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 مقدمه ( ۱)

 ( ساختار ادبی ۲)

 بررسی اجمالی 

 در باغ

 اعتالی شرایط 

 لعن شرایط 

 بیرون از باغ

 تقارن 

 آغاز و پایان 

 بخش های میانی 

 معنای اصلی ( ۳) 

 باغ

 هویت 

 قدوسیت 

 ری اوفاد

 در عدن 

 در کنعان 

 عواقب 

 مرگ

 رنج

 محرومیت 

 ( کاربرد امروزی 4)

 تاسیس 

 پولس

 متی

 تدوام  

 پولس

 یعقوب 

 کمال 
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 مقدمه 
 دانم،ی . شما را نمیدتان را گم کنمنزل   ید کل  یا کتاب،    یدشا  کنند. همه هر از گاهی چیزی را گم می   به نظرم

  زمان کم در ذهنم، . دستکنمی را مرحله به مرحله مرور م  یماول از همه، کارها  کنم،ی را گم م  یزیمن چ ی وقت یول

دقت  با  یم، هامرور قدم  از . بعدامرا کجا گذاشته  شدهگم  ی آن ش بیاورم  یاد به  تا  مانگردی م  عقب بر قدم به قدم به  را

 اش در قفسه  هم دوباره کتاب گذارم که باید آنجا باشند ورا روی میز می  یدهایم. کلکنمتصحیح می کار اشتباهم را 

 اماشیای گمشده   کردن  یدا پ  یاست که برا  ییهاراه  ین از بهتر  یکی   امکه کرده   ییکارها  و تصحیح   . مرورگیردمی   قرار

 . شناسمیم

متمرکز   24: 3-4: 2 یدایش پ مان را بر توجهو  ایمنامیده « و بازیافته رفتهاز دست  درس را »بهشت  ینا

دربارة آدم و حوا نوشت که بهشت   ی که موس یدد یمخواهداستان گناه آدم و حوا در باغ عدن است.   خواهیم کرد که

های اشتباهی که آدم و حوا در باغ عدن برداشتند را مرور و تصحیح  را از دست دادند، تا اسرائیل را تشویق کند قدم 

  ید د  یمباشد، و خواه  یدوار بهشت ام  ة دوبار  بازیابیبه    توانستی م   یل داستان بود که اسرائ  یناز ا  یریگفقط با پند   کنند.

آدم و    یهابا مرور قدم  نیز یامروز  یحیانهست. مس نیز امروز خدا به ما  یغامپ یل،اسرائ رایب ی موس یدلگرم  ینکه ا

 . بیابند بهشت را  توانندی حوا، م 

بخش را   ین ا ی، ساختار ادب نخست خواهد شد؛ یمبه سه بخش تقس یدایش،پ 3و  2های ما بر باب  بررسی 

  ین آنها را به ا یچرا موس درک کنیمتا  دهیمی ها را مورد توجه قرار مباب  ینا  یاصل ی . دوم، معناکنیمی م  یبررس

بخش    ین درست از ا  ادة ما را در استف   ید پرسش که چگونه عهد جد  ین نوشت. و سوم، با ا   یلاسرائ  فرزندان   یشکل برا

 . یممتن شروع کن یبا ساختار ادب  ابتدا یایید. بتوجه خواهیم کردآن  ی کاربرد امروز به  کند،ی م یت هدا  مانی در زندگ 

 

 یادب ساختار 
  یکپارچه  یتی اما در واقع روا کند،ی اشاره م یادیاست و به مباحث ز  یمتن نسبتا بلند 3- 2 یدایشپ هرچند 

  ی . بررس یریمدر نظر بگ ی واحد ادب یکدو باب را به عنوان  ین ا ید متن، با ین درک درست ا ی . برادهدی م یل را تشک

  یاصل  ی هابخش  ی : اول، به طور اجمال دهدمی را مورد توجه قرار  ی ، دو موضوع اصل 3-2 یدایش پ یساختار ادب  ما از

  ی تا به جان مطلب  دهیمی مختلف ارائه م  ی هابخش  این  در   مهماز چند تقارن  یریو دوم، تفس کنیم؛ی متن را مرور م

 . یمشروع کن 3-2 یدایشپ  یساختار ادب  یاجمال  یابتدا با بررس یایید. بکردی بازگو م یلاسرائ یبرا ی که موس  ببریمی پ
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 ی اجمال  بررسی

 
در  که  شود، ی م یم تقس ی دو باب به چهار بخش اصل ینآمده، ا 4: 2اول  یمۀکه در ن ی از عنوان کوتاه جدا

و مضمون    میچهار مرحله بگذر   ین ا  یان م  در  ید. باشوندی مشخص م  ها، یتدر مباحث و شخص   ییراتی با تغ   درجۀ نخست 

 . یمآنها را خالصه کن ی اصل

 

 در باغ
با   یات آ ینخدا آدم را در باغ عدن نهاد. ا  خوانیمی که م شودی ظاهر م  17-4: 2داستان ما در  صحنۀ اولین

سکونت و کار   یپرشکوه آدم برا یگاه تمام آن باغ جا  ،گویدمی و آنطور که متن  شود ی باغ عدن آغاز م یع وس ینما

خدا    یض کار در آن باغ، خالصه کرد. ف  یاو برا  یتنش آدم و ماموریآفر   توان ی بخش را م  ین ا  ی بود. پس موضوع اصل

 خدا، نگهبان آن باغ بود.  ی . او از سوبه آدم بخشید  ی افتخار بزرگ

 

 یط شرا  اعتالی
متن، خدا   ین. در اکندمی  پیدا اختصاص  یتبشر یط« شرا  ی، به »اعتال 25- 18: 2ما در  یتدوم روا مرحلۀ

. در آنجا  شود ی آغاز م 18: 2در  یدمشکل جد یک ی بخش با معرف ین . ادهدی آدم م یبه زندگ  یشتریبرکات ب حتی

 و گفت:  نگاه کردخدا به آدم 

 

 (. 18:  2 یدایشبسازم )پ ی موافق و ی معاون یشکه آدم تنها باشد. پس برا یست ن خوب

 

  یان در م  یکی . آدم به دنبال شر دهندخبر می مشکل    ین خدا با ا  ۀمقابل  ی، از چگونگ25- 18:  2در    ۀ آیاتادام

  خود  انگیزشگفت  ینش خدا به آفر  یب،ترت ینو نزد آدم آورد. به ا خلق کرد را   یاما در انتها، خدا زن  گشت، ی جانوران م

 . ید آدم و حوا، اعتال بخش یبرا

 

 یط شرا لعن
و   موضوع  یبا معرف  1: 3مطلب در  ین . انامیمیم یط« است که آن را »لعن شرا  21- 1: 3ما  یت سوم روا مرحلۀ 

او   ۀوسوس یجمار و نتا ۀبه وسوس 21-1: 3به بعد،  جاین. از اشود ی ، شروع مگروسوسهمار  یعنی ید،جد  یتیشخص
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قرار    یااله   هایو مورد لعنت  خورند ی ممنوعه م  یوةجه او و آدم از م یو در نت  شودی مار م  ۀوسوس  یم. حوا تسل پردازدمی

 . گیرندیم

 

 از باغ بیرون 
.  ایمیده از باغ« نام یرون در »ب یت است که آن را بشر 24-22: 3متن،  ین ا  یر چهارم در ساختار فراگ عنصر 

صحبت   یات درخت ح  ۀ مسئل ة که خدا دربار بینیمی. مشودی در موضوع مشخص م  یگرمهم د ییر تغ یک بخش با  ین ا

 :خوانیمی م ینطور ا  22:  3. در کندیم

 

 (. 22: 3 یدایش گرفته بخورد، و تا به ابد زنده مانَد )پ  یزن یات انسان... مبادا دست خود را دراز کند و از درخت ح همانا 

 

را    ینیآتش  یرو شمش  یانکرد و کروب یرون درخت توسط آدم، او را از باغ ب ین ا یوة خوردن م ة در برابر مشکل بالقو  خدا

به باغ عدن    یگرنوع بشر د  جدا از مداخلۀ مستقیم خدا،  به بعد،  ینجاعدن باشند. از ا  ینجا قرار داد تا نگهبان ورود در آ

 . ندارد ی دسترس

 

 تقارن 

 
و   یندازیم ب  3-2 یدایش به پ ترییق نگاه دق توانیمی متن، اکنون م ین ا ی در نظر داشتن چهار بخش اصل با

بخش،   ین عناصر مختلف ا  یدنبا کنار هم چ یمتن ارائه شده است. موس ین که در ا  ینیمرا بب چشمگیریتقارن 

و   آغاز یاناول به تعادل م یت، روا ین در ا جود مو یهاتقارن  ی بررس یخود را آشکار کرد. برا یتروا  یمطالب اصل 

  یایید . بدهیم ی توجه قرار مداستان را مورد    یانی و بعد تقارن موجود در دو بخش م  اندازیم،ی م  ینگاه   مانیتروا  پایان

 . یممتن بپرداز ین ا پایان و   آغاز ابتدا به 

 

 آغاز و پایان 
  یدی مهم، با هم تضاد شد  یق کم به سه طردست   24-22:  3و    17-4:  2  یدایشپ  ید،د  یمکه خواه  همانطور 

 دارند. 

که خدا آدم را در باغ بهشت قرار داد. آدم   شود ی م آغاز  7: 2 در  یتمکان آنهاست. روا موردتضاد در  اولین

  بودند،   کرده  اشکه از هر طرف احاطه  یی گرانبها  یها و فلزات و سنگ   بخش، یات آب ح  انگیز،شگفت   یاهان در کنار گ

که خدا، آدم   یابدی م  پایان 24: 3با  روایت مقابل، درشد.   یمکان سرشار از برکات االه  ین در ا ی مشغول کار و زندگ
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  ین، زم یافراد بشر رو یمکان زندگ  ینکه بهتر کندی م روشن  یاییتضاد جغراف ین. اکندی م  یرونو حوا را از آن باغ ب

 باغ عدن بود. 

