دوره آموزشی کتاب مقدس کرستادلفین
قوانین کتاب مقدس از کتاب پیدایش
باب 5

درس :5
نوادگان شیث
معرفی
در فصل  4شاهد رشد خانواده قابیل بودیم .او مردی بود که بخاطر غرور سرسختانه اش از خدا دور شد،
همانطور که کسانی که از او متولد شدند.
خانواده شیث با خانواده قابیل متفاوت بود .آنها به عنوان "کسانی که نام خداوند را صدا می کنند" یا "که خود
را با نام خداوند صدا می کنند" توصیف شده است (.)26:4
تصویری از دو خانواده مجزا که همزمان رشد و نمو می کنند به ما داده شده است .یکی بی خدا بود و از خدا
دور شد و دیگری به دنبال چیزهای خداپسندانه بود .قابیل عالقه ای به پرستش خدا به روش صحیح نداشت.
اما نام خداوند و پرستش او برای شیث و فرزندانش مهم بود.
اما بیش از این به ما گفته شده است .آدم  800سال دیگر پس از تولد شیث زندگی کرد و صاحب پسران و
دختران بیشتری شد ( .)4 :5می بینیم که او می خواهد به فرزندان خود در مورد خلقت و اینکه چرا خداوند
زن و مرد را آفریده است بگوید .او به آنها درباره باغ بهشت می گفت ،اینکه گناه چگونه شروع شده و مرگ
به چه معناست .بنابراین می بینیم که چرا این خانواده متشکل از افرادی بودند که "خود را به نام خداوند صدا
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می زدند"  -آنها افرادی بودند که فرصت گوش دادن به آدم و تعالیم او را داشتند و به آن پاسخ می دادند .در
مقابل ،قابیل از خدا دور شده بود و بنابراین خانواده وی از همان فرصت برای یادگیری خدا برخوردار
نبودند ،آنها در زندگی خود به افرادی بدون خدا تبدیل شدند.
در این یک درس برای ما وجود دارد .هر پدری در خانواده اش مسئولیتی دارد .او باید در صورت داشتن به
همسر  ،فرزندان و نوه های خود در مورد کتاب مقدس و پیام خدا در آن بیاموزد تا همه آنها فرصت نجات
داشته باشند .این مهمترین کاری است که می توانیم برای خانواده هایمان انجام دهیم.
خانواده شیث
به ما یک لیست طوالنی از نام فرزندان شیث داده شده است و در فصل  5می بینید:
مردان قبل از طغیان عمر بسیار طوالنی داشتند (اما طول عمر آنها پس از آن به سرعت کاهش یافت).
هشت بار در فصل  5در مورد این مردان می گوید "و او درگذشت" .خدا پیام پیدایش  17:2مبنی بر
دستمزد گناه مرگ است را مورد تاکید قرار می دهد.
خنوخ ()24-21 :5
این آیات درباره خنوخ به ما می گویند.

