دوره ی آﻣوزش ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﮐرﯾﺳﺗﺎدﻟﻔﯾن
ﻗواﻧﯾن ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس از ﭘﯾداﯾش ﺑﺎب ھﺎی ٩-٧
درس ٧
ﻣﻘدﻣﮫ ی ﺳﯾل
در آﺧرﯾن درﺳﻣﺎن  ،دﯾدﯾم ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺳﯾل ،زﻣﯾن ﺟﺎی ﭘﻠﯾدی ﺷده ﺑود .ﺑﮫ ھﻣﯾن ﺧﺎطر ﺧدا ﮔﻔت ﮐﮫ ،آن را وﯾران ﺧواھد ﮐرد.
ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺧدا ﻧوح را ھداﯾت ﮐرد ﺑﮫ ﺳﻣت ﺳﺎﺧﺗن ﯾﮏ ﮐﺷﺗﯽ و آن را ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑرای ﻧﺟﺎت ﻧوح و ﺧﺎﻧواده اش ﻗرار داد در طول
ﺳﯾل .ﺧدا ﺑﮫ ﻣدت  ١٢٠ﺳﺎل ﺻﺑر ﮐرد  ،و ﺑﮫ ﮐل ﺟﮭﺎن ﻓرﺻت ﺗوﺑﮫ ﻋطﺎ ﻓرﻣود ،و ﭘس از آن ﻧوح ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺗن ﮐﺷﺗﯽ دﻋوت ﺷد.
ﺳﯾل
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ی دﻗﯾق ﺑﺎﺑﮭﺎی اﺑﺗداﯾﯽ ﭘﯾداﯾش  ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎﻻ ﻗﺑل از اﯾن زﻣﺎن ،ﺑﺎراﻧﯽ ﺑر زﻣﯾن ﻧﺑﺎرﯾده ﺑود .زﻣﯾن ﺗوﺳط
ﻣﮫ ﺧﯾس ﻣﯾﺷده ) ، (٢:۶اﺣﺗﻣﺎﻻ ﺗوﺳط ﺷﺑﻧم ﺳﻧﮕﯾن .ﻣﺎ ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺗﻌﺟب ﻣردم را ﺗﺻور ﮐﻧﯾم وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎران ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎرﯾدن ﮐرد
و ﻣﺗوﻗف ﻧﺷد.
ﺑﺑﯾﻧﯾد ﮐﮫ ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ اﻓﺗﺎد.
 .１ﻧوح ھﻣﮫ ﭼﯾز را ﻓراھم ﮐرد ،ﮐﺷﺗﯽ ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ،ﺣﯾواﻧﺎت ﮔرد ھم آﻣدﻧد ،ﻏذا ﺑراﯾﺷﺎن ﻓراھم ﺷد ) – (٢١-٢٠ :۶ﭼﮫ اﻣر
ﻋظﯾﻣﯽ ﺑوده اﺳت ،وﻟﯽ ﺧدا ھﻧوز او را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ دﻋوت ﻧﮑرده اﺳت.
