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 نوادگان شیث

 یمعرف

، غرور سرسختانه اش از خدا دور شد بود که بخاطر ی. او مردمیبود لیشاهد رشد خانواده قاب 4در فصل 

 .متولد شدندکه از او  یهمانطور که کسان

"که خود  ایکنند"  یکه نام خداوند را صدا م یبه عنوان "کسانآنها . متفاوت بود لیبا خانواده قاب ثیش خانواده

 (.26:4شده است ) فیکنند" توص یرا با نام خداوند صدا م

خدا بود و از خدا  یب یکیکنند به ما داده شده است.  یاز دو خانواده مجزا که همزمان رشد و نمو م یریتصو

نداشت.  حیبه پرستش خدا به روش صح یعالقه ا لیخداپسندانه بود. قاب یزهایبه دنبال چ یگریدور شد و د

 و فرزندانش مهم بود. ثیش یاما نام خداوند و پرستش او برا

کرد و صاحب پسران و  یزندگ ثیپس از تولد ش گریسال د 800. آدم شده استبه ما گفته  نیاز ا شیب اما

چرا خداوند  نکهیخواهد به فرزندان خود در مورد خلقت و ا یکه او م مینیب ی(. م4: 5شد ) یشتریدختران ب

گناه چگونه شروع شده و مرگ  نکهی، اگفت یم. او به آنها درباره باغ بهشت دیاست بگو دهیمرد را آفرزن و 

بودند که "خود را به نام خداوند صدا  یخانواده متشکل از افراد نیکه چرا ا مینیب یم نیبه چه معناست. بنابرا
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دادند. در  یاو را داشتند و به آن پاسخ م میبودند که فرصت گوش دادن به آدم و تعال یآنها افراد -زدند"  یم

خدا برخوردار  یریادگی یاز همان فرصت برا یخانواده و نیشده بود و بنابرا وراز خدا د لی، قابمقابل

 شدند. لیبدون خدا تبد یخود به افراد ی، آنها در زندگنبودند

در صورت داشتن به  دیارد. او باد یتیدر خانواده اش مسئول یما وجود دارد. هر پدر یدرس برا کی نیا در

تا همه آنها فرصت نجات  اموزدیخدا در آن ب امیخود در مورد کتاب مقدس و پ یهمسر ، فرزندان و نوه ها

 .میده انجام مانیخانواده ها یبرا میتوان یاست که م یکار نیمهمتر نیداشته باشند. ا

 ثیخانواده ش

 :دینیب یم 5داده شده است و در فصل  ثیاز نام فرزندان ش یطوالن ستیل کیما  به

 (.افتیداشتند )اما طول عمر آنها پس از آن به سرعت کاهش  یطوالن اریعمر بس انیمردان قبل از طغ 

بر  یمبن 17:2 شیدایپ امی. خدا پ"و او درگذشت" دیگو یمردان م نیدر مورد ا 5هشت بار در فصل  

 .دهد یم مورد تاکید قراررا  است دستمزد گناه مرگ

 (24-21: 5خنوخ )

 .ندیگو یدرباره خنوخ به ما م اتیآ نیا
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یسال با خدا راه م صدیَخنوخ پس از آوردن َمتوشالَح، س .ج ساله بود که َمتوشالَح را آوردَخنوخ شصت و پن"

و شصت و پنج سال بود.  صدیس ،یَخنوخ به تمام یزندگ یآورد. پس روزها گریو پسران و دختران د رفت

 24-21: 5 شیدایخدا او را برگرفت. " پ راینشد؛ ز افتی گریو د رفت،یَخنوخ با خدا راه م

 یکه مردم هنگام مرگ به بهشت م دگاهید نیاز ا تیحما یاوقات برا یهستند و بعض یکلمات دشوار نهایا

را به  رای، خدا روح نامکه خنوخ درگذشت یهنگام، باورند که نیشود. از نظر آنها مردم بر ا یروند استفاده م

 برد. بهشت

 یاست که از خدا برا نیا میانجام ده دیکه با یکار نی، اول میخوان یرا در کتاب مقدس م یدشوار هیوقت آ هر

توانند به شما در  یقسمت ها م ریسا ایآ دینیتا بب دی. سپس از کتاب مقدس استفاده کنمیدرک آن کمک بخواه

 ها هستند:نیبرد ، ا ینام م خنوخ که ازوجود دارد  گریلب کمک کنند. دو قسمت ددرک مط

نشد، چون خدا او را  افتی گریجهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و د نیبود که َخنوخ از ا مانیبه ا"

عبرانیان " او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است. ۀاز برگرفته شدن، دربار شیپ رایبرگرفت. ز

(5:11) 

و  دهیبودند، بلکه فقط آنها را از دور د افتهیها را هنوز نکه وعده یدرگذشتند، در حال مانیهمه در ا نانیا"

 (13:11" عبرانیان ).بندیو غر گانهیب ن،یکردند که بر زم قیتصد شانیخوشامد گفته بودند. ا
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من وزنان و مردان م یکتاب از زندگ نیت. ااس مانیدر کتاب مقدس درباره ا یفصل بزرگ 11باب  انیعبران

