
  درس سوم

  باغ عدن

  )15آيه  2آدم در باغ (باب 

يدادهای شش روز آفرينش (خلقت) آموخيتم. در پايان آن روز خداوند به تمام چيزهايی که ساخته ودر آخرين درسمان در مورد ر
  بود نگاه کرد و ديد که بسيار نيکوست. در آن روز آدم خارج از باغ عدن آفريده شد و بعد خداوند او را در آن جای داد. 

  15آيه  2پيدايش باب  –بکند و از آن نگاهداری نمايد.  يهوه خدا آدم را برگرفت و او را در باغ عدن نهاد تا کار آن را

  

  فرشته انسان را به باغ راهنمايی کرد و به او گفت چه کاری انجام دهد. 

بايد در باغ کار می کرد. قرار بود که شغل آدم باغبانی باشد. خداوند درخت هايی کاشته بود که برای غذا مناسب بود  .1
 ها نگهداری می کرد و برای حوا و خودش غذا جمع می کرد. ). آدم بايد از آن8آيه  2(باب 

مراقبت و حفاظتش می کرد. نگاه کنيد که اين کلمه چطور در ادامه  –) 15آيه  2بايد از باغ نگاهداری ميکرد (باب .2
 کتاب پيدايش استفاده شده است.

مايدد که با به جا آوردن پارسايی و عدالت،  زيرا او را برگزيده ام تا فرزندان و اهل خانه ی خويش را پس از خود، امر فر
  19آيه  18پيدايش باب  –، تا خداوند آنچه را که به ابراهيم وعده داده است، نصيب او گرداند. نگاه دارندطريق خداوند را 

داوند خ ميبينيم که ايده ی نگاهداری طريق خداوند در زندگی مردم حس مراقبت نيست بلکه اطاقت از قوانين الهی است. پس
  به آدم قانونی داد که بايد نگاه می داشت.

و يهوه خدا آدم را امر کرده و گفت: توميتوانی از هر يک از درختان باغ آزادانه بخوری؛ اما از درخت شناخت نيک و بد 
  17و  16آيات  2پيدايش باب  –زنهار نخوری، زيرا روزی که از آن بخوری به يقين خواهی مرد. 

آدم باغبانی، کار طبيعيش را می کرد و همزمان بايد به گونه ای معنوی عمل مهم در زندگی خود ماست. اين يک دستورال
رفتار می کرد، تا خداوند را با اطاعت از قانونش در هرآنچه که انجام می داد، در زندگی هر روزش به ياد آورد و احترام 

 گذارد. 

يد از دوشنبه تا شنبه خودخواهانه و المذهب (خدانشناسانه) رفتار کنيم، ما نبااين همان طوريست که ما بايد زندگی کنيم. 
سپس يکشنبه به کليسا رفته و خداپسندانه رفتار کنيم. خداوند چنين چيزی را نمی پذيرد؛ چرا که از می خواهد هرروز تمام 

  کارهايی که انجام می دهيم خداپسند باشد.

  باغ عدن

ژه ی "عدن" به معنای دلشاد کردن يا لذت است. شايد می بايست هم دلشادی خدا در باغ عدن مکان بسيار خاصی بود. وا
تمام چيزايی که آفريه بود را ببينيم (او ديد که بسيار نيکوست)، و هم دلشادی آدم و حوا از زندگی باهم در چنان مکان 

  دوست داشتنی با هم آهنگی با خداوند را ببينيم. 

  به ما ميگويد با دقت نگاه کنيم.  3ت! بسيار مهم است که دقيقا به آنچه پيداش باب و سپس تمام اينها به خطا رف

 می  او (زن) مار با زن در مورد ميوه ی درخت شناخت نيک و بد صحبت کرد. به او گفت که خداوند گفته که
 ند از تمام ميوه های درختان باغ بخورد. توا

  اگر از آن  –حوا به او گفت که خداوند گفته از تمام درختان می توانند بخورد به جز آن يک درخت خاص
 بخورند خواهند مرد.