ﻣﺎ ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯾﺧواﻧﯾم:
»ﻧوح اﯾن ﮐﺎر را اﻧﺟﺎم داد؛ او ھرآﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧدا ﻓرﻣﺎن داده ﺑود اﻧﺟﺎم داد «.ﭘﯾداﯾش ٢٢ :۶
اﯾن ﯾﻌﻘوب اﺳت ﮐﮫ در ﻧﺎﻣﮫ اش در ﻋﮭد ﺟدﯾد ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾد » :اﯾﻣﺎن ﺑدون ﻋﻣل ﻣرده اﺳت« .اﯾﻣﺎن ﻣطﻠق ﻧوح ﮐﮫ ﺧدا ﺣﺗﻣﺎ
ﺟﮭﺎن را داوری ﺧواھد ﮐرد ،از طرﯾق ﭘﺎﺳﺧش ﻧﺷﺎن داده ﺷد -اﻧﺟﺎم ﺗﻣﺎم اﯾن ﮐﺎرھﺎ را ﺧدا ﻓرﻣﺎن داده ﺑود  ،ﭘس ﺑﻧﺎﺑراﯾن در
اﻧﺗﮭﺎ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آن روز ﻣوﻋود رﺳﯾد ،او آﻣﺎده ﺑود .زﻧدﮔﯽ ھﺎی ﻣﺎ ﺑﺎﯾد اﯾن ﮔوﻧﮫ ﺑﺎﺷد .اﮔر ﻣﺎ واﻗﻌﺎ اﯾﻣﺎن دارﯾم ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ
ﻣﯽ آﯾد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن را داوری ﮐﻧد ،و ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا را ﺗﺎﺳﯾس ﮐﻧد ،ﭘس ﻣطﻣﺋﻧﺎ آﻧﭼﮫ را ﮐﮫ ﺧدا از ﻣﺎ ﺑﺧواھد ،اﻧﺟﺎم ﺧواھﯾم داد
ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ ھر وﻗت ﮐﮫ او ﺑﯾﺎﯾد ،ﻣﺎ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯾم.
 .２در ﻧﮭﺎﯾت ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻧوح ﺻﺣﺑت ﮐرد ؛ »ﺑروﯾد ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ،ﺗو و ﺧﺎﻧواده ات ،ﭼرا ﮐﮫ دﯾدم ﮐﮫ در اﯾن ﻧﺳل ،ﺷﻣﺎ در
ﺑراﺑر ﻣن ﭘﺎرﺳﺎ ھﺳﺗﯾد« )(١ : ٧
ﻧوح ﺑﮫ ﻓورﯾت ﭘﺎﺳﺦ داد.
“در ھﻣﺎن روز ،ﻧوح و ﭘﺳراﻧش ﺳﺎم و ﺣﺎم و ﯾﺎِﻓث و زن ﻧوح و ﺳﮫ زوﺟﮥ ﭘﺳراﻧش ﺑﺎ آﻧﮭﺎ وارد ﮐﺷﺗﯽ ﺷدﻧد”،
ﭘﯾداﯾش ١٣ : ٧
ﭼﮫ اﯾﻣﺎن ﺣﯾرت اﻧﮕﯾزی ﻧوح داﺷت .او ﺑﮫ ﻣدت  ١٢٠ﺳﺎل ﻣﻧﺗظر ﭼﻧﯾن روزی ﺷد ،و او ﮐﺎﻣﻼ آﻣﺎده ﺑود در ھﻣﺎن روز ﮐﮫ
ﺧدا ﺑﺎ او ﺻﺣﺑت ﮐرد .او ﺗﻧﮭﺎ در ﺻورﺗﯽ ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﮫ اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺣﺎﺿرﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﮫ روزه ﺧود را آﻣﺎده ﮐرده ﺑﺎﺷد .او آن روز
را از ﻗﺑل ﻧﻣﯾداﻧﺳت.
 .３وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوح و ﺧﺎﻧواده اش داﺧل ﮐﺷﺗﯽ ﺷدﻧد ،ﭘروردﮔﺎر در را ﺑﺳت ) .(١۶ : ٧ﻓرد دﯾﮕری ﻧﺗواﻧﺳت ﭘس از آﻧﮭﺎ
ورود ﮐﻧد؛ در ﺑﺳﺗﮫ ﺷد و ﻧﺟﺎت ازدﯾﮕران ﮔرﻓﺗﮫ ﺷد.
 .４ﺧداوﻧد ھﻔت روز دﯾﮕر ﻗﺑل از ﺷروع ﻣﺟﺎزات زﻣﯾن ﺻﺑر ﮐرد.
» ظرف ھﻔت روز آﯾﻧده ،ﺑر زﻣﯾن ﺑﮫ ﻣدت  ۴٠روز و  ۴٠ﺷب ﺑﺎران ﺧواھم ﺑﺎراﻧﯾد و ھر ﻣوﺟود زﻧده ای ﮐﮫ آﻓرﯾده ام را
از روی زﻣﯾن ﻣﺣو ﺧواھم ﮐرد.