  یات به دو درخت ح 17-4: 2. هرچند شودی دو بخش، مربوط به درختان خاص باغ م ین تفاوت در ا  دومین

درخت   ین فقط درخت معرفت مورد توجه قرار دارد. ا رسیممی  17: 2 قتی بهاما و کند،ی و بد اشاره م یکو معرفت ن

را   یزهایی آنها را باز کند تا چ شمان چ توانستی . مببخشد و گناه را به نوع بشر  یکیشناخت ن ۀقدرت داشت تجرب

 بودند.  یدهکه قبال ند ینندبب

  یات و بد، فقط به درخت ح  یکدرخت معرفت ن  یجاه  خدا بتوجه  ،  24- 22:  3در    یتروا  پایان مقابل، در    در

راند و نگذاشت به آن    یرون ببخشد. اما خدا آدم را ب  ی جاودان   یات درخت قدرت داشت به افراد بشر ح  ین معطوف بود. ا

برکات   ۀ انسان به آن باغ و هم یکه روز ایدانهآزا  یِکه دسترس  کرد تضاد روشن  ینداشته باشد. ا یدرخت دسترس 

 . درک صادر  یگریکه خدا حکم د یداشت، از دست رفت تا زمانموجود در آن 

، خدا آدم  15: 2است. در شروع داستان در   یتبشر  یتما، در مامور  یتروا پایان و  آغاز  یانتفاوت م سومین

  راند و  یرونخدا آدم و حوا را از باغ ب 23: 3نداشت. اما در  یرنج و سخت  یچدر باغ کرد که ه ی را مامور به کار مبارک

.  دهدی ارائه م را هم  در داستان  یاساس  اندازیچشم اد، تض  ین کرد. ا محکوم  باغ یروندر ب یدنآنها را به زحمت کش

همچنان محکوم    یم،از باغ بمان  یرونکه ب  یتا زمان   نیز  در عدن را از دست داد، بلکه ما  یزندگ   شگفتی  یتبشرنه تنها  

 . یمهست رنجبه 

  های جنبه ترینی از اساس  ی، توجه ما را به بعض 3- 2 یدایشاول و آخر پ یهاقسمت  یانتضاد موجود م سه

جهان   آغازینانسان نوشت که در دوران  یط عمده در شرا  ییر تغ یک ةدربار ی . موسدنکنی مورد نظر جلب م یتروا

  ی سخت  شان ی اما گناه آدم و حوا برا  ، ها در باغ او ساکن شوند بود که انسان   طور مقرر کردهیناتفاق افتاد. خدا در اصل ا

  ین ا ید، د  یم جدا کرد. اما همانطور که خواه بخشد، ی م ی جاودان یات که ح یبه بار آورد و آنها را از درخت  زحمتو 

وعده، دچار شده بودند.   ین در راه سرزم ی موس یتتحت هدا یلیان ارتباط داشت که اسرائ یتی با وضع یما تضادها مستق

از عدن داشتند. الزم بود آنها   یادی ز ۀ گرفته شده بودند، فاصل یدر مصر به بردگ  ظالمانه که میهنگا یلیاناسرائ

 .یاورند بود، دوباره به دست ب یده د  یهرا که خدا در عدن ته   یبرکات

 

 یانی م هایبخش
:  2در  یانیم های داستان، الزم است که به بخش  پایانی هایمتضاد در بخش  ی هادر نظر داشتن تقارن  با

و   کنندی را پر م یتروا پایان و  آغاز هایبخش  بینشکاف  یانی،م ۀدو مرحل ین. ایمتوجه کن 21- 1: 3و  25- 18

 . دهندی نشان م یقکم به سه طر متضاد خود را دست  هایتقارن 
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آدم و خدا    یان هماهنگ م ۀ رابط یک  دوم، شاهد   ۀ است. در مرحل متمرکز  با خدا یت بشر ۀرابط  بر تضاد  یک

  ین آدم ساخت. ا یبرا  نقصیی ب یک حوا، شر خلق  ا بآدم ابراز کرد و  ی خود را برا ی ، خدا نگران18: 2. در یمهست

  ی هماهنگ   یگزین جا  ی ناهماهنگ  یت، بخش سوم روا  ر خدا و نسل بشر است. اما د   یانو صلح م  یمیت نشانگر صم  یر، تصو

، و  شدند از حضور خدا پنهان  8:  3در   سرپیچی کردند، و . آدم و حوا از فرمان خدا شودی خدا و نسل بشر م  یانم یۀاول

 آدم و حوا سخن گفت.   یهعل ینانهخدا خشمگ

. در  بودندسعادت کامل    در   ، آدم و حوا25-18:  2  از   دوم  ۀ. در مرحلشود یم  یده د   ی انسان  ۀدوم در رابط  تضاد

از   یو گوشت هایماز استخوان  نی»استخوا حوا که گفت  و سرود را مقدسشعر عاشقانه در کتاب  ینآدم اول 23: 2

،  16:  3مقابل، در    ۀ. اما در نقط کردندی م   گیگوشتم« است، و آنها هر دو برهنه، بدون شرم و خجالت در کنار هم زند 

زن   یاقوجود خواهد آمد. اشته مرد و زن ب یانماندگار م یرابطه اعالم کرد و گفت که کشمکش ینرا در ا یخدا لعنت 

که گناه آدم و حوا نه تنها   دادی سخنان نشان م ینخواهد کرد. ا  یبه شوهرش خواهد بود و شوهر بر او حکمران 

و   یسخت  ی،انسان ۀرابط  ۀخودشان را هم مختل کرد. از آن نقطه به بعد، مشخص یانم ۀبلکه رابط خدا، با شانرابطه

 مرارت بوده است. 

است. آدم و حوا    یب در داستان غا  یر دوم، شر  ۀ . در مرحلشودی ظاهر م  یر انسان با شر  ۀتضاد در رابط  سومین 

  ی به دام مار افتاد و وارد کشمکش  یتاز گناه و به دور از قدرت شرارت بودند. اما در بخش سوم، بشر  یکامال بر

  ایی فور یروزیپ امابر مار غلبه خواهد کرد،  یروز حوا خدا وعده داد که نسل  15: 3شد. در  یرمدت با شر یطوالن

 به آدم و حوا داده نشد. 

  ین در ح ی تا چند نکته که موس دنکنی به ما کمک م یت،دوم و سوم روا ی هابخش  یان م یتضادها این

بود. گناه   مرتبط  یلاسرائ ۀ تجرب به آدم و حوا نوشت که  ة دربار ی به نوع ی . موس ینیمبب را  مد نظر داشت  ها نوشتن آن

و گذشته از    شد، ی م  یکدیگر قوم با خدا و با    یان م  ۀرابط  خریب . باعث ت کشیدی م  ی تباه  را به  یل اسرائ  ی همچنان زندگ

آن بود که آنها هم مانند آدم و   یادآور یل و اسرائ یموس یبرا کردندی و مرارت تحمل م ی که با سخت یهر روز ین،ا

 . وردبیابه ارمغان  خود قوم  یبر شرارت را برا یروزیبمانند که خدا سرانجام پ یمنتظر زمان یدحوا با

  یت روا  ینا  ی. چرا موس یمآن بپرداز   ی اصل  ی معنا  ی به بررس  توانیممی متن،    ین ا  ی نظر داشتن ساختار ادب  در   با

 ؟ رساندمی وعده  ینبه سرزم شانیت در هنگام هدا یل را به قوم اسرائ یامی از باغ خدا را نوشت؟ چه پ یت اخراج بشر

 

 یاصل معنای
را به   یکل یاتی موضوعات االه ی را نوشت تا بعض یتروا ین ا ی موس ییابتدا یارسطح بس یکدر ، مطمئنا

گناه در   یج و نتا  یت،سرمنشاء، ماه ة دربار زیادی  مطالب او. داشت عهدهرا به  شان یدهد که رهبر  یم تعل یلیانی اسرائ



رفته و بازیافته: بهشت از دست۲درس    تاریخ آغازین  

 

 

-6- 

فارسی خدمات مسیحی هزارۀ سوم مراجعه کنید:جهت دریافت سایر دروس و راهنمای مطالعه به بخش   

farsi.thirdmill.org 

 

خود را   آغازین  یخ تار ی موس یدیم،د  یش درس پ   در  که طور همان ی مهم بودند. ول  یاربازگو کرد که بس شانیجهان برا 

از   یاری. در عوض مثل بسیاورددر ن یر تحر ۀبه رشت یاتیو االه یخیمسائل تار  یناز چن یل اطالع اسرائ ی فقط برا

  ی جار ی و اجتماع ینید  هایبرنامه  ةدربار ی خود را نوشت تا دستورات عمل آغازین یخباستان، او تار یسندگاننو  یرسا

 ترک مصر و رفتن به کنعان به آنها ارائه دهد.   ة و مخصوصا دربار یل، قوم اسرائ

سه عنصر   ، ربط داد یل را به فتح کنعان توسط اسرائ یآن باغ عدن باستان ی چگونه موس ینیمبب ینکه ا برای

آدم و   از سوی یبر لزوم وفادار او دوم، تمرکز  ؛ باغ عدن موسی از یر کرد: اول، تصو یم واهخ ی را در داستان او بررس 

از باغ عدن   یموس  یر به تصو  ی ابتدا نگاه  یاییدآدم و حوا. ب رقرار داده شده ب ی هالعنت  تصویر او ازحوا؛ و سوم، 

 . یندازیمب

 

 باغ

 
  ة ما دربار  امروزی  از سواالت  یاریاست که بس  یچیدهآنقدر پ  دهدی از باغ عدن به دست م  یکه موس   توصیفی

. همانطور که  یمبده یصتشخ یموس  بیانرا در  یموضوعات اصل  توانیمی . اما م خواهند ماند جوابی عدن همواره ب

  ید . از د داد می عده نشان و ین را به سرزم آن  شباهت که  کرد  یف توص ایگونه باغ عدن را به  ی موس ید، د  یم خواه

