دوره آموزشی کتاب مقدس کرستادلفین
قوانین کتاب مقدس از کتاب پیدایش
باب 6

درس :6
نوح و کشتی
معرفی
در آخرین درس ما دیدیم که خنوخ پیامبری است که از طرف خدا فرستاده شده تا مردم را درباره قضاوت های
آیندۀ خداوند هشدار دهد .پسرش ،متوسالح  ،که نام او به معنای "هنگامی که او مرده باشد  ،خواهد آمد" بود ،
در سال طغیان و سیالب درگذشت و مرگ او باید به عنوان یک هشدار بزرگ برای مردم بی دین آن زمان
باشد .اگر آنها گوش می دادند و به خدا روی می آوردند ،او آنها را نابود نمی كرد.
روزهای نوح ()2-1 :6
در پیدایش باب  6می خوانیم:
"و اما چون شمار آدمیان بر زمین فزونی گرفت و دختران برای ایشان زاده شدند2 ،پسران خدا دیدند که
دختران آدمیان زیبارویند ،و هر یک را که برمیگزیدند به زنی میگرفتند ".پیدایش( )2-1 :6
ما از انجیل متی  30:22می دانیم که فرشتگان ازدواج نمی کنند  ،بنابراین فرزندان خدا در این آیه نمی توانند
فرشته باشند و باید انسان باشند .ما قبالً دیدیم که فرزندان شیث افرادی بودند که "نام خداوند را صدا می زدند"
و در زندگی خود از راه های خدا پیروی می کردند .اینها همان افرادی هستند که اکنون فرزندان خدا خوانده
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می شوند درست مانند عهد جدید  ،از عبارت "پسران خدا" یا "فرزندان خدا" چندین بار برای توصیف شاگردان
واقعی خداوند عیسی مسیح استفاده شده است (بخوانید به عنوان مثال فیلیپیان .)15:2
به طور مستقیم به ما گفته نشده است که دختران انسان چه کسانی هستند ،اما این احتمال وجود دارد که برخی
از آنها از فرزندان قابیل باشند .زنانی که به خدا ایمان نیاوردند.
دوباره به آیات  1و  2نگاه کنید.
آنها به ما می گویند که مردان دیدند که زنان جذاب هستند .آنها آنها را انتخاب کردند و سپس آنها را بردند .آنها
دقیقا ً همانند واکنش حوا هنگام گرفتن میوه ممنوعه را نشان دادند .فصل  3به ما می گوید که او مشاهده کرد،
میل آن را داشت و میوه را برداشت.
بنابراین این مردان مانند حوا فریب خوردند و نتیجه برای آنها فاجعه بار بود .آنها با زنانی که کافر بودند
ازدواج کردند اما آنها را به ایمان واقعی تبدیل نکردند .بلکه آنها توسط آنان گمراه شدند و از خدا روی گردان
شدند .این فقط محکومیت زنان آن زمان نیست  ،بلکه مردان نیز درگیر شدند همانطور که عیسی گفت  :آنها
"زن می گرفتند و شوهر می کردند".
پاسخ خدا به این اخطار دادن بود:
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سپس خداوند فرمود  "،روح من همیشه در انسان نخواهد ماند ،زیرا که او موجودی فانی است :روزهای او
صد و بیست سال خواهد بود ".پیدایش .6:3
این روح خداست که به هر موجود زنده ای حیات می بخشد .خدا به جهانی شرور می گفت که  120سال دیگر
روح خود را کنار خواهد کشید و همه مردم نابود می شوند.
جهانی بد () 7-3 :6
پیدایش باب  6تصویری قابل توجه از این جهان که چگونه است را ارائه می دهد.
غول هایی در زمین وجود داشتند (برخی از نسخه ها آنها را "نفلیم" می نامند که به همین معنی است) .آنها در
سراسر زمین به عنوان مردانی توانمند مشهور بودند ،اما اعتماد آنها به قدرت و توانایی جسمی خود آنها را از
خدا دور کرده بود .آنها فکر می کردند می توانند هر کاری را که بخواهند برای خودشان انجام دهند و نیازی به
توکل به خدا ندارند.
هر آنچه که مردان هر روز درباره آن فکر می کردند شرورانه بود .در زندگی آنها جایی برای پرستش واقعی
خدا نبود.
