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 نقشۀ خدا

 انتخاب ما
 جکی اوسچ

 11-1پیدایش 

 آفرینش به وسیلۀ خداوند –درس اول: آفرینش 

 چه اشتباهی رخ داد؟ -درس دوم: سقوط

 مگر من نگهبان برادرم هستم -درس سوم: قائن و هابیل

 دوباره هرگز! -درس چهارم: سیل

 از نوح تا ابرام -درس پنجم: برج بابل

 

 « یدوارم.چون من هم به وعدة تو ام»

 1۴: 11۹مزمور 
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 شروع کنیم

نظیر کنید که تمام زندگی شما را شکل خواهد داد. این سفر برای شما کامال تازگی داشته و بیی را آغاز مییشما جستجو

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش ود که نقش مهمی در اشتیاق و عالقه شما در رشد و درک کتابی به نام کتابخواهد ب

  کند.سازد. زیرا خداوند از طریق کالمش با شما گفتگو مین درس، زندگی شما را پر بار میشما در ای

 شود که لوازم زیر را تهیه نمایید:جهت این دورة آموزشی توصیه می

 این کتاب: نقشة خدا، انتخاب ما. -۱ 

 یاب وشریف(، کتاب آیه مقدس فارسی )تفسیری یا مژده برای عصر جدید یا، کتابNIVمقدس انگلیسی کتاب -۲ 

 شود.مقدس یافت میچند نقشه که معموال در پشت کتاب 

 مداد یا خودکار. -۳ 

 . ۶×۴یا و  ۵×۳ هایبرای یادداشت در اندازه کارت -۴ 

شروع کنید. « مقدسسیری در کتاب»اید، شاید بهتر باشد که با مطالعة کتاب مقدس آشنا شدهاگر برای نخستین بار با کتاب

نقشة خدا، انتخاب »کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطالعة کتاب کنونی به نام هرچند که این کتاب را توصیه می

 آید.به شمار نمی« ما

توانید نماییم. میبه کار بردن مداد رنگی و یا مداد جوهری )های الیت( را برای خط کشیدن زیر عبارات و یا کلمات توصیه می

مقدس های نت برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما را در این سیر و سفر در کتابکارت از دفترچه و

های کمک نماید. امیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید. امیدوارم که قلب شما آمادة دریافت کالم خدا باشد. باشد که داستان

 خداوند که از طریق پسرش عیسی عطا نمود اطمینان بخشد. مقدس قلب شما را نسبت به محبت عظیمکتاب
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 درس اول

 خلقت، طبق طرح خداوند

 داستان خلقت ۲-1پیدایش باب 

 بررسی اجمالی درس اول

  ۳         ۲-۱های بررسی اجمالی: پیدایش باب

 ۴             مقدمه

           ۲-۱های درس اول: پیدایش باب

 ۵           خدای خالق

 9          خلقت از دیدگاه پیدایش

 ۱۲         روز سبت تعیین شد

 ۱۲          : تقدیس کردنتعریف

 ۱۲           تعریف: روز سبت

 ۱۴           خلقت مرد و زن

 ۱7            ازدواج

 ۱8          درخت معرفت نیک و بد

 ۱9           کاربرد
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 مقدمه

کند مقدس بررسی میپیدایش کتاب آغاز خلقت است. پیدایش به معنی آغاز است. این اولین کتاب، خلقت را از دیدگاه کتاب

خوانیم. خدا همه مقدس میکتاب، خلقت را از دیدگاه کتاب در دو باب اول این. «در آغاز...»شود: و با این کلمات شروع می

چیز را در آسمان و زمین به وجود آورد. تمام آنچه خدا به وجود آورد نیکو بود. همه چیز خیلی خوب بود! کتاب پیدایش دربارة 

و با این هدف آنها را در باغ گوید. خداوند آنها را به شباهت خویش خلق نمود خلقت اولین مرد، آدم و اولین زن، حوا سخن می

 عدن قرار داد و به آنها گفت که کار کنند و از آن باغ نگهداری کنند. 

