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 انسان کیست؟ 
   درختان   ھمچنین .  آفرید   را   خد ازمین   کھ   میخوانیم  اول   باب  ھمان در  پیدایش ،   ، خدا کالم  اول   کتاب   در
    چیز   کھ ھمھ  زمانی.  بود   نیکو  بسیار  انسان  و  بود   نیکو  چیز  ھمھ.  آفرید   را او  انسان  حتی  و  حیوانات ،  ،

 .کرد  صحبت   انسان  با   خدا شد ، آفریده
 

؟   گفت   خدا   کھ   است   چیزی   آن   خالصھ   واژه   چھار   کدام   
 

 ۲۸ -۲۶: ۱ پیدایش
 ۱۷  - ۱۵: ۲پیدایش 

 
 
 
 
 

  شبیھ   را  انسان   خدا
  این   بھ  آنھا   دوی  ھر .  باطن   در   بلکھ   در ظاھر   نھ  بودند ،   خدا  شبیھ  ھم  با  آنھا.  آفرید   زن   و  مرد   خود ، 
آن باغ را آفرید   خدا . کنند  مثل خود  تولید   و  اقتدار اعمال  زمین فرمانروایی ،   بر  کھ  شدند  آفریده  منظور 

 تا آنھا از باغ مراقبت ، مدیریت ، و محافظت کنند.  
 

  انسان   اینحال   با.  دھد   انجام  کارھا را  ھمھ  خود   کھ  داشت   را  قدرت   این  او .  داد  قدرت   انسان   بھ  خدا  پس
 باشد.   داشتھ ھمکاری حوا  و  آدم  با  میخواست   خدا ابتدا ھمان  از .کرد  شریک خویش  آفزینش  در را

 

   انتخاب
  زندگی   شادی   و   صلح  عدالت ،  باید در  چگونھ   و   است   نیکو   چیز  چھ   میداند   او.  خداست   آن  از  حکمت   تمام 
میخواست    دلیل   ھمین  بھ .  بود   گرفتھ  نظر  در  زمین   بر   انسان   برای   کھ خدا  بود   گی  زند   نوع   ھمان  این.  کرد 
  نیز   حیات    بماند ،  متصل  چشمھ حیات   بھ  انسان  اگر .  کند   زندگی  او  بھ  اعتماد   و وابستگی  در  انسان   کھ
 .  میماند  باقی نیکو  زمین  بر
 ) ۹  - ۸:  ۲پیدایش (  

 
  جای   بھ  آنھا . شد  باز  وبدی   نیکی  شناخت  بھ  چشمانشان  خوردند  درخت  آن  از حوا میوه   و  آدم کھ  زمانی 
 میکنیم.  تجربھ  را  آن عواقب  روزه  ھر  ما  و  بود   کارعظیم  این  پی آمد . کردند  اعتماد  خودشان  بھ  خدا ،

 

 پی آمد اعتماد داشتن باالی خود بعوض خدا
 
 ۱۲ -۷: ۳ پیدایش 
 
 
 
 

 قلب نیست ، بلکھ بھ ذھن است. متکی بھ  خدا با  رابطھ  حاال میبینیم کھ در این زمان
 

 زمین   روی دشمنی
 

مرگ ، دشمنی ، زحمت و بیماری وارد   آن وسیلھ بھ   و  آید  می لعنت  زمین   بر  کھ  این است  اتفاق پیامد 
 . نیست  عدالت   و  شادی  صلح ، تنھا  نیکو نیست. دیگر   فقط زمین دیگر  . میشود 

 نقشھ اصلی خداوند 
درس   ۱پیروی بخش  
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  بعد   زمین روی  بر  گی  زند . نمیرسند   خود  مقصد  و  حق  بھ  دیگر  لعنت  این خاطر  بھ   ساختھ خدا  آنچھ
  ) ۱۴-۲۰: ۳  پیدایشسخت شد. (  بسیار  کردند  حوا و  آدم  آنچھ از
 

  بھ   بود   کرده دریافت  او  از  کھ قدرتی را نباشد  وابستھ  خدا بھ   دیگر کھ  میکند  انتخاب  انسان کھ  زمانی 
زیر   انسان و  یافتھ قدرت  زمین بر  شیطان حاال. میکند  منتقل -دشمن خدا  شیطان ، از سمبلی  - مار 
.  میشود  باز   دیگر دنیای  آن برای میشود » و  بستھ   خدا پادشاھی  برای   چشمانشان. « است  آمده   یوغ

 آنھا سلطنت میکند.  پادشاھی  بر  دیگر حاکمی
 

 مشق
 خدا وارد شوم؟   ی م تا بھ پادشاھیکن چکار

  
  تشخیص اطراف تان در را پادشاھی دو ھر  ھوشیارانھ تا کنید ھمچنین دعا. کند باز پادشاھیش برای را چشمانتان خدا تا کنید دعا کی     

 دھید. 
 

ا شما ھم از خداوند فرار کرده اید؟ شاید شما از عمل کرد خود پیش خداوند شرمنده ھستید  مثل آدم و حو آیابا مربی تان صحبت کنید      
 و از او میترسید. 

