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  11-1پيدايش 
  

خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتتوانيم باري ديگر برنامه  شحاليم از اينكه ميبسيار خو. كنيم آغاز مي
بررسي كـرديم بـه اختـصار       از كتاب تورات موسي     امروز، به ياري خدا، قصد داريم آنچه را كه تا كنون              
اسـت كـه خـدا      اين قسمت بسيار مهم است زيرا بنيـادي         . تورات اولين قسمت بررسي ما از انبيا است        .بيان كنيم 

شنويم آزمايش كنيم، و در يابيم كـه آيـا از سـوي خـدا      خود بنا نهاده است تا بتوانيم توسط آن هر آنچه را كه مي  
كتاب پيـدايش خـود   . استقسمت اول پيدايش . كتاب تورات داراي پنج قسمت يا پنج كتاب است     . است يا خير  

  . ايم  كردهمطالعهن تا باب يازده را در بررسي االهياتي خود تا كنو. پنجاه باب يا فصل دارد
در «: گويـد  اين آيـه مـي    . گويد؟ بياييد دوباره آن را بخوانيم      آيا به خاطر داريد اولين آيه كالم خدا چه مي           

. در ابتدا، هنگامي كه دنيـا هنـوز وجـود نداشـت           .  خدا، خداوند ابديت است    ».ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد      
  » !در ابتدا خدا«: گويد مقدس مي به همين خاطر است كه اولين آيه كتاب.  آغاز نداردخدا روح ازلي است كه

سپس، ديديم كه خدا پيش از اينكه دنيا را خلق كند، هزاران هزار روح قدرتمنـد خلـق كـرد، و آنهـا را                          
ـ   زيركاي بود كه از ديگر فرشتگان  در ميان اين فرشتگان، فرشته. فرشته ناميد  زهـره  ايـن فرشـته،   . ودتر و زيباتر ب

گويد روزي فـرا رسـيد كـه     بااينحال كالم خدا مي.  خدا او را رئيس فرشتگان قرار داده بودونام داشت،   ) شيطان(
بسياري از فرشـتگان    .  و خدا را حقير شمرد، و خواست جاي خدا را بگيرد           به خود مغرور شد   زهره در دل خود،     

تواند گناه را تحمل كنـد،      به همين دليل است كه خدا، خدايي كه نمي         .ديگر تصميم گرفتند از زهره پيروي نمايند      
پـس از اينكـه   . رد و نام شيطان را بر زهره نهاد، كه به معناي دشـمن اسـت        زهره و فرشتگان عصيانگر را بيرون ك      

. شـود  تشي كه هيچگاه خاموش نمـي آجهنم را خلق كرد، خدا شيطان و فرشتگانش را بيرون كرد، براي آنها آتش     
گويد كه در روز داوري نهايي، خدا، خداي عادل، شيطان و تمام پيروانش را در آن آتش خواهـد                    مقدس مي  كتاب
   . افكند

در آنهاسـت در شـش روز آفريـد،         كه  را  سپس، خوانديم كه چگونه خداوند آسمانها و زمين و هر آنچه            
ه ه او را براي خوشي و جالل خود خلـق كـرد      انساني ك (خدا همه چيز را براي انسان خلق كرد         ! تنها با كالم خود   

خـدا  . ، زيـرا انـسان بـه صـورت خـدا خلـق شـد              ترين مخلوقي است كه خدا خلق كـرد        مهم) بشر(انسان  ). بود
به همين دليل است كه خدا براي جـان انـسان روحـي             .  داشته باشد  نزديكاي عميق و     خواست با انسان رابطه    مي

ا را بشناسد، خدا به او دلي داد تا بتوانـد او را محبـت كنـد، و خـدا بـه او       باهوش خلق كرد تا بتواند خد     ) ذهني(
  .  از او اطاعت كند و يا نكندواي آزاد بخشيد تا بتواند خدا را انتخاب  اراده



را بر روي زمين به وجود آورد و انـساني كـه            ) عدن(خوانيم كه خدا باغ بهشت       در باب دوم تورات، مي    
همـه چيـز را در اختيـار آدم    بر حسب رحمت و مهرباني خـود       خدا،  . را در آن قرار داد    خلق كرده بود، يعني آدم      

 . قرار داد تا در صلح و سعادت زندگي كند

ممانعت بخور، اما از درخت      از همه درختان باغ بي    «: همچنين در روزي كه خدا آدم را آفريد، به او گفت          
پـس  ) 17،  16:2پيـدايش   (» .وردي، هر آينه خواهي مـرد     معرفت نيك و بد زنهار نخوري، زيرا روزي كه از آن خ           

