
 

 خداوند مجازات ميكند و نجات ميدهد-پيامد گناه ُرخ داده

 

آنان خداوند براي مجازات آدم و حوا آنها را از خود راند و آنان بايد بهشت را ترك ميكردند و همچنين حيات ابدي از 
گرفته شد. آدم بايد سخت كار ميكرد و حوا متحمل درد سخت زايمان شد و اينگونه نسل آنان تا به امروز ادامه يافت. 

 (٣.موسوي١)

ولي به آدم و حوا اين وعده داده شد كه شيطان يك بار كشته خواهد شد و يكي از نسل هاي بعدي حوا مار را كه نماد 
  (.١٥؛٣.موسوي١شيطان است نابود خواهد كرد و انسانيت را نجات خواهد داد ولي ناجي خود كشته خواهد شد. )

عيسي مسيح بود و يك پيشگويي براي آن. او بر شيطان پيروز خواهد شد ولي خود  اين وعده خدا براي آمدن پسرش
  بروي صليب جان مي دهد.

بدي در همان ابتدا با فرزندان آدم و حوا رشد كرد و قابيل برادر خود هابيل را براي حسد كشت. با رشد انسانيت اين 
نوح و بدي نيز گسترده شد. بخاطر خشم خدا و فراگير شدن بدي در انسانها خداوند طوفان نوح را فرستاد. و به غير از 

خانواده او همه غرق شدند. آنها به وسيله كشتي كه ساخته بودند نجات يافته و حياتي جديد را شروع كردند. با اين كه 
خداوند مي دانست كه نسل جديد باز دچار فساد مي شود ولي اين قول را داد تا ديگر انسانيت را منقرض نكند. براي 

  (.٩؛٧.موسوي١ن فرود فرستاد. )نشان اين عهد او رنگين كماني را از اسما

نسل بعد از نوح خواستند دوباره خود را به مقام خدايي برسانند و شروع به ساختن برج بابل كردند تا به خدا برسند. 
خداوند براي اين موضوع زبانهاي متفاوت را ميان انسانها بوجود آورد تا انها از فهم هم عاجز شوند. براي همين انها 

برج عاجز ماندند. انسانها از هم جدا شده و در جاي جاي گيتي قوم هاي جديد را بوجود آوردند.  از ساخت اين
 (١١.موسوي١)

از داستانهاي انجيل اين را درميابيم كه مهاجرتي بين انسانها و خدا به اين روال به صورت مكرر اتفاق افتاده است: 
اي ميدهد. انسانها اما مرتكب گناه مي شوند و خداوند با انسانها از روي محبت كامل رفتار مي كند و آنها را در بهشت ج

از خدا فاصله مي گيرند. خداوند به عنوان مجازات گناه جان آنها را مي گيرد. و خدا در برابر كساني كه گناه خود را 
هد شناخته و در برابر خدا در كمال تواضع إقرار كنند رحمان و رحيم خواهد بود. خداوند آنان را مورد بخشش قرار مي د

و به آنان شروع مجددي را هديه مي دهد. ولي نسل بعدي انسانها نيز دچار خطا مي شوند. خداوند هشدار ميدهد و 
مجازات مي كند و امكان توبه و برگشت از گناه را ميدهد تا بتوانند شروع مجددي را داشته باشند. و اين داستان نسلها 

 و نسلها ادامه ميابد.

ولي خداوند مي خواهد كه انسانها را از مجازات مرگ نجات داده و به سوي بهشت در آسمان برگرداند. براي اين  
ت و سعادت نائل شوند. براي اين خداوند پسر خود منظور داستان او و انسانها بدين ترتيب ادامه ميابد تا آنان به نجا

عيسي مسيح را از آسمان بر روي زمين فرستاد. داستان نجات با ابراهيم آغاز شده و تا صدها و هزاران سال ادامه 
/  ١٦-١٨؛٣ميابد تا به عيسي مسيح ميرسد. او ناجي همه كساني ميباشد كه به او ايمان آوردن و تعميد شوند. )يوحنا

  (.٣٧؛ ٢٢/ متي ١٦و١٥؛ ١٦مرقس /١٨-٢٠؛ ٢٨متي

 


