
 کتاب مقدس کرستادلفین دوره آموزشی
 پیدایش  کتابقوانین کتاب مقدس از 

 6باب  
 

 :6درس 

 ینوح و کشت

 یمعرف

 یاست که از طرف خدا فرستاده شده تا مردم را درباره قضاوت ها یامبریکه خنوخ پ میدیدرس ما د نیآخر در

بود ، " که او مرده باشد ، خواهد آمد یهنگام" ی، که نام او به معنا لحاسپسرش، متو. هشدار دهد ۀ خداوندندیآ

آن زمان  نید یمردم ب یهشدار بزرگ برا کی وانبه عن دیاو با مرگو درگذشت  و سیالب انیدر سال طغ

 .كرد ی، او آنها را نابود نمآوردند یم یدادند و به خدا رو یاگر آنها گوش م. باشد

 (2-1: 6)نوح  یروزها

 :میخوان یم 6باب  شیدایپ در

که  دندیپسران خدا د2زاده شدند،  شانیا یگرفت و دختران برا یفزون نیبر زم انیو اما چون شمار آدم"

 (2-1: 6 )شیدایپ" .گرفتندیم یبه زن دندیگزیرا که برم کیو هر  ند،یبارویز انیدختران آدم

توانند  ینم هیآ نیفرزندان خدا در ا نیکنند ، بنابرا یکه فرشتگان ازدواج نم میدان یم 30:22 یمتانجیل از  ما

" زدند ینام خداوند را صدا م"بودند که  یافراد ثیکه فرزندان ش میدیقبالً دما . باشند انسان دیفرشته باشند و با

هستند که اکنون فرزندان خدا خوانده  یافراد نهما نهایا. کردند یم یرویخدا پ یخود از راه ها یو در زندگ
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شاگردان  فیتوص یبار برا نیچند" فرزندان خدا" ای" خدا پسران" عبارت، از  دیشوند درست مانند عهد جد یم

 (.15:2 انیپیلیبه عنوان مثال ف دیبخوان)استفاده شده است  حیمس یسیخداوند ع یواقع

 یاحتمال وجود دارد که برخ نی، اما اهستند یچه کسان انسانبه ما گفته نشده است که دختران  میطور مستق به

 .اوردندین مانیکه به خدا ا یزنان. باشند لیاز آنها از فرزندان قاب

 .دینگاه کن 2و  1 اتیبه آ دوباره

آنها . آنها آنها را انتخاب کردند و سپس آنها را بردند. که زنان جذاب هستند دندیکه مردان د ندیگو یبه ما م آنها

ً یدق ، مشاهده کردکه او  دیگو یبه ما م 3فصل . نشان دادند راممنوعه  وهیهمانند واکنش حوا هنگام گرفتن م قا

 .را برداشت وهیم ومیل آن را داشت 

که کافر بودند  یآنها با زنان. آنها فاجعه بار بود یبرا جهیخوردند و نت بیمردان مانند حوا فر نیا نیبنابرا

گردان  یگمراه شدند و از خدا رو آنانبلکه آنها توسط . نکردند لیتبد یواقع مانیازدواج کردند اما آنها را به ا

آنها :  گفت یسیشدند همانطور که ع ریدرگ زین ان، بلکه مرد ستیزنان آن زمان ن تیفقط محکوم نیا. شدند

 ".زن می گرفتند و شوهر می کردند"

 :اخطار دادن بود نیخدا به ا پاسخ
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او  یروزها: است یفان یکه او موجود رایدر انسان نخواهد ماند، ز شهیروح من هم" سپس خداوند فرمود ،

 .6:3 شیدایپ ."سال خواهد بود ستیصد و ب

 گریسال د 120گفت که  یشرور م یخدا به جهان. بخشد یم اتیح یروح خداست که به هر موجود زنده ا نیا

 .شوند یو همه مردم نابود م دیروح خود را کنار خواهد کش

 ( 7-3: 6)جهانی بد 

 .دهد یارائه م است را چگونه که جهان نیقابل توجه از ا یریتصو 6باب  شیدایپ

آنها در (. است یمعن نینامند که به هم یم" مینفل"از نسخه ها آنها را  یبرخ)وجود داشتند  نیدر زم ییها غول

خود آنها را از  یجسم یی، اما اعتماد آنها به قدرت و تواناتوانمند مشهور بودند یبه عنوان مردان نیسراسر زم

به  یازیخودشان انجام دهند و ن یبخواهند برا کهرا  یتوانند هر کار یکردند م یآنها فکر م. ه بودخدا دور کرد

 .توکل به خدا ندارند

 یپرستش واقع یبرا ییآنها جا یدر زندگ. کردند شرورانه بود یآنچه که مردان هر روز درباره آن فکر م هر