اي پرمعنا با انـساني كـه خلـق          خواست رابطه  خدا مي . ديديم كه چگونه خدا آزمايشي ساده در مقابل آدم قرار داد          
او ست داشته باشـد و از  وبنابراين، خدا او را امتحان كرد و اين اختيار را به او داد تا او را د  . كرده بود داشته باشد   

  . اطاعت كند و يا اينكه از او اطاعت نكند
خـدا زن را    ! يك همسر : اي بسيار زيبا به او داد      خوانيم در روزي كه خدا آدم را آفريد، هديه         همچنين مي 

بدينـسان خـدا در   . او اين هديه را حوا ناميد. اي كه از آدم گرفته بود آفريد و سپس او را به آدم هديه كرد    از دنده 
و خدا هر چه ساخته بود، ديد و همانا بـسيار نيكـو             «: گويد مقدس مي  كتاب. خود را به پايان رساند    شش روز كار    

  . ه خلق كرده بود شادي نمودكدر روز هفتم خدا استراحت كرد و براي تمام چيزهايي ) 31:1پيدايش  (».بود
د كه چگونه اين اتفاق     ده مقدس به ما نشان مي     كتاب. در باب سوم ديديم كه چگونه گناه وارد جهان شد         

ميوه آن را منع كرده بود، شـيطان        از  روي داد، روزي هنگامي كه آدم و حوا نزديك درختي بودند كه خدا خوردن               
  : مد و گفتآدر جلد يك مار حيله گر نزد آنها 

از ميـوه درختـان بـاغ       «: زن بـه مـار گفـت      » آيا خدا حقيقتاً گفته است كه از همه درختان باغ نخوريد؟          «
خوريم، لكن از ميوه درختي كه در وسط باغ اسـت، خـدا گفـت از آن مخوريـد و آن را لمـس نكنيـد، مبـادا                             مي

داند در روزي كه از آن بخوريد، چشمان شـما بـاز             هر آينه نخواهيد مرد، بلكه خدا مي      «:  به زن گفت   رما» .بميريد
  )5-1:3پيدايش (» .شود و مانند خدا عارف نيك و بد خواهيد بود

 حوا گفت كه اگر از درخـت      و خدا به آدم  ! تحريف كرد  كالم خدا را     هبينيم كه شيطان چگون    اين، مي بنابر
» !نخواهيد مـرد  «: اما شيطان چه گفت؟ او گفت     » !خواهيد مرد «: ممنوعه بخورند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ او گفت       

آدم و  بينيم كه     شيطان؟ سرانجام مي   مالكالم خدا؟ يا ك   : آدم وحوا كالم كداميك را پذيرفتند و از آن اطاعت كردند          
شيطان حوا را فريب داد تـا از حكـم          ! حوا كالم شيطان را باور كردند و از درختي كه خدا منع كرده بود خوردند              

: گويـد  مقدس مي بنابراين كتاب. آدم عمداً نااطاعتي از فرمان خدا و پيروي از شيطان را برگزيد   . خدا سرپيچي كند  
  )12:5روميان (» .گناه داخل جهان گرديد و به گناه موت بر همه مردم طاري گشتبوساطت يك آدم «

امـا پـيش از اينكـه آنهـا را          . بنابراين خدا آدم و حوا را از باغ بهشت بيرون راند، همانگونه كه گفته بـود               
 از سـلطه قـدرت      اي را به اين دنيا خواهـد فرسـتاد تـا فرزنـدان آدم را               بيرون كند، به آنها وعده داد نجات دهنده       

ييد اين وعده چند حيوان قرباني كرد و از پوست آنها پوششي بـراي آدم            أخدا براي ت  ! شيطان، گناه و مرگ برهاند    
مـزد گنـاه مـوت      «خدا توسط قرباني كردن اين حيوانات خواست به آدم و حوا بيـاموزد كـه                . و حوا درست كرد   

  )22:9عبرانيان (» .بدون ريختن خون آمرزش نيست«و ) 23:6روميان (» است



اي  ديديم كـه چگونـه هابيـل بـره        .  چهار، درباره اولين فرزندان آدم، يعني هابيل و قائن خوانديم          در باب 
 والدين هابيـل كـرده      گناه به خدا تقديم كرد، و آن را به عنوان قرباني گناه قرباني كرد، همانگونه كه خدا براي                  بي
اما قائن سعي كرد با روش خودش به خدا نزديك شود، و محصول زراعت خود را كـه از زمينـي كـه خـدا                         . بود