  در میان بگزارید.اگر خداوند مثلی کھ بھ آدم و ھوا با شما ھم نزدیک شود چی واکنش نشان میدھید؟ با مربی تان                 
 ؟ چرا؟ کار انجام خواھید داد چشما 

  

 ۲اصول 
داده   بخشیده. برای ما اختیار و مسٴولیت  برای ھر فرد  ھویت و برکت خود را خداوند

 .  ما است  در دست شده اما استفاده غلط یا درست از این قدرت 
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 ۲۸  -  ۲۶: ۱پیدایش 
سازیم.   پس از آن خدا فرمود: «حاال انسان را می۲۶
ھا بھ صورت ما و بھ شکل ما باشند و بر ماھیان   آن

حیوانات، اھلی و   مھٴ بحری و پرندگان آسمان و ھ
وحشی، بزرگ و کوچک و تمام زمین حکومت  

پس خدا انسان را بھ صورت خود آفرید.  ۲۷ ».کنند
ھا را زن و مرد   انسان را بھ صورت خدا آفرید. آن

بارور و زیاد  ھا را برکت داد و فرمود: « آن ۲۸. آفرید
شوید، زمین را پُر سازید و در آن تسلط نمائید. بر  

ماھیان و پرندگان و تمام حیوانات روی زمین حکومت  
  ».کنید

 
 ۱۷،  ۱۶،  ۱۵: ۲پیدایش 

سپس خداوند، خدا آدم را در باغ عدن جا داد تا در  ۱۵
خداوند بھ  ۱۶. آن زراعت کند و از آن نگھداری نماید

تمام درختان باغ  وهٴ : «اجازه داری از میآدم فرمود
درخت شناسائی خوب و   وهٴ اما ھرگز از می۱۷. بخوری

بد نخوری، زیرا اگر از آن بخوری در ھمان روز  
 ».میری می
 

 ۹، ۸: ۲پیدایش 
خداوند، خدا باغی در عدن کھ بطرف مشرق است ۸

درست کرد و آدم را کھ ساختھ بود در آنجا جا  
دار را در   ھمھ نوع درختان زیبا و میوه خداوند۹. داد

آن باغ رویانید و درخت زندگی و ھمچنین درخت 
 .شناسائی خوب و بد را در وسط باغ قرار داد 

 
 ۷: ۳پیدایش 

ھا دانشی داده شد و   ھمینکھ آنرا خوردند بھ آن ۷
فھمیدند کھ برھنھ ھستند، پس برگھای درخت انجیر را 

 .دندبھم دوختھ خود را با آن پوشانی
 

 ۸: ۳پیدایش 

عصر آن روز شنیدند خداوند، خدا در باغ راه  ۸
 .رود، پس خود را پُشت درختھا پنھان کردند می

 ۱۰، ۹: ۳پیدایش 
اما خداوند، خدا آدم را صدا کرد و فرمود: «کجا  ۹

آدم جواب داد: «چون صدای تو را در باغ ۱۰ »ھستی؟
 » .برھنھ ھستم شنیدم ترسیدم و پنھان شدم، زیرا

 
 ۱۲: ۳پیدایش 

آدم گفت: «این زنی کھ تو او را ھمدم من کردی،  ۱۲
  ».آن میوه را بھ من داد و من خوردم

 
 ۲۰-  ۱۴: ۳پیدایش 

سپس خداوند، خدا بھ مار فرمود: «چون این کار را  ۱۴
کردی، از ھمھ حیوانات ملعونتر ھستی. بر روی 

تمام مدت عمرت خاک  روی و در شکمت راه می
اندازم. نسل   در بین تو و زن دشمنی می۱۵. خوری می

باشند. او سر تو را   تو و نسل وی ھمیشھ دشمن ھم می
 ».گزی شکند و تو ُکری پای او را می می
بھ زن فرمود: «درد و زحمت تو را در ایام  ۱۶

. تو بھ کنم حاملگی و در وقت زائیدن بسیار زیاد می
دست  باشی و اختیار تو بھ عشق شوھرت محتاج می

 » .باشد او می
بھ آدم فرمود: «تو بھ حرف زنت گوش دادی و از  ۱۷

درختی کھ بھ تو گفتھ بودم نخوری، خوردی. بھ خاطر  
این کار تو، زمین لعنت شد و تو باید در تمام مدت 

دست   زندگی با سختی کار کنی تا از زمین خوراک بھ
رویاند و  ھای ھرزه می زمین خار و علف۱۸. بیاوری

با زحمت و عرق  ۱۹. خوری تو نباتات صحرا را می
آوری، تا روزی   دست می پیشانی از زمین خوراک بھ

ای،    کھ بھ خاک، یعنی خاکی کھ از آن بھ وجود آمده
برگردی. تو از خاک ھستی و دوباره خاک 

 ».شوی می
زن خود را حوا گذاشت چون او مادر تمام آدم اسم ۲۰

.انسانھا است
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