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  سقوط انسان

  گناه و عواقب آن

  

  

تاكنون در سلسله دروس تعاليم اساسي كتاب مقدس دربارة     

در .  ايم ي انجام دادهخدا، كتاب مقدس و آفرينش و عالم روح بررسيهاي

.  اين درس موضوع مورد بحث ما سقوط انسان و عواقب گناه اوست

بسياري از فالسفة دنيا به مشكالت بشر از قبيل جنگ، بيماري و فقر 

اي براي اين مشكالت   كه دالئل قانع كنندهاند نمودهو سعي  اند نظرافكنده

.   مشكالت بشر داريمما مسيحيان دليل معتبر و قاطعي براي.  عرضه كنند

دهد كه علت فساد و خرابي دنيا و دليل  كتاب مقدس به ما توضيح مي

دربارة خلقت آدم و حوا در كتاب مقدس .  مشكالت انسان چيست

   :خوانيم مي

خداوند خدا پس آدم را از خاك به زمين بسرشت و در بيني وي روح "

يش فصل دوم، كتاب پيدا (".حيات دميد و آدم يك موجود زنده گرديد

  )7آية 

و خداوند خدا خوابي گران بر آدم مستولي گردانيد تا بخفت و يكي از "

و خداوند خدا آن دنده .  هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد دنده

پيدايش  (".را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد

يم كه انسان بوسيلة خدا بين در اين آيات مي).  22-21فصل دوم، آيات 
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عالوه بر اين، بر .  آفريده شد و از بدن و زندگي مادي برخوردار گرديد

 از فصل اول كتاب پيدايش، خدا انسان را به صورت 27-26اساس آيات 

مقصود اين است كه خدا انسان را از لحاظ باطني يا معنوي .  خود آفريد

 بر جنبة مادي، از جنبة پس زندگي انسان عالوه.  به شباهت خود آفريد

معنوي برخوردار بود چون انسان از لحاظ روحاني به شباهت خدا آفريده 

  .شد

  

  وظيفة انسان، اطاعت از خدا

آدم بعد از آنكه آفريده شد، در باغ عدن گذاشته شد و     

 17-16در كتاب پيدايش فصل دوم، آيات .  فرماني دريافت كرد

امر فرموده گفت، از همة درختان باغ و خداوند خدا آدم را "خوانيم  مي

آزادانه بخور، اما از درخت شناسايي نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي 

  ".كه از آن خوردي يقيناً خواهي مرد

خدا از هر نظر كامل است و مخلوقات او بايستي بطور كامل از او اطاعت 

.  ان نمودتوان تا حد انسان پايين آورد و هم سطح انس خدا را نمي.  كنند

درست .  تواند تا حد خدا باال برود و هم سطح خدا بشود انسان هم نمي

است كه انسان به شباهت خدا آفريده شد اما بين انسان و خدا تفاوت 

توان گفت كه تفاوت ميان انسان و خدا، تفاوت ميان  مي.  زيادي هست

مل از انسان محدود است و هميشه بايد بطور كا.  محدود و نامحدود است

  .خداي نامحدود و بيكران اطاعت كند
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  سقوط انسان بر اثر عدم اطاعت از خدا

در فصل سوم كتاب پيدايش ماجراي سقوط انسان ثبت شده     

انسان موقعي سقوط كرد كه تصميم گرفت برخالف ميل و ارادة .  است

بعد از آفرينش آدم و حوا، شيطان به سراغ حوا آمد و او .  خدا عمل كند

شيطان در ابتدا به طور واضح چيزي برخالف امر خدا .   وسوسه كردرا

 سؤالنگفت، بلكه زيركانه سعي كرد نيكويي و انگيزة خوب خدا را مورد 

ي را مطرح كرد كه خدا را نامهربان و سؤالاو با ناراستي .  قرار بدهد

 از فصل سوم كتاب پيدايش 3-1در آيات .  انصاف نشان بدهد بي

آيا خدا حقيقتاً گفته است ..."  :ه شيطان به حوا اينطور گفتخوانيم ك مي

كه از همة درختان باغ نخوريد؟  زن به مار گفت از ميوة درختان باغ 

اما از ميوة درختي كه در وسط باغ است خدا گفت از آن .  خوريم مي

  ".مخوريد و آن را لمس مكنيد مبادا بميريد

يقتاً گفته است كه از همة درختان  كه آيا خدا حقسؤالشيطان با طرح اين 

خواست زن را نسبت به امر خدا مشكوك و  باغ نخوريد؟  در واقع مي

نخست اينكه .  حوا در پاسخ به شيطان مرتكب دو اشتباه شد.  بدبين كند

بلكه فرموده بود كه !  خدا نفرموده بود كه ميوة درخت ممنوعه لمس نشود

كه خدا نفرموده بود كه مبادا ميوة آن درخت خورده نشود و دوم اين

بلكه فرموده بود كه متخلف !  متخلف در اثر خوردن ميوة ممنوعه بميرد

پاسخ حوا شيطان را متوجه كرد .  ميرد حتماً در اثر خوردن ميوة ممنوعه مي

: آنگاه شيطان به زن گفت.  توجه بوده است كه او نسبت به امر خدا بي

  )4صل سوم، آية پيدايش ف ("يقيناً نخواهيد مرد"