شود. در این مورد ویژه، نقل می ۱۰: ۲یابد. بلکه آغاز دیگری در پیدایش آغاز کتاب پیدایش، لزوما در همین کتاب خاتمه نمی

این « شد.کرد از عدن جاری میای که باغ را آبیاری میرودخانه»شود: چنین شروع می ۱۰شود. آیة از یک رودخانه آغاز می

گیرد، زیرا هیچ ارتباطی با داستان خلقت رودخانه به چهار رودخانة دیگر تقسیم شد. این آیه به سادگی مورد توجه قرار نمی

 ندارد. 

های تبت های یخ بستة فالت کیگه از آبتسیانگ گیرد. منشأ رودخانةای از جایی سرچشمه میدانیم که هر رودخانهمی

گیرد. رود شود. و رودخانة هان که در کشور کرة جنوبی جاریست از دو رود دیگر به نام نامهان و بوخام سرچشمه میجاری می

ترین رودهاست، سرچشمة آن رود نیل آبی در اتیوپی شود و رود نیل که طوالنیهای اندس جاری میعظیم آمازون از کوه

 گیرند. شان از جائی سرچشمه میها صرفنظر از کوچکی و یا بزرگیباشد. همة رودخانهیم

یابد و راه خود را از مقدس جریان میاول، کتاب رودی که از باغ عدن به نحو بسیار زیبایی جاری شد، از دومین باب کتاب

توانیم از طریق آیات کالم، ابد نیز برقرار خواهد بود. میپیماید و تاکنون نیز ادامه دارد و تا های کالم خدا میمیان داستان

اش، در عین حال که رودی حقیقی در زمان و مکان است، کم در مسیر این رود حرکت کنیم. این رود با انشعاب چهارگانهکم

 سازد. ط میها را در مسیر تاریخ با کسی که سرچشمة حیات است مرتبایست که انساندر ضمن به طور مجازی رودخانه

شود، لذت کتاب پیدایش مانند سرچشمة این رودخانة عظیم است. از جستجوی خود دربارة آغازی که در این بخش یافت می

واریم که این نماید. از تجربة خود لذت ببرید. امیدآموزید تغذیه میخواهید برد زیرا شما را با تمام آنچه که از کالم خدا می

 (.۱۰: ۴در شما جازی سازد تا تشنگی روحانی شما را پاسخ دهد )یوحنا آموزش رود آب حیات را 

مقدس را از کتاب پیدایش باب اول باز کنید. بگذارید از اولین آیة این فصل شروع وقت آن است که سفر را آغاز کنیم. کتاب

 کنیم. سه کلمة اول را بنویسید:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بخش اول  

مقدس نگاهی بکنید. هدف این درس، مناظره و یا بحث این درس فرصتی است که به دقت به خلقت از دیدگاه کتابمقدمه: 

کند که از طریق اطالعات و مطالبی که در اختیار دارید، به سازد که شما را هدایت میکردن نیست بلکه سوالی را مطرح می

 ا دربارة خلقت آسمان و زمین بیاندیشید. از درس خود لذت ببرید!کالم خد

 دو فصل اولیة کتاب پیدایش را بخوانید.تکلیف: 

 تمرین: 

 گوید؟به ما چه می ۱: ۱. پیدایش ۱ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 اند. بگذارید ابتدا به این واقعیت توجه نماییم که خدا خالق است. اند که خدا خالق است و زمین و آسمان خلق شدهبه ما گفته

 کند.ن حقیقت را که خدا بود که خلق نمود، تاکید می. سه مرجع دیگر نقل شده است که ای۲ 

 گوید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند و میدربارة خدا صحبت می ۲۵: ۱۰۲الف. مزمور  

 ـــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند که خدا هست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهمچنان تاکید می ۱۵: ۱۱۵ب. مزمور  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رماید خدافمی ۵: ۱۴8پ. مزمور  

 و آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بودند.