  ین بود که زم  ایهمان منطقه  کرد،ی م   یآن رهبر  یرا به سو   یلدر روزگار خود اسرائ  او  که  ینی در واقع سرزم  ی،موس

 عدن در آن قرار داشت.  یباستان

عدن   ینکنعان را به زم  یل، اسرائ خواستمی  ی که موس کنند ی مروشن  3- 2 یدایش از پ یادی ز  های جنبه

  یایید عدن. ب یتعدن؛ و دوم، قدوس یت دارند: اول، هو  ی خاص یت او اهم یت برجسته در روا یصۀ ربط بدهد. اما دو خص

 . یندازیمعدن ب یتبه هو یابتدا نگاه 

 

 هویت 
 :خوانیمی م  ینطور ا  14- 10: 2 یدایش پ  در

 

است که تمام    یشون کند، و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شد. نام اول ف  یراب آمد تا باغ را س  یرون از عدن ب  نهری

. و  کندی کوش را احاطه م  ینکه تمام زم یحون... و نام نهر دوم جکندی را که در آنجا طالست احاطه م یله حو ینزم

 (. 14-10:  2 یدایشاست. و نهر چهارم فرات )پ یآشور جار   شرقی  طرف نام نهر سوم حدقل که به
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  از  بودند  عبارت هاشاخه ین. اشدی م یم و به چهار شاخه تقس آمد ی م یرون رودخانه از عدن ب یک ی،موس  ۀ نوشت بقط

 چهار رودخانه بود.   ینآب ا  ی اصل   چشمۀ سر در عدن،    یاصل   ۀ رودخان  یک دجله و فرات.    یحون، ج  یشون، ف  های رودخانه 

که از زمان   یم همواره به خاطر داشته باش ید با پردازیم، ی م  ین قسمتادر  ی شرح موس  ی به بررس  وقتی

هم   یدر روزگار موس  حتی. استما اتفاق افتاده  یارةس یخدر تار یادی ز یایی جغراف تغییرات  حال، جهان تا به یابتدا

  ی اصل   منبع  ینکه ا  دهد ی م   یمخدا تعل  المچهار رودخانه وجود نداشت. ک  ینا  ۀبه عنوان سرچشم  ی رود اصل  یک  یگر د

سرچشمه   ی اصل منبع ینکه از ا ایبه چهار رودخانه یموس ةزمان ظاهر خواهد شد. اما، اشار ینتهاآب فقط در ا

 که به اعتقاد او عدن در آنجا قرار داشت.  دهدی م ی از محل یبیتقر یری تصو گرفتند،یم

  ی دجله و فرات امروز های رودخانه  ۀبه آنها اشاره شده، در منطق 14: 2دجله و فرات را که در  توانیممی

  ینبه ا ی امروز ینباعث شده اکثر مفسر  کند،می  اشاره  ها رودخانه ین به ا یدایشکه پ یتواقع ین . ا یمکن یی شناسا

  عَدین   ی، قرار داشت. در زبان بابل   النهرین ن یب  ۀتوافق دارد که عدن در منطق  یبابل   یربا اساط   یدایش برسند که پ  یجهنت

(edin)  دجله و فرات    یانم  یجنوب  ۀمنطق  مناسبکه    یاست، اصطالح  یع« هموار وس  ین »زم  یا دشت«    یک»  یبه معن

بخش« است.  و فرح یردلپذ یآن »مکان  ی. معنیستدشت« ن یک» یبه معن (eden)  عدن ی،است. اما در زبان عبر

شباهت داشت،    یند ع  ی بابل  ۀبود که به کلم  یعبر  ۀ. منظور او کلم کردی استفاده نم   یبابِل   ۀاصال از کلم  یموس   نابراینب

که عدن محدود به   کندی م  یانب یبه روشن  یدایش پ یتاز آن مکان در نظرش بود. در واقع، روا یگری اما تصور د

رود بزرگتر بودند که در عدن قرار    یک  هایدجله و فرات از شاخه   یم،د ید   10:  2. همانطور که در  شدی نم   النهرینینب

 :خوانیمی م  ینطورا 10 یۀ داشت. در آ

 

 (. 10: 2 یدایش کند، و از آنجا منقسم گشته، چهار شعبه شد )پ یراب آمد تا باغ را س  یروناز عدن ب نهری

 

دجله و   ۀعدن محدود به منطق ینکه، نه اآب دجله و فرات بود ةکنند یهعدن تغذ ۀکه رودخان دهدی م یممتن تعل این

  عظیم  های عدن ارائه بدهد. آن رودخانه  یاز حدود شرق  یبه دجله و فرات اشاره کرد تا جهت کل   ی . موسشدی فرات م

 عدن بودند.  ۀمنطق یدر شرق، نشانگر مرز شرق

به   ی، موس13، 11: 2است. در  یدگاهد  ینا ید مو 2 باب یدایش مورد اشاره در پ هایرودخانه  یر سا موقعیت

و   کرد،ی عبور م  یلهحو یانکه از م یشون ف چشمۀ سرکه نهر عدن  نویسد ی اشاره کرده است. او م یگر د  ۀ دو رودخان

و کوش غالبا به   یلهحو هایسرزمین  یق، . در عهد عتگذشتی کوش م ین تمام زم یانکه از م بود  یحونج ینهمچن

  یل با رود ن ایرابطه دقیقا  هارودخانه  ین ا  یکه از نظر موس  ییم بگو ینانبا اطم متوانیی مصر مربوط هستند. نم ۀمنطق

 . کردی عدن اشاره م یمصر به عنوان مرز غرب  یشمال  ۀگفت که او به منطق توان ی م یقینا  اما  اند،داشته
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فرات تا مرز  -از دجله  یعی وس  ۀ نبود، بلکه منطق  ی عدن مکان کوچک   ی، که از نظر موس  بینیم ب  توانیمی م  پس 

  ین . در اخوانیمیم یز که امروزه آن را هالل حاصلخ شودی م اییه شامل تمام ناح یباکه تقر  گرفترا در بر می مصر 

 بزرگ عدن بود.  ینسرزم مرکز که در  باغ خاصی قرار داشت؛ باغ عدن یرمکان دلپذ

نداشته باشد.   ی چندان یتاهم یزبا هالل حاصلخ کندی م ی معرف یکه موس یعدن یقتطب یدنگاه اول، شا در

  ی . موسدارد  یاتی ح یت اهم ، یلاسرائ ی برا یدایش در پ ی موس های مکان عدن طبق نوشته یت درک اهم اما در واقع،

  یعنی عدن،  ین دهد که زم یمتعل یلتا به اسرائ گردد ی م بر  2 یدایشدوباره به پ یدایشکتاب پ یگر د  ی هادر قسمت 

  ی رهبر   ی آنسوکه آنها را به  جایی همان یعنیوعده داد،  یلبود که خدا به اسرائ ینی همان سرزم  یز،هالل حاصلخ

  یف توص ةسخن گفت. به نحو یمبا ابراه 18: 15 یدایشروشن شد که خدا در پ یمخصوصا وقت یدگاهد ین . اکردیم

 : یدقسمت گوش بده ین وعده در ا ین سرزم ای خدا از مرزه

 

 (. 18: 15 یدایشاز رود مصر تا رود بزرگ فرات )پ بخشم،ی را به نسل تو م  ین سرزم این

 

فرات گسترده خواهد بود، و  -دجله  ۀتا منطق ینشکه زم  دهدی وعده م یمسو خدا به ابراه یکاز  بینیمی م ینجاا در

بلکه   یستن یل خود رود ناشاره به  شاید»رود مصر«  بسیاری،  ین . از نظر مفسر رسدی تا »رود مصر« هم م ینهمچن

  ی به مرزها ایاشاره یهآ یناست که ا یهی بد  ورت،مصر باشد. در هر ص  ینایدر مرز س یمربوط به رود کوچکتر

  ینی خدا سرزم ی، که به اعتقاد موس کند ی م، روشن 2 باب  یدایش دارد. اشاره به پ 2 باب  یدایش عدن در پ یایی جغراف

  یبا حرکت به سو یل اسرائ ی، موس ید. از دشدی به عنوان عدن شناخته م یوز وعده داد که ر او  نسلو  یم را به ابراه

 . کردی عدن حرکت م  یۀاول  ینزمسر  ۀ منطق ی سو بهکنعان، در واقع 

داشت. او   یدتقدس آن مکان تاک ۀ عدن، بر مشخص سوی  به  یلاسرائ حرکت یت اهم رای تاکید برب  موسی

  کند، ی م  یکه آنها را به آن سمت رهبر  ایوعده یندهد که سرزم یمتعل یلتا به اسرائ کردی قدس عدن اشاره متبه 

 برکت ورود به حضور خاص خدا است.  یافتدر ی برا یمکان

 

   تقدس 
مورد اشاره قرار داد    ی بود که آن را با اصطالحات  ین عدن ا  تقدسنشان دادن    یبرا  ی روش موس  ترین اصلی 

در همه جا سکونت دارد،   ی حاضر است و به مفهوم کل جا همه . هرچند خدا بودعبادت  یمۀ خ توصیف او از  مشابه  که

  عبادت،  یمۀخ ین و در ا آمدبه آنجا  خود  قوممالقات  یبرا یخدا به شکل خاص کهساخت  یعبادت  یمۀخ ی اما موس

  یش خوو آنها را با لطف  شدمی  خود  عبادت قوم یرای، پذکردمی ، فرمان صادر ساختمی را ظاهر  خویش حضور 

که   دادی نشان م کرد، ی م یف عبادت توص یمۀمشابه خ ی باغ عدن را با اصطالحات یموس  یوقت ین . بنابرا داد میبرکت 
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از خدا   یادی برکات ز آنجا در  توانستی م  یل اسرائ و  است  ین محل حضور خاص خدا بر زم ، کنعان  ین عدن و همچن

 کند.  یافتدر

عبادت، محل حضور خاص و   یمۀ مانند خ یادی ز  ة که تا انداز داد ی هفت جنبه از عدن، نشان م کمدست

استفاده   ی خاص  یان از ب خرامید« ی موضوع که خدا »در باغ م  ین ا  ییدر بازگو ی موس 8: 3مقدس خداست. اول، در 

اصطالح   ین کاربرد ا  یتترجمه شده است. اهم خرامید«ی »م ( mit halek) میت هالِک ی کرده است. اصطالح عبر

  یف توص یگر د  متون و  12: 26 یان عبادت را در الو یمۀروش خاص، حضور خدا در خ ینبا هم ی آن است که موس

 کرده است. 

