
  درس پنجم
  »چرا خدا انسان را آفريد«

  2، 1پيدايش 
  

خواهد هر يك از شما راه عدالت را كه او  سالم بر شما شنوندگان عزيز، در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي
. كنيم كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد و تا ابد با او آرامش داشته باشيد برنامه خود را آغاز ميمقرر خود 

  .يمكن تقديم به شمابرنامه طريق عدالت نيز امروز توانيم  ميوشحال هستيم كه بسيار خ
 . خلق كردآنهاست خدا چگونه آسمانها، زمين، دريا و تمام چيزهايي را كه در خوانديم كهدر درس گذشته 

ان را همچنين فهميديم كه چرا خدا جه. خلق كرد روز ششدر  تنها به قوت كالم خود  چيز راهمه  خداخداوند
چقدر خدا مهربان است  .او جهان را براي بشري خلق كرد كه قصد داشت، او را براي جالل خود بيافريند. خلق كرد

  !كه چنين مكان زيبا و عالي را خلق كرده تا انسان بتواند در آن با رفاه و خوشبختي واقعي زندگي كند
 هب . خدا اولين انسان را خلق كردكه چگونهادامه دهيم و ببينيم كتاب مقدس به بررسي امروز قصد داريم 

 26را خدا انسان را آفريد؟ كالم خدا در تورات، كتاب آفرينش، باب اول، آية چ كنيم بفهميم، كه  خدا سعي ميياري 
  :گويد مي

آدم را بصورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بهايم و بر ": و خدا گفت«
او را .  پس خدا آدم را بصورت خود آفريد".خزند، حكومت نمايد مي زمين و همة حشراتي كه بر زمين ميتما

  )27و26:1پيدايش (» .ايشان را نر و ماده آفريد. بصورت خدا آفريد
 زن و مرد در ابتدا اين است كه، خدا آن را بداندهر كسي بايد خوانديم و انگيزي كه   و حيرتعميقحقيقت 

در حقيقت انسان مهمترين مخلوق خدا در ! خدا انسان را شبيه خود آفريد! له فكر كنيدأبه اين مس! خود آفريد مثلرا 
  . خدا آفريده شدمانندتنها انسان شبيه و . بين ديگر مخلوقات است

، آيه سه چيست؟ كتاب مقدس در باب » خود آفريدبصورتخدا انسان را « منظور كالم خدا از  بنابراين
خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دميد و آدم نَفس زنده « :گويد  ميهفت
بدن و :  آفريد ويژگيدوخلق كرد او را با ، زمانيكه خدا اولين انسان را بريم پي مي اين آيه  از)7:2پيدايش(» .شد
دوباره به آنچه كه  . مرحله آفريددوانسان را در  خدا. انسان تنها ذات فيزيكي ندارد، بلكه او جسم و روح دارد. روح

در بيني وي روح «: دوم» .خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشت «:اول :گويد گوش كنيد كالم خدا مي
  ».حيات دميد و آدم نَفس زنده شد

 جسم تداابچرا خدا .  جسم او را سرشتابتداانسان به هنگام خلقت خدا دريافتيم كه از كالم خدا پس 
دانيد  آيا شما مي. شد  روح انسان ميي برايابتدا جسم انسان را سرشت زيرا جسم، محل سكونت او انسان را ساخت؟



مقدس به ما  و اين همان چيزي است كه كتاب؟ است موقتي براي روح شما اي كه جسم شما، خانه و خيمه
  )1:5دوم قرنتيان (» خانة زميني، خيمه ما« :آموزد مي

كالم خدا  خدا از چه چيزي، بدن انسان را آفريد؟. ساكن شوددر آن او  روح آفريد تام انسان را خدا جس
، دانيم كه خاك زمين كنيم، مي كه ما در آن زندگي ميدر عصري  .سرشتزمين بخداوند آن را از خاك : گويد مي

يي در بدن انسان كشف شده است  شيمياعنصر بيستهر  اند گفتهدانشمندان  . شيميايي استعنصر بيستتركيبي از 
» . ما خاك هستيمدارد كه داند و ياد مي زيرا جبلّت ما را مي«: گويد و به همين دليل، نبي خدا، داود در مزامير مي