 داشت نمایید.شروع کنید که بعضی از نظریات و افکار خود را یادتامل: 

 . اینکه خدا خالق است برای من چه معنی دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

اید. به همان صورت کسی که شما را خلق د که چیزی را از پارچه یا یک قطعه چوب ساختهای بیاندیشی. لحظه۲ 

ای بیاندیشید و خدا را در هنگام خلقت خود در نظر آورید اش بسیار اندیشید و از ساختة خود مراقبت نمود. لحظهکرد، درباره
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آورید که خداوند به دقت نقشه در حالی که در نظر می که آماده بود طرح خود را که خلق کردن آسمان و زمین است آغاز کند.

 آید؟ کشد، چه افکاری به سرتان میمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بخش دوم

 را بخوانید.  ۲-۱: ۱دوباره پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 (؟۲: ۱گوید )پیدایش مقدس دربارة شکل زمین در آغاز قبل از خلقت آسمان و زمین چه می. کتاب۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بدون شکل، خالی و سرتاسر در تاریکی. این کلمات قدری مرموز و ترسناک هستند، مگر نه؟ فهمیدن خالی و تاریک چندان 

غاز را به عنوان زمان گیجی و درهمی و تهی مقدس، آهای کتابمشکل نیست اما بدون شکل یعنی چه؟ بعضی از ترجمه

آلود بود. جالب است که توجه اند. ممکن است که کسی احساس کند که دنیا یک تودة گلو خالی نوشته بودن، بدون شکل

 کنیم که در زمان گیجی و درهمی، بدون نظم و ترتیب و تهی بودن، خدا تصمیم گرفت که کاری انجام دهد.

 دهد؟ ــــــــــلقت به خواننده میاحساس حضور پرقدرت و آسمانی خدا را در آغاز خ ۱: ۲. چه کلماتی در پیدایش ۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .

صویر شود که اتفاقی مهم در حال وقوع است. تاحساس می«. قرار داشت»ها اند که روح خدا بر آبروح خدا حضور داشت. گفته

 گیرد. آید که حضور پدر و مادری که بر فرزند کوچکش قرار میچنین به نظر می

رسد که این قرار گرفتن روح خدا را توصیف کنید چگونه است؟ تان می. تصویرها و تصورات دیگری که به ذهن۳ 

 کند. نگاهی بیندازید!کتاب تثنیه و اشعیا در این باره کمک می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۱: ۳۲الف. تثنیه  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵: ۳۱ب. اشعیا  

شکل، ه مواقعی چنین احساسی در زندگی دارم... بیشکل، تهی و تاریک بود. چخداوند روی لجه قرار گرفت که بیتامل: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  تهی و تاریک؟

 ـــــــــــــــــ .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه تفاوتی دارد که در چنین اوقاتی اعتراف کنم که حضور پرمحبت خدا همیشه بر من قرار دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
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خدایا، از حضور آسمانی تو حتی قبل از آغاز خلقت متشکرم. حضورت را بر هر آنچه که خلق کردی حفظ کن. خدا تو را دعا: 

دهی و آنهایی را که دوست کنم که برای خلقت خود که صنعت دست توست محبت داری. از اینکه به من اهمیت میشکر می

 کنی سپاسگزارم. دارم محبت می
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 بخش سوم

 تمام فصل اول پیدایش را مطالعه کنید.  حالتکلیف: 

یک نمونه است. در  ۳: ۱پیدایش شویم که خدا به عنوان خالق گفت و خلقت به وجود آمد. در این فصل متوجه میتمرین: 

 «زیرا او )خدا( ــــــــــــــــــــــــ و آنها ــــــــــــــــــــــــــ بودند.»... خوانیم: می ۵: ۱۴8مزمور 

 . تمام آنچه را که خداوند با فرمان خود خلق کرد بنویسید.۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵-۳: ۱الف. روز اول: پیدایش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8-۶: ۱ب. روز دوم: پیدایش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳-9: ۱پیدایش  پ. روز سوم: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱9-۱۴: ۱ت. روز چهارم: پیدایش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۳-۲۰: ۱ث. روز پنجم: پیدایش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲7-۲۴: ۱ج. روز ششم: پیدایش  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او روشنایی  ۳. به دستورات و برکات مختلفی که خدا به آنچه که خلق فرمود، داد توجه نمایید. به طور نمونه در آیة ۲ 

، مخلوقات را )برکت( داده به آنها گفت میوه آورید ۲۰جا )جمع( نمود.  در آیة  ها را در یکآب 9و تاریکی را )جدا( کرد. در آیة 

 و کثیر شوید. 

