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  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 ميمقرر خود 

  .تقديم كنيمبه شما توانيم برنامه طريق عدالت را  مروز مي كه ايمبسيار خوشحال
و .  خود خلق كردكه خداوند خدا، اولين انسانها را به شباهت آموختيم كه در تورات داشتيم، طي مطالعاتي

ه  را دوست داشتوجود، اوبا تمام   و قلب وفكرخواست، آنها با تمام  خدا مي.  خدا آنها را آفريدچرا كه، ديديمنيز 
  .رندلذت ببداشته و از آن  عميق و عالي با خدا اي رابطهتا ابد باشند و 

 و پي ببرد كه آيا به اندازه كافي خدا دوست دارد   آدم را در يك آزمايش بسيار ساده قرارداد تا بنابراين خدا،
ممانعت بخور اما از  ان باغ بياز همة درخت«: دآفرينش اولين زن، خدا به آدم امر كر قبل از. يا خيركند مياز او اطاعت 

 )17و16:2پيدايش  (». معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خوردي، هر آينده خواهي مرددرخت
  .، مرگ و جدايي از خدا خواهد بودنااطاعتيبنابراين خدا آدم را در يك آزمايش كرد و به او هشدار داد كه مجازات 

 اما در درس .يك دوستي و مشاركت ابدي با او داشته باشد آدمتاق بود خدا آدم را دوست داشت و مش
خوانديم كه، آدم و حوا به حرف شيطان گوش كردند و با خوردن ميوه درخت ممنوعه از خدا سرپيچي گذشته، 
  .كردند

و حوا در  بعد از اينكه آدم ببينيم . مطالعه كنيم توارات را از  از كتاب آفرينش سهباب امروز قصد داريم، 
آنگاه چشمان هر دو « :گويد ، ميهفت از پيدايشدر آيه مقدس   كتاب.برابر خدا مرتكب گناه شدند، چه اتفاقي افتاد

  )7:3پيدايش (» .پس برگهاي انجير به هم دوخته، سترها براي خويشتن ساختند. ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند
 انجام دادند؟ آنها سعي كردند، شرمساري و گناه چه كاريكردند، بعد از اينكه آدم و حوا از خدا نااطاعتي 

هر دو برهنه «قبالً خوانديم كه قبل از آنكه آدم و حوا از ميوه درخت معرفت نيك و بد بخورند ! خود را پنهان كنند
اكنون آنها در . ، طرز فكرشان نسبت به بدنهايشان تغيير كرده بوداكنوناما ) 25:2پيدايش  (».بودند و خجلت نداشتند

 كردن براي پنهانبنابراين  .كردند شرمساري مي كرد احساس گناه و حضور شخص مقدسي كه بايد آنها را داوري مي
اما پوشش برگهايي كه بر .  برگهاي درخت انجير را به هم دوختند و بدنهاي عريانشان را پوشاندند خودشرمساري

  . پاك نكردرخنه كرده بود در قلبشان كهرا  يروي بدنهايشان قرار داده بودند، گناه
خراميد،  و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم نهاد در باغ مي« :گويد آيه بعدي از كالم مي

بعد از اينكه آدم و حوا  )8:3پيدايش (» .و آدم و زنش خويشتن را از حضور خداوند خدا در ميان باغ پنهان كردند



قبل از اينكه از خدا نااطاعتي كنند، هر وقت كه آدم و حوا  !بودفرق كرده ، همه چيز برايشان مرتكب گناه شدند
 اما اكنون كه صداي نزديك شدن خدا را .شدند كرد، خوشحال مي شد و با آنها صحبت مي خداوند خدا وارد باغ مي

! خدا پنهان كنندنظر  درختان باغ از كردند كه خود را در ميان لرزيدند و سعي مي شنيدند، از ترس و خجالت مي مي
اگر شخصي از مزرعة ديگران دزدي كند، اگر صداي  . فهميدن آن سخت نيستچرا آدم ترسيد و خود را پنهان كرد؟

، آدم شكل همبه همين  كند خود را پنهان كند، او سعي مي العملش چه خواهد بود؟ صاحب مزرعه را بشنود، عكس
 خدا نسبت بهدانست  كرد خود را پنهان كند، آدم به خوبي مي ه بود، انجام داد سعي كه آنچه را كه خدا منع كرد

  .مرتكب گناه شده است
زيرا خدا به  چرا؟! از او بترسد؟ مسلماًنا اطاعتي كرد، از فرمان خدا پس از اينكه آيا طبيعي بود كه آدم 

آيا خدا آنچه را كه گفته بود  »!واهي مردروزي كه از درخت معرفت نيك و بد بخوري خ«: وضوح به او گفته بود
بود، آيا خدا حقيقتاً انسانهايي را كه آفريده  ؟ نظر شما چيست؟بودآدم محكوم به مرگ ؟ آيا واقعاً داد انجام مي

