
  درس ششم
  بهشتآدم و حوا و باغ 

  2پيدايش 
  

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 

   .تقديم كنيمبه شما  را ،توانيم برنامه طريق عدالت تيم كه امروز ميبسيار خوشحال هس
بر آنها در درس امروز با آدم و حوا، و نيز اولين روز . دهيم  ميوقايع پيدايش ادامه را در مورد درس خود

   .روي زمين آشنا خواهيم شد
 )11:20خروج (» .ساختباست خداوند آسمان و زمين و دريا و آنچه را كه درآنه« :در تورات خوانديم كه

خدا، جسم انسان را . او انسان را همراه با جسم و روح آفريد. ششم، اولين انسان را خلق كردروز ديديم كه خدا در 
در  ن معناست كه خدانسان را شبيه خود آفريد و اين بدااو روح ا.  در آن دميدي ابديسرشت و روحزمين باز خاك 

تا عطا كرد ) احساسات(او به انسان قلبي  .توانست خدا را بشناسد مياد كه توسط  قرار دذهني خاصروح انسان 
، بنابراين انسان داد) آزادي انتخاب(اي  ارادهاو به انسان .  و او را دوست داشته باشدمحبت كند به خدا بتواند
  .توانست بين اطاعت از خدا و يا سرپيچي از او يكي را انتخاب كند مي

 ديگري به استراحت بپردازد، كار از اينكه دست پيشدا كار آفرينش انسان را به اتمام رساند، بعد از اينكه خ
 از هفت، آيه دوتورات، باب  به مطالعة بيائيد  .صحبت كنيماين كار او امروز قصد داريم در مورد و انجام داد، نيز 

   :گويد مقدس مي كتاب .ادامه دهيم، پيدايشكتاب 
 را از خاك زمين بسرشت و در بيني وي روح حيات دهيد، و آدم نفس زنده شد و خداوند خدا پس آدم«

  )8و7:2پيدايش (» .بود در آنجا گذاشتخداوند خدا باغي در عدن بطرف مشرق غَرس نمود و آن آدم را سرشته 
 عدن يا آن باغو . گويد كه خدا براي انساني كه خلق كرده بود، باغ زيبايي آماده كرد كتاب مقدس به ما مي

 ا ام. كرد در بهشت بودآمادهكنند كه باغي كه خدا براي اولين انسان  برخي تصور مي.  داشت نامبهشتباغ 
 همان عراق احتماالً كه ناي به نام عد دهد كه اين باغ بر روي زمين، در شرق، در منطقه مقدس به ما نشان مي كتاب
بهشت آسماني كه را كه بر روي زمين بود ) باغ عدن (بهشتباغ  انبياء خدا هرگز، هاي  نوشته. قرار داشتاستفعلي 

  .شمرند برنمي حضور خداوند است در و اعليدر 
  :خوانيم  ميمقدس در كتاب

د و درخت حيات را در وسط باغ و خوراك را از زمين روياني و خداوند خدا هر درخت خوشنما و خوش«
د تا باغ را سيراب كند و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه  و نهري از عدن بيرون آم.درخت معرفت نيك و بد را



» .پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آن را بكند و آن را محافظت نمايد... شد
  )15و10و9:2پيدايش (

اه و خوشبختي  كه خدا براي اولين انسان، آدم، باغ عدن را ساخت كه انسان بتواند در رفبينيم ميبنابراين 
 سو يك زادرختاني كه  . قرار داد گوناگون از درختانسرشار بود  كه زيبايخدا انسان را در باغ .واقعي زندگي كند
در اين مكان جذاب و زيبا  .بخش بود هاي آن دلنشين و زيبا بود و از طرف ديگر خوردن آنها لذت نگريستن به ميوه

ديد، گوشهاي او  چشمان او زيبائيها را مي ؛كامالً زنده بودندحسي آدم اندامهاي  .نقص و عالي بود همه چيز بي
، استشمام را آكنده ساخته بودباغ فضاي شنيد، او رايحة گلهايي را كه   روي درختان مياز آواز پرندگان را هاي نغمه
و لطف خود به آدم، و نيز خوانديم كه خدا از روي محبت . خدا براي خشنودي آدم، همه چيز را مهيا كرد .كرد مي