دوره آموزشی کتاب مقدس کرستادلفین
قوانین کتاب مقدس از کتاب پیدایش
باب 5

"خَنوخ شصت و پنج ساله بود که َمتوشالَح را آورد .خَنوخ پس از آوردن َمتوشالَح ،سیصد سال با خدا راه می
رفت و پسران و دختران دیگر آورد .پس روزهای زندگی خَنوخ به تمامی ،سیصد و شصت و پنج سال بود.
خَنوخ با خدا راه میرفت ،و دیگر یافت نشد؛ زیرا خدا او را برگرفت " .پیدایش 24-21 :5
اینها کلمات دشواری هستند و بعضی اوقات برای حمایت از این دیدگاه که مردم هنگام مرگ به بهشت می
روند استفاده می شود .از نظر آنها مردم بر این باورند که ،هنگامی که خنوخ درگذشت ،خدا روح نامیرا را به
بهشت برد.
هر وقت آیه دشواری را در کتاب مقدس می خوانیم  ،اولین کاری که باید انجام دهیم این است که از خدا برای
درک آن کمک بخواهیم .سپس از کتاب مقدس استفاده کنید تا ببینید آیا سایر قسمت ها می توانند به شما در
درک مطلب کمک کنند .دو قسمت دیگر وجود دارد که از خنوخ نام می برد  ،اینها هستند:
"به ایمان بود که خَنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد ،چون خدا او را
برگرفت .زیرا پیش از برگرفته شدن ،دربارۀ او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته است ".عبرانیان
()5:11
"اینان همه در ایمان درگذشتند ،در حالی که وعدهها را هنوز نیافته بودند ،بلکه فقط آنها را از دور دیده و
خوشامد گفته بودند .ایشان تصدیق کردند که بر زمین ،بیگانه و غریبند ".عبرانیان ()13:11
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عبرانیان باب  11فصل بزرگی در کتاب مقدس درباره ایمان است .این کتاب از زندگی زنان و مردان مومن
در سرتاسر عهد عتیق است  ،اما در مورد آنها (از جمله خنوخ) می گوید:
"اینان همه به سبب ایمانشان به نیکویی یاد شدند .با این حال ،هیچیک آنچه را که بدیشان وعده داده شده بود،
نیافتند .زیرا خدا از پیش چیزی بهتر برای ما در نظر داشت تا ایشان بدون ما به کمال نرسند ".عبرانیان(
)40-39 :11
خنوخ مردی بود که بخاطر ایمان به خدا و وعده هایش خدا را راضی می کرد .او معتقد بود که خدا واقعا ً
وجود داشته و در آینده ای به او پاداش زندگی ابدی خواهد داد .اما ما همچنین از کتاب نامه یهودا می دانیم
(آیات  )15-14او یکی از پیامبران خدا بود و از روز قضاوتی صحبت می کرد که بر سر همه انسانهای
شریر و شرور خواهد آمد .وی به دلیل پیام خود مورد نفرت چنین افرادی قرار گرفت.
خنوخ از کسی پنهان بود که به دنبال او بود و نمی توانست او را پیدا کند .او را خدا برد .نمی توانیم مطمئن
باشیم که دقیقا ً چه اتفاقی برای او افتاده است اما سرانجام او درگذشت و هنوز پاداش زندگی ابدی خود را
دریافت نکرده است .ما می دانیم که این باید از درسهایی که قبالً بررسی کرده ایم درست باشد .ما دیدیم که
مرگ مجازاتی برای گناه است و در هنگام مرگ همه فرزندان آدم مانند او به گرد و غبار برمی گردند.
همه افراد مومن که تا به حال زندگی کرده اند پاداش زندگی جاودانه خود را همزمان با بازگشت عیسی به
زمین دریافت می کنند.
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َمتوشالَح ()27-25 :5
خنوخ پسری داشت که او را َمتوشالَح می نامید .نام او به معنای "وقتی او مرد خواهد آمد" است .نام عجیبی
است که به یک پسر داده شود .خدا به خنوخ گفت که وقتی پسرش درگذشت  ،اتفاقی خواهد افتاد و ما می
دانیم که درست بعد از مرگ َمتوشالَح  ،سیل در زمین آمد .خنوخ نمونه ای از پیامبر است ،مردی که خداوند
با اخطار درباره آینده فرستاده شده است .او از قضاوت های خدا در مورد دنیای شرور گفت (آیات نامه یهودا
 16-14را بخوانید).
اما آیا متوجه شدید که َمتوشا َلح بیش از هر مرد دیگری زندگی می کند  -او هنگامی که  969ساله بود
درگذشت .خدا قبل از اینکه جهان را در طوفان نابود کند  ،تا زمانی که توانست صبر کرد ،زیرا کتاب مقدس
به ما می گوید که "خدا در برابر شما صبور است ،مایل نیست که هیچکس از بین برود (برای همیشه بمیرد)،
اما همه باید به توبه برسند".
خالصه
در این درس نکات کلیدی زیر را یاد گرفتیم.



جدایی از خدا که گناه به ارمغان می آورد از نظر خداوند امری بسیار جدی است.
خدا فقط وقتی عبادت او را می پذیرد که طبق روشهای او انجام شود .این شامل درک درستی از
آموزش صحیح کتاب مقدس است.
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گناه تنها با فداکاری و ریختن خون قابل بخشش است.
مهمتر از همه  ،آنچه خدا از ما می خواهد ایمان به او و قول نجات او از طریق عیسی مسیح است.
گناه مانند قدرت بزرگی است که اگر تالش نکنیم در برابر آن مقاومت کنیم و خدا را در زندگی خود
مقدم بدانیم  ،تهدید می کند و زندگی ما را تسخیر می کند.
این مسئولیت پدری است که به خانواده اش راههای خدا را بیاموزد و آنها را بزرگ کند تا آنها افرادی
شوند که نام خداوند را صدا می کنند.
در زندگی مومنان واقعی هر اتفاقی که بیفتد  ،حتی اگر آنها در سنین پایین بمیرند  ،ما می دانیم که
خداوند کنترل او را در دست دارد و هنگام بازگشت عیسی به آنها پاداش جاودانگی می دهد.
اگرچه خدا صبور است و نمی خواهد کسی از بین برود  ،اما همانطور که از طریق خنوخ و َمتوشالَح
پیشگویی کرده بود ،جهان را قضاوت خواهد کرد و بدکاران را مجازات خواهد کرد.