 .خدا نبود

 .آنها از نظر خدا فاسد بودند. خداپسند بلکه با افراد خشن پر شد ینه با انسانها نیزم
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است که  یافراد فیعبارت توص نیو ا" آنها در برابر خدا فاسد بودند"که شود ترجمه  است اینگونه تربه نیا

من هستند ، آنها مو افراد وانمود کردند که نیا نیبنابرا. بودند" در مقابل او"پرستش خدا آمده بودند ، آنها  یبرا

خود  یانجام خواسته ها یآنها برا. نداشت نهاآ یدر زندگ یریکردند اما عبادت آنها تأث یخدا عبادت م شیپ

 .کردند و نه دستورات خدا یم یزندگ

 ینسخه مدرن م کی)آن نابود کرده است  ی، نژاد بشر راه او را بر رورا ساخته است نیشد که زم مانیپش خدا

 "(.قلب او را شکست نیا"که  دیگو

کتاب مقدس  یکه آنها به خدا ندیگو یاز مردم م یاریبس. است نگونهیا میکن یم یکه امروز در آن زندگ ییایدن

دهد و  ینم رییآنها را تغ یزندگ نیا. ستیواقعاً در قلب آنها ن نیدارند اما ا مانیا حیمس یسیع سرورو پسر او ، 

کنند تا  یم یدر عوض آنها زندگ. شوند یا داپسندانهخ یانسانها یسیع سرورکند تا مانند  یمنبه آنها کمک 

 نیخدا در کلمه خود به ما گفته است که به هم. کند انجام دهند یآنها را خشنود م یآنها و خواسته ها آنچه را که

 .را نابود خواهد کرد ، درست مانند آنچه در زمان نوح انجام داد ایدن نیا لیدل

 (10-8: 6)خانواده خداپسند  کی

 .مینیب یم یچه تضادمی خوانیم درباره نوح و خانواده اش  یوقت
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. برمیداشتنوح با خدا قدم . بود بیع یصالح و ب ینوح در نسل خود انسان...  افتینوح در نظر خداوند لطف "

 9-8: 6 شیدایپ" 

 .مشخص در مورد او به ما گفته شده است زیکه چهار چ دیداشته باش توجه

 .یافت( مرحمتیا )او در نزد خدا لطف . 1

است که مستحق آن  یلطف" یاز کتاب مقدس است که به معنا یدوست داشتن یکلمه ا" مرحمت" ای" لطف" کلمه

گناه کرده  گرانیمانند د حنو. اما خدا آن را به او عطا کردبود که نوح سزاوار آن نبود  یزیچ ضیف". ستین

و به بود که ا یزیچ نیا. کرد دایلطف را پاین او . خدا ، او سزاوار مرگ بود نی، طبق قوان نیبود ، بنابرا

در آن . مینیب یبه خدا م باایمانزنان و مردان  یطوالن ستیدر ل 11 انیما نام نوح را در عبران. دنبالش بود

 :فصل به ما گفته شده است

باور کند که او وجود  دیشود با کیکه به خدا نزد یهر کس رایاست ، ز رممکنیاو غ تی، رضا مانیبدون ا"

 6: 11 انیعبران." دهد یکه به دنبال او هستند پاداش م یدارد و به کسان

معتقد  نیاما او همچن. گناهکار است زیرا به خاطر شرارتش مجازات خواهد کرد و او ن ایکه خدا دن دیفهم نوح

 .کند یآمرزش گناهانش فراهم م یبرا یبود که اگر صادقانه از قلب او خدا را بخواهد ، خدا راه

 .دبو یاو مرد صالح. 2
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بود که به خدا  لیدل نیکه کرده بود بلکه به ا ینه به خاطر کار( صالح است یکه معنا)بود " با خدا درست" او

 و نوح را صالح اعالم کرد رفتیرا پذ مانشیآورد و به او اعتماد کرد که ا مانیا

 .بود بیع یاو ب. 3

 بیع یاو ب نی، و بنابراشد دهیبود ، گناهان او بخش رفتهیاو خدا او را به عنوان صالح پذ مانیا قیطر از

 .شد فیتوص

 .با خدا قدم برداشت. 4

است که آنها از  یهیبد. برداشتبا خدا قدم  زیخنوخ ن. کار را انجام داده است نیاست که ا یمرد نیدوم نوح

خنوخ  اینوح  نیف باست که وحدت هد یعبارت نیممکن است ا ریغ نیا. زدند یدر کنار خدا قدم نم ینظر جسم

با هم توافق  نکهیتوانند با هم راه بروند مگر ا یکه دو نفر نم دیگو یآموس م ینب. کند یم فیو خدا را توص