زمین نه با انسانهای خداپسند بلکه با افراد خشن پر شد .آنها از نظر خدا فاسد بودند.
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این بهتر است اینگونه ترجمه شود که "آنها در برابر خدا فاسد بودند" و این عبارت توصیف افرادی است که
برای پرستش خدا آمده بودند  ،آنها "در مقابل او" بودند .بنابراین این افراد وانمود کردند که مومن هستند  ،آنها
پیش خدا عبادت می کردند اما عبادت آنها تأثیری در زندگی آنها نداشت .آنها برای انجام خواسته های خود
زندگی می کردند و نه دستورات خدا.
خدا پشیمان شد که زمین را ساخته است ،نژاد بشر راه او را بر روی آن نابود کرده است (یک نسخه مدرن می
گوید که "این قلب او را شکست").
دنیایی که امروز در آن زندگی می کنیم اینگونه است .بسیاری از مردم می گویند که آنها به خدای کتاب مقدس
و پسر او  ،سرور عیسی مسیح ایمان دارند اما این واقعا ً در قلب آنها نیست .این زندگی آنها را تغییر نمی دهد و
به آنها کمک نمی کند تا مانند سرور عیسی انسانهای خداپسندانه ای شوند .در عوض آنها زندگی می کنند تا
آنچه را که آنها و خواسته های آنها را خشنود می کند انجام دهند .خدا در کلمه خود به ما گفته است که به همین
دلیل این دنیا را نابود خواهد کرد  ،درست مانند آنچه در زمان نوح انجام داد.
یک خانواده خداپسند ()10-8 :6
وقتی درباره نوح و خانواده اش می خوانیم چه تضادی می بینیم.
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"نوح در نظر خداوند لطف یافت  ...نوح در نسل خود انسانی صالح و بی عیب بود .نوح با خدا قدم برمیداشت.
" پیدایش 9-8 :6
توجه داشته باشید که چهار چیز مشخص در مورد او به ما گفته شده است.
 .1او در نزد خدا لطف (یا مرحمت) یافت.
کلمه "لطف" یا "مرحمت" کلمه ای دوست داشتنی از کتاب مقدس است که به معنای "لطفی است که مستحق آن
نیست" .فیض چیزی بود که نوح سزاوار آن نبود اما خدا آن را به او عطا کرد .نوح مانند دیگران گناه کرده
بود  ،بنابراین  ،طبق قوانین خدا  ،او سزاوار مرگ بود .او این لطف را پیدا کرد .این چیزی بود که او به
دنبالش بود .ما نام نوح را در عبرانیان  11در لیست طوالنی زنان و مردان باایمان به خدا می بینیم .در آن
فصل به ما گفته شده است:
"بدون ایمان  ،رضایت او غیرممکن است  ،زیرا هر کسی که به خدا نزدیک شود باید باور کند که او وجود
دارد و به کسانی که به دنبال او هستند پاداش می دهد ".عبرانیان 6 :11
نوح فهمید که خدا دنیا را به خاطر شرارتش مجازات خواهد کرد و او نیز گناهکار است .اما او همچنین معتقد
بود که اگر صادقانه از قلب او خدا را بخواهد  ،خدا راهی برای آمرزش گناهانش فراهم می کند.
 .2او مرد صالحی بود.
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او "با خدا درست" بود (که معنای صالح است) نه به خاطر کاری که کرده بود بلکه به این دلیل بود که به خدا
ایمان آورد و به او اعتماد کرد که ایمانش را پذیرفت و نوح را صالح اعالم کرد
 .3او بی عیب بود.
از طریق ایمان او خدا او را به عنوان صالح پذیرفته بود  ،گناهان او بخشیده شد ،و بنابراین او بی عیب
توصیف شد.
 .4با خدا قدم برداشت.
نوح دومین مردی است که این کار را انجام داده است .خنوخ نیز با خدا قدم برداشت .بدیهی است که آنها از
نظر جسمی در کنار خدا قدم نمی زدند .این غیر ممکن است این عبارتی است که وحدت هدف بین نوح یا خنوخ
و خدا را توصیف می کند .نبی آموس می گوید که دو نفر نمی توانند با هم راه بروند مگر اینکه با هم توافق
داشته باشند.