   .، تا با خوشي و شادي مشغول به كاري شودن وظيفه مراقبت كردن از باغ بودآو . به او محول كرد بخش لذتوظيفة 
 آرام، خدا وارد باغ شد و با انساني كه غروب، در يك كه در باغ عدن رخ داد اين بود كهاي  زيباترين واقعه

زيرا همانطور  چرا خدا آدم را مالقات كرد؟ )8:3مراجعه كنيد به، پيدايش (. به شباهت خود آفريده بود، گفتگو كرد
 خداوند  هدف.كه قبالً خوانديم، خدا مشتاق است تا انسان با او دوستي كند و به همين دليل خدا با آدم مالقات كرد

شادي كنند و با يك قلب و  يكديگر محبت كنند،  باشند، بهاي دوستانه با يكديگر داشته رابطهاين است كه او و بشر 
داشته باشد و در  اوبله، خدا مشتاق است تا انسان يك رابطة عميق و عالي با .  باشنددر كنار همذهن واحد تا به ابد 
  .تا ابد رشد كندچارچوب اين رابطه 

است كه،  اولين انسان را در آن قرار داد، بدانيم، اين مسئلة مهم ديگري كه بايد در مورد باغ عدن، كه خدا
و ديگري درخت نام داشت  يكي از آنها درخت حيات . بودقرار داده بسيار مهم  درختدووسط باغ خدا، در 
 ابدي آدم يادآوري كند، كه قصد دارد، زندگي درخت حيات را در باغ عدن قرار داد تا بهخدا  . نيك و بدمعرفت

به آنچه كالم مقدس  . آزمايش كردن آدم، قرار دادبراي را د نيك و بمعرفتدرخت و  .نيز بدهد انسان هخود را ب
از همة درختان باغ بي ممانعت بخور اما از درخت : و خداوند خدا آدم را امر فرموده، گفت« :گويد گوش كنيد مي

  )17و16:2پيدايش (» .ينه خواهي مردمعرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوري، هر آ
خسيس بود؟ خير، او خسيس  آيا خدا  نيك و بد منع كرد؟معرفتوردن ميوه درخت چرا خدا آدم را از خ

آيا .  جز يكي... تواني بخوري از همه درختان مي: خدا به آدم گفت! حقيقت يكي از نامهاي او بخشنده استدر! نبود
. به او عطا كردشد  دم ميآكه باعث خوشحالي را خدا از روي محبت خود هر چيزي  .اين دستور سختي بود؟ خير

اما خدا، در نقشة عالي خود، براي آدم يك آزمايش ساده در نظر گرفته بود و . خدا هيچ چيزيي را از او دريغ نكرد
تواند از فرمان خدا  براي آدم بود تا به خدا نشان دهد كه به اندازة كافي خدا را دوست دارد و ميفرصت خوبي 

و ... اگر كسي مرا محبت نمايد، كالم مرا نگاه خواهد داشت« :گويد ش ميهمانطور كه خداوند در كالم .اطاعت كند
خواست عشق و وفاداري آدم را  خدا مي )24و23:14يوحنا (» .كند آنكه مرا محبت ننمايد، كالم مرا حفظ نمي



 انسان خدا يك. ) نيك و بد نخوريدمعرفتاز درخت (و به اين دليل به آدم اين فرمان ساده را داد . آزمايش كند
به همين  و داشتو آزادي اراده ) احساس(كه داراي عقل، قلب آفريد خدا، بشري .نيافريده بود) روبات(ماشيني 

   . كنداو اطاعتتوانست به خدا عشق بورزد و از   ميدليل
بيائيد كالم خدا را  خدا به آدم گفت، اگر از ميوه درخت ممنوعه بخورد چه اتفاقي براي او خواهد افتاد؟

  »!از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد«: گفتخدا . وانيمبخ
 راخدا بشري . شود  كه سرپيچي از فرمان خدا به مرگ منتهي ميآگاه ساختبنابراين خدا به اين نحو آدم را 

اگر از من  آدم، :به آدم هشدار داد و فرمود ي بسيار صريحبنابراين خدا با كالم.  دوست داردكه خلق كرده است
  )20:18حزقيال . (»هر كه گناه كند او خواهد مرد«گويد  مياطاعت نكني، خواهي مرد، زيرا قانون مقدس من 