درخت   ین. ا خوانیمی باغ عدن م یاصل  هایاز مشخصه  یکیبه عنوان  یاتدرخت ح ة دربار 9: 2در  دوم،

  این  صراحت به مقدسببخشد. و هرچند کتاب  یجاودان یاتح ، خوردندمی که از آن  یمقدس قدرت داشت به کسان 

  یری جهان باستان، تصاو   هایاز مکان   یارینشان داده که در بس  شناسیباستان   یراخ  یقات اما تحق  گوید،ی موضوع را نم 

  هفت  یعنیکه مِنورا،   دن دهی نشان م یا  مدارک قو یناخاص موجود است.  یدر اماکن مقدس با سبک  یات از درخت ح

شکل، باغ عدن به عنوان   یناست. به ا یاتدرخت ح  یندةنما  یبه نوع  یادبه احتمال ز  ی،عبادت موس   خیمۀ چراغدان 

 . شودی نشان داده م  ینزم ی مقدس بر رو مکان  یناول

  یق است که بر طال و سنگ عق  یتمرکز   دهد، ی عدن را مورد توجه قرار م   یتقدوس  ی که موس  ی روش  سومین 

  شاید  . همانطور کهوجود داشتعدن  ۀ در منطق یبه فراوان یق که طال و عق آموزیم می ، 12: 2در آن منطقه دارد. در 

 . ندکی اشاره م بادت ع یمۀ خ ی مهم بنا یبه عنوان اجزا  یق به طال و عق 40- 25خروج  ،داشته باشیمانتظار 

، خدا  24: 3فرشتگان است. بر اساس  یا یان عبادت، حضور کروب یمۀباغ عدن و خ یانارتباط م چهارمین

  ی داخل یناتدر سرتاسر تزئ یان. به طور مشابه، کروبقرار داد  یاتمحافظت از درخت ح یرا در باغ عدن برا یانکروب

  یادآور نه تنها  یلاسرائ یبرا یان کروب ین. ا شوندی ظاهر م 9: 37و  18: 25مانند خروج  ییهاعبادت در قسمت  یمۀخ

 فرشتگان نگهبان مکان مقدس در عدن هم بودند.  یادآورد فرشتگان آسمان، بلکه 

طبق   یابیمکه در ی تا زمان یتواقع ین بود. ا ی« عدن »در طرف شرق ی که ورود خوانیمی م  24: 3در  پنجم، 

به نظر   یدشا ، بود یعبادت هم در طرف شرق یمۀخ یاصل  یکالم خدا، ورود یگراز متون د  یتعداد و 13: 27خروج 

عدن به عنوان    یگر،د  بار   یک.  کردی هم صدق م   نباستا  یکموضوع در مورد اکثر معابد خاور نزد  ین ا  . برسد  اهمیتیب

 . شودی محل سکونت مقدس خدا نشان داده م 

از خدمت   یگرد ی هاکه در قسمت کردصحبت  ی خدمت آدم در عدن با همان زبان ة دربار ی موس  ششم،

 : دهدی شرح م ینطور آدم در باغ را ا  یتمسئول 15: 2گفت. او در عبادت   یمۀ در خ یان الو

 

 (. 15:  2  یدایش)پ  یدغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماخداوند خدا آدم را گرفت و او را در با  پس
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را با استفاده    یانکار الو  ی. در آنجا موسخورندی در کنار هم به چشم م  یزن  26:  8و    8- 7:  3اصطالحات در اعداد    این

 . کردندکرد. آدم و حوا به عنوان کاهن در باغ عدن خدمت  یف مشابه توص یانی از ب

است. همانطور که در درس گذشته   یت حائز اهم ینش شکل گرفتن باغ عدن پس از شش روز آفر هفتم، 

سبَت توسط خدا بود. جالب است که بر اساس خروج   ی نگهدار 3-1: 2 یدایش در پ ینش اوج شش روز آفر  یدیم، د

کوه گذراند، و خدا در روز هفتم دستورالعمل ساخت   یشش روز را با خدا بر رو یموس بعد از آن،  یاتو آ 16: 24

 عبادت را به او داد.  یمۀخ

  ی عبادت، مکان یمۀدرست مانند خ ی که باغ عدن از نظر موس دهندیعدن نشان م ۀهفت مشخص این

به برکات   ییک نزد  ۀبه آن به منزل  ییک . و نزد خوردی مقدس بود. حضور خاص خدا در جهان در آن منطقه به چشم م 

 . شدی خدا محسوب م

  ۀبا توجه به مشخص یجه، قرار داشت. در نت کنعان  ۀدر منطق عدن ی به اعتقاد موس یدیم، که د همانطور 

  ۀ به کنعان به منزل ییک . نزد کردی کنعان جلب م  یتقدوس ۀعدن، او نظر خوانندگان خود را به مشخص یتقدوس

  یم که تعل ین ومت یناز بهتر یکی بود.  ردهبود که خدا از ابتدا به عنوان مسکن مقدس خود مقرر ک ی به مکان ییک نزد

 : نوشتو است. ا 11- 10: 12  یهتثن ، دهدی مکان مقدس را نشان م ینا ةدربار  یموس

 

و او شما را از   ید، ساکن شو کند،ی م  یمشما تقس یشما برا  یخدا یهوهکه  ینیچون از اردن عبور کرده، در زم اما

  یند شما برگز  یخدا  یهوهکه  یآنگاه به مکان یید،سکونت نما یتدهد تا در امن  یدشمنان شما از هر طرف آرام یعجم

  یح و ذبا  ی سوختن هایی از قربان یاورید، ب یم تا نام خود را در آن ساکن سازد، به آنجا هرچه را که من به شما امر فرما

  یید خداوند نذر نما یخود که برا  ینبهتر ی نذرها ۀو هم  یش،خو  ی هادست یافراشتن یای خود، و هدا یو عشرها

 (. 11- 10: 12 یه)تثن

 

داشت که   ید . او تاککندی آشکار م  راکنعان  ین زم ةدربار  یموس  دیدگاه  یات صخصو تریناز برجسته  یکیمتن  این

 بود.  خواهد –  یهوه ی برا یمعبد  –  خدا  ی کنعان محل حضور دائم  یروز

  یم معبد را در اورشل  یمان سل  ی وقت  ی بود. حت   ی از عدن اصل  اییه فقط سا   یکنعان در روزگار موس  ین زم  مطمئنا

  با نوشتن  یموس  حال،با این بود.  یده نرس ۀ خودیاولو به کمال  نشده  وعده کامال از گناه رها  ینساخت، هنوز سرزم

.  کشیدی م  یربه تصو  یل چشمان اسرائ  یشباشد، پ  توانستی م  ینآن سرزم  یاز آنچه روز  یاییرو  ،عدن   یتقدوس  ةدربار

دقیقا همانطور که    بود.   ین قدس خدا بر زمممحل حضور    یعنی عدن،    نقل مکان به  ۀوعده به منزل   ین به سرزم  یدن رس
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بود و وقتی آنها  به کنعان  یل اسرائ در حال انتقال اکنون انگیز باغ قرار داد،خدا در ابتدا آدم و حوا را در معبد شگفت

   کردند. شدند، برکات خاص زندگی در حضور خدا را تجربه می در آن سرزمین ساکن می 

را در   یلکه اسرائ  یضیف درآمد یش از برکات آدم و حوا در عدن به عنوان پ ی نگرش موس یاز بررس  پس

امتحان    یعنی   یم،بپرداز  3- 2  یدایشدر پ  یگریکه به مبحث د  یمقرار دار  یتی در موقع  کشید،ی م   انتظار  وعده  ینسرزم

 دارد.  ی موس هایدر نوشته  اساسی یموضوع نقش  ینآدم و حوا توسط خدا. ا  یوفادار

 

 وفاداری 

 
خدا بود،    یم عدن دارد. هرچند عدن محل برکت عظ  دربارة   یدر داستان موس   اساسی  ینقش   ی وفادار  موضوع 

  یلیان اسرائ  خواستی چون م   کرد  ید تاک  یت واقع  ینبر ا  ی هم در آنجا وجود داشت. موس  یاخالق   پذیری یتاما لزوم مسئول 

 خواهد بود.  یبه احکام خدا الزام آنها  ی دشان است هم وفادارکه مقص  ایوعده  ینبه خاطر بسپارند که در سرزم

در   ی : لزوم وفاداریم قرار ده یدو مسئله را تحت بررس  ید موضوع، با ین بر ا ی موس  ید تاک یل درک دل برای

که خدا از آدم و حوا در باغ عدن انتظار داشت،   یبه وفادار  ی اول نگاه یایید در کنعان. ب ی باغ عدن، و لزوم وفادار

 . یندازیمب

 

 در عدن 
  2های شود و بعد دوباره در تمام طول باب پیدایش ظاهر می  2موضوع وفاداری در باغ، خیلی زود در باب 

- 16:  2ها است. گوش کنید که خدا چطور در پیدایش  و از جوانب مختلفی، موضوع اصلی این باب   شود تکرار می   3و  

 وفاداری آدم را به چالش کشید:  17

 

  ی،که از آن خورد  ی روز  یرا ز  ی، و بد زنهار نخور یک ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نی از همۀ درختان باغ ب 

 (.  17- 16:  2)پیدایش  مرد یخواه  ینههرآ 

 

به طور کامل واضح نیست که چرا خدا والدین اولیۀ ما را از این درخت منع کرد. به هر روی، به آگاهی از خیر و شر  

علیرغم این عدم قطعیت، روشن است که خدا در حال  مقدس ارزش زیادی داده شده است.  های دیگر کتاب در بخش 