 در بدن انسان، بيش !ارزش بودن آن نيست  بيمنزلة اين به امابله، جسم انسان از خاك سرشته شده  )14:103مزامير (
 اجزاو همة اين  .ناميم  را سلول ميهاكه ما آنوجود دارد جزء )  تريليون70(هزار، هزار، هزار از هفتاد، هزار، 

خدا . بدن انسان يك معجزه است. كند  كه با هماهنگي كاملي عمل ميدهند شكل ميبا يكديگر جسمي را ) ها سلول(
چشم، گوش، بيني، دهان و قسمتهاي در بدن انسان، مغز، قلب، شش، معده، كبد، روده، استخوان، ماهيچه، پوست، 

تنها خداوند قادر به خلقت بدن . كند و هر عضو، نقش بخصوصي را ايفا مي. آور ديگري، قرار داده است حيرت
تو را حمد خواهم گفت زيرا كه بطور مهيب و عجيب ساخته « :گويد  خدا، داود مينبيو به همين دليل  !انسان بود

  )14:139ر مومز(» .داند و جان من اين را نيكو ميام، كارهاي تو عجيب است  شده
ين نچ. اما آيا، بدني را كه خدا خلق كرده شبيه خداست؟ خير! يك معجزة باورنكردني استبله، بدن انسان 

پس مقصود . خلق نكرد خود به شباهتخدا شكل فيزيكي انسان را .  است، زيرا خدا روح استمحالچيزي 
 اينست كه خدا روح انسان را مقصود چيست؟» . خود آفريدبصورت را آدمخدا «: گويد ميمقدس از اينكه  كتاب

  .شبيه خود آفريده است
آن فقط يك جسد بود، . سرشت، جسم انسان فاقد حيات بودب كه وقتي خدا جسم انسان را از خاك ديديم

 كه قادر مطلق است انسان را چرا خداوندي چرا خدا قبل از اينكه روح انسان را بدمد، ابتدا جسم او را خلق كرد؟
شايد خدا اين كار را به اين نحو انجام داد، تا به ما بياموزد كه،   در يك مرحله نيافريد؟تنهامانند ديگر مخلوقاتش 

انسان به خودي خود، در مورد حيات قدرتي ندارد انسان قادر نيست، نه به خود نه به هيچ موجود ديگري نعمت 
حيات از انسان سرچشمه  .شود در اوست كه حيات يافت ميد حيات است و تنها خدا، خداون .حيات ببخشد

خداوند، خدا در بيني وي روح حيات «: گويد مقدس مي  كتاب!اي است از جانب خدا  هديهحيات بلكه گير، نمي
 زيرا ؟زنده شدچرا جسم،  .بنابراين جسمي كه خدا خلق كرد، شروع به زندگي كرد ».دميد و آدم نَفس زنده شد

در جسد انسان دميد، بنابراين حياتي كه در خداوند بود را خدا حيات خود . بخشيدحيات به آن روح خدا خداوند 
  .در انسان نيز دميده شد و به اين ترتيب انسان يك موجود زنده شد
دانيد،  ميآيا  .خدا روح انسان را شبيه خود آفريد. بنابراين خدا چه چيز را شبيه خود آفريده بود؟ روح را

قبل از خاتمه دادن به درس امروز، قصد   در روح خدا وجود دارد كه در روح انسان نيز يافت شده است؟هايويژگي



 سهزمانيكه ما در مورد .  در انسان وجود دارد، بررسي كنيمگي يا خصوصيتي را كه هم در خدا و همژ ويسهداريم 
خدا انسان را شبيه خود «: نيم درك بهتري از اين آيه داشته باشيمتوا مي كنيم، فكر خدا و انسان مشترك ميانويژگي 
  :بدين شرح هستند ويژگي كه خدا در روح انسان قرار داده سه ».آفريد

  .خدا را بشناسد توانست ميبخشيد، بنابراين انسان ) ذهن(خدا به انسان عقل و شعور :  اول
  .توانست به خدا عشق بورزد مي انسان عطا كرد، بنابراين) احساسات (دلخدا به انسان :  دوم
توانست از خدا اطاعت و فرمانبرداري  ميعطا كرد، بنابراين انسان ) آزادي انتخاب(خدا به انسان اراده :  سوم
  .كند