  ،مار به او گفت نه، اگر او (زن) از آن بخورد حتما نمی ميرد. اگر چه اين چيزی نبود که خداوند به آدم گفت
 از ميوه ی آن درخت بخورد يقينا خواهد مرد.خداوند به کامال واضح به او گفته بود که اگر 

  .زن به ميوه ی آن درخت نگاه کرد و دلش خواست که از آن بخورد 
  او (زن) آن را برداشت و از آن خورد و مقداری نيز به شوهرش که همراهش بود داد ، و او (شوهرش) نيز

 خورد.
 س ساختند.هر دو دريافتند که برهنه هستند و از برگ انجير برای خود لبا 
  .فرشته ی خداوند وارد باغ شد و به دنبال آنها گشت، آنها از دستش پنهان شدند چون حاال از خداوند می ترسيدند 



 .خداوند با مرد، سپس زن و بعد با مار صحبت کرد 
  .خداوند با مار در مورد سرنوشتش صحبت کرد و وعده ای نيز برای آينده ی بشر داد 
  جزايش گفت و به مرد نيز گفت.خداوند به زن در مورد 
  فرشته ای به نام کروبيان را در باغ گذاشت تا از بازگشتشان در آخر خداوند آدم و حوا را از باغ بيرون راند و

 جلوگيری کند.

  

  )14تا  1آيات  3مار (باب 

معنای آن واژه د.) می دهsnake(مار معنایبه سادگی  )serpent( ه ای که برای مار در کتاب مقدس استفاده شدهواژ
ابليس يا شيطان نيست. در هيچ کجای عهد قديم کلمه مار و ابليس را با هم نمی بينيم، همچنين جايی به اينکه مار فرشته 

  رانده شده باشد اشاره نشده است. 

  به عنوان يک مار، يا يک موجود معلول، او در روز ششم خلقت با بقيه حيوانات خلق شده است. پس ازاينکه
 آنها را ساخت، به ما گفته شده : خدا

پس خدا وحوش زمين را برحسب گونه هايشان بساخت، و چارپايان را بر حسب گونه هايشان، و همه خزندگان 
  25آيه  1پيدايش باب  –روی زمين را بر حسب گونه هايشان. و خدا ديد که نيکوست. 

ميدانيم که در پايان روز ششم خداوند به تمام آنچه که ساخته در واقع پس مار توسط خدا آفريده شد و نيکو بود. 
  که شامل مار هم بود!  -بود نگاه کرد و گفت که بسيار نيکوست

 تر از تمام مکار تر از تمام وحوشی که خداوند بر زمين ساخته بود. از اين رو ميفهميم که اوحيله گر او
(مزاميز م خداوند مانند زن و مرد ساخته نشده بود.حيوانات ديگر بود اما با توانايی هوش برای فهم کال

 را ببينيد) 20آيه  49باب
  .اين تنها باری نيست که ما در کتاب مقدس در مورد حيوانی که حرف ميزند می توانست صحبت کند

در مورد االغی که خداوند برای مدت کوتاهی قدرت حرف زدن به او داده بود  22ميخوانيم. در اعداد باب 
خدا به مار قدرت حرف زدن داد پس او  –وانيم. شايد اين چيزی بود که بايد دراينجا اتفاق افتاد می خ

 توانست با حوا حرف بزند. اما به حوا حقيقت را نگفت؛ او کلماتی که خدا گفته بود را باغ تغيير داد. 

