
 

 

 آفرینش انسان –درس دوم 

  ۲::۱ : پیدایش آیه حفظی

 خداست  محل سکونت –انسان 

                                          یک بدن دریک روح است است که روح دارد بلکه او  یک بدننه فقط  انسان

 

     و نه جسم انسان .  ارتباط  است  طریق روح است.  یعنی روح انسان با روح خدا در حقیقی تماما از رشتشپ

 ( ۲؟  ) پیدایش باب شود چه چیزی را درباره خدا نشان می در آیات زیر

  :  ۲-۱:۱ یدایشپ

   یعنی چه ؟  "و خدا .... "بار فرمود  ۹خدا  ) ترجمه قدیم (  ۱:۱-۱۱ پیدایشدر 

 

  "باشند.                                 اینکه انسان را بسازیم ایشان "   ۱::۲-۲۲ پیدایش 

 هایی حکومت کند؟  انسان بر چه چیز   ۱::۲پیدایش 

چه کسی گفت ؟ و  بهاین چه معنی دارد؟  "بسیار خشنود گشت"آن زمان که خدا گفت:  در  ۱۱:۱پیدایش 

  درباره چه کسی گفت ؟

داشته                          خواست با آنها ساختن آنها خشنود بود. او می یعنی خدا نزدیک با آنها بود و از

 داشت.                             باشد و  همچنین آنها را 

 ( ۲:۱-۸ پیدایش) ؟  دهداین آیات چه چیزی را درباره رابطه خدا با انسان نشان می

این جمله  درباره رابطه خدا با انسان چه  "رود.عصر آن روز شنیدند خداوند در باغ راه می"   ۱:: یدایشپ

    دهد؟      چیزی را نشان می



  خدا به انسان نیاز دارد؟   آیا

 

 ؟به شباهت خدا آفریده شدانسان آیا 

 توجه کنید :آیات  به این

 "پس خدا انسان را شبیه خود آفرید.":  ۲۲:۱ پیدایش

 را مطالعه کنید . ۲:۲پیدایش 

 " یعنی چه؟  "دمید حیاتروح   

 آیا حیوانات روح دارند ؟ت ؟ یسانسان با حیوانات در چ رقف   

.  ایشان را زن و ایشان را شبیه خود آفریدوقتی خدا، انسان را خلق کرد، ":   را مطالعه کنید.  ۲:۱-۱پیدایش 

  "آفرید. مرد

  ؟چه معنی داردشبیه خدا 

 چه کسی به شباهت خدا آفریده شده ؟    

 هم به شباهت خدا آفریده شده است ؟  نآیا ز   

  و هم انسان را که به صورت خدا آفریده شده است."  ۹:۱یعقوب رساله" 
 
        

  .استشده  خَلق در باطن انسان مطابق ذات خدا و شخصیتی است که حانیور هایشبیه خدا صفت

 

به خدا شباهت داشت و به این معنی هم  اندازه و شکلشبیه خدا آفریده شدن به معنی این نبود که از نظر "

از خدا باشد که از تمام کیفیتهای خدا در اندازه کوچک برخوددار باشد.  بلکه به این معنی  مینیاتورینبود که  

)سواالت نهایی، جان     " است که طبیعتی کامل دارد.ابدی و  اخالقی، عقالنی ، روحانیاست که او موجودی 

  (۲۱باالنشارد، 

  .بخشدرا به آدمیزاد میآن خصلت روحانی است که   خدااست. ندارد که خدا مثل آدم را هم آن معنا و همچنین 

 " اهمیّت و نزدیک با خدا هستند. دهد که انسانها برای خدا پرپس نشان می" 



 

 

 

  بودن خداشبیه معنی اساسی 

 رابطه روحانی انسان با خدا قطع شد .بعد از گناه،  . ولییمستهروحانی  هم خدا روح است و ما 

 توانیم بسازیمرا می ییچیزها نیز خدا خالق  است  و ما    . 

  ه استعقل داد هم انسان هو ب عاقل ترین استخدا. 

  ابدی است.  مهخدا ابدی است و روح  آدمیزاد     

 داردقل و اخالق ع، آزاد بوده  ارادهبا  و آزادهمانند خدا  انسان  .   

 

 " انساناعتقادنامه کلیسای مژده درباره    "

نا اطاعتی، یعنی خوردن  که آدم اولینو آدم پیش روی خداوند می خرامید. اما زمانیآفرید  خدا آدم را بصورت خود

را از دست داد و از آن پس همه  قابلیت حضور در قدوسیت خدا ،را مرتکب شد از میوه درخت معرفت نیک و بد

کالم خدا این دوری  . دنیا آمده اند، دور از خدا، عاری از قدوسیت و به شباهت آدم گناهکار به انسانها از نسل آدم

عادلی نیست یکی  .یا آمده ایمبه دن خدا از نافرمان و فاسد گناهکار،آلوده، ما همة. می نامد را مرگ روحانی یا گناه

 ( ۲۱:۱ ) رومیانهم نی. 