توانيم بهترين پاسخ به  بدهيد اما ميجواب   ديگري را با سؤالِد جايز نيست سؤالنگوي مي معموالً كرد؟ مجازات مي
 خدا را )قانون(شريعت شيطان زهره يا بهتر بگوييم،  از اينكه  پس.ل را، با مطرح كردن سوال ديگري بدهيماين سوا

نها را آ تبرئه كرد؟ خير، خدا ي را كه گناه كرده بودند،فرشتگان آيا خدا شيطان و زير پا گذاشت، خدا با او چه كرد؟
آدم نيز، مثل  ! مهيا كردي ابدي انداخت بلكه براي آنها آتشخدا نه تنها آنها را از حضور مقدسش بيرون !تبرئه نكرد

به آدم اجازه و » !خيلي هم اشتباه بزرگي نيست«: توانست بگويد شيطان قانون خدا را زير پا گذاشت، آيا خدا مي
اردو لئون !او مقدس است و بايد گناه را داوري كند !از مجازات معاف شود؟ هرگزشود،  داوري اينكهبدهد كه بدون 

كسي كه گناه را مجازات « :  كه تاكنون زيست كرده، گفته استمشهورترين شخصيتهاي تاريخداوينچي، يكي از 
او بايد گناه را مجازات . كند خدا هرگز گناه و بدي را تأئيد نمي» !دهد كه گناه انجام شود  در واقع فرمان مي،كند نمي
» !چشمان تو پاكتر است از اينكه به بدي بنگري!... اي قدوس من! اي يهوه خداي من«: حبقوق نبي نوشته است .كند

و خداوند قوم خود را داوري خواهد نمود، افتادن به دستهاي خداي زنده چيزي هولناك « )31و30:10حبقوق (
كند،  اي است كه هر گناهي را داوري و مجازات مي طبيعت خداي مقدس به گونه )31و30:10عبرانيان (» .است

ين دليل است كه در آية بعدي همبه بنا و .  الزم و ضروري بود تا خدا گناه آدم و حوا را داوري كندبنابراين
  )9:3پيدايش (» "كجا هستي؟": و خداوند خدا آدم را ندا داد و گفت« :خوانيم مي

يا آدم آ» كجا هستي؟«گشت و ندا داد،  بعد از اينكه آدم مرتكب گناه شد خدا چه كرد؟ خدا به دنبال آدم مي
آيا او  چرا خدا آدم را صدا زد؟! كرد تا خود را از خدا پنهان كند او سعي مي! گشت؟ خير نيز به دنبال خدا مي

دانست كه آدم كجا  بيند و عالم بر همه چيز است، دقيقاً مي ست؟ خدايي كه هر چيزي را ميدانست كه آدم كجا نمي
اگرچه آدم  .و در حضور خدا به آن اعتراف كندرا تأييد كند ه خود خدا، آدم را صدا زد تا آدم، گنا! پنهان شده است

  .از خدا سرپيچي كرده بود اما هنوز خدا او را دوست داشت



  :گويد مقدس مي كتابآدم چه پاسخي داد؟ » كجا هستي؟« پرسيد هنگامي كه خدا
:  گفت".د را پنهان كردمپس خو. چون آوازت را در باغ شنيدم، ترسان گشتم، زيرا كه عريانم": گفت) آدم(«

اين ":  آدم گفت"تو را آگاهانيد كه عرياني؟ آيا از آن درختي كه تو را قدغن كردم كه از آن نخوري، خوردي؟كه "
اين چه كار ":  پس خداوند به خدا به زن گفت".زني كه قرين من ساختي، وي از ميوة درخت به من داد كه خوردم

  )13و10:3پيدايش (» ".اغوا نمود كه خوردممار مرا ":  زن گفت"است كه كردي؟
، آدم. كردند گناه را به گردن ديگري بيندازد به خداوند شنيديد؟ هر كدام سعي ميرا  آدم و حوا پاسخآيا 

و نيز حوا، مار را ! تقصير اين زني است كه تو به من دادي! دانست و گفت تقصير من نيست خدا و حوا را مقصر مي
دانست كه هر  اما خدا، از قلب انسان آگاه بود و مي! مار مرا فريب داد! ت تقصير من نيستدانست و گف مقصر مي

.  شيطان نيز آنها را مجبور نكرده بود،خدا آنها را مجبور نكرده بود كه از ميوه درخت بخورند. هكارندادوي آنها گن
شيطان خود را فريب .  كنندگناهكند تواند آنها را مجبور  تواند انسان را وسوسه كرده و فريب دهد اما نمي شيطان مي