 در روح انسان عقل و شعور و احساسات و پس او ، ذهن، قلب و اراده استصاحبتنها خدا  كه از آنجايي
   :موضوع را كمي بشكافيمهيد اين  اجازه د .اراده قرار داد

تواند مانند خدا   اوالً خدا به انسان عقل و شعور و ذهني عطا كرد كه قادر به شناخت خداست و مي) 1
 نيرومند ي داشته باشد به او ذهن و صميمانه كه خدا مشتاق بود تا انسان با او دوستي نزديكاز آنجاييو  .تفكر كند
ناميده » دوست خدا«كه خداوند، او را، بينيم  ميخوانيم،  ندگي نبي خدا، ابراهيم ميدر مورد ز هنگامي كه .بخشيد
شناخت و با او رابطة نزديكي داشت، اما تنها ابراهيم حق دوستي با خدا را ندارد  ابراهيم شخصاً خدا را مي. است

به همين دليل خدا  .كي داشته باشيمخدا مشتاق است تا ما با او دوستي نزدي. توانيم دوست خدا باشيم بلكه ما نيز مي
  . روح خدا شودهمدمِقرار داد تا بتواند ) ذهن(در روح انسان، عقل و شعور 

را از هم  حيوان وچه چيزي انسان . بتوانيم مقصود خود را به شما برسانيميك سؤال بهتر طرح با  شايد
به چه دليل حيوانات قادر به درك اين برنامه . داردبسيار با ذهن حيوان تفاوت ذهن انسان  .؟ عقلكند متمايز مي

، چرا شما قادر به درك سخنان ما هستيد؟ شنوندگان عزيز. راديوئي نيستند؟ زيرا آنها عقل و شعور انسانها را ندارند
با كه بتواند  شده خلق طوريروح انسان  به همين شكل هم .ذهني شبيه به ذهن ما داريد، يعني ذهن انسانزيرا شما 

  .  شود و همدمخدا هماهنگروح 
 خدا بسيار حكمت! هرگز.  خدا برابر استذهن ما با حكمت و دانشِ ذهن ما نبايد تصور كنيم كه مسلماً

خدا به انسان روحي  : اين استكه بايد بدانيمآنچه  .از دانش بشري استفراتر عميق و ژرف است و دانش او بسيار 
كه باشيد خواهد شما شبيه حيواناتي  خدا هرگز نمي .داشته باشدي زنده خداتواند رابطة عميقي با  تا ب عطا كرده

 اما قادر به تفكر در مورد خدا نيست، داراي دهان است اما قادر نيست، از داردحيوان مغز ! قادر به شناخت او نيستند
 مقدس را مطالعه كند، تواند كتاب كند تشكر كند، داراي چشم است، اما نمي خدايي كه هر روز براي او غذا تهيه مي

اما، انساني كه خدا به شباهت خود خلق كرده است قادر به .  اما قادر نيست به كالم خدا گوش دهددارداو گوش 
در صورتيكه ايمان داشته باشيد و ! توانيد خدا را بشناسيد  ميشنوندگان عزيز شمابله،  .شناخت خداوند، خدا است

در  .داشته باشيدو نزديك  عالي اي هتوانيد با خالق خود رابط كرده بپذيريد، مير مقر درستي راه نجاتي را كه او  به



، اما چيزي كه امروز بايد به آن پي ببريم اين است به روشني برايتان بيان خواهيم كردجلسة آينده راه نجات خدا را 
  .كه خدا به انسان روحي عطا كرده، كه قادر به شناخت اوست

) احساسات(و آن قلب . ان را شبيه خود آفريد، چيز ديگري نيز در روح او قرار دادخدا زمانيكه انس)  2
ما در مورد قلبي كه خون را پمپاژ . توانست توسط آن به خدا عشق بورزد خدا به انسان قلبي عطا كرد كه مي. است
. كنيم رتان، صحبت مي، احساساتتان و افكاكنيد حس مي بلكه در مورد آنچه در روحتان. كنيم كند صحبت نمي مي

تواند  خدا مي. همچون خدا احساسات و عواطف داشته باشد  را بخشيد كه بتواندتوانايياول اين خدا به انسان 
بنابراين خدا در روح انسان، قلبي قرار داد كه قادر به  .، متنفر شود، خوشحال شود و حتي دلسوزي كندمحبت كند