 )4:3اول يوحنا (» .گناه مخالف شريعت است«: گويد مقدس مي كتابشايد شخصي بپرسد، گناه چيست؟ 
» .كردن بداند و بعمل نياورد، او را گناه استنيكويي كه پس هر « )17:5ا اول يوحن(» .هر ناراستي گناه است«
 بر .گناه شامل هر چيزي است كه با خدا سازگار نباشد )6:53اشعيا (» .گناه رفتن به راه خود است« )17:4يعقوب (

ه كند، او خواهد هر كه گنا« :گويد ؟ كالم خدا ميخواهد آمدشوند چه   خدا مرتكب گناه مينسبت به كساني كه سر
موت چيست؟ برخي فكر  )23:6روميان (» .مزد گناه موت است«: گويد و در آية ديگري مي )20:18حزقيال (» .مرد
 كنيم خواهيم ديد كه رجوع انبياء هاي نوشتهاما اگر به  .يابد  موت، پايان حيات است و همه چيز پايان ميكنند، مي

موت . است جدايي به معنايموت نوشته شده است، به زبان عبري كه در كالم مقدس، .  نيستبه اين معناموت 
  . جدايي از حيات است

در واقع او گفته . اگر از ميوه درخت معرفت نيك و بد بخوري قطعاً خواهي مرد: زمانيكه خدا به آدم گفت
قدس هستم و هرگز من م. تواني با من رابطه نزديكي داشته باشي يچي كني ديگر نميپآدم، اگر از من سر«: است
د،  و فرشتگانش مرتكب گناه شدنزهرهزمانيكه . كنند تحمل كنم توانم گناه و يا كساني كه، طريق من را رد مي نمي

همچنين اگر از ميوة درخت ممنوعه . مرتكب گناه شوي، تو را نيز بيرون خواهم كردآنها را بيرون كردم و اگر تو 
همه .  روح تو از بدنت جدا خواهد شديعني ؛خواهي مرد و سرانجام  شدبه تدريج فرسوده خواهدبخوري، بدن تو 

اگر تو از من سرپيچي كني، نه تنها جسم تو خواهد مرد، بلكه روح تو به مكاني كه براي . شود چيز به اينجا ختم نمي
  »!خواهي شدشيطان و فرشتگانش مهيا شده است خواهد رفت و در نتيجه تو براي هميشه از من جدا 

شود،  در اين دنيا روح شما از خدا جدا مي:  اول .شود  مي جدايي وحشتناكسهاه باعث ن كه گديديمنابراين ب
ن روز روح آدر :  دوم .اي با خدا، خداي متعالي نخواهيد داشت ، رابطهگناهي كه در دلتان است يعني اينكه به خاطر

ن خواهد مرد و روح شما براي داوري به حضور ا جسمتيعني. شما از جسمتان جدا خواهد شد و شما خواهيد مرد
   .دافكنده خواهد ش آتش  روح و جسم شما براي هميشه از خدا جدا خواهد شد و در درياچه:  سوم .رود خدا مي

  



 موت يعني توان چنين گفت كه  ميبه اختصار مقدس، موت به چه معني است؟ بنا بر اقتدار و حجيت كتاب
تواند  خدا مقدس است و نمي. كند جدا مياست،  منبع حيات حقيقي  كه، انسان را از خداگناه. جدايي از حيات خدا
. شود ميروحي كه مرتكب خطا و گناه شود مثل شاخة درختي است كه قطع و دورانداخته . با گناه زيست كند

ست؟ خير، آن شاخه اي كه قطع شده، زنده ا شاخه افتد؟ شود، چه اتفاقي مي  ميبريدهزمانيكه يك شاخه از درخت 
گناهان آمرزش به همين ترتيب اگر شما راه  .شوند كم پژمرده مي شوند اما كم برگها بالفاصله خشك نمي !مرده است

در «در حضور خدا شما گويد  مقدس مي كتاباما . باشيد زنده به خيال خودرا كه خدا مهيا كرده، نپذيريد، شايد 
ا و گناهان مرده خطاياي شما در ميان شما و خداي شما حايل است و گناهان شما روي «  )1:2افسسيان (» .ايد خطا

