است. این در مورد عیسی مسیح مجسم است. بھ طور خالصھ، انجیل ھمان کاری است کھ



خداوند در تاریخ انجام داده است، کھ خدا جھان را بھ واسطھ پسرش نجات داد. پسر خدای زنده در جسم فرود آمد، بر صلیب قربانی شد، از مردگان

برخاست و بھ آسمان صعود کرد. و او دوباره بھ عنوان پادشاه باز خواھد گشت. ھر مرحلھ از زندگی مسیح پایھ و اساس نجات ما است. 

انجیل فقط رستگاری نیست کھ جانھای فردی را نجات می دھد، بلکھ جھانی است. ھنگامی کھ مسیح بازگردد، فیض خدا بھ طبیعت و زیبایی کھ قبال

داشت باز خواھد گشت. ھمانطور کھ کتاب مکاشفھ فصل ٢١ ایھ ۵ می گوید: ”خدا ھمھ چیز را تجدید خواھد کرد.” ھر چیزی کھ توسط سقوط از

دست رفتھ، شکستھ و فاسد شده است، از طریق رستگاری اصالح، ترمیم و التیام خواھد یافت. ما برای ھمیشھ در آسمان جدید و زمین جدید با خدا

خواھیم بود، جایی کھ از زندگی جدید و ابدی برخوردار خواھیم شد. 

واکنش: 

در نھایت، چگونھ بھ خبر خوب واکنش نشان دھیم؟ 

ما می توانیم آن را بپذیریم یا رد کنیم. 

یوحنا در پایان این انجیل شھادت می دھد کھ ھدف او از نوشتن این کتاب این بود: ”اما اینھا نوشتھ شده است تا ایمان بیاورید کھ عیسی مسیح، پسر

خداست و تا با ایمان بھ نام او حیات داشتھ باشید.” (یوحنا فصل ٢٠ آیھ ٣١) 

چگونھ می توانیم این زندگی جدید را دریافت کنیم؟ باور کنید کھ عیسی مسیح، پسر خداست. سپس بھ پادشاھی پسر عزیز، خانواده خدا وارد خواھیم

شد و با مسیح متحد خواھیم شد. ما تازگی زندگی، پیروزی بر گناه و شکوه آینده را بھ دست می آوریم. 

این بیماری ھمھ گیر ما را بھ یاد وحشت ھای مرگ می اندازد و زندگی فیزیکی ما شکننده است. وقتی در مراسم تشییع جنازه شرکت می کنیم، بھ ما

یادآوری می کند کھ ھمھ ما باید روزی با مرگ فیزیکی روبرو شویم. حتی اگر بدون بیماری ھمھ گیر، حتی اگر سالم ترین غذاھا را بخورید و بنوشید،

باز ھم روزی خواھیم مرد. ما توانایی نجات خود را نداریم. ما نمی توانیم جلوی پیر شدن خود را بگیریم. ھیچ چیز در ما بدون قدرت خدای زنده قادر

بھ تجدید زندگی ما نخواھد بود. ھمھ چیزھای مادی در جھان، از جملھ خودمان، با گذشت زمان پیرتر می شوند. فقط عیسی مسیح می تواند زندگی ما

را تجدید کند. 

بیایید نھ بھ خودمان، نھ بھ این دنیا، بلکھ بھ عیسی مسیح ایمان بیاوریم. کتاب مقدس بھ ما می گوید کھ ”بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، مخلوق

جدیدی است، چیزھای کھنھ از بین رفتھ اند، اینک، ھمھ چیز جدید شده است.”(دوم قرنتیان فصل ۵ ایھ ١٧) 

دعا: 

پروردگارا از تو سپاسگزارم کھ نیکی خلقت را بھ ما یادآوری کردی. باشد کھ خداوند ما را برکت دھد در حالی کھ بھ این حقایقی کھ بر ھر بخش از

زندگی ما تأثیر می گذارد فکر می کنیم. ما دعا می کنیم کھ بتوانیم بھ مشیت تو اعتماد کنیم، تا بتوانیم از انجام اراده تو لذت ببریم و تصویر تو حتی بھ

شکلی کھ زندگی می کنیم در ما بازگردد. بھ ما کمک کن تا در بقیھ ھفتھ در عیسی مسیح آرامش و آرامش پیدا کنیم. ما این چیزھا را بھ نام عیسی

می پرسیم، آمین.
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