 دوست ، دوست داردخودآنچه را كه هر  انسان، خواهد ميخداوند  . عشق و تنفر استهمچونحس كردن عواطفي 
به .  با تمام وجود او را دوست داشته باشدخواهد ما خدا مي.  باشدمتنفر ، متنفر استخودآنچه كه از داشته باشد و 
  . انسان را شبيه خود آفريد و به او قلب و احساس دادهمين دليل او

خدا به . خدا در روح انسان اراده قرار داد.  آفريد، چيز ديگري نيز عطا كردخدا به انساني كه شبيه خود)  3
خدا خودش نيز اين قدرت و اقتدار را دارد تا هر آنچه . دهد تا راه خود را انتخاب كند هر شخص اين اجازه را مي

يت را دارد تا در مورد لؤمسا اين حق يبنابراين او انساني را خلق كرد كه  .خواهد انجام بدهد يا انجام ندهد را كه مي
خواهد، انجام  توانست انساني را خلق كند كه آنچه را كه خدا مي  خدا مي.انتخاب كند و تصميم بگيردمسائل مهم 

 اطاعت و فرمانبرداري از او به انسان در مورداما خدا .  حق انتخاب نداشته باشددر مورد هيچ چيزيبدهد و نسبت 
خدا انسان را شبيه  .خواست كه يك روبات خلق كند خدا نمي.  عطا كرده استآزادي اراده و حق انتخاب

 ارادة خدا را خود به خودخورشيد هر روز، . حق انتخابي ندارد نيافريدهيچ خورشيدي كه هر روز بايد طلوع كند و 
براي خود آفريد و خدا انسان را . انسان يك مخلوق استثنايي و ويژه است. دهد، اما بشر اينگونه نيست انجام مي

خدا مسئوليت بزرگي به عهده انسان گذاشته . مشتاق است تا ما انسانها، عشق به او و پرستش او را انتخاب كنيم
خواهد كالم خدا را به جا آورد يا از   از خدا پيروي كند يا از شيطان؟ ميخواهد آيا ميانسان بايد انتخاب كند، . است
 به كالم او ايمان بياورد، او هرگز ما را مجبور نخواهد كرد تا او را اجباري به خواهد كس ؟ خدا نميدوري كندآن 

راهي هر دهد، تا  خدا به هر شخصي اجازه مي. ، عشق نيستاجباريعشق . دوست داشته باشيم و از او اطاعت كنيم
داوري خواهد خدا بر او   كرده باشد،اما در انتها، هر كسي كه پادشاهي خدا را رد.  انتخاب كنددوسا دارد،كه را 
  .مقدس اعالم كرده است كتابزيرا خدا انسان را براي خود آفريده است و اين چيزي است كه  ،كرد

ما در اين دنيا به خاطر خودمان و يا براي پول و ماديات و يا براي . علت حضور ما بر روي زمين، خداست
خدا ما را  . و جالل خود آفريده استرضايتخود و براي خدا ما را براي . ايم هر چيز و يا هر كس ديگري نيامده
، به هر يك ي ابديخدا !بله، تا ابد! و تا ابد از او اطاعت كنيماو را محبت كنيم آفريده تا قادر به شناخت او باشيم، 



رابطة عميق كه ما انسانها با او، امروز، فردا و تا به ابد يك اين است ارادة خدا .  عطا كرده استابدي ياز ما روح
  .و به همين دليل خدا انسان را شبيه خود آفريده است. عالي داشته باشيم

  
كند با شما خداحافظي  يادآوري ميبه ما  انسان در مورد خدا را، اهدافمقدس كه  ب كتاما با اين آيه از 

ي جان و تمامي خاطر خداوند خداي ما، خداوند واحد است و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمام« .كنيم مي
  )30و29:12مرقس (» .و تمامي قوت خود محبت نما

 در برنامة آينده در مورد اولين انسانها، آدم و به ياري خداوند. ، سپاسگزاريمبه برنامه ما گوش داديداز اينكه 
شده است خدا به شما بركت دهد و نيز نسبت به بزرگترين فرماني كه تاكنون صادر . صحبت خواهيم كرد... حوا

  .بصيرت عطا كند
  .».و خداوند خداي خود را به تمامي دل و تمامي جان و تمامي خاطر و تمامي قوت خود محبت نما«

 )30:12مرقس (
 


