
  درس دوم 

  آدم و حوا 

  خلقت انسان

  دو آيه در مورد خلقت انسان وجود دارد که بايد با دقت به آنها فکر کنيم. اولين آنها اين است.

آنگاه خدا گفت : انسان را به صورت خود و شبيه به خودمان بسازيم، اوئ او بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و بر چارپايان و 
  26آيه  1پيدايش باب  –بر همه ی زمين و همه خزندگانی که بر زمين می خزند، فرمان براند. 

  

تا 4آيات  38جام می دادند معرفی شد و از کتاب ايوب  (ايوب باب در باب يک ديديم که خداوند با کارهای که فرشتگان برايش ان
پس واژه ی "ما" در آيه باال از کتاب آفرينش به خداوند متعال ) ميدانيم که آنها (فرشتگان) در لحظه ی خلقت حضور داشتند. 7

  که با فرشتگانش در مورد بخش بعدی خلقت، يعنی آفرينش آدم، سخن ميگفت بر ميگردد . 

آيه به ما نمی گويد که عيسی در زمان خلقت با خدا حضور داشته است. هيچ کجای کتاب مقدس به ما نمی گويد که عيسی قبل  اين
از تنولدش وجود داشته و ديده ايم که تنها خداوند آفريننده ی بزرگ است. وقتی به عهد جديد رجوع می کنيم ميبينيم که عيسی 

  ).6تا  4آيات  19(متی باب خودش از اين امر اطالع داشته است 

  از باب دوم است. 7نکته ی دومی که الزم است بدانيم در آيه 

  7آيه  2پيدايش باب  –و در بينی او نفس حيات دميد و آدم موجودی زنده شد. آنگاه يهوه خدا آدم را از خاک زمين بسرشت 

  

بعضی از نسخه های قديمی کتاب مقدس به جای " انسان موجودی زنده شد" می گويد " انسان روحی زنده شد" . گاهی اوقات از 
آن برای اشاره به اينکه آدم "روحی فنا ناپذير" شد استفاده می شود. ما هرگز اين عبارت را در کتاب مقدس پيدا نمی کنيم،کالم 

به ما بگويد انسان يک موجود زنده، از جنس ه فنا ناپذيراست. ترجمه باال زمانی درست است که خدا به ما می گويد تنها اوست ک
استفاده شده است، آنجا که در مورد آفرينش  24آيه  1گوشت وخون مانند ساير حيوانات، بود. کلمات مشابهی در پيدايش باب

ميخوانيم که اتفاق مشابهی برای انسان و حيوانات در زمان حيوانات به عنوان "موجود زنده" می خوانيم. در ادامه کتاب مقدس 
  مرگشان می افتد، هر دو به خاکی که از آن به وجود آمده اند بر ميگردند. 

زيرا بنی آدم و وحوش را يک سرنوشت است. همانگونه که اين می ميرد، آن نيز می ميرد. آری همه را يک نفس است، و "
زيرا همه چيز باطل است. همه به يک جا می روند: همه از خاکند و همه به خاک باز می آدمی را بر وحوش برتری نيست، 

  20و  19آيات  3جامعه باب  –گردند." 

  

اگرچه انسان در يک مورد خيلی مهم به حيوان برتری يافت. او "شبيه به خداوند " ساخته شد. از اين طريق می دانيم که زنان و 
 –دند که خداوند و راه های پرورش شخصيتهايی مانند او را درک کنند. اين فقط مختص انسان است مردان با توانايی به وجود آم

  )20آيه  49فهم تشکر از کالم خداوند و مقصودش را ندارد. (مزاميرباب هيچ حيوانی 

  

  قانون اول

شد اگر از اين قانون سرپيچی کند، زمانی که خداوند آدم را در باغ عدن گذاشت به او يک قانون برای تبعيت داد. به او گفته 
  خواهد مرد. 

تو می توانی از هر يک از درختان باغ آزادنه بخوری؛ اما از درخت شناخت نيک و بد :«"و يهوه خدا آدم را امر کرده، گفت 
  17و  16آيه  2پيدايش باب  -» زنهار نخوری؛ زيرا روزی که از آن بخوری به يقين خواهی مرد.

  



نان ثبت شده خداوند با نوع بشر بود. او به آدم يک قانون داد که نگاه دارد. آدم اطراف خود قدرت خداوند اين ها اولين سخ
توانايی که او را آفريده می ديد. او خورشيد و ستارگان را در آسمان می توانست ببيند، زيبايی باغی که را که در آن قرار داده 

يمان داشت که اين قانون از سمت يک خدای حقيقی آمده است، و او بسيار توانمند تر و اگر آدم واقعا اشده بود می توانست ببيند. 
  عظيم تر از آدم است، آنگه از اين قانون اطاعت می کرد.

پس دستورات و قوانين خداوند يک آزمايش است، اگر آنها را اطاعت کنيم می فهميم که او براستی خداوند بزرگی است که بايد 
  آنچه خواسته به جا آوريم. اگر از او نافرمانی کنيم، جايگاهش و اختيارش را در کنترل زندگی خود ناديده گرفته ايم. 

