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 8درس 

 برج بابل

 مقدمه

که  میدیما د. میکرد ی، بررسرا پوشانده بود نینوح زم گاررا که در روز یبزرگ لیس درس آخر در

 رونیب یکه آنها از کشت یهنگام. چگونه خدا نوح و خانواده اش را نجات داد ، در کل فقط هشت نفر

همانطور که خدا در ابتدا به آدم و  -پر از انسان شود  گریبار د دیبا نیتازه بود و زم یآغاز نیآمدند ، ا

 .حوا دستور داده بود

  

 فرزندان نوح

 

،  میدار یاز اسام یطوالن ستیل کیما  01 شیدایو در پ دیگو یافراد به ما م نیکتاب مقدس در مورد ا

 ستیاوقات هنگام خواندن کتاب مقدس با ل یگاه. ، در مجموع هفتاد نامافثیاز فرزندان سام ، هام و 

که  میداشته باش ادیبه  دیما با. که خواندن و درک آنها دشوار است میشو یدست روبرو م نیاز ا ییها

تمام کتاب مقدس ": کل کتاب مقدس از خداوند الهام گرفته شده است همانطور که پولس رسول نوشت
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، سودمند است ، تا انسان خدا یدرست در تی، و ترباصالح ،، مالمت میتعل یشده و برا دمیدهتوسط خدا 

 ".و مجهز به هر کار خوب باشد ستهیشا

 

 (01-8: 01)نمرود 

 .گرفت میدر نظر خواه یشتریب اتینسل از نوح را با جزئ کیما فقط 

 ...کوش ، مصر ، پوت و کنعان : پسران هام"

او در . دباشتوانا  یمردکه ( لیبعد از س) نیزم یبود که رو یفرد نیاو اول. پدر نمرود بود کوش

در  رومندین یمانند نمرود شکارچ: "گفته شده است نیبنابرا. بود یرومندین یخداوند شکارچ شگاهیپ

 ."خداوند پیشگاه

 01-8،  6: 01 شیدای، پ«. او بابل بود یپادشاه آغاز

ما  یبرا یمهم امیآنها پ رایدهد ز یدشوار است ، اما خدا آنها را به ما م نجایدر ا یاسام نیا درک

 .دارند

 :را در طوفان نابود کند نیخداوند زم نکهیکه قبل از ا میا دهید ما

 زیکه نمرود ن میخوان یاکنون م(. 1::0) دیرا بنا کرد و آن را به نام پسر خود نام یشهر لیقاب 

 .شهر ساخته است کی
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  یمرد زیکه نمرود ن میخوان یاکنون م(. 1: 6)بودند  میاز قد توانمندیدر زمان نوح مردان 

 .توانا بود

 فاسد شد "خدا  پیشگاهدر " نی، زم سیل انیدرست قبل از طغ(00:6 KJV .)میخوان یاکنون م 

 .بود" پروردگار در پیشگاه" رومندین یشکارچ کیکه نمرود 

را پر کنند  نیداشته و زم یادید به آنها گفته شد که فرزندان زآمدن رونیب یخانواده نوح از کشت یوقت

 یمکان زندگ کیاست ، همه در  فتادهیاتفاق ن ر کردام آنگونه که خداکه  میشو یاما متوجه م(. 0:1)

به نمرود برپا کرد ،  داخ هیعل ینام خود ، نمرود ، شورش یرسد که نمرود برا یو به نظر م ردندک یم

 .و او شهر بابل را ساخت" میما شورش کن دیاجازه ده" یمعن نیا

او  نیو قوان گانهی یخدا رشیسرشت انسان همان است و افراد همچنان از پذ! نکرده است رییتغ یزیچ

 .كنند یم یخوددار لیقبل از سهمانطور كه 

 

 یبرج ساز

 کیهمه آنها به . که همه افراد پس از طوفان در ابتدا در کنار هم بودند میدان یم 00فصل  یاز ابتدا ما

در  یکه کشت یآنها پس از طوفان از منطقه ا. کردند و احتماالً فقط چند صد نفر بودند یزبان صحبت م

 یما آن را عراق م وزاست که امر یکشور نیا. شنار آمدند نیآن استراحت کرد دور شدند و به سرزم



 کتاب مقدس کرستادلفین دوره آموزشی
 انجیل متی

 00-01باب  
 

که چرا آنها در  میدرک کن میتوان یپرورش غذا بود و ما م ی، مناسب برازیحاصلخ نیسرزم نیا. مینام

 .آنجا متوقف شده اند

را  یو برج بزرگاستفاده کردند  ریاز ق مانیس یرا سوزاندند و به جا ییآنها آجرها! چه کردند دینیبب اما

 .کار به ما گفته شده است نیا یآنها برا زهیانگ. ساختند بلندایی که می توانستندبه 

 

 دایخود پ یبرا یو نام د،یکه سر بر آسمان سا یو برج میخود بساز یبرا یشهر دییایب»: آنگاه گفتند

 (1:00دایش یپ) «.میپراکنده شو نیزم یتمام یمبادا بر رو م،یکن

 

 1:00پیدایش)شد  دهیبابل نام نیا! کرده است یساخت را رهبر یپروژه عال نیا یکه چه کس میدان یما م