شود. این عبارات را پیدا کنید و توجه کنید که چند بار هر عبارت به کار رفته . سه عبارت در فصل اول باز تکرار می۳ 

 است.

 ـــــــ بار.« و سپس خدا گفت... »الف.  
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 ـــــــ بار.« و چنین شد»ب.  

 ـــــــ بار.« و خدا دید که آنچه کرد بسیار خوب بود»پ.  

 آموزیم؟. چه چیزی از این عبارات تکراری دربارة خدا می۴ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خوب بود، حتی خیلی خوب بود )پیدایش  خدا خالق است. او صحبت کرد. خلقت به وجود آمد. هر آنچه او خلق نمود 

۱ :۳۱.) 

 تامالت پرسشی:

 توانم خدا را در حال خلق کردن و نگهداری از خلقت خود ببینم؟ دانم، کی و کجا می. وقتی که من خدا را خالق می۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و آنچه را که به وجود آورده رها کرده است؟ چه چیزی دربارة خداوند « اشتباه کرده»کنم که او . آیا گاهی فکر نمی۲ 

 آموزم؟کند میکه نظام خلقت را حفظ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱7-۱۶: ۱الف. کولسیان  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۴-۲۵: ۶ب. متی  

 تر بکاویم:عمیق

او  8: ۱. خدا قبل از آغاز وجود داشت. او خلق نشد. او ابدی است. او همیشه بوده و همیشه خواهد بود. در مکاشفه ۱ 

همچنین خدا را  ۶: ۲۱کند و در مکاشفه وان ــــــــــــــــــــــ و به عنوان ــــــــــــــــــــــــ ذکر میرا به عن

 برد. به عنوان ــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــ نام می

رای شما آغازی داشته . از آنجا که نوع بشر در زمان قرار دارد، هرچیزی آغازی دارد. به بعضی از مواردی که ب۲ 

ای ای که فکر خالقهاولین لحظهبیاندیشید. شاید زمان تولد یک فرزند را به خاطر بیاورید و یا زمان روز اول مدرسه و یا 

 آغاز وجود داشت. او همیشه وجود داشت. « قبل از»داشتید. خدا 

 تامالت پرسشی: 

 خواند؟ ــــــــــــــــپندارید چه افکاری شما را به چالش مین می. وقتی که خدا را ابدی، آلفا و امگا و آغاز و پایا۱ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــبخشد؟ ــــــــــدانید، چه افکاری به شما آرامش میوقتی که خدا را ابدی می. ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنم که خالق تمام خلقت هستی. در آغاز انتخاب کردی که آسمان و زمین را به وجود خداوندا، امروز تو را شکر میدعا: 

 گویم! ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــری. هر آنچه را که ساختی بسیار خوب بود. تو را سپاس میآو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بخش چهارم

 خوانیم. این آیات را بنویسید. ــــــــــــــــــرا می ۳و  ۲گوید که خلقت کامل شد. و سپس آیات می ۱: ۲پیدایش تکلیف: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳-۲: ۲با کلمات خودتان بنویسید که در روز هفتم چه روی داد )پیدایش تمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهی که خداوند برگزید تا آن روز، روز هفتم را برکت دهد و آن را مقدس بسازد این بود که دست از کارش بکشد و تعلیم: 

 حت بود. استراحت کند. او آن روز را تقدیس کرد. انتخاب کرد که آن روز را به منظور خاصی جدا نماید و آن به منظور استرا

 تقدیس یعنی مقدس شمردن یا مقدس نمودن.تعریف:  

روز سبت، روز عبادت و استراحت. توجه: برای جماعت یهودی، روز شنبه به عنوان روز سبت تعیین شده تعریف:  

زی از هفته است، اما ایمانداران روزگار پیشین یکشنبه را به یادبود رستاخیز عیسی به عنوان روز مقدس در نظر گرفتند. چه رو

 نیست، بلکه در هر هفته بایستی روزی به عنوان سبت، یک روز استراحت، تعیین شود.  دارای اهمیت

خداوند برای حیاتی که به وجود آورد، نظم و ترتیبی قائل شد. آیا خدا به یک روز استراحت احتیاج داشت؟ آیا خدا از کار کردن 

برد. شاید کسی ، استراحت را برگزید و از به سر بردن با مخلوقات خود لذت میخسته شده بود؟ خدایی که با ما در رابطه است

گوید که او همه چیز را دید و اعالم کرد که همه چیز می ۳۱: ۱پیدایش بیاندیشد که خیلی ساده خدا مایل بود جشن بگیرد. 