 ...و ﭘس از ھﻔت روز ﺑﺎران ﺳﯾل آﺳﺎ ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎرﯾد.
در ﺷﺷﺻدﻣﯾن ﺳﺎل زﻧدﮔﯽ ﻧوح  ،در ﻣﺎه دوم ،در ھﻔدھﻣﯾن روز از ﻣﺎه ،در آن روز ھﻣﮫ ی ﭼﺷﻣﮫ ھﺎ از اﻋﻣﺎق ﺟﺎری ﺷدﻧد
و ﭘﻧﺟره ھﺎی آﺳﻣﺎن ﺑﺎز ﺷدﻧد.
و ﺑﺎران ﺑر زﻣﯾن ﺑﺎرﯾد ﭼﮭل روز و ﭼﮭل ﺷب «.ﭘﯾداﯾش ١٢-۴ : ٧
ﻣﯾﺗواﻧﯾم ﺗﺻور ﮐﻧﯾم ﮐﮫ در طول اﯾن ھﻔت روز ﻣردم ﺧﺎرج از ﮐﺷﺗﯽ ﭼﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﮐردﻧد .ﻧوح رﻓﺗﮫ ﺑود در ﮐﺷﺗﯽ و ھﯾﭻ
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻧﯾﻔﺗﺎده ﺑود! آﻧﮭﺎ ﻣﯾﺧﻧدﯾدﻧد و ﻣﺳﺧره ﻣﯾﮑردﻧد .آﻧﮭﺎ ﻓﮑر ﻣﯾﮑردﻧد ﮐﮫ او ﯾﮏ ﻣرد دﯾواﻧﮫ اﺳت .و ﭼﻘدر ﺳرﯾﻊ ﻧظرﺷﺎن
ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎران ﺷروع ﺑﮫ ﺑﺎرﯾدن ﮐرد .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺳﻣت درب ﮐﺷﺗﯽ ﻣﯾرﻓﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺑﯾﻧﻧد آﯾﺎ ﻣﯾﺗواﻧﻧد در را ﺑﺎز ﮐﻧﻧد ،و
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ آب ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﻣد ،ﻣﯾﻔﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﻗرار اﺳت ﺑﻣﯾرﻧد ،و در ﺳﯾل ﻏرق ﺷوﻧد .وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﺎزﮔردد ،ﻣردﻣﯽ اﯾن
ﮔوﻧﮫ وﺟود ﺧواھﻧد داﺷت ،آﻧﮭﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻣﺗوﺟﮫ ﻣﯾﺷوﻧد ﮐﮫ ﭼﻘدر ﻧﺎدان ﺑوده اﻧد ﮐﮫ در زﻣﺎن زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن از اﻧﺟﯾل اطﺎﻋت
ﻧﮑرده اﻧد و آﻧﮕوﻧﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﮫ ﭼرا او ﺑﺎﯾد آﻧﮭﺎ را ﻧﺟﺎت دھد را ﻣﯽ آورﻧد ،وﻟﯽ او آﻧﮭﺎ را ﻣﯾراﻧد و آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺑود ﻣﯾﺷوﻧد .اﮔر ﻣﺎ
ﻣﯾﺧواھﯾم ﮐﮫ در ﭘﺎدﺷﺎھﯽ ﺧدا ﺑﺎﺷﯾم ،اﮐﻧون زﻣﺎﻧش اﺳت ﮐﮫ ﺑراﯾش آﻣﺎده ﺷوﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻋﯾﺳﯽ ﺑﯾﺎﯾد ،دﯾر ﺷده اﺳت.