بودند، برکات بسیار بیشتری از خدا  گر آدم و حوا مطیع می امتحان آدم و حوا بود تا وفاداری آنها به خود را ببیند. ا 

گرفتند. عدن مکان  شد، تحت داوری خدا قرار می چشمی آنها ثابت می اما اگر جسارت و خیره  کردند. دریافت می 

 بودند. بایست مقدس می کردند نیز می مقدسی بود و افرادی که آنجا زندگی می 
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 کنعان در 
به   آنها را داشت که ید تاک یلیانی اسرائ یدر باغ عدن، بر لزوم وفادار  یوفادار یشبا تمرکز بر آزما  موسی

  که  داد به آنها هشدار   بارها وعده،  ین سرزم ی به سو  یل اسرائ ی رهبر ین کرد. او در حی م ی وعده رهبر ین سرزم یسو

  یهمورد را در باب هشتم تثن  ین در ا  یم خود تعالاز    یمختصر   ۀ خالص  یموس   خواهد تا به او وفادار بمانند. خدا از آنها می 

 :خوانیمی م  طورین ا 1:  8 یهارائه داد. در تثن

 

  ینی و به زم ید،شو یادتا زنده مانده، ز ید، جا آوره حفظ داشته، ب فرمایم،ی را که من امروز به شما امر م   یاوامر ی تمام

 (. 1: 8  یه)تثن یید پدران شما قسم خورده بود، داخل شده، در آن تصرف نما   یکه خداوند برا 

 

کنعان شوند و   یننسبت به او وفادار باشند تا بتوانند وارد زم  خواستی م یل متن روشن است که خدا از اسرائ ینا در

  کرد   یشسرگردان بودند، خدا آنها را آزما   یاباندر ب  یلیان ئکه اسرا  ی، در طول زمانحقیقتآن را به تصرف درآورند. در  

 :خوانیمی م طور ین ا  2:  8  یهمقدس باشند. در تثن یدچگونه با یاموزدتا به آنها ب

 

و   یازماید، ساخته، ب یل نمود تا تو را ذل ی رهبر  یابانچهل سال در ب  ینتو را ا یت، خدا  یهُوَه، راه را که  ی آور تمام یاد ه ب

 (. 2:  8 یه)تثن نه  یاداشت   یاوامر او را نگاه خواه  یاآنچه را که در دل تو است بداند، که آ 

 

نسبت به خدا وفادار بمانند    یدمقدس شوند، با  ینوارد سرزم  یلقوم اسرائ  وقتی  که روشن ساخت  ی گذشته، موس  ینا  از

 : یدگوش بده گوید ی م  20-10: 8  یهرا از دست خواهند داد. به آنچه او در تثن یاز امت ینوگرنه ا

 

خواند. پس   ی که به تو داده است، متبارک خواه یکون ینخود را به جهت زم یخدا یهوه شد و   یخواه  یر خورده، س و

  فرمایم،ی او را که من امروز به تو امر م یضو اوامر و احکام و فرا یخود را فراموش کن  یخدا یهوهباحذر باش مبادا 

امروز    یی،نموده، آنها را عبادت و سجده نما  یگرد  یانخدا  پیرویو    ی خود را فراموش کن  یخدا  یهوه ... اگر  ی نگاه ندار

شما   سازد،ی تو هالک م ی رو یش که خداوند پ  یی ها شد. مثل قوم ید که البته هالک خواه دهمی بر شما شهادت م

 (. 20-10: 8  یه)تثن اید هیدخود را نشن ی خدا یهوه جهت که قول   ینشد از ا یدهالک خواه ینهمچن

 

  ین خاطر اه خدا هستند. و ب ن یمااز فر ی درست مانند آدم و حوا، مستعد سرکش یلیان،که اسرائ دانستی م  موسی

است   ی کسان  ۀهم ی آدم و حوا در باغ متمرکز شد تا هشدار بدهد که خدا طالب وفادارا یش بود که بر آزما ات یشگرا

فقط با   ی ، و وفادارنداشت که بری از عیب باشد  ظارانت یلکه خواهان سکونت در کنعان هستند. البته خدا از اسرائ
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  یگردان و از او رو گذاشتی پا م یر را زخدا  ین مانند آدم و حوا در باغ، آشکارا قوان یلبود. اما اگر اسرائ میسر خدا  یضف

  ین سرزم  یدر حرکت به سو  یلاسرائ  یقهمزمان با تشو  یوعده بهره ببرد. موس  یناز برکات سرزم  توانستی نم   شد،یم

 را هم به خاطر بسپارند.   ین در آن زم ی مشخصه از زندگ  ین وعده، در نظر داشت که آنها ا

  ی تمرکز بر لزوم وفادار ی برا ی موس  ی اصل یل دل توانیمی ، م یهتثن 8باب  موجود در یم در نظر داشتن تعل با

الهام ببخشد تا برخالف آنچه آدم و حوا   یلیانتا به اسرائ کردی م یدموضوع تاک ین. او بر ایمآدم و حوا را مشاهده کن

رانده شدند    یرون قرار گرفتند و از آنجا ب  یشخدا وفادار بمانند. آدم و حوا در باغ تحت آزما   یهاکردند نسبت به فرمان 

  ة تا قوم را آماد آزمود خدا آنها را  ی از باغ عدن بود، ول یرون همچنان ب یلاسرائ ی،چون گناه کردند. در روزگار موس 

 در آنجا کند.  خود برکت  درورود دوباره به عدن و سکونت  

  یش ها پتکه مد   یعیفقط وقا  نوشت،ی در باغ عدن م  یوفادار  یشآزما   ةدربار  یموس  یکه وقت  یمبینی م   پس

  یان او آنچه در روزگار خودش در جر ؛ بلکهرا مد نظر نداشت آدم و حوا اتفاق افتاده بود یجهان برا یۀدر روزگار اول

. اما آنها هم درست  کردی عرضه م  یل در باغ عدن را به اسرائ  یزندگ   انگیز. خدا برکت شگفتکردی م   یحتشر هم    را  بود

  خواند ی م  را فرا   یلاسرائ  ی . موسشوند  مندبهره   برکات  ین نسبت به خدا از ا  یبدون وفادار  توانستندنمی   مثل آدم و حوا،

  توانستند ی صورت م  ین کنند. فقط در ا ی زندگ یمانخدا، با ا ی هامقدس و کامال متعهد به فرمان  ی تا به عنوان قوم

 . زندگی کنند در آنجا  ی وارد شوند و با صلح و آرام ینکه به آن زم باشند  یدوارام

  یر به تصو  ینکنعان را به عنوان محل برکت خدا بر زم  ین عدن و زم  ینزم  یکه چگونه موس  یدیم د   ینجا ا  تا

مستلزم خدمت   هاین آن زم یدو که هر داد ی تفکر را ارائه م ینکه او چگونه ا یممشاهده کرد ین و همچن ید،کش

  وفاییی عواقب ب   یعنی،  یل اسرائ  ی برا  3و    2  یدایش پ   ی اصل  یاز معنا   ی عد سومشان بودند. اکنون بر بُساکنان   ۀوفاداران

 . شویمی آدم و حوا متمرکز م

 

 عواقب 

 
  محرومیت : مرگ، درد و رنج، و  یعنیگناه آدم و حوا    یجۀ به سه نت  یدر باغ، نگاه   وفایی ی درک عواقب ب  برای

 انداخت.  یمخواه

 

 مرگ
  ین از عواقب گناه است. ا یکی که مرگ  تهدید کرد  را آدم و حوا که خدا توضیح داد  ی اول، موس ۀوهل در

 . خدا گفت: شودی م  یدهد  17:  2 یدایشموضوع ابتدا در هشدار خدا به آدم در پ
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 (. 17: 2 یدایش مُرد )پ ی خواه ینههرآ ی، که از آن خورد یروز  یراز  ی، و بد زنهار نخور یکاز درخت معرفت ن اما

 

به   یادیشباهت ز  یساختار دستور ین است. ا یبودن مرگ آت  یاست که نشانگر حتم  یمرد« عبارت  ی خواه  »هرآینه 

  به مجازات اعدام  ین را جرائم سنگ ینِمتخلف اییموس یعتشر یدارد. وقت  یموس یعتبه مجازات اعدام در شر یدتهد

متون    ین ا  یآنها خواهند مرد.« مضمون حقوق   ینها »هرآ یخواهد مُرد،«    یقینا: »او  کردی ماعالم    ی موس  کرد،ی م   یدتهد

  که  گفت می ن خدا . انداعالن حکم مرگ بوده  یبرا مندی مزبور روش قاعده  های جمله یان که ب دهند می  نشان  قویا 

 . مرد خواهند گناه، ارتکاب  از پس حتما  بلکه  مرد،  خواهند  فورا حوا  و  آدم

آدم   ی که برا یم بفهم ینطور را ا 17: 2 یدایش در پ خطاب به آدم  خدا  ید تهد توانیمی م یقت حق ین پرتو ا در 

تا شرح دهد   نوشتی عاقبت گناه آدم م  ینا ة دربار قطعا ی. موس شدی . او محکوم به مرگ مشدی حکم مرگ صادر م 

.  نوشتی م  شان یداشت که برا  یلیانی اسرائ  ربۀبا تج  تری یم مستق  ۀو رابطا  یگر چگونه مرگ وارد جهان شد، اما هدف د 

  یابان آمده از مصر در ب یرون نسل اول ب افراد شاهد مرگ اغلب ی با مرگ آشنا بودند. خوانندگان موس ی آنها به خوب

 نوشت:  65: 26در اعداد   یکرده بودند. همانطور که موس یخدا سرکش  یه عل چون آنها بودند، 

 

بن   یوشعو   یفُنّهبن  یبکال یمرد سوا یکخواهند مرد، پس از آنها   یابانگفته بود که البته در ب  یشانا ة دربار  خداوند

 (. 65:  26نماند )اعداد  ینون باق 

 

آدم و   یتروا ینو همچن ی، موس  یعتکه مربوط به شر بینیمی مرد« را م ید خواه ینه»هرآ یانهمان ب یگر، د  بار  یک