 .داشته باشند

 (22-13: 6) یکشت ساخت

خود  یخداوند برنامه ها. بوده است کیکه نوح چقدر به خدا نزد مینیب یآمده است م 6 شیدایکه در پ یاتیآ در

به نوح گفته . از آن فرار کند تواند یگذاشت و به او گفت که چگونه نوح م انیبا او در م نیزم ینابود یرا برا

به او گفته شد که آن را . داشت متر عرض 22و  طولمتر  133بزرگ بود ،  یکشت نیا. دبساز یکشت کی شد
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چه ! دیایب ایکشد تا پسر اولش به دن یمطول  گریسال د 20خودش ، همسر و پسرانش بسازد اما هنوز  یبرا

 !داشت یمانیا

بود و تحقق  میکار عظ کی نیا. ساخته شده است زیآنها ن ی، پرندگان و غذا برا واناتیح ینگهدار یبرا یکشت

 :میخوان یحال ما از او م نیداشت ، با ا ازیآن سالها به نوح ن

 22:6 شیدایپ. " او تمام آنچه خدا به او امر کرده عمل کرد. کار را کرد نینوح ا"

او را در انجام  مانشیآورد و ا مانیبود که به خدا ا ی، او مردمیخوان ینوح را م نیا 7و  6بار در فصل  چهار

او انتخاب . که او هر آنچه خدا از او خواسته انجام داده است دیتوجه کن. کرد تیخدا تقو یبزرگ برا یکارها

 .ردیبگ دهیناد دیرس یرا که آسان به نظر نم یآسان را انجام دهد و دستورات ینکرد که قسمتها

 .آماده شد خدا با او صحبت کرد زیهمه چ یوقت

 شیدایپ." دینسل در برابر من صالح هست نیکه در ا دمیمن د رای، ز دیبرو یشما و همه اهل خانه خود به کشت"

7 :1 

 :بود نیپاسخ نوح ا و

 ی، و همسر نوح و سه همسر پسرانش با آنها وارد کشت افثیدر همان روز که نوح و پسرانش ، سام و هام و "

 13:7 شیدای، پ" شدند
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. او بوده است یبرا دیکه با یچه مدت طوالن. روز بود نیسال در انتظار ا 120او ! یزیپاسخ شگفت انگ چه

، موعظه و  نیهمچن. ، فوراً بروداخواند ، آماده بود تا همان روزرف یخدا او را به کشت نکهیاما به محض ا

 .هشت نفر با او وارد شدند جموعچنان محکم بود که در م شی، پسران و عروسهاشهادت او نسبت به همسر

 او معتقد بود که. او معتقد بود كه داوري هاي خدا در حال رسیدن به جهان است. داشت یبزرگ مانیا چه

 واناتیاو معتقد بود که خداوند او ، خانواده و تمام ح. آنها نجات خواهد داد زخانواده اش را ا خداوند او و

 میدان یما نم. مدت دوام خواهد آورد هدانست چ یو نم -حفظ خواهد کرد  لیس انیرا در جر یموجود در کشت

که قدرت  میریبپذ مانیبا ا میتوان یزنده نگه داشته شدند ، ما فقط م یمدت طوالن نیکه چگونه همه آنها در ا

 .کرد یحفظ همه آنها کار م یخدا برا یمعجزه آسا

از  یخواست که کس یاو نم. صبور بود اریبس یاو هنگام ساخت کشت. منتظر آن بود بود که خداوند یروز نیا

از خانواده نوح ،  ریبه غ. ابندیخواست همه آنها به نوح ، مبلغ عدالت گوش فرا دهند و نجات  یبرود بلکه م نیب

 یاست ، همانطور که در فصل بعد نهادر انتظار آ یدهد و اکنون سرنوشت وحشتناک یکس گوش نم چیه

 .دید میخواه

و باران شروع ( 7:17)را بست  یسرانجام خداوند در کشت نکهیدنبال شد تا ا( 4: 7) یروز آماده ساز هفت

 .شد
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 حیمس یسیعسرور بازگشت

 :گفت حیمس یسیعسرور رایز میو آنچه قبل از طوفان اتفاق افتاده است بدان عیوقا نیاست که ما در مورد ا مهم

 ینوح به کشت نکهیاز توفان، قبل از ا شیپ یدر روزها. زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود"

تا . است شیچه در پ دانستندیو نم کردندیو شوهر م گرفتندیو زن م دندینوشیو م خوردندیمردم م د،یدرآ

 39-37: 24 یمت" .خواهد بود گونهنیمه زیظهور پسر انسان ن. توفان آمد و همه را با خود برد نکهیا

