
  درس هفتم
  »چگونه گناه وارد جهان شد«

  3پيدايش 
  

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 ميمقررخود 

  .كنيمتقديم شما به توانيم برنامه طريق عدالت، را  حال هستيم كه امروز ميبسيار خوش
پس « :گويد  كالم خدا مي. را آفريد)آدم و حوا( انسان اولدوخدا ديديم كه  چگونه ،  درس گذشتهدودر 

دا در زن و خ) 27:1پيدايش (» .ايشان را نر و ماده آفريد. او را بصورت خود آفريد. خدا آدم را بصورت خود آفريد
توانست با آن به خدا عشق  قرار داد كه مي) احساسات( قرار داد كه قادر به شناخت خدا بود و قلبي  روحيمرد

 از خدا و يا سرپيچي از آن يكي اطاعتتوانستند بين  خدا به آنها اراده آزاد عطا كرد، بنابراين آنها ميهمچنين . بورزد
براي روي زمين آن را ، باغ زيبايي كه خدا قرار داد  بهشت، انسان را در باغ همچنين ديديم كه خدا. را انتخاب كنند

خدا، هر آنچه را نياز بود به اولين زن و مرد يعني آدم و حوا عطا كرد تا آنها  . و عدن نام داشتانسان آماده كرده بود
به او عشق بورزند و   بشناسند وخدا مشتاق است تا همة انسانها او را  . در آرامش و خوشبختي حقيقي زندگي كنند

  .او را تا ابد پرستش كنند
پيش  ساده يزمايشآنظير خود براي انساني كه آفريده بود،  بنابراين ديديم كه خدا براي عملي كردن نقشة بي

اغ از همة درختان ب«:  و به انسان فرمان داددر وسط باغ، قرار داددرخت معرفت نيك و بد را خدا  . قرار دادروي او
» .ممانعت بخور اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوريد، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينه خواهي مرد بي
   )17و16:2پيدايش (

خدا با اين آزمايش .  آدم را آشكار كنددلخواست وضعيت  آزمايش كرد؟ خدا مياينگونه چرا خدا آدم را 
انساني كه خدا خلق كرده . ست او را قويتر كرده و به او بركت دهدخوا خواست آدم مرتكب گناه شود بلكه مي نمي

خدا .  ولي اين به اين معني نبود كه او داراي يك شخصيت بالغ و محبت كامل باشدبود هيچ خطا و گناهي نداشت
 خدا اطاعت ايستاد و از اگر آدم در مقابل آزمايش مي. آزمايش قرار داد تا عشق و محبت را بيازمايدبوتة آدم را در 

همچنين اگر آدم در آزمايش سربلند بيرون . دكن را محبت ميكرد كه با تمام وجود خداوند  كرد در واقع ثابت مي مي
و صبر امتحان را و امتحان «: گويد شد زيرا كالم خدا مي كرد، آزمايش باعث قوت او مي از گناه اجتناب ميآمد و  مي

  )4:5روميان (» .كند پيدا مي.... .اميد را
اين باب به ما نشان خواهد داد كه چگونه گناه . پردازيم  سومين باب از كتاب آفرينش ميبه بررسيامروز 
و چرا   انسان مرتكب گناه و بدي شددل كه چرا شويم خواهيم فهميداين باب آشنا  تعاليماگر ما با . وارد جهان شد



در  باغي كه . بودند  بهشتكه در ابتدا، آدم و حوا در باغ  ديديم در درس گذشته. شددنيا پر از مصيبت و درد و رنج 
در . كرد از باغ ديدن ميكه خدا هر روز مهمترين نكته اين بود . براي خشنودي آنها آفريده شده بودآن نقصي نبود و 

ابطة خدا با آنها مالقات كرد زيرا مشتاق بود كه آنها با او يك ر.  آرام خدا با آدم و حوا سخن گفتغروبيك 
  .هدفمند و عالي داشته باشند