بينيم كه شيطان دروغ گفت و انسان را تشويق كرد كه امر خدا را زير  مي  

بنيم كه چطور آدم و همسر او برخالف   مي7-6سپس در آيات .  پا بگذارد
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دستور خدا، از ميوة درخت ممنوعه خوردند و گرفتار عواقب شوم گناه 

ه آن درخت براي و چون زن ديد ك": فرمايد كالم خدا مي.  خود شدند

افزا پس از  نما و درختي دلپذير دانش خوراك نيكوست و به نظر خوش

آنگاه چشمان .  اش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و او خورد ميوه

هر دوي ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند پس برگهاي انجير به هم 

  )7-6آيات پيدايش فصل سوم،  (".دوخته پوششها براي خويشتن ساختند

  

  عواقب گناه انسان

  مرگ روحاني

آدم و حوا بخاطر اطاعت از خدا، بالفاصله مشاركتي را كه با     

 از فصل سوم كتاب 8آية بعد، يعني آية .  خالق خود داشتند از دست دادند

بر اساس .  دهد كه آنها بخاطر گناه از خدا هراسان شدند پيدايش نشان مي

خراميد شنيدند و آنها  دا را كه در باغ مياين آيه، آدم و حوا آواز خ

آدم و حوا .  خودشان را از حضور خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند

گناه آفريده شدند و با خدا دوستي و مشاركت داشتند اما گناه باعث  بي

ضمناً عدم اطاعت انسان از خدا، .  گرديد كه انسان از خدا جدا بشود

و به همين علت انسان با اين همه مشكالت باعث تباهي دنياي ما شد 

از درخت شناسايي نيك و بد زنهار ": خدا به آدم فرمود.  روبرو است

پيدايش فصل  (".نخور زيرا روزي كه از آن خوردي يقيناً خواهي مرد

شوند  دانند متوجه نمي كساني كه معني واقعي مرگ را نمي) 17دوم، آية 

  مرگ پايان فعاليت و هستي نيست، .كه منظور خدا در اين آيه چيست

وقتي آدم گناه كرد، از خدا كه سرچشمة حيات .  بلكه مرگ يعني جدايي
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البته بعداً آدم از لحاظ .  است جدا گرديد و دچار مرگ روحاني شد

  .مرگ جسماني جدايي روح و جان از بدن است.  جسماني نيز مرد

كه انسان بخاطر گناه در بينيم   مي1در رساله به افسسيان فصل دوم، آية 

به علت خطايا و ...  "فرمايد  كالم خدا مي.  برد مرگ روحاني بسر مي

و .   به همين دليل انسان به نجات احتياج دارد"گناهان خود مرده بوديد

شود و  يابد از لحاظ روحاني زنده مي وقتي از راه ايمان به مسيح نجات مي

  .يابد زندگي جاويد مي

  

   نژاد بشر و از دست دادن حاكميتسرايت گناه به

گناه آدم كه سركردة نژاد بشر بود نه فقط باعث شد كه     

.  انسان از خدا جدا بشود بلكه انسان حاكميتش را بر زمين از دست داد

وقتي آدم كه رياست تمام بشريت را داشت گناه كرد، گناه به نژاد بشر 

ا بر زمين به شيطان سرايت كرد و ضمناً انسان با دست خود حاكميتش ر

آدمي وجود دارد و مشكالت انسان  ميل به بدي كه در درون هر بني.  سپرد

پولس رسول با الهام از .  در اين جهان، جزو عواقب گناه آدم است

به جهان وارد شد ) يعني آدم(گناه بوسيلة يك انسان "القدس نوشت  روح

همه گناه كردند مرگ در نتيجه چون .  و اين گناه مرگ را به همراه آورد

اگر آدم گناه ) 12رساله به روميان فصل پنجم، آية  (".همه را برگرفت

بينيم كه مردم  اما مي.  مردند مرد و نه آدميان مي كرد نه خودش مي نمي

كند كه گناه آدم به نژاد بشر  ميرند و اين مطلب بخودي خود ثابت مي مي

دهد گناه آدم  رد نشان ميمي اين مطلب كه انسان مي.  سرايت كرده است

 از فصل پنجم در آيات پانزدهم و شانزدهم. دامنگير تمام آدميان شده است

بينيم كه چه فرقي است بين گناه و مرگ كه از آدم به  رساله به روميان مي
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.  رسد انسان رسيده است و فيض و حيات كه از عيسي مسيح به انسان مي