 . شودی حوا در باغ م 

را با   یابان خودشان از مرگ در ب ۀتجرب توانستندی داستان آدم و حوا م یدنجهت با شن ین از ا اسرائیلیان 

  یۀ اول ین به فرمان خدا در باغ، صدور حکم مرگ والد وفایی ی آدم و حوا از فرمان خدا ارتباط بدهند. عواقب ب ی تخط

های  ثابت کرده بودند شدیدا نسبت به فرمان   که  یموس   عصر هم   یلیان اسرائ  یبرا   حکم همچنان  ین نسل بشر بود. هم

 پابرجا مانده بود.  وفا هستند، خدا بی 

 

 رنج
آدم   ی . خدا ابتدا زندگ یامدکه مرگ فورا به سراغ آدم و حوا ن بینیمی م  یبه روشن یدایش،پ یتروا مطالعۀ  با

 :خوانیمی م 16:  3  یدایشسو، در پ یکو حوا را محدود به رنج کرد. از 

 

 (. 16: 3  یدایش)پ یید«زا  یافزون گردانم؛ با الم فرزندان خواه  یاربه زن گفت: »الم و حمل تو را بس 
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 او خطاب به آدم گفت:   17: 3 یدایش مبتال کرد. در پ ی پر از رنج  یبه زندگ  یز خدا آدم را ن یگر، د  ی سو از

 

 (. 17: 3 یدایش خورد )پ ی عمرت از آن با رنج خواه یام ملعون شد، و تمام ا ینتو زم سبب به

 

رنج دو جانبه متمرکز   ین بر ا یسد، عواقب گناه در باغ بنو  ةدربار توانستی که م یگرید  یزهای چ ۀ هم یاناز م موسی

را   یی هاکنعان، انواع رنج  یناز زم یرون ب آنها . رساندی م یل به اسرائ ت یروا این را از نوشتن او هدف  ی شد که به خوب

وعده را   یندر سرزم یچگونه زندگ  یکه موس  ید . اما گوش بدهبودندبه آن اشاره شده، تجربه کرده  ینجا که در ا 

 : خوانیمی م ینطور ا 12- 10: 11 یه. در تثن کرد یف توص

 

که در آن تخم خود را   یست،ن یآمد  یرونمصر که از آن ب ین مثل زم شوی،ی گرفتن آن داخل م  ی که تو برا زمینی

گرفتنش به آن عبور   یکه شما برا ینیزم یکن. لکردیی م یرابخود س یو آن را مثل باغ بقول به پا کاشتییم

بر آن التفات دارد   یتخدا یهوهاست که  زمینی نوشد،می  آب آسمان بارش از که هاستدره  و هاکوه  ینزم کنید،یم

 (. 12-10:  11 یهبر آن است )تثن یوستهاز اول سال تا آخر سال پ یت خدا یهوه و چشمان  

 

  ی خالص  تجربه کرده بودند خارج از کنعان یی کههارنج که از  بُردی م ی را به مکان یل اسرائ ی موس خالصه،به طور 

 ایوفایی ی تا از ب  خواند  خود را فرا   یلیخوانندگان اسرائ  نوشت، درد آدم و حوا    رنج و  ةدربار  یموس   یوقت  یجه . در نتیابندب

با   یزندگ  یتا بتوانند به کنعان برگردند و شاد داجتناب کنند، و نسبت به خداوند وفادار باشن شدکه منجر به رنج 

 برکات خدا را تجربه کنند. 

 

 محرومیت 
 : کنید گوش   22: 3 یدایش . به پ خورد ی به چشم م  22: 3آدم و حوا در   وفایی ی ب یر ثتا نیسوم

 

مبادا دست خود را   ینک. ایدهو بد گرد یکاز ما شده است، که عارف ن یکیخداوند خدا گفت: »همانا انسان مثل  و

 (. 22:  3 یدایشگرفته بخورد، و تا به ابد زنده ماند« )پ یز ن یاتدراز کند و از درخت ح
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  یی را »تا به ابد زنده« نگه دارد. آن درخت جواب نها  یت بشر  توانستی م  یات که درخت ح  گوید ی م  ی متن به روشن  این

که   یاتدر آن زمان آدم و حوا از آن بخورند. آنها از باغ، و درخت ح خواستی به مشکل رنج و مرگ بود. اما خدا نم

 محروم شدند.  درون آن بود 

سایر  نسل بشر ممنوع نشد.  یتا ابد برا  یات به درخت ح ی دسترس  کهمهم است به یاد داشته باشیم 

درخت خواهند بود. به آنچه    ین ا  ة یوقادر به خوردن از م  یتا که وفاداران به خدا نها  کندی کالم خدا روشن م   هایقسمت

 : یدگوش بده   گوید،ی م  یاتدرخت ح ة دربار  7: 2رسول در مکاشفه  یوحنای 

 

 (. 7:  2که در وسط فردوس خداست بخورد )مکاشفه    یاتی که از درخت ح  ید را خواهم بخش  ینبه او ا  ید،که غالب آ  هر

 

  های از هدف نوشته   ی او شرح  هایگفته   حالبا این   . اما کردصحبت    ین به زم  یحزمان آخر و بازگشت مس  ةدربار  یوحنا 

را مسدود    یات به درخت ح  ی هم هست. پس از گناه آدم و حوا، خدا راه دسترس  یلاسرائ  یدرخت برا  ینا  ةدربار  یموس

  ین را در هنگام بازگشت به زم  یاتبرکت ح  طعم  مکدست   یلرا باز کرد تا اسرائ  یخدا راه  ی، در روزگار موس  یکرد، ول 

 : کندبیان می  20- 19:  30 یهتثنبشنوید که موسی چطور این موضوع را در کنعان بچشد. 

 

  یات تو گذاشتم. پس ح  یرو  یشو موت و برکت و لعنت را پ  یاتکه ح  آورمی را بر شما شاهد م   ینآسمان و زم  امروز

  ی، و به او ملصق شو یو آواز او را بشنو  یخود را دوست بدار یخدا یهوه. و تا  یزنده بمان یتتتا تو با ذر ینرا برگز

قسم خورد    یعقوب،و اسحاق و    یمپدرانت، ابراه  یخداوند برا  هک  ینیعمر توست تا در زم  یتو و دراز  یاتکه او ح  یراز

 (. 20- 19: 30 یه )تثن یبدهد، ساکن شو یشانکه آن را به ا

 

کنعان    ینرا در زم  یو شاد   یطوالن  یکه زندگ  یافتند یفرصت را م   ینا  ماندند،ی نسبت به خدا وفادار م  یلیاناسرائ  اگر

 خود کنند.  یبنص

  ی محروم شدند، خدا در روزگار موس  یاتبه درخت ح  ی که آدم و حوا از دسترس یبیبه همان ترت ستدر

نبود که    ی جاودان  یاتح  ة به انداز  یات، ح  ۀ تجرب  ین کرد. امی   یشکشپ  یل را به اسرائ  یندر آن زم  یات از برکت ح  ینوبر

به   ی . موسیدبه ظهور خواهد رس یح مس در بود که  یاتی از نوع ح درآمدی یش . اما پخواهد بود یح هنگام بازگشت مس

 . شوند  مندوعده بهره  یندر سرزم  یفرصت را عرضه کرد تا از برکت عمر طوالن  ینا یلاسرائ

از سرمنشاء    ی عاد  یت روا  یک از    یشترب  یارآدم و حوا در باغ عدن بس   ی که داستان سرکش  یدیم د   ینجا تا ا  پس 

خودشان   ی زندگ ةخود دربار یلی عدن و کنعان، به خوانندگان اسرائ یان ط مرواب یمبا ترس ی گناه در جهان بود. موس 

 باشد.  انگیزان تا چه اندازه شگفت شی برا توانستی وعده م ین داد. آنها آموختند که سرزم  یمیهم تعال
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. چگونه عهد  را بپرسیم سوال سوم  تا  ایمه ، آماد3-2 یدایش پ یاصل  ی و معنا ی ساختار ادب ی از بررس  پس 

 یم؟متن را به کار ببر  ین تا امروز ا آموزد ی به ما م یدجد

 

 یامروز  کاربرد
به اجتناب از   یق خود را تشو یلیمتن را نوشت تا خوانندگان اسرائ ینا ی ما روشن است که موس  برای

وز چه  امر یل، دستورات خطاب به اسرائ ینبرگردند. اما ا بهشت با ورود به کنعان، به  و تا  اشتباهات آدم و حوا کند، 

را   یلیان از داستان گناه در باغ استفاده کرد تا اسرائ وسی درست همانطور که م ،به عبارت سادهبا ما دارد؟  ی ارتباط

  تا بتوانند نجاتِ زندگی در بهشت را یک بار دیگر بیابند، آدم را مرور کنند  ی هابه عقب برگشته، قدم  که کند  یق تشو

 به بهشت است.  ی بازگشت نیز  یحکه نجات در مس دادند ی م  یمتعل یدعهد جد یسندگاننو

مان در  بر اساس روش معمول را  یح در رابطه با مس یدایشپ 3-2های باب از  ید عهد جد  ةاستفاد موارد ما 

  ی پادشاه یس متن در تاس این کاربرد یکرد. ابتدا به چگونگ  یمخواه یبررس  یح،مس یپادشاه ۀ تمرکز بر سه مرحل

  ی چگونه در تداوم پادشاه  ر که متن مورد نظ یدد یمانداخت، و سپس خواه یمخواه ینگاه  ۀ اویاولدر آمدن  یحمس

  کمال  ةدربار یمتعل یمتن برا  یناز ا ید که عهد جد  یدد یمخواه و در نهایت، .گوید ی ما سخن م  ی خدا، امروز با زندگ

 . یندازیمب ینگاه  یحمس ی پادشاه یس ابتدا به تاس یایید . بکندمی  استفاده  ،ة اودوباردر زمان آمدن  یح مس یپادشاه 

 