یا آدم و حوا را مشاهده نمود و چیزی به  خیلی خوب بود. شاید کسی تصور کند که خدا نگاهی به درختان و یا حیوانات کرد و

 «کار بسیار خوبی کردم که تو را خلق کردم!»این صورت ابراز کرد: 

به مدت شش روز مردم امتیاز کار کردن را داشتند، اما در روز هفتم، به آنها این برکت و امتیاز عطا شد که از کار دست کشیده 

ت که از خلقت او لذت ببریم و به رابطة خود با او توجه نماییم. این روز برای و استراحت کنند. این روز برای استراحت ماس

دانست که ما به روزی احتیاج داریم پرستش کنار گذاشته شده است که ما به رابطة خودمان با خداوند توجه کنیم. خداوند می

دانست که ما به روز استراحت نیاز . و نیز او میدر مکان درستی قرار گیرد که او را پرستش نماییم تا رابطه بین خالق و مخلوق

دانست که ما نیاز داریم که روز بعد آماده باشیم. و خدا می ۶داریم تا بدن و فکرمان آرامش یابد تا بتوانیم برای کار کردن در 

خواست که ما ان، او میروند به سر ببریم. در پایبا خانواده و دوستان و کسانی که عضوی از زندگی اجتماعی ما به شمار می

 ای که بین ما و طبیعت و هرآنچه که به وجود آورد لذت ببریم. از رابطه

گوید، صرف کند. بیایید زمانی را برای آموختن آنچه که خدا در عبارات زیر میکالم خدا دربارة روز سبت گفتگو میتمرین: 

 نماییم:
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ۲۳: ۱۶الف. خروج  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵-۱۲: ۵ب. تثنیه  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۴-۱۳: ۵8ج. اشعیا  

 کاربرد:

. با آگاهی داشتن از نیاز خود به استراحت و پرستش، یک روز عادی سبت، روز استراحت، در زندگی شما ممکن ۱ 

 است چگونه به نظر برسد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به وجود آورید . وقتی که روابط خود را در نظر بگیرید، یکی یا دو تا از تغییراتی که مایلید برای تقدیس این روز ۲ 

 بیان کنید.

 گیرم، مایلم که در موارد زیر تغییر دهم: ـــــــــــــــــــــدر نظر می الف. وقتی که رابطة خود را با خالق خود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گیرم، مایلم به صورت زیر تغییر دهم ـــب. وقتی که بدن و فکر خود را که آن را نیز خداوند خلق نموده در نظر می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با طبیعت، ام گیرم و همچنین در رابطهو دوستانم در نظر می پ. وقتی که رابطة خود را با اجتماع و به ویژه با خانواده 

 مایلم که تغییرات زیر را به وجود آورم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۲۴برم که هفت روز هفته و روزی کنم. اغلب اوقات پی میتو خالق من هستی. از هدیة استراحت تشکر می خداوندا،دعا: 

نماید که احتیاج به یک روز استراحت دارم که بتوانم تو را پرستش کرده، از کنم. کالم تو به من یادآوری میساعت کار می

م، لذت ببرم. مرا یاری ده که این روابط را مانند هدیة محبت از جانب تو ای که با دیگران دارم، به ویژه با خودطبیعت و رابطه

 دریافت نمایم و به من کمک کن که آنها را با قلبی سپاسگزار جستجو کنم. باشد که آرامش خود را در تو پیدا کنم. ــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ای دوباره داستان گسترده آیات کالم به طور.« بگذار انسان را به شباهت خود بسازیم... »خدا گفت:  ۲۶: ۱در پیدایش تعلیم: 

کنند زیرا این دو روایت به منظور و نیت جزئیات متفاوتی را مطرح می ۲و  ۱های کند. فصلخلقت آدم و حوا را بیان می

 متفاوتی نوشته شدند. بگذارید از بعضی از اطالعات مربوط به خلقت مرد و زن آغاز کنیم. 