ﺧﯾﻠﯽ وﺣﺷﺗﻧﺎک اﺳت ﮐﮫ ﺗوﺳط ﻋﯾﺳﯽ طرد ﺷوﯾم ﮐﮫ ﺑﮫ اﻓرادی ﮐﮫ ادﻋﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧد ﺷﺎﮔردش ھﺳﺗﻧد ﻣﯾﮕوﯾد » :دور ﺷوﯾد ،ﻣن
ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم!«

»داﻣﺎد ﻋروس آﻣد ،و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑودﻧد ﺑﺎ او ﺑﮫ ﺟﺷن ﻋروﺳﯽ رﻓﺗﻧد ،و در ﺑﺳﺗﮫ ﺷد .ﭘس از آن دﯾﮕر ﺑﺎﮐره ھﺎ ھم آﻣدﻧد،
و ﮔﻔﺗﻧد» ،ﺳرورم ،ﺳرورم ،در را ﺑﮫ روی ﻣﺎ ﺑﮕﺷﺎ« ،وﻟﯽ او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯾدھد » ،ﺣﻘﯾﻘﺗﺎ ﮐﮫ ﻣن ﺷﻣﺎ را ﻧﻣﯾﺷﻧﺎﺳم» . «.ﭘس
ﻣراﻗب ﺑﺎﺷﯾد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﻣﺎ ﻧﮫ آﮔﺎھﯽ از روزش اﺳت ،ﻧﮫ ﺳﺎﻋﺗش .«.ﻣﺗﯽ ١٣-١٠ : ٢۵
ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﯾدھد ﮐﮫ اﯾن دوره ی طوﻻﻧﯽ ﺳﯾل ﭼﮫ ﺑﻼﯾﯽ ﺑر ﺳر زﻣﯾن آورد؛ » و ﺗﻣﺎم ﺟﺎﻧداراﻧﯽ ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن
ﺣرﮐت داﺷﺗﻧد ،ﻣردﻧد ،ﭘرﻧدﮔﺎن ،داﻣﮭﺎ ،ﺟﺎﻧوران ،ﺗﻣﺎﻣﯽ ﻣوﺟوداﺗﯽ ﮐﮫ ﺑر زﻣﯾن ﺣرﮐت داﺷﺗﻧد ،و ھﻣﮫ ی اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ«.
ﭘس از ﺳﯾل )(٢٢-١۵ : ٨
ﺳﯾل ﺑرای ﻣدت زﯾﺎدی طول ﮐﺷﯾد و ﮐل زﻣﯾن از آب ﭘوﺷﯾده ﺷد ،ھﻔت ﻣﺗر ﺑﻠﻧدﺗر از ﻣرﺗﻔﻌﺗرﯾن ﮐوھﮭﺎ ) .(٢٠ : ٧آب ﺑﮫ
ﻣرور ﻓروﻧﺷﺳت و ﮐﺷﺗﯽ ﺑر روی ﮐوه آرارات ﻗرار ﮔرﻓت )ﮐﮫ در ﺗرﮐﯾﮫ ی اﻣروز واﻗﻊ ﺷده(.
در ﻧﮭﺎﯾت ﺧدا ﺑﮫ ﻧوح ﻓرﻣود ﮐﮫ از ﮐﺷﺗﯽ ﺑﯾرون آﯾد و ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ ﺗﺎزه ﺑر زﻣﯾن آﻏﺎز ﮐﻧد.
»از ﮐﺷﺗﯽ ﺑﯾرون ﺑروﯾد ،ﺗو و ھﻣﺳرت ،و ﭘﺳراﻧت و ھﻣﺳران ﭘﺳراﻧت ﺑﺎ ﺷﻣﺎ.