 
  

  آیا رابطه بین ما و خدا اجباریست یا یک رابطه محبت آمیز است ؟ 

 ت،اجباریاس آن رابطهو وجود ندارد نیز بین خدا و انسان ه نزدیکبطاوجود ندارد پس ر در انسان  خداشباهت به  اگر

    (۲۱:۲۱نا حیو )    غالم(ارباب و مثل )  .آمیز تبّحم هبطانه ر

 

   ودنسبت نقشه خ خداشباهت 

  (۱ )درساین است که رابطه با خدا ممکن است.   نقشه خدا 

  رسد(که در بین خدا و آدمیزاد می تواند عهد بسته شود.  این است نقشه خدا :) 

  (۹)درس  ( ۱::۲-:۲ اول قرنتیان )این است که  روح خدا در باطن آدمیزاد می تواند ساکن شود.  نقشه خدا 



  (۲۱)درس  (  ۲::۲یوحنا انجیل  ، ۱::-۸ فیلیپیان )  که خدا می تواند انسان بشود. این است نقشه خدا 

اکنون خانهَ خدا در میان آدمیان است و او در بین آنان ساکن خواهد " - ۳آیه      ۲:۱۲-۱ مکاشفه یوحنا

   "خواهد بود.شد و آنان قوم او، و او خدای آنان 

 

 

  تمرین

 این آیات را بررسی کنید و مفهوم هر یک را توضیح دهید  : 1تمرین  

 ".یدرا زن و مرد آفر یشان. ایدخود آفر یهپس خدا انسان را شب"  : ۲::۱ پیدایش

  

را به  . خداوند گناه مارفتیاز ما به راه خود م یکو هر یمهمة ما مثل گوسفندان گمشده بود " : ۱۱:: اشعیاء

 "ما متحمّل آن مجازات شد. یحساب او آورد، و او به جا

  

 ۲:۱۹-۱ اشعیاء

 ادیآن قدر کَر است که فر یاشما را نجات دهد  تواندیاست که نم یفقدر ضعکه خداوند آن یدفکر نکن   1 

 .شنودیکمک نم یشما را برا

 یحتّ-شما و خدا  ینگناهان شماست که ب ین. اشنودیخاطر گناهان شماست که او حرف شما را نمبه   2 

 کرده است. یجادا ییجدا -یداو را پرستش کن خواهیدیکه م یدروقت

     ۱::۲ انجیل یوحنا

 

   ۱۱:۱ رومیان

 در آیات زیر خدا در کجا ساکن شده است ؟ : 2تمرین 

    "آنها ساکن شوم. ینمقدّس برپا کنند تا در ب اییمهمن خ یبرا یدقوم با " -  ۸:۱۱ خروج

 قبل از میالد مسیح :::۲سال   - ۱:::۱-۱۸ خروج 



 را پُر کرد. یمهحضور خداوند را پوشاند و جالل خداوند خ یمةخ یآنگاه ابر   43

ابر بر آن قرار گرفته و جالل خداوند آن را  یراحضور خداوند داخل شود، ز یمةنتوانست به خ یو موس   43 

 پُر ساخته بود.

 یبو آن را تعق دادندیبه راه خود ادامه م اسرائیلیبن خاست،یبرم یمهخ یهرگاه که ابر از باال   43 

 .کردندیم

 .کردندیمردم هم حرکت نم کرد،یاگر ابر حرکت نم   43 

و در طول شب آن را به صورت  یمه،خ یقوم در طول روز ابر خداوند را باال ی،دوران آوارگ یدر تمام   43 

 .کردندیشعلة آتش مشاهده م

  

 قبل از میالد مسیح  ::۹سال   -  ::۲-۱ دوم تواریخ

د را سوزان هایو قربان یسوختن یایاز آسمان فرود آمد و هدا یتمام شد، آتش یمانسل یایشکه ن یهنگام   1

 و شکوه خداوند معبد بزرگ را دربرگرفت

 شکوه خداوند معبد بزرگ را دربر گرفته بود. یراکاهنان نتوانستند وارد معبد بزرگ شوند، ز   2 

 یرو یدند،که فرود آمد و شکوه خداوند را در معبد بزرگ د یآتش یلکه همة مردم اسرائ یهنگام   4 

او »گفتند:  کردند و یشو ستا یایشنهادند و خداوند را ن ینسنگفرش زانو زدند و صورت خود را بر زم

 «است.! یداراو تا ابد پا یدارمحبّت پا یکوست،ن

 

 در آیات زیر خدا در کجا ساکن شده است ؟

 ۱۲:۱-۱۱  افسسیان 

  :  از این درس من یاد گرفتم که    
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