  

 

  خدا گفت تو می توانی از هر درختی جز درخت شناخت نيک و بد بخوری       مار گفت تو می توانی از هر درختی بخوری        

  خدا گفت يقينا خواهی مرد       مار گفت اگر از آن بخوری نخواهی مرد             

  تنها ما آنهاآنها را آفريد ا نوقتی خدا زن و مرد را آفريد، به صورت فرشتگا      مار گفت اگر از آن بخوری مانند خدا می شوی        

 موجوداتی زنده بودند و مانند فرشتگان زندگی جاودان نداشتند                                                                    

 

 

    

حيوانای ساخته شده به دست خداوند، که در باغ عدن زندگی  – تمام شواهد در کتاب مقدس نشان می دهد که مار تنها يک مار بوده است
 ميکرد. قدرت سخن گفتن توسط خداوند به او داده شده بود اما اوکلمات نادرست به حوا گفت.

 

  )6آيه  3آدم وحوا (باب 

ب مقدس به روشنی می گوبد که مار با حوا در مورد خوردن ميوه درخت دانش نيک و بد حرف زد، و با کلماتش او را فريب داد. اگر چه کتا
اين تصميم خود او (حوا) بود که ميوه ممنوعه را بخورد. اين زمانی بود که او (حوا) به ميوه نگاه کرد و در موردش در دلش فکرکرد و آن 



او را می فريبد و  را چيد و خورد. نامه يعقوب در عهد جديد به ما می گويد که "هنگاهی که کسی وسوسه می شود، هوای نفس خود اوست که
  ) و اين چيزيست که برای حوا اتفاق افتاد.14آيه  1به دام می افکند. (يعقوب باب 

او (حوا) ين درخت را چيز خاصی ديد، در يک مورد متفاوت از بقيه درختان، و واقعا ميخواست از ميوه آن بخورد. برخالف بقيه درختان، 
  آن درختی بود که کسی را عاقل می کرد. 

 مانند فرشتگان تغيير ميکند. او فکر ميکرد ماننداين اشتباه بزرگش بود، او می خواست که مانند خدا باشد و فکرکرد که با خوردن اين ميوه، 
  خدا عاقل و جاودانه می شود. 

ه آدم داده بود و اين مسئوليت پس حوا ميوره چيد و خورد و به همسرش که با او بود داد تا بخورد. او (آدم) داشت چه می کرد؟ خدا قانونی ب
او بود که در موردش به حوا بگويد. او بايد حوا را متوقف ميکرد، به او می گفت که اين اشتباه است و او در خطر نافرمانی از خداست و 

  مجازاتش مرگ است. 

 يکند. اما آدم می دانست دارد چکار محوا توسط مار فريب خورده بود اين چه تعبير بدی است از آدم، 

  )19تا  16آيات  3گناه و عواقبش (باب 

  به محض اينکه آنها ميوه ی ممنوعه را خوردند تعدادی اتفاق افتاد. 

گردد،  یآنها دانستند که برهنه هستند و سعی کرند با برگ انجير خود را بپوشانند. فهميدند که فرشته خداوند در باغ قدم ميزند و به دنبالشان م
التش تآنها نميخواستند با خدا حرف بزنند چون از او می ترسيدند. وقتی از آنها پرسيده شد که چه کرده اند هرکدام پس خود را پنهان کردند. 

آدم حوا را سرزنش کرد و حوا مار را سرزنش کرد. توجه داشته باشيد که خداوند از مار نپرسيد که او چه  -کردی ديگری را سرزنش کند
  کرده است؛ تنها آدم و حوا برای آنچه اتفاق افتاده بود مسئول بودند، نه مار. 

ر زايمان فرزند درد می کشيد. آدم بايد به سختی کار ميکرد تا غذا فراهم کند. هر خداوند از مجازاتی که در انتظارشان بود به آنها گفت. حوا د
  دو می ميرند. و چيز ديگری هم بود. خداوند آنها را از باغ بيرون ميکرد:

  23آيه  3پيدايش باب –پس يهوه خدا آدم را از باغ عدن بيرون راند تا بر زمين که از آن گرفته شده بود زراعت کند. 