ھر ﻣوﺟود زﻧده ای را ﮐﮫ ھﻣراھﺗﺎن اﺳت ،اﻋم از ﭘرﻧدﮔﺎن ،و ﺣﯾواﻧﺎت و ھر ﺧزﻧده ای ﮐﮫ ﺑر روی زﻣﯾن ﻣﯾﺧزد ،ﺑﺎ ﺧود
ﺑﯾرون ﺑﯾﺎورﯾد ،ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﺎر ﺑﯾﺎورﻧد و ﺑر زﻣﯾن ﺗﮑﺛﯾر ﺷوﻧد«  .ﭘﯾداﯾش ١٧-١۶ : ٨
اوﻟﯾن ﮐﺎری ﮐﮫ ﻧوح اﻧﺟﺎم داد ﭘس از ﺑﯾرون آﻣدن از ﮐﺷﺗﯽ ،ﺳﺎﺧﺗن ﻣذﺑﺣﯽ ﺑرای ﺧدا و ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺣﯾواﻧﺎت ﺑرای ﺧدا
ﺑود .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ‘ﭘﺎک’ ﺗوﺻﯾف ﺷده اﻧد و ﺣﯾواﻧﺎﺗﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ ﻣورد ﻗﺑول ﺧدا ﺑودﻧد ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷدن.
وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﻧوح ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑﮫ ﮐﺷﺗﯽ ﺑرد ،دﺳﺗور داﺷت ﮐﮫ از ھر ﻧوﻋﯽ  ٢ﺗﺎ ﺑردارد ) ﯾﮏ ﻣذﮐر و ﯾﮏ ﻣوﻧث( ﺑﮫ ﺟز
ﺣﯾواﻧﺎت ‘ﭘﺎک’ .ﺑﮫ او ﮔﻔﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ از ھر ﮐدام ھﻔت ﺗﺎ ﺑردارد ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ ﺑرای ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﮐردن ﺑرای ﭘرﺳﺗش ﺧدا ﺑﻌد از
ﺳﯾل ﻣوﺟود ﺑﺎﺷﻧد.
اﯾن ﻋﻣل ﺗوﺳط ﻧوح ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯾﮕوﯾد ﮐﮫ در ﻗﻠﺑش ﭼﮫ ﺑود .اﯾن ﯾﮏ ﺷروع ﺟدﯾد ﺑود و او ﻣﺻﻣم ﺑود ﮐﮫ ﺧدا را در رأس ﻗرار
دھد .ﻗرﺑﺎﻧﯽ ای ﮐﮫ او اﻧﺟﺎم داد ’،ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺳوﺧﺗﻧﯽ’ ﺑود .ﮐل ﺣﯾوان ﺗﻘدﯾم ﺧدا ﻣﯾﺷد ،و اﯾن ﻧﺷﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺗﻌﮭد ﮐﺎﻣل ﺑﮫ ﺧدا
ﺑود.ھﯾﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑرای ﺧودﺧواھﯽ زﻧدﮔﯽ ﻗﺑل از ﺳﯾل ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺧدا زﻣﯾن را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد ،ﻧﺑود.
ﺧدا از اﯾن ﻣوﺿوع ﺧﺷﻧود ﺑود و ﺑوی ﺣﯾوان ﺳوﺧﺗﮫ ﭼون راﯾﺣﮫ ای ﺧوش ﺑرای او ﺑﺎﻻ ﻣﯾرﻓت .اﯾن ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﻧﺑود ﮐﮫ او
ازآن ﻧوع ﺣﯾوان ﻗرﺑﺎﻧﯽ ﺷده راﺿﯽ ﺑوده ،ﺑﻠﮑﮫ او از ﻗﻠب ﻣرداﻧﯽ ﮐﮫ از اﯾن طرﯾق ﺑﮫ او روی ﻣﯽ آوردﻧد ،ﺧﺷﻧود ﺑود.
ھﻣﺎﻧﻧد ھﺎﺑﯾل ،ﻗﺑل از او ،ﻧوح ﻧﯾزﻣﺗوﺟﮫ اﯾن اﻣر ﺷد ﮐﮫ ﺑدون رﯾﺧﺗن ﺧون ،ھﯾﭻ ﺑﺧﺷش ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﺧواھد ﺑود.
