
  نهمدرس 
  »وعــــدة عـالــي«

  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 برنامه طريق عدالت، را باري ديگر توانيم  مي اينكه از يمبسيار خوشحال
 دور االهي كرده بود از طريق منعاي كه خدا آن را  جلسة گذشته، ديديم كه آدم و حوا با خوردن ميوهدر 

قبل  .اب كرد دشمن خدا را انتخ، بنابراين، انساني كه خدا آن را به شباهت خود آفريده بود، پيروي از شيطان.شدند
 .شدند  خوشحال مي،كرد  با آنها صحبت مي وشد  كه خدا وارد باغ ميگاهاز آنكه، آدم و حوا مرتكب گناه شوند، هر 

كردند خود را در ميان درختان، از  ميترسيدند و احساس شرمندگي كرده، سعي  مي ،با شنيدن صداي خدا، اكنوناما 
: اعالم كردرا  جهان به گناه آنها پيامدم و حوا گشت، با آنها صحبت كرد و  اما خدا به دنبال آد!خدا مخفي كنندنظر 

  . اندوه و غم، دردسر و نگراني، و نيز بيماري و در انتها مرگگناه باعث 
همة فرزندان آدم در گناه آبستن شده . باشد در نتيجه، از آن روز تا به حال، ساية مرگ بر فرزندان انسان مي

نهال «. ، آدم هستيمشريك در ذات جد خود همه ما ،چه بخواهيم و چه نخواهيم. اند  دنيا آمدهلود بهآ گناه ي طبيعتباو 
مرضي كه مسري باشد، «: در حقيقت. ايم  گناه آدم، همة ما گناهكار به دنيا آمدهخاطر به ».تلخ نگردد به تربيت شيرين

گناه ما باعث به همين شكل هم  او از خدا شد، گناه آدم موجب جدايي همانگونه كه »!توان گرفت جلويش را نمي
   :گويد مقدس مي كتاب .جدايي ما از خدا گرديد

 موت بر همة مردم لهذا همچنان كه بوساطت يك آدم گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت؛ و به اينگونه«
» .باشند  جالل خدا قاصر مياند و از همه گناه كرده« )12:5روميان (» .طاري گشت، از آنجا كه همه گناه كردند

خداي شما حايل شده است و گناهان شما روي او را از شما  ليكن خطاياي شما در ميان شما و« )23:3روميان (
  )2:59اشعيا  (».پوشانيده است

  .لخ استتحقيقت  خوشايند نيست، اما حقيقت اين است واصالً اين پيغام 
  

روزي كه آدم از خدا . عث جدايي همة بشر از خدا گرديدگناه آدم، بايك  چگونهبنابراين ديديم كه 
پادشاهي نور را ترك كرده و وارد پادشاهي تاريكي ) اند و تمام انسانهايي كه تاكنون به دنيا آمده(سرپيچي كرد آدم 

 آنها به خاطر گناهشان ديگر سر و كارشان با .براي آنها چندان طوالنب نبوددر پادشاهي خداوند  شراكت .شدند



 جز بردگي گناه نداشتنددر زندگي ديگر هيچ اميدي ، اكنون .شيطان بود، كسي كه آنها را برده و اسير خود ساخته بود
  !ابديپايان در آتش   مجازات بيترس از مرگ و و

توانستيم انجام دهيم اين بود كه كتاب را ببنديم و  شد، تنها كاري كه مي اگر كالم خدا به همين جا ختم مي
اگر خدا راه نجاتي براي رهانيدن فرزندان آدم باز  .ريختيم ، اشك ميگمشدگان در دريا بدون هيچ اميديهمچون 

اء با داستان گناه يانبهاي  نوشته ،، خداي مامتبارك باد خداونداما  !كرد، ما براي هميشه محكوم به نابودي بوديم نمي
بنابراين كالم ! ، درِ نجات را به روي فرزندان آدم گشودكران است خدايي كه رحمتش بي، خدا. يابد نميآدم، خاتمه 

  :گويد خدا مي
مترسيد، زيرا اينك بشارت « )20:5روميان (» .نهايت افزون گرديد لكن جايي كه گناه زياده گشت، فيض بي«

ردم زيرا كه فيض خدا كه براي همة م« )10:2لوقا (» .دهم كه براي جميع قوم خواهد بود خوشي عظيم به شما مي
  )11:2تيطس (» .بخش است، ظاهر شده نجات