خشكد و  شود و مي اگر كسي در من نماند، مثل شاخه بيرون انداخته مي« )2:59اشعيا (» .او را از شما پوشانيده است
  )6:15يوحنا (» .شود اندازد و سوخته مي آنها را جمع كرده، آرامش مي

ي

او .  خداستباهكار ا گنمانند رابطةو اين درست . تواند ميوه بدهد تصل نيست نمياي كه به درخت م شاخه
 .اي با خدا كه درخت حقيقي و منبع حيات واقعي است ندارد تواند باعث خوشنودي خدا شود زيرا هيچ رابطه نمي
عالم كرده است كه چگونه  انبياء اهاي نوشته خدا هستند، با اين وجود خدا در عادالنةهكاران تنها منتظر داوري اگن
 اين موضوع درس اما. گناه ما پاك شده استو مطمئن باشيم كه  عادل محسوب شويمتوانيم در حضور خدا  مي

  .آينده ما خواهد بود
 و ببينيدگوش كنيد مقدس  كتاببه  .برايتان قرائت كنيم اين باب ادامةخواهيم،  قبل از پايان اين جلسه مي

  :خلق شدچگونه اولين زن 
 و خداوند ".پس برايش معاوني موافق وي بسازم.  خوب نيست كه آدم تنها باشد": و خداوند خدا گفت«

يش پر كرد و هايش را گرفت و گوشت در جا  و يكي از دندهخدا، خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت،
همانا اينست ": نزد آدم آورد و آدم گفتخداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود، زني بنا كرد و وي را به 

 از اين ". ناميده شود زيرا كه از انسان گرفته شد"نسا"و گوشتي از گوشتم، از اين سبب استخواني از استخوانهايم 
پيدايش (» .سبب مرد پدر و مادر خويش را ترك كرده، با زن خويش خواهد پيوست و يك تن خواهند بود

  )25-21و18:2
 همديگر را تاخدا يك زن و يك مرد خلق كرد  . خدا ازدواج را مقرر كرده استبريم كه يم پيبنابراين 

كه باعث جالل خدا شريك باشند و يك خانوادة خوشبخت داشته باشند زندگي با هم در دوست داشته باشند و 
! الي داد، يك همسرعاي  هديهبه او ، بنابراين دوست داشت شادي او كامل باشدخدا آدم را دوست داشت و  .گردند

مهيا كند و به او عشق بورزد، همانطور خواست كه آدم همسرش را دوست داشته باشد و براي او همه چيز  خدا مي
 و خواست زن و مرد از يك رابطه عميق با خدا لذت ببرند و از آن مهمتر اينكه خدا مي. ورزيد كه خدا به او عشق مي

  )33و21:5  و4و1:6مراجعه كنيد به، افسسيان  ( .تا ابد از او اطاعت كننداو را بشناسند، به او عشق بورزند و 



  . و به اين ترتيب كار آفرينش خدا به پايان رسيد
  : گويد مقدس مي كتاب

 و آسمان و زمين .و شام بود و صبح بود، روز ششم. چه ساخته بود، ديد و همانا بسيار نيكو بودهر  خدا و«
و در روز هفتم از همة . و در روز هفتم، خدا از همة كار خود كه ساخته بود، فارغ شد. و همه لشكر آنها تمام شد

پس خدا روز هفتم را مبارك خواند و آن را تقديس نمود، زيرا كه در آن آرام . كار خود كه ساخته بود، آرامي گرفت
    )3و1:2 ، 31:1پيدايش (».گرفت، از همة كار خود كه خدا آفريد و ساخت

كالم  !شود در روز هفتم استراحت كرد؟ آيا به دليل خستگي بود؟ خير، خدا هرگز خسته نميچرا خدا 
نقص بود، و به همين دليل  همه چيز عالي و بي» .كار به پايان رسيده بود«گويد؛ خدا استراحت كرد چون  مقدس مي

  .خدا، در روز هفتم استراحت كرد و به همين دليل هفته، شامل هفت روز است
، جلسه آينده، در مورد اينكه چگونه گناه وارد به ياري خدا. ، متشكريمبه برنامة ما گوش داديدنكه از اي

  :خدا به شما بركت دهد، به آنچه كالم خدا اعالم كرده است، فكر كنيد. كنيم جهان شد صحبت مي
  
  )23:6روميان (» !...مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حيات جاوداني «
  
  
  