ﯾﮏ ﺷروع ﺟدﯾد )(١٧-١ : ٩
ﺑﻌد از ﺳﯾل ،ﺗﻧﮭﺎ ھﺷت ﻧﻔر زﻧده ﺑر روی زﻣﯾن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧدﻧد .ﺣﮑم ﺧدا ﺑﺳﯾﺎر ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺣﮑﻣﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺧدا ﺑﮫ آدم و ﺣوا در اﺑﺗدا
داد ،ﺑود ،ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗرار ﺑود ﺑﺎر ﺑﯾﺎورﻧد و ﺗﮑﺛﯾر ﺷوﻧد و زﻣﯾن را ﭘر ﮐﻧﻧد .وﻟﯽ اﮐﻧون ﺗﻐﯾﯾری در ﺧﺻوص راﺑطﮫ ی ﺑﯾن
اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ و ﺣﯾواﻧﺎت ﺑﮫ وﺟود آﻣد .ﺑرای اوﻟﯾن ﺑﺎر ﺑﮫ اﻧﺳﺎن اﺟﺎزه داده ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎھﯽ و ﮔوﺷت ﺑﺧورد ﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ دﯾﮕر ﺧون
ﻧﺧورد .اﯾن ﺗﻧﮭﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﮫ ﺧدا ﺑود .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ،ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻣردم ﺣﯾواﻧﺎت را ﺑرای ﻏذا ﻣﯾﮑﺷﺗﻧد و ﻣﺎھﯾﺎن را ﺻﯾد ﻣﯾﮑردﻧد،
ﭘس آن ﻣوﺟودات زﻧده ،ﺷروع ﺑﮫ ﺗرﺳﯾدن از اﻧﺳﺎﻧﮭﺎ ﮐردﻧد ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن:
“ﺗرس و ھﯾﺑت ﺷﻣﺎ ﺑر ھﻣﮥ ﺟﺎﻧوران زﻣﯾن و ﺑر ھﻣﮥ ﭘرﻧدﮔﺎن آﺳﻣﺎن و ﺑر ھرآﻧﭼﮫ ﺑر زﻣﯾن ﻣﯽﺧزد و ﺑر ھﻣﮥ ﻣﺎھﯾﺎن درﯾﺎ
ﺧواھد ﺑود؛ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎ ﺳﭘرده ﺷدهاﻧد”.
ﭘﯾداﯾش ٩ : ٢
ﯾﮏ ﻋﮭد ﺟدﯾد )(١٧-٨ : ٩
در ﻧﮭﺎﯾت ﺧدا ﺑﺎ ﻧوح ﻋﮭدی ﺑﺳت .او ﯾﮏ ﻗول ﻣﺣﮑم داد ﮐﮫ دﯾﮕر ھرﮔز زﻣﯾن را ﺑﺎ آب ﻧﺎﺑود ﻧﮑﻧد .ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻧﺷﺎﻧﮫ ی اﯾن
ﻋﮭد ،ﺧدا رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن را در آﺳﻣﺎن ﻗرار داد .ﻣﺎ ﻣﯾداﻧﯾم ﮐﮫ رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﺧورﺷﯾد در ﺣﯾن ﺑﺎران
ﺑدرﺧﺷد ،اﻏﻠب وﻗﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎران ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯾرﺳد .ﺧدا ﺑﮫ او ﮔﻔت ﮐﮫ رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن ﺑﮫ او ﯾﺎدآوری ﻣﯾﮑﻧد ﮐﮫ ھرﮔز ﺑﺎراﻧﯽ ﺑﮫ آن
ﺷدﺗﯽ ﮐﮫ ﮐل زﻣﯾن ﺗوﺳط ﺳﯾﻠﯽ ھﻣﮫ ﮔﯾر ﻧﺎﺑود ﺷود ،ﻧﺧواھد ﺑﺎرﯾد.
ھر زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﯾﮏ رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن در آﺳﻣﺎن ﺑﺑﯾﻧﯾم ،ﺑﮫ ﻣﺎ ﻧﯾز در ﻣورد درﺳﺗﯽ ﮐﻼم ﺧدا و ﻋﮭدی ﮐﮫ او ﺑﺳت و اﻣروز
ھﻣﭼﻧﺎن ﭘﺎﺑرﺟﺎﺳت ،ﯾﺎدآوری ﻣﯾﺷود.