ساخت کشتی ()22-13 :6
در آیاتی که در پیدایش  6آمده است می بینیم که نوح چقدر به خدا نزدیک بوده است .خداوند برنامه های خود
را برای نابودی زمین با او در میان گذاشت و به او گفت که چگونه نوح می تواند از آن فرار کند .به نوح گفته
شد یک کشتی بسازد .این کشتی بزرگ بود  133 ،متر طول و  22متر عرض داشت .به او گفته شد که آن را
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برای خودش  ،همسر و پسرانش بسازد اما هنوز  20سال دیگر طول می کشد تا پسر اولش به دنیا بیاید! چه
ایمانی داشت!
کشتی برای نگهداری حیوانات  ،پرندگان و غذا برای آنها نیز ساخته شده است .این یک کار عظیم بود و تحقق
آن سالها به نوح نیاز داشت  ،با این حال ما از او می خوانیم:
"نوح این کار را کرد .او تمام آنچه خدا به او امر کرده عمل کرد " .پیدایش 22:6
چهار بار در فصل  6و  7این نوح را می خوانیم ،او مردی بود که به خدا ایمان آورد و ایمانش او را در انجام
کارهای بزرگ برای خدا تقویت کرد .توجه کنید که او هر آنچه خدا از او خواسته انجام داده است .او انتخاب
نکرد که قسمتهای آسان را انجام دهد و دستوراتی را که آسان به نظر نمی رسید نادیده بگیرد.
وقتی همه چیز آماده شد خدا با او صحبت کرد.
"شما و همه اهل خانه خود به کشتی بروید  ،زیرا من دیدم که در این نسل در برابر من صالح هستید ".پیدایش
1 :7
و پاسخ نوح این بود:
"در همان روز که نوح و پسرانش  ،سام و هام و یافث  ،و همسر نوح و سه همسر پسرانش با آنها وارد کشتی
شدند"  ،پیدایش 13:7
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چه پاسخ شگفت انگیزی! او  120سال در انتظار این روز بود .چه مدت طوالنی که باید برای او بوده است.
اما به محض اینکه خدا او را به کشتی فراخواند  ،آماده بود تا همان روز ،فورا ً برود .همچنین  ،موعظه و
شهادت او نسبت به همسر ،پسران و عروسهایش چنان محکم بود که در مجموع هشت نفر با او وارد شدند.
چه ایمان بزرگی داشت .او معتقد بود كه داوري هاي خدا در حال رسیدن به جهان است .او معتقد بود که
خداوند او و خانواده اش را از آنها نجات خواهد داد .او معتقد بود که خداوند او  ،خانواده و تمام حیوانات
موجود در کشتی را در جریان سیل حفظ خواهد کرد  -و نمی دانست چه مدت دوام خواهد آورد .ما نمی دانیم
که چگونه همه آنها در این مدت طوالنی زنده نگه داشته شدند  ،ما فقط می توانیم با ایمان بپذیریم که قدرت
معجزه آسای خدا برای حفظ همه آنها کار می کرد.
این روزی بود که خداوند منتظر آن بود .او هنگام ساخت کشتی بسیار صبور بود .او نمی خواست که کسی از
بین برود بلکه می خواست همه آنها به نوح  ،مبلغ عدالت گوش فرا دهند و نجات یابند .به غیر از خانواده نوح ،
هیچ کس گوش نمی دهد و اکنون سرنوشت وحشتناکی در انتظار آنها است  ،همانطور که در فصل بعدی
خواهیم دید.
هفت روز آماده سازی ( )4 :7دنبال شد تا اینکه سرانجام خداوند در کشتی را بست ( )7:17و باران شروع
شد.
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بازگشت سرورعیسی مسیح
مهم است که ما در مورد این وقایع و آنچه قبل از طوفان اتفاق افتاده است بدانیم زیرا سرورعیسی مسیح گفت:
"زمان ظهور پسر انسان مانند روزگار نوح خواهد بود .در روزهای پیش از توفان ،قبل از اینکه نوح به کشتی
درآید ،مردم میخوردند و مینوشیدند و زن میگرفتند و شوهر میکردند و نمیدانستند چه در پیش است .تا
اینکه توفان آمد و همه را با خود برد .ظهور پسر انسان نیز همینگونه خواهد بود ".متی 39-37 :24
رسول پطرس همچنین به ما می آموزد که بین این دو واقعه ،طوفان در زمان نوح و قضاوت در بازگشت
مسیح ارتباطی وجود دارد.