 تمرین: 

ع بشر از این آیات دریافتید؟ سعی کنید حقیقتی را که در مورد خلقت زن و مرد . چه مواردی را در مورد خلقت نو۱ 

 آشکار شده دریابید. 

 (. ۲7آیة “ آنها را)”کند ــــــــ و ـــــــــ . توجه، انسان به هر دو اشاره می: 1از پیدایش باب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۶الف. آیة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲7ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲8پ. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲9ت. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت مرد و زن در این باب آشکار شده دریابید. باز هم سعی کنید که حقیقتی را که در مورد خلق: ۲از پیدایش باب  

 (۲۰: ۳( نام زن چه بود؟ ــــــــــــــــــ )پیدایش ۲۰: ۲نام مرد چه بود؟ ـــــــــــــــــ )پیدایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵الف. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱8پ. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۰ت. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۱ث. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۲ج. آیة  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۳چ. آیة  

گوید که مرد و زن هر دو به شباهت خدا خلق شدند. این عبارت تصویر پر قدرتی از خلقت خداوند می ۲7: ۱پیدایش تعلیم: 

آینه، تصویر یک صورت دهد که ما شباهت او را در خلقت از خود منعکس نماییم. ه ما مسئولیت میسازد. خداوند بنمایان می

بخشد. نقشة خدا این بود که نوع بشر تصویر او را در دنیا منعکس سازد. نوع بشر شباهت خدا را با خود دارد و را انعکاس می

کنیم، و در رابطه با او به سر م، محبت داریم، پرستش مینماییکنیم، انتخاب میکنیم، معاشرت میما وقتی که خلق می

دهیم. هنگامی که خداوند انسان را نام نهاد، به زندگی انسان هدف و معنی بخشید و بریم، شباهت او را از خود نشان میمی

 به آنها مسئولیت داد که او را از خود منعکس سازند.

 ها داد؟خداوند چه برکتی به آن۲8: ۱در پیدایش سوال: 

 . ــــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ باش.۱ 

 . زمین را ــــــــــــــــــــــــــــــ و آن را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۲ 

 ها، پرندگان و تمام موجودات زنده. . ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ماهی۳ 

 ها:زتابها و باسوال

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. چه چیزی و یا چه کسی است که هدف و معنی به زندگی شما می۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید، به عقیدة شما خدا چه ارزشی به زندگی شما داده است؟ ــــــــ فکر می ۲8-۲7: ۱. در حالی که به پیدایش ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنید؟ ــــــــــــــــــــــلق( همراهی مییابید که شما )مخلوق( در همکاری با خدا، با او )خا. چه وقت در می۳ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که زندگی خواهد که در دنیایی کند که بدانید خدا شما را برکت داده و از شما می. برای شما در زندگی چه فرقی می۴ 

 کنید او را از خود منعکس سازید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهندة عالقة خاص خدا به خلقت نوع بشر است که او را برکت داد و از انسان خواست که موارد زیر نشانتر بکاویم: عمیق

 خدا را در خود انعکاس دهد. 

توجه نمایید. این آیات چه دیدگاهی را در مورد رابطة خدا با  ۱۶-۱۳های را بخوانید. به خصوص به آیه ۱۳9مزمور  •

 د؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنخلقت حتی قبل از تولد، بیان می
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ــــــــــــــــــدربارة ارزش ما برای خداوند چه می 9-۳: 8مزمور  •
دهد؟ چه دیدگاهی به ما می ۱۴: ۲9کنیم که همه چیز به ما تعلق دارد، اول قرنتیان هنگامی که ما تصور می •

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای که با تو مشارکت ای. مرا خواندهای، بلکه زندگی مرا با هدف و معنی برکت داده، تو نه تنها مرا آفریدهاوه خداوندادعا: 

ای از خود منعکس نمایم. از تو سپاسگزارم که قدرت تو در داشته باشم و به من مسئولیت دادی که تو را به تمام آنچه ساخته

 کند. من کار می
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 بخش ششم

کند. از آغاز آفرینش، خداوند اولین قدم را در مورد مسئلة ازدواج برداشت. ازدواج را به ما معرفی می ۲۴: ۲پیدایش تعلیم: 

 ازدواج دلیلی بود برای یک مرد که پدر و مادر خود را ترک نماید و با همسرش به عنوان یک جسم متحد شود. 