خداونـد هابيـل هديـه او را        «: گويـد  مقدس مـي   بنابراين كتاب . لعنت كرده بود به دست آورده بود، نزد خدا آورد         
حـساب پـس     خوانـد تـا     فرا  خدا قائن را    ) 5،  4:4پيدايش   (».منظور داشت، اما قائن و هديه او را منظور نداشت         

دهد و توبه كند و طريق عدالت خدا را براي خود برگزيند، اما قائن خشمگين شد و برادر كوچكتر خود، هابيـل                      
   .را كشت

شيث نيز همچون هابيل به خدا ايمـان داشـت   . پس از آن خدا به آدم و حوا پسري ديگر به نام شيث داد        
. بنابراين، ديديم از آدم دو نسل بوجود آمد، يعني نسل قائن و نسل شيث             . شد ن قرباني به خدا نزديك مي     و با خو  

اي پر از فساد و شرارت، بـا         خنوخ در دوره  . از نسل شيث، خنوخ به دنيا آمد      . فرزندان قائن به خدا ايمان نداشتند     
 تصميم گرفت با طوفاني عظيم بنـي آدم را بـه            خدا در روزگار نوح   . پسر ارشد خنوخ، نوح بود    . رفت خدا راه مي  

 در آن روزگار فاسد، تنها نوح به خدا ايمان داشت، و به همـين خـاطر   .خاطر شرارتشان از روي زمين محو سازد     
اش و نيز حيوانات، و تمـام كـساني           بزرگي بسازد، تا پناهگاهي باشد براي خود و خانواده          خدا به او گفت كشتي    

خدا بـه مـدت صـد سـال درحاليكـه نـوح كـشتي را                . شت كنند و به كالم خدا ايمان آورند       گزكه از گناه خود با    
بااينحال هيچكس آنقدر ايمان نياورد كه حـداقل پيغـام خـدا را             .  تحمل كرد  ساخت با صبر تمام گناهكاران را      مي

او بر تمام كساني كه بـه       . بنابراين در نهايت خدا به هرآنچه گفته بود عمل كرد         . اش بپذيرد، غير از نوح و خانواده     
   . اش در آن طوفان عظيم هالك شدند همه به جز نوح و خانواده. حقيقت ايمان نداشتند داوري نازل كرد

بااينحال ديديم كـه    . تمام مردم دنيا از نسل اين سه انسان هستند        . سام، حام و يافث   : نوح سه پسر داشت   
در درس گذشته ديـديم كـه چگونـه نمـرود و            . اموش كردند  كالمش را فر    و چگونه فرزندان آنها به سرعت خدا     

همقطارانش تصميم گرفتند تمام مردم دنيا را در يك مكان جمع كنند و شهري بزرگ به همراه برجي مرتفـع بنـا                      
. اما خدا زبانهاي آنها را مشوش ساخت و همه را بر روي زمين پراكنـده نمـود                . كنند و بر عليه خدا شورش كنند      

 11 الـي بـاب   1پس آنچـه را كـه از پيـدايش بـاب     . ام بابل شناخته شد، كه به معناي تشويش است     اين شهر به ن   
  . خوانديم به اختصار بيان كرديم

خـدا  ها آموختيم به شكلي بـسيار سـاده و خالصـه بيـان كـرد؟      نتوان آنچه را كه در اين داستا    چگونه مي 
تواند از آنها آموخـت، امـا امـروز تنهـا            اي بسياري مي  پيدايش چه چيزي به ما بياموزد؟ درسه      خواهد از وقايع     مي
عـاري از  (و درس ديگر اينكـه خـدا عـادل         . درس اول اينكه انسان گناهكار است     . توانيم دو نكته را بيان كنيم      مي
  ! است) گناه

ديديم كه اين داستان از باغ عـدن آغـاز          . در بررسي خود، بارها ديديم كه انسان گناهكار و خطاكار است          
دوباره گناه را در پسر ارشد آدم، قائن ديديم،         . ا منع كرده بود خورد    كه خد را  ، هنگامي كه آدم از ميوه درختي        شد

آلـود را در فرزنـدان    ذات گناهما اين . كسي كه روشي را كه خدا براي گذرداندن قرباني تعيين كرده بود، نپذيرفت  



خالصه آنكـه، داسـتان بنـي       . برج بابل را بنا كنند ديديم     قائن، در مردم روزگار نوح، و در كساني كه سعي كردند            
.... همه به گناه گرفتارند   «: مقدس نوشته شده است    همانگونه كه در كتاب   ! انسان گناهكار است  : گويد آدم به ما مي   