"قبل از هر چیز این را می دانم که طناز در روزهای آخر با تمسخر به دنبال خواسته های گناه آلود خود خواهد
آمد.
آنها خواهند گفت " ،وعده آمدن او كجاست؟ از آن زمان كه پدرها به خواب رفته اند ،همه چیز مانند آغاز
آفرینش ادامه دارد".
زیرا آنها عمدا ً این واقعیت را نادیده می گیرند ،كه آسمانها مدتها پیش وجود داشته اند و زمین توسط كالم خدا
از آب و از طریق آب تشكیل شده است و به وسیله این جهانی كه در آن زمان وجود داشته است با آب غوطه
ور شده و از بین رفته است .دوم پطرس 6-3 :3
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این بخش هایی بودند که اطالعات زیادی به ما می دهد و یک بار دیگر مفید است که آنها را برای خود
بنویسیم.






عیسی به ما می گوید که درست قبل از بازگشت به زمین  ،زندگی روزمره مانند روزهای نوح خواهد
بود.
مردم چنان نگران زندگی خود هستند که به آینده آمدن عیسی فکر نکنند .برخی هر پیامی درباره پادشاهی
آینده را مسخره می کنند .آنها خواهند گفت که هیچ چیز تغییر نکرده است ،که مردم فقط زندگی خود را
می گذرانند و سپس می میرند پس چرا باید باور کنند که عیسی واقعا ً برمی گردد .آنها خواسته های خود
را در زندگی اولویت می دهند.
عیسی گفت که در زمان نوح مردم از خطر قضاوت بی اطالع بودند تا اینکه کشتی کامل شد و نوح و
خانواده اش وارد آن شدند .این قابل توجه است کشتی کشتی بزرگی بود و ساختن آن سال ها به نوح طول
کشید .البته مردم می دانستند چه اتفاقی می افتد .احتماالً نوح مورد تمسخر قرار گرفته و بسیار احمقانه
تصور شده است ،و در وسط زمین خشک یک کشتی بزرگ را ساختن .آنها می دانستند که او چه کاری
انجام می دهد اما حاضر به قبول این که چرا انجامش میدهند .امروز نشانه های زیادی در جهان مشاهده
می کنیم که بازگشت عیسی باید بسیار نزدیک باشد .مردم آنها را می بینند اما قبول نمی كنند كه آنها از
بازگشت مسیح به ما بگویند.
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کسانی که هشدارهای نوح را رد کردند  ،در طوفان نابود شدند .کسانی که تعالیم عیسی را رد می کنند،
در بازگشت سرورمان مجازات می شوند.
نوح و خانواده اش مجبور شدند به درخواست خدا برای رفتن سریع به کشتی  ،همان روز پاسخ دهند.
عیسی می گوید وقتی که بازگشت  ،فراخوانی برای مالقات با او و رفتن به پادشاهی خدا اینگونه خواهد
بود .فقط یک فرصت برای پاسخگویی وجود خواهد داشت .کسانی که در زندگی خود شاگردان وفاداری
بوده اند آماده خواهند شد و نجات خواهند یافت  ،درست مانند نوح و خانواده اش از طوفان نجات یافتند.
خالصه :
در این درس آموخته ایم:
به مردم زمان نوح هشدار داده شد که توبه کنند یا در طوفان نابود شوند.
نوح به لطف خدا نجات یافت .او سزاوار لطف خدا نبود زیرا مانند همه افراد گناهکار بود.
از آنجا که نوح به خدا ایمان داشت ،از دستورات خدا پیروی می کرد  -و ایمان خود را عملی کرد.
خداوند سیل را بر روی زمین فرستاد تا انسانهای شرور را نابود کند ،نوح و خانواده اش در کشتی نجات
یافتند زیرا آنها آماده بودند.
در بازگشت عیسی به این ترتیب خواهد بود  ،کسانی که آماده هستند به ندای رفتن و با او بودن گوش می
دهند و بنابراین در پادشاهی او جایی خواهند داشت.
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