 به هيچ وجه است و عادلخدا . هكاران را داوري كندا، خدا مقدس است و بايد گنآموختيمهمانطور كه قبالً 
خدا هرگز . مجازات گناه، مرگ و جدايي از خداست. كند او هر گناهي را مجازات مي. تواند گناه را فراموش كند نمي

اي طراحي  نقشهچگونه اما امروز خواهيم خواند كه خداي مقدس،  .كند  مجازات گناه نيز تغيير نميكند و تغيير نمي
 است قدوسكه خدا نه تنها فهميد بنابراين، خواهيم . كرد، كه طبق آن، گنهكاران از مجازات گناه نجات پيدا كنند

  ! د نجات دهنده ما باشخواهد مي ، خدا، داور ما !استنيزبلكه او بخشنده 
خود را براي  عالي نقشة كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، ي خدا در روزچگونهامروز خواهيم ديد كه 

در  . تا به اين خبرخوش پي ببريمبپردازيمتورات از ، كتاب آفرينش به ادامةاكنون بيائيد  . نجات گناهكاران آغاز كرد
عداوت در ميان تو و زن، و در ميان « :ر شده بود گفت خوانديم؛ خدا به شيطان كه در شكل مار ظاه15، آيه 3باب 

  ».سر تو را خواهد كوبيد و تو پاشنة وي را خواهي كوبيد گذارم، او ذريت تو و ذريت وي مي
 است كه انبياء خدا بعداً جزئيات آن را به تفصيل توضيح عميق بسيار مهم و ياين آية دشوار، شامل حقايق

ة خود را براي فرستادن  نقشآرام آرامخدا : توان به اين صورت خالصه كرد يمضمون اين آيه را م. اند داده
اين اولين . كرد زندان آدم را از سلطة شيطان آزاد مي كه فراي دهنده ، نجاتكرد ميآشكار دهنده به اين دنيا  نجات

 در مورد نجات مهم را حقيقت چهارآيه بيائيد در اين  .كند اي است كه به آمدن نجات دهنده مقدس اشاره مي آيه
  :آيد اي كه خدا وعده داد به اين دنيا مي دهنده ، نجات بررسي كنيم دهنده

متولد  ، يعني يك باكرهاز يك زن فقط  دهنده  نجاتكند اعالن ميخدا : اين است كهاولين حقيقت   )1
ت خدا متولد رز يك زن و به قدآمد تنها ا اي كه مي دهنده اما، نجات. والدين همه ما مذكر و مؤنث هستند. شود مي
توانست از نسل آدم باش زيرا تمام فرزندان آدم بواسطة گناه منحرف  ناجي جهان نمي. او پدر زميني نداشت. شد مي

بنابراين، اولين . آمد سمانها ميآ خدا و از نزداو بايد از . بود هكاران بايد عاري از گناه ميانجات دهندة گن. شده بودند



از يك زن به دنيا خواهد آمد و  قدوس نجات دهند خدا وعده داد: م اين است كهيه بياموزبايد از اين آياي كه  نكته
  . نه مرد

در رابطه با نجات دهندة . خدا به نكتة ديگري نيز اشاره كرددر روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند،   )2
اي  دهنده  شيطان نجاتكند كه،  بنابراين خدا اعالم مي ».تو پاشنة وي را خواهي كوبيد«: موعود، خدا به شيطان گفت

كنند كه  در درسهاي آينده، خواهيم ديد كه انبياء پيشگويي مي. كند فرستاد شكنجه مي را كه خدا از آسمان به زمين مي
 يمضروب قسمتدهنده  نجات. دنبكشكنجه كردن و در نهايت شرا دهنده  نجاتتا كند  را تحريك مي شيطان انسانها

جان خود را  براي گناه يبعنوان قربانگرداندن ما به سوي خدا، بازبايست براي  دهندة دنيا مي  نجات.از نقشه خدا بود
در ، زندگي خود را به ميل خوداو  .براي ما، خطاكاران جان خود را دادبدين ترتيب شخصي پاك و عادل  ، وداد مي

   .يعني مرگ: داد گناهجهت پرداخت كفارة 
: مين حقيقت دربارة نجات دهنده اين بود كه خدا به شيطان كه در شكل مار ظاهر شده بود گفت  سو)3

 براي تمام كساني بود كه  و اين خبر بدي براي شيطان و خبر خوبي». را خواهد كوبيد)شيطان(او نجات دهنده سر «
دهنده، شيطان را  ، نجاتسرانجامبنابراين خدا اعالم كرد كه  !جهنم رهايي يابند  از قدرت شيطان، گناه وخواستند مي