، طوفان در زمان نوح و قضاوت در بازگشت دو واقعه نیا نیآموزد که ب یبه ما م نیهمچن پطرس رسول

 .وجود دارد یارتباط حیمس

گناه آلود خود خواهد  یآخر با تمسخر به دنبال خواسته ها یدر روزها طنازدانم که  یرا م نیا زیقبل از هر چ"

 .آمد

، همه چیز مانند آغاز زمان كه پدرها به خواب رفته اند وعده آمدن او كجاست؟ از آن"خواهند گفت ،  آنها

 ."آفرینش ادامه دارد

توسط كالم خدا  نیوجود داشته اند و زم شیكه آسمانها مدتها پ، رندیگ یم دهیرا ناد تیواقع نیآنها عمداً ا رایز

كه در آن زمان وجود داشته است با آب غوطه  یجهان نیا لهیشده است و به وس لیآب تشك قیاز آب و از طر

 6-3: 3دوم پطرس . رفته است نیور شده و از ب
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خود  یاست که آنها را برا دیمف گریبار د کیدهد و  یبه ما م یادیاطالعات ز هایی بودند که بخش نیا

 .میسیبنو

 نوح خواهد  یروزمره مانند روزها ی، زندگ نیکه درست قبل از بازگشت به زم دیگو یبه ما م یسیع

 .بود

 یدرباره پادشاه یامیهر پ یبرخ. فکر نکنند یسیآمدن ع ندهیخود هستند که به آ یمردم چنان نگران زندگ 

خود را  یکه مردم فقط زندگ، نکرده است رییتغ زیچ چیآنها خواهند گفت که ه. کنند یرا مسخره م ندهیآ

خود  یآنها خواسته ها. گردد یواقعاً برم یسیباور کنند که ع دیپس چرا با رندیم یگذرانند و سپس م یم

 .دهند یم تیاولو یرا در زندگ

 کامل شد و نوح و  یکشت نکهیا ااطالع بودند ت یگفت که در زمان نوح مردم از خطر قضاوت ب یسیع

بود و ساختن آن سال ها به نوح طول  یبزرگ یکشت یقابل توجه است کشت نیا. خانواده اش وارد آن شدند

احمقانه  اریاحتماالً نوح مورد تمسخر قرار گرفته و بس. افتد یم یدانستند چه اتفاق یالبته مردم م. دیکش

 یدانستند که او چه کار یآنها م. را ساختن بزرگ یکشت کیخشک  نی، و در وسط زمتصور شده است

در جهان مشاهده  یادیز یامروز نشانه ها. ه چرا انجامش میدهندک نیدهد اما حاضر به قبول ا یانجام م

كنند كه آنها از  یاما قبول نم نندیب یمردم آنها را م. باشد کینزد اریبس دیبا یسیکه بازگشت ع میکن یم

 .ندیما بگوبه  حیبازگشت مس
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 کنند یرا رد م یسیع میکه تعال یکسان. نوح را رد کردند ، در طوفان نابود شدند یکه هشدارها یکسان ،

 .شوند یمجازات م سرورماندر بازگشت 

 همان روز پاسخ دهند یبه کشت عیرفتن سر ینوح و خانواده اش مجبور شدند به درخواست خدا برا ، .

خواهد  نگونهیخدا ا یمالقات با او و رفتن به پادشاه یبرا فراخوانیکه بازگشت ،  یوقت دیگو یم یسیع

 یخود شاگردان وفادار یکه در زندگ یکسان. وجود خواهد داشت ییپاسخگو یفرصت برا کیفقط . بود

 .افتندی، درست مانند نوح و خانواده اش از طوفان نجات  افتیبوده اند آماده خواهند شد و نجات خواهند 

 

 :خالصه 

 :میدرس آموخته ا نیا در

  نابود شوند در طوفان ایتوبه کنند  ان نوح هشدار داده شد کهبه مردم زم. 

  مانند همه افراد گناهکار بود رایاو سزاوار لطف خدا نبود ز. افتینوح به لطف خدا نجات. 

 کرد یخود را عمل مانیو ا -د رک یم یروی، از دستورات خدا پداشت مانیاز آنجا که نوح به خدا ا. 

 نجات  ی، نوح و خانواده اش در کشتندشرور را نابود ک یفرستاد تا انسانها نیزم یرا بر رو لیخداوند س

 .آنها آماده بودند رایز افتندی

 یرفتن و با او بودن گوش م یکه آماده هستند به ندا یخواهد بود ، کسان بیترت نیبه ا یسیبازگشت ع در 

 .خواهند داشت ییاو جا یدر پادشاه نیدهند و بنابرا
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