 :دیگو یاست ، اما در مورد آنها )از جمله خنوخ( م قیدر سرتاسر عهد عت

وعده داده شده بود،  شانیآنچه را که بد کیچیحال، ه نیشدند. با ا ادی ییکویبه ن مانشانیهمه به سبب ا نانی"ا

 )انیبدون ما به کمال نرسند." عبران شانیما در نظر داشت تا ا یبهتر برا یزیچ شیخدا از پ رایز .افتندین

11 :39-40 ) 

کرد. او معتقد بود که خدا واقعاً  یم یخدا را راض شیبه خدا و وعده ها مانیبود که بخاطر ا یمرد خنوخ

 میدان یم یهودانامه از کتاب  نیخواهد داد. اما ما همچن یابد یبه او پاداش زندگ یا ندهیوجود داشته و در آ

 یکرد که بر سر همه انسانها یم بتصح یخدا بود و از روز قضاوت امبرانیاز پ یکی( او 15-14 اتیآ)

 قرار گرفت. یافراد نیخود مورد نفرت چن امیپ لیبه دل یخواهد آمد. و روو شر ریشر

مطمئن  میتوان یخدا برد. نم کند. او را دایتوانست او را پ یپنهان بود که به دنبال او بود و نم یاز کس خنوخ

ً یکه دق میباش خود را  یابد یاو افتاده است اما سرانجام او درگذشت و هنوز پاداش زندگ یبرا یچه اتفاق قا

که  میدیدرست باشد. ما د میکرده ا یبررس قبالً که  ییاز درسها دیبا نیکه ا میدان ینکرده است. ما م افتیدر

 گردند. یگناه است و در هنگام مرگ همه فرزندان آدم مانند او به گرد و غبار برم یبرا یمرگ مجازات

به  یسیجاودانه خود را همزمان با بازگشت ع یکرده اند پاداش زندگ یافراد مومن که تا به حال زندگ همه

 کنند. یم افتیدر نیزم
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 (27-25: 5) َمتوشالَح

 یبیاو مرد خواهد آمد" است. نام عج ی"وقت ی. نام او به معنادینام یم  داشت که او را َمتوشالَح یخنوخ پسر

 یخواهد افتاد و ما م یپسرش درگذشت ، اتفاق یپسر داده شود. خدا به خنوخ گفت که وقت کیاست که به 

که خداوند  ی، مرداست امبریپاز  یآمد. خنوخ نمونه ا نیدر زم لی، س که درست بعد از مرگ َمتوشالَح میدان

 نامه یهودا اتیشرور گفت )آ یایخدا در مورد دن یفرستاده شده است. او از قضاوت ها ندهیدرباره آبا اخطار 

 (.دیرا بخوان 14-16

ساله بود  969که  یاو هنگام -کند  یم یزندگ یگریاز هر مرد د شیب  که َمتوشالَح دیمتوجه شد ایآ اما

کتاب مقدس  رای، زر کردکه توانست صب یجهان را در طوفان نابود کند ، تا زمان نکهیدرگذشت. خدا قبل از ا

، (ردیبم شهیهم یبرود )برا نیاز ب یچکسکه ه ستین لی، ماشما صبور است برابرکه "خدا در  دیگو یبه ما م

  "به توبه برسند. دیاما همه با

 خالصه

 .میگرفت ادیرا  ریز یدیدرس نکات کل نیدر ا

 است. یجد اریبس یآورد از نظر خداوند امر یاز خدا که گناه به ارمغان م ییجدا 

 از  یشامل درک درست نیاو انجام شود. ا یکه طبق روشها می پذیردعبادت او را  یخدا فقط وقت

 کتاب مقدس است.  حیآموزش صح
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 خون قابل بخشش است. ختنیو ر یگناه تنها با فداکار 

 است. حیمس یسیع قیبه او و قول نجات او از طر مانیخواهد ا یم مهمتر از همه ، آنچه خدا از ما 

 خود  یو خدا را در زندگ میدر برابر آن مقاومت کن میاست که اگر تالش نکن یگناه مانند قدرت بزرگ

 کند. یم ریما را تسخ یزندگ و کند یم دی، تهد میمقدم بدان

  یو آنها را بزرگ کند تا آنها افراد اموزدیب خدا را یاست که به خانواده اش راهها یپدر تیمسئول نیا 

 کنند.  یشوند که نام خداوند را صدا م

 که  میدان ی، ما م رندیبم نییپا نیاگر آنها در سن ی، حت فتدیکه ب یهر اتفاق یمنان واقعمو یدر زندگ

 دهد. یم یبه آنها پاداش جاودانگ یسیخداوند کنترل او را در دست دارد و هنگام بازگشت ع

 َمتوشالَحخنوخ و  قیبرود ، اما همانطور که از طر نیاز ب یخواهد کس یاگرچه خدا صبور است و نم  

 ، جهان را قضاوت خواهد کرد و بدکاران را مجازات خواهد کرد.کرده بود ییشگویپ

 