  )25تا  21 آيات 2ازدواج آدم و حوا (پيدايش باب 

کار آن را بکند و از آن نگهداری کند. اگرچه آشکارا ميتوانست ببيند که تمام آن کارها را که آدم در باغ عدن جای داده شد تا 
خداوند از او خواسته به تنهايی نمی تواند انجام دهد، او به کمک احتياج داشت. هيچ کدام از حيوانات برای اين نقش مناسب 

د زن را از پهلوی آدم آفريد و آنها به عنوان زن و شوهر بهم پيوستند. از سخنان آدم آشکار است تشخيص داده نبودند پس خداون
چون او(زن) شبيه آدم است برای کمک به او مناسب است. اين بسيار مهم است که بدانيم آنها تنها باهم زندگی نمی کردند. يک 

نقل کرد اين موضوع را  2باب زمانی که عيسی اين کلمات را از پيدايش  د.مراسم رسمی ازدواج توسط فرشته خداوند انجام ش
  کامال آشکار ساخت.

از همين رو پدر و «و گفت » مگر نخوانده اين که آفريننده جهان در آغاز ايشان را مرد و زن آفريد.«"عيسی در پاسخ گفت: 
؟ بنابراين از آن پس ديگر دو نيستند بلکه يک »مارد خود را ترک کرده به زن خويش خواهد پيوست و آن دو يک تن خواهند شد

  6تا  4آيات  19متی باب  –انسان جدا نسازد.  تن می باشند. پس آنچه را خدا پيوست،

فرشته ی خداوند در مورد بهم پيوستن آنها سخن گفت و به آنها در ازدواجشان ملحق شد. اين امر از اهميت و قداست ازدواج 
آن تا آخر عمر برای ادامه ی  را برای ما می گويد. اين دستورالعملی است که درست از ابتدا خداوند مقرر کرده و تمايل خداوند

خانواده ها به پدر و مادری  که برای تشکيل خانواده داده شده است. ،اين يک رابطه ی الهی است آنان که شريکند نشان ميدهد.
که يکديگر را دوست دارند و باهم زندگی می کنند برای فراهم کردن خانه ای با ثبات برای فرزندانشان احتياج دارند. پدر ومادر 

  به فرزندان در مورد خداوند تعليم دهند، اين مهم ترين بخش آموزش آنهاست. هر دو بايد 

). بنابراين قاعده الهی به 16آيه  2يهوه خدای اسرائيل می فرمايد از طالق متنفرم" (مالکی باب مالکی نبی به ما می گويد : "
  سادگی نوشته ميشود، ازدواج يک مرد و يک زن برای زندگی است.

پس از اينکه خداوند آدم و در نهايت، وزخلقت، خداوند به آنچه ساخته بود نگاه می کرد و می ديد که نيکوست. هر يک از شش ر
حوا را آفريد و برکتشان داد گفته شد که و خدا هر آنچه ساخته بود را ديد و اينک بسيار نيکو بود. حاال همه چيز در جای خود 

  افتاد (نتيجه دهد). برای مقصودش قرار داشت تا بر زمين به کار 

  

  )28آيه  1برکت خداوند (پيدايش باب 

  پس از اينکه آدم و حوا بهم پيوستند، خدا برکتشان داد.

خدا بديشان فرمود بارور و کثير شويد و زمين را پر سازيد و بر آن تسلط يابيد. بر ماهيان دريا و بر پرندگان آسمان و بر هر 
  28آيه  1پيدايش باب  –جانداری که بر زمين حرکت ميکند، فرمان برانيد. 

  

زمين ساخته شد بود تا با مردم پر شود،  –د. بنابراين در ابتدای کتاب مقدس خداوند به مردم آنچه از آنها می خواهد می گوي
مردمی که قوانين و دستوراتش را در زندگی خود نگه دارند. اگر اين کار را می کردند، آنها را در زندگيشان بر زمينی که 

واهد بود و نه هدف خداوند با زمين است و پاداش آنان که در اين راه او را گرامی ميدارند بر زمين خساخته بود، برکت می داد. 
  در آسمان. 

  

  

  خالصه 

 .آدم به تنهايی تمام کارهای خداوند را نمی توانست انجام دهد، به يک ياورنياز داشت 



  تا پر شود از مردمی که در زندگيشان با فرمان برداری از خداوند او را  –زمين برای هدف مشخصی ساخته شده بود
 گرامی بدارند.

 خته شد، مانند حيوانات. با روح فناناپذير ساخته نشده بود.انسان مخلوقی زنده از خاک سا 
 .اگر چه تفاوت بسيار مهمی بين مردم و حيوانات هست، انسان توانايی درک کالم خئاوند را داردکه حيوانات ندارند 
  .خداوند به مرد و زن ازدواج را به عنوان رابطه ای برای همبستگی (اتحاد) آنها داد 