گويد كه او فريب  مقدس مي كتابو در مورد آدم، .  در حضور خدا گناه محسوب شد انجام دادداد، اما، آنچه كه او
د، واقف آدم دقيقاً به آنچه كه خدا فرمان داده بو .آگاهانه راه خود را انتخاب كرد او) 14:2اول تيموتائوس . (نخورد

 .از خدا خاتمه نداد نا اطاعتي را پيروي كند و به نا راستيانتخاب كرد كه از راه عدالت دور شود و راه خود  اما .بود
  .بلكه، سعي كرد تا گناه خود را به گردن ديگران بيندازد و بدين ترتيب مجدداً مرتكب گناه شد

طبق . داند د، اما خدا حقيقت را مين ديگران بيندازكنند تا گناه خود را به گردن ، نيز مردم سعي ميهامروز
اي؟ چرا از  چه عملي را انجام داده! به من بگو» ؟كجا هستي«: گويد كند و مي مقدس خدا با مردم صحبت مي كتاب

؟ چرا سعي شماري چرا نيكويي و مهرباني مرا حقير ميكني؟  ايمان آوردن و اطاعت كردن از كالم من امتناع مي
به حيات خودم قسم كه هر زانويي نزد من خم " :گويد خداوند مي« بيندازي؟ناه خود را به گردن ديگران كني گ مي

روميان (» . پس هر يكي از ما حساب خود را به خدا خواهد داد".خواهد شد و هر زباني به خدا اقرار خواهد نمود
   )12و11:14

  :گويد كالم خدا مي.  داوري كرد مار، آدم و حوا راچگونه  خداسهدر باب ببينيم بياييد 
همة حيوانات صحرا  چونكه اين كار را كردي، از جميع بهايم و از" :پس خداوند خدا به مار گفت«

 و در ،و زنعداوت در ميان تو  خواهي رفت و تمام ايام عمرت خاك خواهي خورد و بر شكمت راه! تر هستي ملعون
:  و به زن گفت".تو پاشنة وي را خواهي كوبيد تو را خواهد كوبيد وگذارم؛ او سر  ميان ذُريت تو و ذريت وي مي

به شوهرت خواهد بود و او بر تو  لم و حمل تو را بسيار افزون گردانم، با الم فرزندان خواهي زاييد و اشتياق تو واَ"
مر فرموده، ات را شنيدي و از آن درخت خوردي كه ا چونكه سخن زوجه":  و به آدم گفت".حكمراني خواهد كرد

گفتم از آن نخوري، پس بسبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد خار و خس نيز 



ات نان خواهي خورد تا حيني كه به  هاي صحرا را خواهي خورد و به عرق پيشاني برايت خواهد رويانيد و سبزه
  )19و14:3پيدايش (» ".ستي و به خاك خواهي برگشتخاك راجع گردي، كه از آن گرفته شدي زيرا كه تو خاك ه

ل خار ماية دردسر است و نيز مث و اندوه و غم و غصه به همراه داردديديد كه نتيجة گناه چه شد؟ گناه 
روميان (» .مزد گناه موت است«بله، . شود سرانجام مرگ مي  وبيماريباعث جان كندن و عرق ريختن و همچنين 

روزي كه از «: او گفت د، چه اتفاقي خواهد افتاد؟نوا گفت اگر از ميوه درخت ممنوعه بخورخدا به آدم و ح )23:6
در آن روز اما آيا آيا روزي كه آدم و حوا از آن ميوه خورند دفن شدند؟ خير،  ».آن خوردي هر آينه خواهي مرد

  . با خدا رابطه نداشتندگر ديد زيرا آنهادرست همان روز، روح آدم و حوا مر !مردندمردند؟ به راستي آنها 
 ،ز خداازمانيكه آدم و حوا از خدا نااطاعتي كردند، . ، مرگ جدايي از خدا استديديمهمانطور كه قبالً 

شيطان را باور كردند و پيروي از او را انتخاب كردند از دوستي حرف  آنها  هنگامي كه.جدا شدندسرچشمة حيات 
 شيطان كه دشمن و از زيرا .آنها دشمن خدا شدند. ا را از دست دادند خدحيات در شراكتبا خدا محروم شدند و 

ارتباط آنها با خدا از بين رفت، بعنوان مثال؛ اگر شما دشمن داشته باشيد و دوست . دپيروي كردنمخالفت خداست، 
كه ما در حرفها همانگونه . ديگر مرده استشما جانب او را بگيرد، آيا او دشمن شما نيست؟ ارتباط شما با دوستتان 