 تاسیس 

 
است.    ی اوین زم  خدمت  در  آورد، ی نجات را به جهان م   یح که مس  یی هااز روش  یکی گوید  عهد جدید به ما می 

ن  یمافر ، ی خودینکرد. او در خدمت زم  و تصحیح  آدم و حوا در باغ را مرور  اعمال خود،  ی پادشاه یس در تاس یحمس

بر   یرا ابتدا با نگاه  ید عهد جد یم جنبه از تعل ین به انجام رساند. ا را  شکست خوردند  آنها انجام  درخدا که آدم و حوا 

  یمخواه ی بررس ی،مت  یل آشکار شدن آن در انج یپولس و سپس چگونگ  هایموضوع در نامه ظهور این ی چگونگ

 . یمابتدا با نگرش پولس شروع کن یاییدکرد. ب

 

 پولس
 : خالصه کرد. او نوشت  14:  5  یانخود را در روم دیدگاه  پولس

 

  ی کس  ۀآدم نبود. آدم، نمون  یچیسرپ  ۀشان به گونکه گناه  یبر کسان   یمرگ بر همگان حاکم بود، حت   ی، آدم تا موس   از

 ، هزاره(. 14:  5  یان)روم یایدب بایستی بود که م 
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  یکه »کس  کندی روشن م  یانروم  5ادامۀ باب  .  یایدب  بایستی بود که م  یکس  ۀآدم نمون  گویدی که پولس م  یدکن  توجه

گوش   کند،ی خالصه م 19-18: 5 یانموضوع را در روم ینکه پولس ا یبود. به روش یحمس یاید«ب بایستیکه م

 : ید بده

 

همه   یات باعث تبرئه و ح یز، ن یک کار کامال ن یک شد،  یانآدم ۀ هم یتگناه موجب محکوم یک  که  گونههمان  پس 

  یجۀ هم در نت یاری بس  یق، نفر، گناهکار گشتند، به همان طر  یک  اطاعتیی ب  یجۀدر نت یاری . و چنانکه بسباشدیم

 ، مژده(.  19-18: 5 یان محسوب خواهند شد )روم یک نفر، کامال ن یکاطاعت 

 

  یح مس  ۀعادالنعمل    یکشد، اما    یاندمآ  ۀ هم  یتآدم منجر به محکوم  یخطا  یک.  یدتوجه کن  ینجا پولس در ا  یانب  به

آدم، ما را گناهکار کرد. اما   یعنی مرد  یک ی شد؟ چون نااطاعت ینطور . چرا ایدمردم گرد ۀ هم ی شمردگ مبرا منجر به 

 . کرد تبرئهما را  یح،مس یعنیمرد   یکاطاعت 

انسان    یکداد، آدم فقط    یم تعل  3- 2  یدایش در پ   ی آشناست. همانطور که موس  یحیان اکثر مس  ی برا  یم تعل  این 

نسل بشر    ی تمام  یست. گناه آدم مرگ را برا ا  از او  شان یت داشت که اصل  یکسان  ۀهم  یبرا  یعواقب  او  اعمالبود، اما  

مبارک   بهشت از  یرونما ب ۀ گناه آدم، هم نتیجۀعهد ما با خدا بود. در  ا یاتحاد ما  ةندیاو نمابه همراه داشت چون 

  ا یاتحاد  ةندی نما حیکه مس  دهد ی م  یمتعل یدحال، عهد جد ین. اما در عیملعنت مرگ هست  یر و ز آییمی م  یاخدا، به دن

  ی را برا  یات آدم، عدالت و ح  ی از خدا بر خالف نااطاعت  یح مس  دارند. اما اطاعت   یماناست که به او ا   ی کسان   ۀ عهد هم

 . شود ی شمرده ممتحد که با او  آوردی به ارمغان م یکس  ره

. تنها راه  آموزیممی خودمان  یکاربرد داستان گناه آدم در زندگ  ةرا دربار یمهم  یارموضوع بس یمتعل ینا از

در برابر خدا،   مان یفرد  هاییستگی شخصا بر اساس شا  توانیمی است. ما نم  یح گمشده، اطاعت از مس  بهشتبازیابی 

  ینده آن نما   مسیح،  از ما وارد بهشت شود، و   یش تا پ  یمدار   یاج احت  عیبی کامال ب   یندة نما   یک. به  یمبه بهشت وارد شو 

پدر بود.    یخدا  یعکامال مط   یح که مس  یابیم،را در حضور خدا ب  یجاودان  یاتح  نجاتِ  توانیمی م  یل دل  یناست. فقط به ا

  توانند ی م آورند،یم یمانکه به او ا یو فقط کسان کرد فتیادرحق ورود به بهشت را  ،ی خود ینزم تخدمدر  یسیع

 همراه او وارد شوند. 

هم ارائه شده   یدعهد جد یسندگاننو  یرکه پولس به آن اشاره کرد، توسط سا یحآدم و مس  یانم بستگیمه

 د. وشمی آشکار   یمت  یلمبحث چگونه در انج ین ا  ینیمبب یاییداست. ب
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 متی
ی که مسیح به روشا توجه خواننده ر، 11-1:  4 یدر مت   یحمس ۀوسوس یت خود ازدر روابه طور خاص   متی

 (. یافت 13-1: 4در لوقا  توان ی)متن مشابه آن را م کندی ، جلب مگناه آدم را مرور و تصحیح کرد

در نوشتن    یداشت که موس   ی آدم و حوا در باغ، و چالش  ۀتجرب  هب  یادیز  یهاشباهت   یحمس  ۀوسوس  داستان

که به   یلیانی اسرائ آن را به مکان  ، یحمس ۀ وسوس مکاناول،  ۀ آورد. در وهل  به وجود یلیان اسرائ ی آدم و حوا برا ة دربار

القدس  روح   ،برده بود   یابانرا به ب  یلدرست همانطور که خدا اسرائ،  1:  4  ی. طبق متکردمربوط می بودند،    یدنبال موس 

 آزموده شد.  یابان در ب  هم  یحو مس ،را آزمود   یلاسرائ اطاعتِ بود که خدا  یابانان برد. در بیابرا به ب یسیع نیز

دارد. درست همانطور که   یلاسرائ ۀتجرببه  یادیگذراند شباهت ز یاباندر ب یسی که ع ی طول مدت دوم،

 ماند.  یابانهم چهل روز در ب یسی ، ع2:  4  یبود، بر اساس مت  یابان چهل سال در ب یلاسرائ

ها  را وسوسه کرد تا سنگ   یحمس  نیطاش  3:  4  یبود. در مت   یحمس  ۀدر وسوس  یمهم   ۀمشخص  یگرسنگ   سوم،

 است.  یابان در مورد آب و غذا در ب یلاسرائ یشآزما یه شب یحمس ۀبُعد از وسوس ین کند. ا  یلتبدبه نان را 

ط  ومرب  یاباندر ب  یلاسرائ  ایش آزم  هخود را ب  تجربۀ  از طریقی که کالم خدا را به کار برد،   یسی عخودِ    چهارم، 

به   10: 4 ی را به زبان آورد، و در مت 16: 6  یه، تثن7: 4 ی نقل قول کرد. در مت 3: 8 یهاز تثن یسیع 4:  4 ی کرد. در مت

  یل اسرائ  یش در آنها آزما  یهستند که موس   یه از تثن  اییهمربوط به قسمت   یقعهد عت  ن و مت  ین اشاره کرد. ا  13:  6  یهتثن

قوم   یش را با آزما  خود  ۀوسوس ۀتجرب یما تق مس عیسی ،ن ومت  ینکرده است. با نقل قول از ا یفرا توص یاباندر ب

 . کردمرتبط  یلاسرائ

  یل به اسرائ  3-2  یدایشپ  یقاز طر  یکه در اصل موس   یامیبا پ  یسیع  ۀاز وسوس  یمت  یتکه روا  بینیمی م   پس

.  شد مردود شده بودند، موفق  یلکه آدم و اسرائ جایی در اشاطاعت فعاالنه ۀبه واسط یسیداده بود، ارتباط دارد. ع

کرد. درست   یان ب 43: 23آن سخنان مشهور خود را در لوقا  یسیع یلدل ینخدا وفادار ماند. به همن یمافربه  یحمس

:  23لوقا  یابد، ب ی کنعان آمادگ ورود به بهشتِ  یشد تا برامواجه خود  های یش با آزما یابان در ب یل همانطور که اسرائ

 : است رسانده  ثبت  به گفت،  کارخطاب به دزد توبه یبصل  ی رو یسی را که ع ی سخنان 43

 

 (. 43: 23بود )لوقا   یامروز با من در فردوس خواه  گویم ی به تو م  هرآینه

 

 در فردوس بود.  یجاودان  یات عدالت آن مرد، ح یبرا یح مس پاداش 

  ی پادشاه  یستاس  هبرا    یابان در ب  یل اسرائ  یشآزما   ینطورآدم و حوا، و هم  ۀوسوس  یدکه عهد جد  بینیمی م   پس

کسب کرد که آدم اول مردود شده بود.    یتموفق  ییآدم آخر بود، و در جا   یح. مسدهدربط می   یحمس  زمینی  در خدمت
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  بهشتوارد  یل دل ینبه هم و کرد. نقض را  یلاسرائ دودیت و مر ،غالب شدبر وسوسه  یاباندر ب یح گذشته، مس ین از ا

 شد.  ی جاودان

  ،کندی م مربوط  یحآمدن اول مس ه از آدم و حوا در باغ را ب ی موس یتروا یدچگونه عهد جد  دیدیم حال که 

خدا در زمان   یاصول را با تداوم پادشاه ینا ید: چگونه عهد جدینکها یم،مان بپردازالزم است که به موضوع دوم

 گیرد؟ می  کارحاضر به 

 

 تداوم 

 
  مرکز تپرداخت: اول،  یم فقط به دو متن خواه ما یتند. ول هس یر مورد چشمگ ین در ا ید عهد جدچند متنِ 

 موضوع.  ین ا  ةدربار یعقوبنگارش  یوة و دوم، ش یدایش، کتاب پ یهاباب  ینپولس بر ا

 