ﻣﺳﺗﯽ و ﻟﻌﻧت )(٢٧-٢٠ : ٩
در آن زﻣﺎن ﮐﮫ زﻣﯾن ﭘر از ﻣردﻣﺎن ﺷد ﺑﺎر دﯾﮕر ،ﻣﺎ ﻣﯾﺧواﻧﯾم ﮐﮫ ﻧوح ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﻧﺎ ﮐرد و ﺷراب ﮔرﻓت ،ﻣﺳت ﺷد و
ﻋرﯾﺎن دراز ﮐﺷﯾد و در ﭼﺎدرش ﺑﮫ ﺧواب رﻓت ) .(٢٠ : ٩اﯾن ﯾﺎدآور اوﻟﯾن ﺑﺎری اﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ در ﮐﺗﺎب ﻣﻘدس ﺑﺎ ﮔﻧﺎه روﺑرو
ﺷدﯾم ،وﻗﺗﯽ ﮐﮫ آدم و ﺣوا از ﻣﯾوه ی درﺧت ﻣﻣﻧوﻋﮫ ﺧوردﻧد و ﻓﮭﻣﯾدﻧد ﮐﮫ ﻋرﯾﺎﻧﻧد و ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﺧود را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد.
ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﭘﺳرش ،ﺣﺎم ،داﺧل ﺷد و ﭘدرش را در آن ﺣﺎﻟت دﯾد .اﯾن اﻣر ﯾﮏ ﺑﯽ ﺷرﻣﯽ ﺑزرگ ﺑود .ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ آراﻣﯽ
ﭘدر را ﺑﭘوﺷﺎﻧد ،او رﻓت و ﺑﮫ دو ﺑرادرش ﮔﻔت ،و ﺑﮫ ﻋﮭده ی ﯾﺎﻓث و ﺳﺎم ﺷد ﮐﮫ اﯾن ﮐﺎر را در ﺣق ﭘدر اﻧﺟﺎم دھﻧد .آﻧﮭﺎ
ﻋﻘب ﻋﻘب ﺑﮫ داﺧل ﭼﺎدر ﻧوح رﻓﺗﻧد ﺑﮫ ﻣﻧظور اﯾﻧﮑﮫ ﭘدر را ﻋرﯾﺎن ﻧﺑﯾﻧﻧد و رداﯾﯽ ﺑر او اﻧداﺧﺗﻧد.
ﻧوح ﭼﮕوﻧﮫ ﻣﺗوﺟﮫ اﯾن ﻣوﺿوع ﺷد وﻗﺗﯾﮑﮫ ﺑﯾدار ﺷد؟ ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯾرﺳد ﮐﮫ ﻏﯾﺑت ھﺎ در اﯾن ﺧﺻوص ﺷده اﺳت ،ﺣﺎم ﮐﮫ ﺑﮫ
ﭘﺳرش ﮐﻧﻌﺎن ﮔﻔت ،و ﭘس از آن اﯾن ﺧﺑر ﺑﺎﻋث ﺑﯽ ﺣرﻣﺗﯽ ﺑزرگ ﺧﺎﻧواده ﺷد و ﻧوح از اﯾن ﺑﺎﺑت ﺑﺳﯾﺎر ﻋﺻﺑﺎﻧﯽ ﺷد .ﻧﮕﺎه
ﮐﻧﯾد ﮐﮫ او ﭼﮫ ﮔﻔت:
» “ﭼون ﻧوح از ﻣﺳﺗﯽ ﺧود ﺑﮫ ھوش آﻣد و درﯾﺎﻓت ﮐﮫ ﭘﺳر ﮐوﭼﮑﺗر ﺑﺎ وی ﭼﮫ ﮐرده اﺳت ،ﮔﻔت» :ﻟﻌﻧت ﺑر ﮐﻧﻌﺎن! ﺑرادران
ﺧود را ﺑﻧدۀ ﺑﻧدﮔﺎن ﺑﺎﺷد «.و ﻧﯾز ﮔﻔت» :ﻣﺗﺑﺎرک ﺑﺎد ﯾﮭوه ،ﺧدای ﺳﺎم! ﮐﻧﻌﺎن ﺑﻧدۀ او ﺑﺎﺷد .ﺧدا ﯾﺎِﻓث را وﺳﻌت ﺑﺧﺷد؛ او در
ﺧﯾﻣﮫھﺎی ﺳﺎم ﺳﺎﮐن ﺷود ،و ﮐﻧﻌﺎن ﺑﻧدۀ او ﺑﺎﺷد”«.