  .شكست خواهد داد و فرزندان آدم را كه اسير گناه بودند آزاد خواهد كرد
 در جهان وجود دارد، گروهي كه متعلق به شيطان هستند و  گروه انساندو سرانجام، خدا اعالم كرد ) 4

كنند و گروهي كه  به شيطان هستند از ايمان به كالم خدا امتناع ميگروهي كه متعلق . گروهي متعلق به خدا هستند
  )13و9:1يوحنا . (كنند توكل ميبه خدا هستند، به كالم خدا ايمان دارند و به نجات دهندة موعود متعلق 

 .بنابراين، روزي كه آدم و حوا مرتكب گناه شدند، خدا، نقشة عالي خود را براي نجات گنهكاران اعالم كرد
دهند كه   خبر ميقدوسي، خواهيم ديد كه همة انبياء خدا، از آمدن نجات دهندة به تدريجهاي آينده   برنامهدر
صقيل و شما فهمش براي  كرديم بياناكنون  مطالبي را كه هماگر  .رهانيدهكاران را از دست شيطان آزاد خواهد اگن

تر خواهد  ، همه چيز شفافدهيم درسها را ادامه مي و رويم هر چه كه بيشتر پيش مي، نگران نباشيد زيرا دشوار است
! آيا شما جويندة كالم خدا هستيد؟ عاليه » .جوينده، يابنده است«: المثل را به خاطر داشته باشيد كه اين ضرب. شد

كردي، آنگاه ترس خداوند را  هاي مخفي جستجو مي طلبيدي و مانند خزانه نقره مياگر آن را مثل «: گويد خدا مي
  )5و4:2امثال (» .نمودي معرفت خدا را حاصل مي فهميدي، و مي

  :گويد مقدس مي كتاب. تورات را تا انتها بخوانيماز  پيدايش، سومين باب از كتاب بياييد
همانا ":و خداوند خدا گفت. ايشان را پوشانيد و خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پوست بساخت و«

از درخت حيات  اينك مبادا دست خود را دراز كند و. ست، كه عارف نيك و بد گرديدهانسان مثل يكي از ما شده ا
 پس خداوند خدا، او را از باغ عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از آن ".، و تا به ابد زنده ماندنيز گرفته بخورد



مسكن داد و شمشير آتشباري را گرفته شده بود بكند پس آدم را بيرون كرد و به طرف شرقي باغ عدن، كروبيان را 
  )24و21:3پيدايش (» .كرد تا طريق درخت حيات را محافظت كند كه به هر سو گردش مي

  .  بررسي كنيمرا اين آيه  اين جلسه، بيائيد حقايق مهمِپايانقبل . رسد به پايان مي سهدر اينجا باب 
آيا به  ».وست بساخت و ايشان را پوشانيدو خداوند خدا رختها براي آدم و زنش از پ« :گويد مقدس مي كتاب

درخت معرفت نيك و بد چه كردند؟ آنها برگهاي انجير را به هم خاطر داريد كه آدم و حوا بعد از خوردن ميوه 
آيا خدا، لباسهايي را كه آنها  . خدا پنهان كنندازدوخته و دور كمرهايشان پيچيدند و سعي كردند شرمندگي خود را 

چرا خدا لباسهايي را كه آنها براي خود ساخته بودند،  .خود ساخته بودند پذيرفت؟ خير، او نپذيرفتاز برگها براي 
 . كار ناقص انسان را بپذيردتواند بدهد كه خدا كامل است و نميخواست به آدم و حوا ياد  نپذيرفت؟ زيرا خدا مي

 ثيم و همة اعمال عادلة ما مانند لتّة ملوا جميع ما مثل شخص نجس شده« :گويد  مي موضوعمقدس دربارة اين كتاب
   .چيزي وجود ندارد كه انسان بتواند بواسطة آن گناهانش را در حضور خدا مخفي كند هيچ )6:64اشعيا (» .باشد مي

خدا برخي از حيوانات را كشت، پوست آنها را كند و . ديگري براي انسان انجام دادبا اين وجود، خدا كار 
آدم و حوا با ديدن خون  .حيوان را انجامبله، خدا اولين قرباني . ي آدم و حوا لباس درست كرداز پوست آنها برا

به واسطة ريختن خواست  خدا مي! اي روبرو شدند جاري شده از حيواني كه خدا كشته بود، با صحنة تكان دهنده
بدون ريختن خون، آمرزش « و )23:6روميان (» .مزد گناه موت است«خون حيوانات به آدم و حوا بياموزد كه 