م نيستند، زيرا بخشش الهي با گناهي اما اين دو، مثل ه": فرمايد كالم مي

درست است كه .  كه بوسيلة آدم به جهان وارد شد قابل مقايسه نيست

بسياري بخاطر گناه يك نفر مردند اما چقدر بيشتر فيض خدا و بخششي 

كه از فيض آدم ثاني يعني عيسي مسيح ناشي شده است به فراواني در 

توان آن عطية خدا را با  ميهمچنين ن.  دسترس بسياري گذاشته شده است

نتايج گناه يك نفر يعني آدم مقايسه كرد، زيرا در نتيجة آن نافرماني، انسان 

محكوم شناخته شد، حال آنكه بخشش خدا پس از آن همه خطايا موجب 

  ".تبرئه انسان گرديد

بينيم كه پولس   از فصل پنجم رساله به روميان مي19-17سپس در آيات 

توانيم به   به ما ارائه داده است و از طريق اين آيات ميرسول ُلب كالم را

يعني (به سبب نافرماني آن يك نفر": فرمايد مي. نكتة اصلي بحث پي ببريم

و بخاطر او مرگ بر سرنوشت بشر حاكم شد، اما چقدر نتيجة آنچه ) آدم

همة كساني كه .  آن انسان ديگر يعني عيسي مسيح انجام داد بزرگتر است

اوان خدا و عطية رايگان نيكي مطلق او را دريافت دارند بوسيلة فيض  فر

پس، همانطور كه يك گناه .  مسيح در زندگاني حكومت خواهند نمود

يك عمل كامالً نيك نيز باعث تبرئه .  موجب محكوميت همة آدميان شد

و چنانكه بسياري در نتيجة سرپيچي يك نفر، .  باشد و حيات همه مي

ه همان طريق بسياري هم در نتيجة فرمانبري يك نفر، گناهكار گشتند ب

كامالً نيك محسوب خواهند شد، پس از آدم مرگ به انسان رسيد اما در 

  .مسيح حيات براي انسان وجود دارد

توانيم بگوييم، انسان بر اثر عدم اطاعت از خدا، دچار  بطور خالصه مي

رد كه بخاطر گناه ب گرديده است و در دنيايي بسر مي مي   شكست و ناكا

گناه انسان را از خدا كه سرچشمة .  خودش به تباهي كشيده شده است
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حيات است جدا كرده و گناه باعث سياه شدن روزگار انسان گرديده 

به عوض زندگي در صلح و آرامش، انسان با خدا و با همنوعانش !  است

  .اشته است براي انسان به همراه د مي  بلي گناه عواقب شو.  در جنگ است

اگر هنوز عيسي مسيح را در قلب و زندگيت دريافت : خوانندة حقجو

كنيم كه به گناه پشت كنيد و از راه ايمان  نكرده ايد، شما را تشويق مي

تنها در اين صورت است كه زندگي جاويد .  عيسي مسيح را دريافت كنيد

دهيم كه بعد از  يما قول نم.  توانيد ابديت را با خدا بگذرانيد يابيد و مي مي

در واقع !  ايمان آوردن به مسيح زندگي شما از هر نظر راحت خواهد بود

.  تر است بعضي وقتها زندگي پيروان مسيح از زندگي غيرمسيحيان سخت

شود كه جدا از  مند مي اما در اثر پيوستن به مسيح انسان از بركاتي بهره

شخصي كه به .   كندتواند به اين بركات دسترسي پيدا مسيح هرگز نمي

تواند با  شود و آنوقت مي مند مي آورد از صلح با خدا بهره مسيح ايمان مي

شخصي كه با خدا و با همنوعانش .  همنوعان خود نيز در صلح بسر ببرد

  .برد آرامش دروني دارد و اين بسيار باارزش است در صلح بسر مي

و وجود شما را پاك خواهد تمام گناهان شما را بيامرزد و قلب  مسيح مي

خواهد كوير خشك و بي آب و علف زندگي شما را به  مسيح مي.  كند

به گناه پشت كن و از راه ايمان با مسيح .  تبديل كند مي   دشت سبز و خر

  .آمين.  خداوند شما را بركت بدهد.  او تنها راه نجات است.  متحد بشو