  اين ها می توانيم دستورالعمل های مهمی برای زندگی خودمان بياموزيم.از 

 گناه نافرمانی از قانون خداست و کامال برايش غير قابل قبول است..1
واکنش طبيعی ما به آنچه برايش گرفتار می شويم تالش برای الپوشانی و مقصر کردن ديگری است (به همين علت است که مردم .2

ليس باور داشته باشند، چون به آنها به جای اينکه قبول کنند خود را سرزنش کنند، چيزی برای سرزنش دوست دارند به يک اب
 ميدهد).

 خداوند اجازه نمی دهد مردم فرار کنند. او خواهد پرسيد "چه کار کرده ايد"؟.3
روح فناناپذيری از بدن جدا شده و به پيامد گناه مرگ است. اين يک مجازات است. نه اينکه، آنطور که برخی کليسا ها آموزش ميدند، .4

 ).5آيه  6آسمان صعود کند. اين پايان زندگيست و مردم مرده هيچ آگاهی و اطالعی از خداوند ندارند (مزامير باب 
ن اخود و خانواده هايمبرخی مشکالتی که در زندگی داريم يک پيامد مستقيم گناه است. درد زايمان، تقال برای بدست آوردن غذا برای .5

 همه از زمانی آمدند که برای نخستين بار گناه به دنيا وارد شد.
ما خودمان نمی توانيم مشکالت گناه را حل کنيم، نمی توانيم بای گناه پوششی (توجيهی) بياوريم که خداوند بپذيرد.لباس های ساخته .6

نها از مجازات خداند برايشان نتوانستند فرار شده از برگ انجيز آدم و حوا نتوانست خودشان و گناهشان را از خدا مخفی کند. آ
 کنند.

 گناه مارا از خداوند جدا می کند، همان گونه که آدم و حوا از محضر او در باغ بيرون رانده شدند..7

  

  )15و  14آيات  3وعده ی بخشش (باب 

ی دوست داشتنی و بخشنده است.او راهی اگرچه شگفت انگيزترين چيز در مورد کتاب مقدس اين است که به ما می گويد، خداوند يک خدا
  برای بخشش گناه فراهم کرده و مردم می توانند راهشان را به سوی او بيايند.

از  ديدم که خداوند آدم و حوا را به محض اينکه گناه کردند مجازات کرد. همين طور در همان زمان وعده ی اميدی براری آينده داد. اين اولين
ها را در پيدايش می يابيم که در درسهايی آتی به 9ه خدا به مردها و زن هايی که به او ايمان دارند داد. بعضی از آنبسيار وعده هايی است ک

  آنها به ما می آموزند چگونه خداوند راهی برای فائق آمدن به اثرات گناه در زندگی هايمان فراهم کرده است : آنها خواهيم پرداخت.

پس يهوه خدا به مار گفت: چون چنين کردی، از همه چارپايان و وحوش صحرا ملعون تری! بر شکمت خواهی خخزيد و همه روزهای 
عمرت خاک خواهی خورد. ميان تو و زن، ميان نسل تو و نسل زن، دشمنی می گذارم؛ او سر تو را خواهد کوبيد و تو پاشنه ی وی را 

  15و  14 آيات 3پيدايش باب  –خواهی زد. 



دا خحوا (زن) دريافت که مار فريبش داده است. به او دروغ گفته بود. زاده يا فرزندان مار مردمی هستند که مانند مار عمل می کنند. قوانين 
ار) رو برمی گردانند و حقيقتش را به دروغ تغيير می دهند. عيسی مردانی که مخالف او (خدا) هستند را  به عنوان زاده يا فرزندان (م

  ).34آيه  12آنها حکم رانی ميکند (متی باب  توصيف می کند. در طول زندگيشان گناه به

زاده يا فرزند زن عيسی است. در اينجا تنها به يک فرزند اشاره شده است. عيسی تنها کسی است که مادر انسانی (مريم) داشت و پدرانسانی 
ی مار توصيف شده اند، عيسی را کشتند. اين همان معنای عبارتی است که می گويد  نداشت. او پسر خداست. مردان شرور که به عنوان زاده

: پاشنه ی او را می زنی. اين تنها جراحت کوچکی بود زيرا که خداوند عيسی را از ميان مردگان برخيزاند. اگر چه عيسی با مرگش برای 
اين ضربه ی مهلکی بود. که با عبارت "سرتورا خواهد ند، پيروز شد. هميشه بر قدرت گناه در زندگی زنان و مردانی که به او ايمان دار

  کوبيد" توصيف شده است. 