 هر كسي كه از شيطان اطاعت كند،  هملشكبه همين  ».شوند  دشمنتان، دشمن شما محسوب ميدوستانِ«: گوييم مي
  .شود دشمن خداست و گناه باعث جدايي انسان از خدا مي

: ينستو آن نكته ا. و به خاطر بسپاريمآن را بفهميم اي هست كه بايد   از پايان يافتن درس امروز، نكتهپيش
از حيات خدا «و ) 1:2افسسيان (» اند در خطايا و گناهان مرده «ايم مثل كساني هستيم كه دنيا آمدهاين همه ما كه به 
روزي كه آدم . گويد اين را ميست كه ما اينگونه نباشيم اما آنچه كالم خدا اممكن  )18:4افسسيان (» .محروم هستند

پدر همة انسانهاست، بنابراين، در نتيجة  آدم كه مرتكب گناه شد،ان مه. هستنداز خدا نااطاعتي كرد، يك گناهكار 
  : گويد سعدي شاعر ايراني مي. شوند ار محسوب ميكهاگناه آدم، همة فرزندان او گن

  در او تخم عمل ضايع مگردان  زمين شـــوره ســـنبل بـر نيارد
  نه زنگي به گرمابه گردد سپيد    به كوشش نرويد گل از شاخ بيد

بنابراين گناه آدم باعث جدايي او از خدا شد، آدم كه قانون خدا را زير پا گذاشته بود، پدر همة كساني است 
: گويد المثلي مي ضرب. اند و در نتيجه همه فرزندان آدم كه متولد شدند، جدا از خداوند هستند كه به اين دنيا آمده

كند  م خدا اعالم مي اين دقيقاً همان چيزي است كه كال و»!توان گرفت مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي««
لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل گرديد و به گناه موت، و به اينگونه موت بر همة مردم طاري گشت، «

  )12:5روميان (» !از آنجا كه همه گناه كردند
اي به  اگر شاخه. ت جدا شده استاي است كه از درخ ، شبيه شاخهكرد خدا جدا  ازخود راجد ما آدم، كه 

هاي كوچكتر كه قسمتي از آن  براي شاخه. رديم شود و مي افتد؟ شاخه خشك مي درخت متصل نباشد چه اتفاقي مي



مانند؟ خير، آنها نيز از بين خواهند رفت زيرا متعلق به آن  افتد؟ آيا آنها زنده مي شاخة بريده بودند چه اتفاقي مي
به آدم . هاي كوچكي از آن شاخة بريده هستند فرزندان آدم شبيه شاخهبه همين شكل، همة . شاخه خشكيده هستند
گناه جد ما آدم، بر .  هستيمهاي آن شاخة خشكيده شاخهشبيه آن شاخة خشكيده است، و ما خاطر گناهي كه كرد، 
  . و محكوميت او شريك هستيمذاتما، همگي در . گذارد روي همة ما تأثير مي

سرشته شدم و مادرم در گناه به اينك در معصيت « : چنين گفته است)زبور (مزاميركتاب داود در نبي خدا، 
  )5:51مزامير (» .من آبستن گرديد

زمانيكه ايدز وارد بدن . ده استشايع شدر جهان ـ بيماري وحشتنكي كه گناه مثل بيماري ايدز است 
بتال به ايدز است، اين بيماري را به فرزند خود منتقل شخصي كه م. گردد هرگز آنجا را ترك نخواهد كرد شخص مي

يك . گناه نيز مانند ايدز است. ايدز يك بيماري كشنده است و تا به حال بشر قادر به درمان آن نشده است. كند مي
 بشر و. گردد گناه كشنده است و تا ابد باعث هالك شدن بشر مي. فاجعة وحشتناك كه در دنيا شيوع پيدا كرده است

  .هيچ درمان و عالجي براي آن ندارد
 زيرا خدا خودش، براي نجات ما از كنيم، با اين وجود، امروز، با قلبهاي شادمان، خدا را ستايش و تمجيد مي

 و آن هاما ما بايد به درمان و عالج خداوند اعتقاد داشت.  استانديشيدهاي،  مجازات گناه و قدرت آن، درمان و چاره
اي  اي عالي داد، وعده ، به آدم و حوا و فرزندان او وعده، جلسة آينده، خواهيم ديد كه خداي خداوندبه يارپذيريمبرا 

به برنامة از اينكه . ديرهان هكاران را از گناه، شيطان و جهنم مياگن  وآمد ميدهندة مقتدري به جهان  كه طبق آن نجات
  . ما گوش داديد سپاسگذاريم

  :، تفكر كنيداستنوشته آن را د كالمي كه نبي خدا، داود خدا به شما بركت دهد، در مور
  
  )5:51مزامير (» .اينك در معصيت سرشته شدم و مادرم در گناه به من آبستن گرديد«