توانيم بگوئيم كه قانون اوليه  فقط مي. توانيم اين موضوع را به تفصيل شرح دهيم امروز نمي )22:9عبرانيان (» .نيست
جريمه گناه موت و . بايد پرداخته شودجريمة گناه  ».بدون ريختن خون، آمرزش نيست« :گويد آمرزش خدا مي

گناه به جاي   پاك و بييو بايد يك قربان پرداخت شده باشدخشد كه تاوان آن ب خدا تنها گناهاني را مي. است
، گناهان خود را ناديده بگيرد عدالت اينكهبدون تواند  خدا ميو اين تنها راهي است كه . شخص گناهكار بميرد

  . انسان را ببخشد
قرباني كردن  .گناه، موت است مزدهكاران يادآوري كند كه اخدا قرباني حيوانات را قرار داد تا به گنپس 
در آينده، .  كه به جهان آمد و خونش بعنوان تاوان گناه ريخته شدقدوسيدهندة   نجاتنشاني است ازيك حيوان 

اما، امروز، بيائيد به خاطر داشته باشيم كه خدا براي پوشاندن . آموخت در اين مورد خواهيم يبيشترمطالب 
  .ا ريختشرمساري آدم و حوا، خون حيوانات ر

اي با شمشير آتشيني كه به هر  فرشته«او  در عدن بيرون كرد، بهشتبعد از آن، خدا، آدم و حوا را از باغ 
 كرده منعاي كه خدا آن را  حوا با خوردن ميوه آدم و ».چرخيد براي محافظت از راه درخت حيات قرار داد مي طرف

قبالً  . ستند مدت زيادي از نعمتهاي عالي باغ فردوس لذت ببرنددر نتيجه، آنها نتوان. بود راه موت را انتخاب كردند
و اكنون ديديم كه خدا نيز .  شيطان را، به خاطر گناهانش از حضور خود بيرون كرديا، زهره خدا چگونهديديم كه 

  . كند است مجازاتناپاك است و بايد هر آنچه را كه قدوسخداوند  .آدم و حوا را به خاطر گناهانشان بيرون كرد



تواند   است و نميعادلخدا :  اوالً : نكته فكر كنيم و آن را به خاطر سپاريمدوعزيز، بيائيد راجع به دوستان 
 هخدا، بخشند:  ثانياً . خدا، آدم و حوا را داوري كرد و آنها را از باغ بيرون كردگناه را تحمل كند و به همين دليل

خواهد كه انسانها  لكه مستحق داوري بودند، با اين وجود، خدا نميسزاوار بخشش خدا نبودند بآدم و حوا . است
 پادشاهي شيطان اسارت گنهكاران را از بوداي را داد كه قادر  هالك شوند و به همين دليل خدا، وعدة نجات دهنده
  .برهاند و آنها را به نور و جالل پادشاهي خدا منتقل كند

در . كنند اين دو ويژگي خدا با يكديگر عمل مي. كند ا نقص نميبخشش خدا هرگز عدالت او ر: اشتباه نكنيد
بخشد، بدون اينكه اين بخشش با عدالت او  درسهاي آينده بطور شفاف خواهيم ديد كه چطور خدا گنهكاران را مي

  . تناقضي داشته باشد
اي  ت كرديم، وعدهبا شما در مورد وعدة عالي خدا صحب .طريق عدالتشنوندگان عزيز اين بود برنامة امروز 

 آنچه را كه در اين برنامه شنيديد به خاطر  اميدواريم.كه خدا در همان روزي كه آدم و حوا منحرف شدند به آنها داد
اي كه او فرستاده تا شما را از گناهانتان نجات دهد به طور كامل  بسپاريد تا وعدة عالي خدا را در مورد نجات دهند

  .درك كنيد
كنيم تا در برنامة آينده ما را همراهي كنيد،   از شما دعوت مي.امة ما گوش داديد سپاسگذاريماز اينكه به برن

  .با شما درميان بگذاريم در مورد اولين پسران آدم و حوا، قائن و هابيل ي مهمتا حقايق
  :گويد كند به دقت فكر كنيد، كالم مي مقدس اعالم مي كتابخدا به شما بركت دهد، در مورد آنچه 

  
  )20:5روميان (» .نهايت افزون گرديد بي) خدا(جايي كه گناه زياده گشت، فيض «