  اولين وعده ی خداوند چشم انتظار سرورمان عيسی مسيح و شکست دادن گناه در نبرد بزرگش در زندگی و مرگش بود.  

  به ما گفته شد که خداوند برای آدم و حوا پوششی فراهم کرد.

  21آيه  3پيدايش باب  –اهن هايی از پوست برای آدم و زنش ساخت و ايشان را پوشانيد. يهوه خدا پير

ر بيانگآنها تالش کردند که برای خود پوششی از برگ درخت انجيز بسازند اما مورد قبول خداوند نبود. او برای آنها لباس فراهم کرد که 
ن به عنوا ا کاری بود که می توانست انجام دهد. و اين نيازمند مرگ يک حيوانراهی است که برای پوشش گناهشان نيز فراهم کرده بود، تنه

که الزم بود ، بره ای که گناه را از زمين بر ميدارد، درست مانند قربانی شدن عيسی مسيح بود، اولين قربانی، برای فراهم کردن لباسشان
  برای فراهم کردن حقيقت به عنوان پوشش گناه.

  که خداوند آدم و حوا را از باغ بيرون راند و نگهبانی آنجا گذاشت.در آخر می خوانيم 

، تا راه درخت حيات را را بيرون راند، و در جانب شرقی باغ عدن کروبيان را قرارداد و شمشيری آتشباررا که به هر سو می گشت آدمپس 
  24آيه  3پيدايش باب –نگاهبانی کند. 

و حوارا از بازگشتن به باغ متوقف کند؛ گناهشان از بازگشت به محضر خدا جلوگيری می کرد. اما  کروبيان يا فرشته را آنجا نهاد تا آدم
کروبيان وظيفه ی ديگری داشت؛ و آن نگهداری از راه درخت حيات بود. خدا می خواست راه بازگشت به خود را محافظت کند تا زمانی که 

مردم گناهکار نمی تواند به سوی خدا بازگردند اما ما ديده ايم که وعده بزرگی در مورد راهی برای فائق آمدن بر گناه فراهم کند. بدون کمک 
اينکه چگونه از طريق کار سرورمان عيسی مسيح برگناه چيره شويم داده است. يک بار عيسی به عنوان حقيقی برای بخشش گناه زندگی 

  پس اين درس را با کلمات عيسی مسيح به پايان می رسانيم. شده است. کرده و مرده است سپس راه بازگشت به سوی خداوند دوباره گشوده 

  6آيه  14يوحنا باب  –عيسی به او گفت: من راه و راستی و حيات هستم؛ هيچ کس جز به واسطه ی من، نزد پدر نمی آيد. 

  خالصه

 در اين درس نکات زير را آموختيم.

  به خدا احترام گذارد.خدا به آدم آموخت که چگونه در زندگی و کار هرروزش 
  ماری که حوا را فريب داد يک مار بود که می توانست حرف بزند. او ابليس يا شيطان نبود. حوا، و سپس آدم مسئول نافرمانی از

 خداوند بودند.
 .گناه برای هردوی آنها مرگ و جدايی از خداوند را آورد 
 نگيز بخشش از طريق سرورمان عيسی مسيح که با زندگی و مرگ خدا راهی برای فرار از گناه فراهم کرد، او وعده ی شگفت ا

 عالی خود گناه را شکست داد، به ما داده است.
  خداوند راخ بازگشت به سويش را باز نگه داشته است، و برای کسانی قابل دستيابی است که به زندگی و مرگ عيسی مسيح برای

  گناهانشان ايمان دارند.