. دانيد كه او كه بود؟ او شيطان بود آيا مي. گويد كه شخص ديگري نيز در باغ بود اما كالم مقدس به ما مي
زماني كه خدا به . گر بود زماني كه خدا جهان و تمام چيزهاي درون آن را آفريد، شيطان نظاره. ، شيطاندشمن خدا

گر و شنونده نبود  او فقط نظاره البته .كرد ة درخت معرفت نيك و بد نخورد، شيطان گوش ميآدم فرمان داد كه از ميو
 شيطان قصد داشت تا انساني را كه خدا آفريده بود، وسوسه كند . اي طرح كرد بلكه براي خراب كردن كار خدا نقشه

با  ! ت برسدهالكسرانجام به  و شود و از خدا جدا گرددو مرتكب گناه ه و در نتيجه انسان از خدا سرپيچي كرد
   .دانستند هاي شيطان باخبر بود اما آدم و حوا در اين مورد چيزي نمي وجود اينكه خدا از نقشه

نزد آنها رفت و با يك روز وقتي كه آدم و حوا نزديك درخت ممنوعه ايستاده بودند، شيطان به شكل ماري 
و . ، هشيارتر بود ساخته بوددا همة حيوانات صحرا كه خداوند خو مار از« :گويد  مقدس مي كتاب. آنها صحبت كرد

  )1:3پيدايش ( » " آيا خدا حقيتاً گفته است كه از همة درختان باغ نخوريد؟"به زن گفت
دهد و  پاسخ ميبه ما مقدس  كتابچرا شيطان به شكل مار ظاهر شد؟ . اندكي به اين موضوع فكر كنيمبيائيد 

 به شكل پساست، اغواگر شيطان » .بود، هشيارتر بودحيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته مار از همة « : گويد مي
 آدم و حوا ظاهر در وقابل فام  در قالب يك اژدهاي بزرگ سرخاو. كسي كه خيلي عاقل و خردمند است ظاهر شد

 شما را وسوسه كنم تا از ام تا من امروز آمده! من شيطان، دشمن خدا هستم. سالم بر شما آدم و حوا: و نگفتنشد 
پس او به  ! شيطان هرگز به اين شكل عمل نكرد !خدا، خداوند حيات روي برگردانيد و براي هميشه هالك گرديد

او تصميم گرفت كه در قالب مار با آنها صحبت  .چه شكل به آدم و حوا ظاهر شد؟ به شكل يك موجود زيبا و عاقل
  . بودتر زيرك همة حيوانات ديگر ازگناه وارد جهان شود مار كند زيرا در آن زمان، قبل از اينكه 

خوب و عالي ه شكلي  بهميشهاو .  مكار استزيرك واو . كند شيطان اكنون هم به همان صورت عمل مي
 به )14:11دوم قرنتيان (» .سازد شيطان هم خويشتن را به فرشتة نور مشابه مي«: گويد كالم خدا مي. شود ظاهر مي

اما از انبياي كذبه احتراز كنيد، كه به لباس «: گويد دهد و مي  كالمش به ما هشدار ميدر خدا است كههمين علت 
  )15:7متي (» .باشند آيند ولي در باطن، گرگان درنده مي ميشها نزد شما مي

و نيز به . و به همين دليل به شكل يك مار باهوش و عاقل بر آدم و حوا ظاهر شد. استاغواگر شيطان 
دانست وسوسه كردن حوا آسانتر  بود كه به جاي اينكه با آدم صحبت كند، با حوا صحبت كرد، زيرا مي ين علتهم

فرمان داده به آدم  از پيدايش حوا، در مورد آن درخت پيشدانست كه خدا،  شيطان مي. از وسوسه كردن آدم است
او . خواهد بكند داند كه چه كاري مي ميت و دقيقاً شيطان بسيار باهوش اس . حوا نيز از فرمان خدا آگاه بوداما. بود



 از خدا به پيروي از اونيز ، شايد آدم بخورد ميوه درخت معرفت نيك و بد تا ازمتقاعد كند فكر كرد كه اگر زن را، 
  .سرپيچي كند

آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همة درختان باغ ": مار به زن گفت« :گويد  ميمقدس كتاببنابراين 
آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از «: آيا آنچه را كه شيطان به حوا گفت شنيديد؟ او گفت )1:3پيدايش (» "نخوريد؟

نسبت او حوا را وسوسه كرد تا  ؟به هدف خود برسد ديديد كه چگونه شيطان سعي كرد » باغ نخوريد؟همة درختان
اكنون  قتاً گفت؟يقگفت؟ آيا ح... آيا خدا : گفتبه همين دليل شيطان و   . كالم و سخن خدا، شك كندحقيقتبه 

جنگد زيرا به اين امر واقف است كه  كند، او در برابر حقيقت كالم خدا مي از همين روش استفاده ميشيطان هم 
داند كه حقيقت، دروغ را،  طان ميشي. كند فاش ميكند و دروغهاي او  قدرت كالم خدا، او را خلع سالح مي

  .كند روشنايي، تاريكي را زايل مي
  :گويد كالم خدا مي.  زن و شيطان گوش دهيمادامة گفتگوي ميانبيائيد به 

  
، لكن از ميوة درختي كه در وسط باغ است، خدا گفت از خوريم از ميوة درختان باغ مي": زن به مار گفت« 

داند در روزي  هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا مي":  مار به زن گفت".ادا بميريدن را لمس مكنيد مبآآن مخوريد و 
  )5و2:3پيدايش (» ".كه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود

  
د ها خواهنخدا گفت؛ اگر آدم و حوا از ميوة درخت ممنوعه بخورند چه اتفاقي براي آ. بسيار جالب است

 به اينجا ختم نشد كه تنهاكار شيطان  »!شما نخواهيد مرد«: شيطان چه گفت؟ او گفت» !خواهيد مرد«: ؟ او گفتافتاد
 بلكه او كالم خدا را نادرست جلوه داد و آن را انكار بوجود آورد،كالم خدا شك و ترديد نسبت به انسان در ذهن 

گويد؛  گفت؟ خدا يا شيطان؟ كالم مقدس مي  حقيقت را مي؟ چه كسيكنيد شما در اين مورد چگونه فكر مي. كرد
از آنجهت كه در «.  او در راستي ثابت نيستگويد؛ ، و در مورد شيطان ميگويد خدا صادق است و هرگز دروغ نمي

» .غگو و پدر دروغگويان استروگويد زيرا د گويد از ذات خود مي او راستي نيست هرگاه به دورغ سخن مي
  )44:8يوحنا (

با اين وجود بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه شيطان فقط يك دروغگو نيست بلكه او فريبكار و 
در روزي «: گفتچه توانيم ببينيم كه شيطان به آدم و حوا  و ما ميآميزد،   در هم ميحقايق را با دروغ او .استگر حيله

مانند  «: شيطان گفتهنگامي كه» . بد خواهيد بودكه از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و
آيد بلكه شبيه  شود به شباهت خدا در نمي  زيرا كسي كه مرتكب گناه مي.دروغ گفتدر واقع » .خدا خواهيد شد

 در واقع او درمورد حقيقت صحبت ».عارف نيك و بد خواهيد شد«: اما وقتي كه شيطان گفت. شود شيطان مي
اما شيطان در مورد   متوجه شدند كه بدي و گناه چيست؟اينكه آدم و حوا مرتكب گناه شدندكرد، زيرا بعد از  مي



اگر « : خدا فرموده بود. شد چيزي به آنها نگفت تلخي و ناخشنودي كه در نتيجة آن معرفت به زندگي آنها وارد مي
  »!بخوريد، نخواهيد مرداگر از ميوة درخت «: اما شيطان گفت»!از ميوة درخت بخوريد، حتماً خواهيد مرد

انتخاب آنها   .كردند بايد بين كالم خدا و سخن شيطان يكي را انتخاب مي زماني بود كه آدم و حوا اكنونو 
پذيرفتند يا دروغ  آيا آنها حقيقت را مي؟ آيا آنها به كالم خدا ايمان داشتند يا كالم شيطان: بستگي به اين داشت كه
  كردند يا از پادشاه تاريكي؟ پيروي ميرا؟ آيا آنها از پادشاه نور 