ﭘﯾداﯾش ٩ : ٢۴-٢٧
ﺗﻣﺎم ﻣﻠﺗﮭﺎی زﻣﯾن از ﻧﺳل ﺣﺎم)ﭘدر ﮐﻧﻌﺎن( ،ﺳﺎم و ﯾﺎﻓث ھﺳﺗﻧد.

 .１ﯾﺎﻓث ﭘدر ﻣردان و زﻧﺎﻧﯽ ﺷد ﮐﮫ در دﻧﯾﺎی ﻏرب ﺳﮑﻧﯽ ﻣﯾﮕزﯾﻧﻧد ،ﺑﮫ وﯾژه اروﭘﺎ.
 .２ﺳﺎم ﭘدر ﻣردم ﺳﺎﻣﯽ ﺑود ،ﺑﮫ وﯾژه ﯾﮭودﯾﺎن.
 .３ﺣﺎم ﭘدر اﻓرادی ﺷد ﮐﮫ در آﻓرﯾﻘﺎ ﺳﺎﮐن ﺷدﻧد.
ﺧﻼﺻﮫ
در اﯾن درس ،ﻧﮑﺎت ﮐﻠﯾدی زﯾر را آﻣوﺧﺗﯾم:
 .１ﺧدا ﺳﯾل را ﺑر زﻣﯾن ﻧﺎزل ﮐرد ﮐﮫ ﺷرﯾران را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .ﺧداوﻧد ﺳﺎﻟﮭﺎی زﯾﺎدی در ﺑراﺑرﺷﺎن ﺻﺑوری ﮐرد و در ﻧﮭﺎﯾت
آﻧﮭﺎ از ﻧﺟﺎت ﺧدا ﺧﺎرج ﺷدﻧد.
 .２ﺑﮫ ﻣﺎ ھﺷدار داده ﺷده اﺳت ﮐﮫ درﺳت ﻗﺑل از ﺑﺎزﮔﺷت ﺳرورﻣﺎن ﻋﯾﺳﯽ ﻣﺳﯾﺢ ،ﻣردم ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻏﯾر ﺧداوار رﻓﺗﺎر
ﺧواھﻧد ﮐرد ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در زﻣﺎن ﻧوح رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑردﻧد .ﺧدا ﻧﺧواھد ﮔذاﺷت ﮐﮫ اﯾن دﻧﯾﺎی ﺷرارت ﺑﺎر ﺑرای ھﻣﯾﺷﮫ
اداﻣﮫ ﭘﯾدا ﮐﻧد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺳرش را ﺧواھد ﻓرﺳﺗﺎد ﺗﺎ داوری و ﻣﺟﺎزات ﮐﻧد.
 .３رﻧﮕﯾن ﮐﻣﺎن ﻧﺷﺎﻧﮫ ی ﺧداﺳت ﮐﮫ او ھرﮔز دوﺑﺎره ﺟﮭﺎن را ﺑﺎ ﺳﯾل ﻧﺎﺑود ﻧﺧواھد ﮐرد.
 .４ﻣﺎ ھﻣﮕﯽ از ﻧﺳل ﺳﮫ ﭘﺳر ﻧوح ھﺳﺗﯾم.