خود  یگرفتند برا میآنها تصم(. 01:01 پیدایش)را ساخت  نینمرود بود که ا نیکه ا میدیو ما قبالً د( 

 یبلند اریمشهور شوند که با قدرت خود برج بس یخواستند به عنوان افراد یآنها م -" بسازند ینام"

حال  نیبا ا! به وجود آمد غرق نشوند یگرید لیس ندهیکار را کردند تا اگر در آ نیآنها ا دیشا. ساخته اند

ت اس یعیطب لیم کی نیا. ما وجود دارد یدرس قدرتمند برا کی نجایدر ا. آنها نام خداوند را رد کردند

زمان و  میو حاضر میخواه یم تیامن ام. میخودمان مرتب کن یخود را برا یزندگ میکن یم یکه سع

ما کامالً روشن ساخته است  یاما کتاب مقدس برا. میبه آن کن یابیرا صرف تالش و دست یادیتالش ز
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در . اعتماد کند ، خداوند متعال و وعده بزرگ نجات اوست به او ندهیآ ن برایتوا یکه م یکه تنها کس

 .کلمات را نوشت نیا ریبه احمقانه بودن برج بابل ، مزام بایپژواک ز کی

 من؛ ۀمن است، دژ من و رهانند ۀخداوند صخر"

 م؛یجو یمن است که در او پناه م ۀصخر میخدا

 (1: 08 مزمور)" .بلندم ۀعسپر من است، شاخ نجات و قل او

 

 (9-7: 00)زبانها  یجیگ

افراد شرور برج را به ! یچه کنتراست قابل توجه(! v7)« آمد نییپا»که او  میخوان یچه کرد؟ م خدا

با . ساختند خداوند دنیبه چالش کش یآسمان ، برا ونرتوانستند بلند کنند ، درست د یهمان اندازه که م

هم که در  قدرهر چ. آمد نییمقابله با آنها پا یاست که براوجود او چنان باالتر از همه انسانها  نیا

 .است یباالتر و بزرگتر از هر مرد شهی، خدا هم میخود را باال ببر میتالش کن یزندگ

به  دستکاری کردزبان آنها را  نیانجام دهند و بنابرا ندهیدر آ یبدتر یکه آنها کارها در نظر داشت خدا

است  ییاز زبانها یاریبس یمعرف نیا. را درک کنند گریکدی یهاد صحبت ستنتوان یکه آنها نم یطور

 .شود یکه امروزه در جهان از آنها صحبت م

که  یکسان. دیخدا ، اکنون از هم پاش دنیبه چالش کش یتوسط نمرود براساخته شده خانواده متحد ،  کی

شوند و  یدور م گرانیکه د یکنند در حال یم یبا هم زندگ یعیکنند به طور طب یزبان صحبت م کیبه 
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از  کیهر  رزندانپس از فهرست کردن ف رای، ز میدید 01 بابرا در  نیما ا. دارند یجداگانه ا یزندگ

 :میخوان یرا م نیسه پسر نوح ا

 (00:01 شیدایپ) ."هستند هایشانو ملل  نهای، زبانها ، سرزم لیقبا افرزندان شم ، ب نانیا"

 

همه از سه پسر نوح هستند . میرا دار نیزم یدر کتاب مقدس ما شروع همه ملت ها نجای، در ا نیبنابرا

 .برد نیخدا را که وجود داشت از ب یشوند که خداوند جامعه ب یم یناش یو همه از زمان

کار  نیا یکه خدا چه زمان میدان یما م. ردیمورد توجه قرار گ دیوجود دارد که با زین گرید تیواقع کی

 :به ما گفته شد اریرا کرد ز

نام  قطانی  منقسم شد؛ برادر او  نیدر زمان او زم رایفِِلج بود ز یکینام : ِعبِر زاده شدند یدو پسر برا"

 (11:01 شیدایپ)" .داشت

گرفت آن  میچنان شرور شد که خدا تصم نیکه زم یمدت زمان -گذشت  یم لیسال از آدم تا س 0616

شود که  رانهیدوباره چنان شر نیتا زم دیطول کش لیسال پس از س 111وجود فقط  نیبا ا. را نابود کند

مورد ذات  رد یچه اظهار نظر وحشتناک نیا. مداخله کرد یطانیبردن آن جامعه ش نیاز ب یخداوند برا

 .انسان است

کند که  یرا انتخاب م یکند و مرد یم جادیا گرید یکه چگونه خداوند شروع دید میخواه یدرس بعد در

 .داو باش یدر مرکز همه برنامه ها
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 صهخال
 :میگرفت ادیرا  ریز یدیدرس نکات کل نیدر ا
 

 یدر تالش برا آن کمکی ست برای ما که کل کتاب مقدس از خداوند الهام گرفته شده است و همه 
 .هستیماو  یخداوند و راه هادر باره  یریادگی

 او بود یخدا و راهها هیعل گرانانینمرود رهبر عص. 

 برگردانند و به قدرت خود اعتماد یدارند که از خدا رو لی، تمامردان بزرگ و قدرتمند هستند یوقت 
 .ستیما ن مانیا ستهیشا یگریکس د چیه. میخود به خدا اعتماد کن یدر زندگ دی، ما باحال نیبا ا. کنند

 