و چون زن ديد كه آن « :گويد تا ببينيم آنها چه تصميمي گرفتند؟ كالم خدا ميادامة متن را بخوانيم بيائيد 
اش گرفته، بخورد و به  افزا، پس از ميوه درخت براي خوراك نيكوست و بنظر خوشنما و درختي دلپذير و دانش

  )6:3پيدايش (» .ردشوهر خود نيز داد و او خو
توانست او را بشناسد، او را دوست  خدا انسان را به شباهت خود آفريد بنابراين انسان مي! عجيب است

 كه از دستور او اطاعت  خدا را دوست داشتآنقدر آيا او اما انسان چه كرد؟. داشته باشد و تا ابد از او اطاعت كند
  !اب كرد و از شيطان دشمن خدا و انسان پيروي كرداو سرپيچي از خداي محبت را انتخ! كند؟ خير

اجداد ما، آدم و حوا، با خوردن ميوة درختي كه خدا آن را قدغن كرده بود از چه روز تلخ و بدي بود، 
و به » !توان گرفت شد، جلويش را نميبامرضي كه مسري «: گويد المثلي مي  ضرب.خداوند خدا روي برگردانند

لهذا همچنان بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به « : گويد يهمين طريق كالم خدا م
 چه بخواهيم يا نخواهيم چنين )12:5روميان (» .از آنجا كه همه گناه كردند. اينگونه موت بر همة مردم طاري گشت

  ! است
  : گويد ابن يمين، شاعر ايراني مي

  ز او مـدار اميدهيچ نيكي ا  هر كه در اصـــل بد نهاد بود
   سپيد  سـياه بازِاز كـــالغِ  زانكه هرگز به جهد نتوان كرد

از نسل همه زيرا ما . ايم و بايد بميريم  متولد شدهما همه گناهكار. آدم هستيمپيرو شما و من و همة انسانها 
چه  .دقيقاً شبيه او هستيميز ن و ما آدم استجد ما نخستين انساني كه از فرمان خدا سرپيچي كرد،  .ايم متولد شدهآدم 

! شود هيچ كس پيدا نميتواند ادعا كند كه هرگز از فرمان خدا سرپيچي نكرده است؟ خير،  ا مياز ميان مكسي 
 وحشتناك مسريِگناه آدم مثل يك بيماري  .ايم؟ از آدم از كجا به ارث بردهرا از فرمان خدا  نااطاعتيبنابراين ما، ذات 

  » !توان گرفت مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي«در حقيقت  ،به همة ما سرايت كرد
پس همچنان كه به يك « :كند كه ، زيرا كالم خدا اعالم ميدر اميد هنوز بسته نشده استود، اما با اين وج

بخشش بر جميع مردمان براي عدالت  صالحخطا حكم شد بر جميع مردمان براي قصاص، همچنين به يك عمل 
 راه درست نجاتي در مورد بشويم، ولي در درسهاي آينده ثتوانيم وارد اين محب امروز نمي )18:5ان رومي(» .حيات

  .به سوي خدا بازگردند، صبحت خواهيم كرداز طريق آن بتواند  كرده تا گنهكاران مقرركه خدا 



يار مهم را ادامه جلسة آينده، قصد داريم اين باب بس. »طريق عدالت«، امروزبرنامة بود ، اين  عزيزدوستان
و خطا شدند چه اتفاقي كه از راه عدالت دور شدند و پيرو ناراستي براي آدم و حوايي سرانجام بدهيم تا ببينيم كه 

  : خدا به شما بركت بدهد، اين حقيقت اساسي و بنيادين را همواره به خاطر داشته باشيد.افتاد
   
 و به اينگونه موت بر همة رديد و به گناه موت؛لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گ«

  )12:5روميان (» ! گناه كردندهمردم طاري گشت، از آنجا كه هم
  