 پولس
 : گوید ی چه م  3: 11 یانقرنت دومپولس در  ینیمبب ابتدا

 

است،   یح که در مس ایی خاطر شما هم از سادگ ینهمچن  یفت،که چنانکه مار به مکر خود حوا را فر ترسمی م لیکن 

 (. 3: 11 یانقرنت دومفاسد گردد ) 

 

 بینیمی م   ینجا. در ایاورند رو ب  یگرید  یلبه انج  یاننگران است که قرنت  یقا که عم  دهدی باب شرح م  ینا  ۀدر ادام  پولس

  –  یحمس یقیحق یلشدن از انج یگردانرو یعنی – وفاییی نوع ب ینبدتر یهحوا، عل ی منف ۀنمون ۀکه پولس به واسط

  ی به سو  یهشدار داد تا با وفادار  یل حوا به اسرائ سوسۀ با استفاده از و ی . درست همانطور که موسدهدی م  هشدار 

که    بنیادینی  یوفادار  ة د دربارزمان خو   یمانداران داستان به ا  ینوعده حرکت کند، پولس هم با استفاده از هم  ینسرزم

  ، مرئی لیسایاز افراد در ک یاری بس یح، مس ی تداوم پادشاه  یناست، هشدار داد. در ح  ی الزام یحمس یروان پ ۀ هم یبرا

  یرد از خدا موضع بگ ی نوع دور ین در مقابل ا ید با  یسا. کلشوندی روبرو م  یل انج یاساس یق از حقا  رویگردانی با خطر 

 است. بود، مهیب آدم و حوا، هولناک  اندازه که برای چون عواقب آن به همان

 

 یعقوب 
:  1 یعقوب کرد. در  گیری مانند پولس موضع  یحی، مس زندگی  در  ها و تجربه یش نقش آزما یح با تشر  یعقوب 

 : یمخوانی م ینطور ا  15- 12
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را   یاتی تاج ح ید، آ  یرون سربلند ب یشآزما ۀ چون از بوت یراز دهد، ی استقامت نشان م ها یش آن که در آزما حالخوشابه

نفس خود    یهوا  شود،ی وسوسه م  یکه کس  ی وعده فرموده است... هنگام  یشکه خدا به دوستداران خو  یافتخواهد  

چون به ثمر رسد،   یز و گناه ن زایدی شود، گناه م آبستننفس که  ی. هواافکندیو به دام م فریبدیاوست که او را م

 (.  15- 12:  1  یعقوب) آوردمی  بار به مرگ 

 

که در پشت   ینفس« به عنوان قدرت  ی او بر »هوا 14: 1. در اشاره کرد 3-2 یدایشبه پ یعقوب روشن است که 

و بد بود که باعث گناه   یک درخت معرفت ن  ی نفس حوا برا ی هوا  ینو ا شود، ی به گناه قرار دارد، متمرکز م گی یفتفر

 او شد. 

. در مقابل  یافت«را خواهند  یات »تاج ح یندآ یرون سربلند ب یش که از آزما ی داد کسان یح توض یعقوب  دوم،

و مرگ در داستان آدم و   یات و مرگ مشابه تضاد ح یاتح یان تقابل م ینجا آورد«. در ای گناه »مرگ به بار م یجۀنت

 حواست. 

وفاداری    مشوق  آدم و حوا،  ۀبا مثال آوردن از وسوس  یابان ب  هاییش طول آزما  در  ی همانطور که موس  درست

خدا   ی موجود در تداوم پادشاه های یش آزما ین در ح ی به وفادار یق هم ما را تشو یعقوب پولس و  ، بوددر اسرائیل 

 . به کنندمی  مانآماده  ی جاودان یات ح ی و برا ، ما را آشکار یقی حق یتشخص یحی، مس ی زندگ هاییش . آزماکنندیم

  یات ح ۀ یهد یافت تا مفتخر به در یم وفادار بمان یح تا نسبت به مس  انجام دهیم توانیمی هرچه م  ید خدا، با  یضف واسطۀ

 . یمدر بهشت بشو  ی جاودان

خدا استفاده   ی و تداوم پادشاه یس تاس یاز داستان آدم و حوا در باغ برا  چگونه ید عهد جدحال که دیدیم 

 . بپردازیم  ة اودوباردر هنگام آمدن  یحنجات در مس تکمیل یعنی  یی، نها  ۀ الزم است که به مرحل کند، یم

 

 تکمیل 

 
در   یکیما فقط به دو متن:  ی ول  خورد، ی به چشم م  ید از عهد جد یادی ز هایقسمت در  نیز موضوع  این 

 .کنیمی در کتاب مکاشفه اشاره م  یگری و د  یانروم

 

 رومیان 
  20: 16 یان. او در رومکنید گوش  دهد ی روم م  ایمانداران به اشنامه  یس در انتهاکه پول  یدیبه ام اول

 نوشت:  ینطورا
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با شما باد   یحمس ی ایس خداوند ما ع یض. فیید شما خواهد سا هایی پا  یر را ز یطانش یزوده ب یسالمت  یخدا و

 (. 20: 16  یان)روم

 

نجات در   ةکار را با اشاره به وعد ین . اما ا آوردیروم م یحیان مس یادرا به  یحمس ة کالم، آمدن دوبار ینبا ا پولس

 کرده است.  3  باب یدایشپ

  یعنی نسل حوا،    یخطاب به مار گفت که روز   15:  3  یدایشخدا در پ  یدیم، درس د   ینکه قبال در ا  همانطور 

  ی پا یر ز یطانش یح، که با بازگشت مس کرد یانمتن، پولس ب ین . در اید، سر نسل مار را خواهد کوبیبشر نژاد

  یح خواهد برد. سپس ما با مس ین ب از مرگ را  یعنی و دشمن قدرتمند ما  یطان ش ، یحمس  له خواهد شد. خودِ  یحیان مس

 کرد.  یمو جالل سلطنت خواه یروزیدر پ

 

 مکاشفه 
  شود، ی م  خدا مربوط ی پادشاه  کمالبا  یدایشپ 3- 2های باب  موضوعات که ید در عهد جد یگری د قسمت

  یوحنا  ۀاشاره کرده است. به نوشت یاتبه درخت ح خود در کتاب یمختلف  هاییتدر موقع یوحنا کتاب مکاشفه است. 

 : یدگوش بده 7: 2در مکاشفه 

 

که از درخت   ید را خواهم بخش ین به او ا ید، . هر که غالب آگویدی چه م  یساها گوش دارد بشنود که روح به کل آنکه

 (. 7:  2که در وسط فردوس خداست بخورد )مکاشفه   یاتی ح

 

  خوردن   از   از باغ عدن بیرون رانده شدند تا   یقا که آدم و حوا دق  دانیمی است. م  یهی بد  3  باب   یدایش اشاره به پ  ینجا ا  در 

را خواهد داد.   یاتحق خوردن از درخت ح  خود قومبرگردد، خدا به  یحمس ی. اما وقتدور بمانند یات، درخت ح میوة

که درخت »در فردوس خدا« قرار دارد. درست   گفتی به صراحت م یوحنا . یددرخت توجه کن ینبه محل ا  ینهمچن

هم   یحیانمس یدام یابند،ب یدر آنجا عمر طوالن  کهرا فراخواند تا به کنعان وارد شوند  یلاسرائ یهمانطور که موس 

 شده، است. مرمتو کامال  تریمعظ  یورود به بهشت 

  یوحنا که از آن درخت خواهند خورد.  بینیمی م  ی کسان هویت در  یدایش را با پ یگری د ۀ سوم، رابط ۀوهل در 

به منظور   یاتدرخت ح ةدربار ی . درست همانطور که کالم موسشود ی حق داده م ین ا ید« گفت به »هر که غالب آ 

بخورد    یات د توانست از درخت حخواه  ی کس  ط شرح داده است که فق   یوحنابه خدا بود،    ی وفادار  ی برا  یل اسرائ  یق تشو

 . کند بر گناه غلبه  ی،که با وفادار
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  نگریست،  روِ به جهان جدیدِ پیش  یوحنا وقتی . یندازیمب 2-1: 22به مکاشفه  ی الزم است نگاه  سرانجام،

 : این صحنه را دید 

 

. و در  شودی م  یبه من نشان داد که درخشنده بود، مانند بلور و از تخت خدا و بره جار یات از آب ح ی ]فرشته[ نهر و

.  دهد ی خود را م   یوةهر ماه م  یعنی   آورَد،ی م  یوه را که دوازده م  یات نهر، درخت ح  ةوسط شارع عامِ آن و بر هر دو کنار

 (. 2- 1: 22)مکاشفه  باشدمی  هاامت یشفا  ی آن درخت برا  یهاو برگ 

 

که به   یبرساند، کسان  کمال خود را به  یتا پادشاه  گردد ی مر ب یح مس یساده است. وقت ید عهد جد نگرش

خورد و تا   یمخواه یات ما لِه خواهد شد و از درخت ح ی پاها  یر ز  یطاناو توکل دارند وارد بهشت عدن خواهند شد. ش

 کرد.  یم خواه ی خدا زندگ  یدجد ینشابد در آفر

 

 گیرینتیجه
  ی شان به سودر حرکت  یلیان آدم و حوا در باغ عدن نوشت تا به اسرائ  ةدربار  یکه موس   یدیمدرس د   ینا   در

این   یادی، از جهات ز  . فراخواندبه مرور و تصحیح وقایع باغ عدن کرده باشد. او قوم خدا را  ی وعده، کمک ینسرزم

به پیشروی به سوی سرزمین وعده فرا   موسی که اسرائیل را یدن با شن متن امروز هم پیام مشابهی برای ما دارد. 

به   ی . با اعتماد و وفاداریمکن و تصحیح  آدم و حوا را مرور  ی هاقدم  ید که چطور ما هم با  ینیمبب توانیمی م  خواند، می

 . یافت یم خواه رفته و بازیافته را  از دست نجات موجود در بهشتِ  یح،مس

 
 