 ».اند؛ نيكوكـاري هـم نيـست يكـي هـم نـي             همه گمراه و جميعاً باطل گرديده     ! ... كسي عادل نيست يكي هم ني     
  ) 12، 10، 9:3 روميان(

 مـا   مقدس بـه   كتاب. از سوي ديگر ديديم كه خدا عادل است       و  از سويي ديديم كه انسان گناهكار است،        
ما عـدالت خـدا را هنگـامي كـه          ) 5:1يوحنا  1 (»!خدا نور است؛ و هيچ ظلمت هرگز در وي نيست         «گويد كه    مي

و بـاري ديگـر هنگـامي كـه آدم را بـه             . ماش از حضور خود بيرون كرد ديدي       شيطان را به خاطر غرور و سركشي      
اي قدوس به اين دنيا خواهـد        دهنده سپس، خدا وعده داد نجات    . اش از باغ عدن بيرون كرد ديديم       خاطر نااطاعتي 

همچنـين، ذات عـادل     . آدم را خواهد پرداخت، و باري ديگر عدالت خود را ظاهر نمود            فرستاد كه كفاره گناه بني    
خدا عدالت خود   ) 22:9عبرانيان   (».بدون ريختن خون آمرزش نيست    «: بينيم در كرد مي  خدا را در فرماني كه صا     

اي كه قرباني كرد پذيرفت و قـائن را نپـذيرفت،             كه هابيل را به خاطر خون بره       آنگاهرا باري ديگر ظاهر ساخت،      
امي كـه بـه انـسان صـد         ما ذات عادل خدا را در زمان نوح نيز ديديم، هنگ          . چرا كه به راه بخش خدا اهانت نمود       

و در  . سال مهلت داد تا توبه كند، و سپس طوفاني فرستاد تا تمام كساني كه راه او را نپذيرفته بودند هـالك كنـد                      
خواستند بر عليه او شـورش كننـد، مـشوش سـاخت و              درس آخر ديديم كه، خدا زبان مردم شهر بابل را، كه مي           

 . باري ديگر عدالت خود را ظاهر نمود

تواننـد بـر    گناهكـاران نمـي  ! دا عادل است و بايد بر مردم بر طبق معيار عدالت خـود داوري كنـد              بله، خ 
دار شـده اسـت      خدا بايد هر آنچه را كه توسط گناه لكـه         . اما ناقص خود به او نزديك شوند      » اعمال نيك «حسب  

را داوري خواهـد    خداونـد قـوم خـود       ! ..  ما آتش فروبرنده است    يخدا«،  گويد مقدس مي  كتاب. داوري كند 
  )31، 30:10؛ 29:12عبرانيان (» !افتادن به دستهاي خدا زنده چيزي هولناك است. نمود

آيـا  . بنابراين خدا در يازده باب اول تورات، حقيقت مهمي را درباره عدالت مطلق خود بر ما آشكار كرد                 
 خدا را شكر كـه بـراي گناهكـاران          اين بدين معنا است كه انسان اميدي ندارد در درگاه خدا پذيرفته شود؟ خير،             

خدا، بر حسب فيض خود راهي را بر سر راه انسان قرار داده تا فرزنـدان گناهكـار آدم در مقابـل او                       ! اميد هست 
شناسيد؟ اگر هنـوز راه عـدالت    آيا راه نجاتي را كه خدا براي گناهكاران تعيين كرده است مي         ! عادل شمرده شوند  

هاي آتي به ما ملحق شويد، چـرا كـه قـصد داريـم دربـاره                  در برنامه  كنيم   دعوت مي شناسيد، از شما     خدا را نمي  
انگيـز ابـراهيم خـواهيم ديـد كـه چگونـه             در داسـتان شـگفت    . ابرهيم كه دوست خدا ناميده شده است بخـوانيم        

  . شوند شمرده مي) پارسا(گناهكاران در مقابل خدا عادل 
  
  
  



 مطالبي كه امروز برايتان بيـان كـرديم       باشد هنگامي كه بر     . گزاريماز اينكه به برنامة ما گوش داديد سپاس       
  : اين آيه از كالم خدا را به ياد داشته باشيد. كنيد خداوند به شما بركت عطا كند تفكر مي

 
زيرا همه چيزهايي كه از قبل مكتوب شد، براي تعليم ما نوشته شد تـا بـه صـبر و تـسلي كتـاب                        «

  )4:15روم(» .اميدوار باشيم
  