راسم ازدواج، ضرورتا این یگانگی را بین دو نفر مشخص خوانیم که ازدواج یعنی دو نفر با هم یکی شوند. مدر این بخش می

یابد. مرحلة یکی ای است که با زندگی کردن با هم آغاز شده، در تمام عمر ادامه میآورد. یک شدن مرحلهفورا به وجود نمی

کند که حبت میدربارة مرد و همسرش ص ۲۵پذیرد. آیة مرد و زن صورت میشدن از نظر جسمانی با انجام رابطة جنسی بین 

بخش کنند. عریانی که مرد و زن داشتند، نیت نیکو و فیضبا آنکه هر دو عریان و بدون پوشش هستند، احساس شرمساری نمی

 خداوند بود که زن را خلق نمود و او را به عنوان همسر به مرد بخشید. 

 تمرین:

گرفته شده. عبارت را پیدا کنید و  ۱9: ۶که از متی آید مقدسی دیگر دربارة ازدواج از گفتار عیسی می. مرجع کتاب۱ 

 بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . نظر و هدف خدا از ازدواج در این آیه چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد که در ازدواج به مقدس در مورد ازدواج و نیت خداوند برای مرد و زن میهای کتاببسیاری از بخشیم: تر بکاوعمیق

هم بپیوندند. اگر مایلید که در این باره بیشتر مطالعه کنید، مراجع مفیدی وجود دارد. استفاده از مراجع تطابقی که در این آیات 

 کند. به مسئولیت زن و شوهر، هر دو توجه نمایید. ایی میذکر شده شما را به مطالعات بیشتری راهنم

 ۳۳-۲۱: ۵افسسیان  •
 برند(. )اغلب این فصل را به عنوان فصل محبت نام می ۱۳اول قرنتیان  •
 7-۱: ۳اول پطرس  •

داشت  در این درس خدا را به عنوان خالق زمین و آسمان، و خدایی ابدی که هرگز خلق نشد و پیش از آغاز دنیا وجوددوره: 

دیدیم. روزهای خلقت را دریافتیم که تا سرحد قدوسیت، روز تقدیس، روزی که برای استراحت در نظر گرفته شد. به جزئیات 

از خود در جهان انعکاس بخشید، توجه کردیم. و به ازدواج به عنوان هدف خلقت بشر و هدف خدا از خلقت بشر که او را 

کی و متحد شوند نظر انداختیم. خدا همه چیز را به وجود آورد و اعالم کرد که خیلی خداوند از خلقت مرد و زن که در جسم ی

 خوبست. همه چیز در جای خود قرار داشت. همه چیز به وسیلة او طرح شد که به او جالل و قدرت دهد. 
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 تمرین:

ان باغ کاشته شد. نام این گوید که خدا باغی آفرید به نام ــــــــــــــ . دو درخت در میمی 9-8: ۲. پیدایش ۱ 

 دو درخت چه بود؟

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــخداوند مرد را با باغ عدن آشنا نمود. خداوند چه دستوری به او داد؟ ــــــــــــــ ۱۵. در آیة ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱7و  ۱۶. خدا چه فرمانی به مرد داد؟ آیات ۳ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نااطاعتی انسان قرار داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. خداوند چه تنبیهی برای نافرمانی یا ۴ 

را در باغ قرار دهد. مثل اینکه این “ درخت معرفت نیک و بد”در ابتدا، ممکنست که ناعادالنه به نظر برسد که خدا بازتاب: 

بشر را دارای اراده و قادر به انتخاب اطاعت از  درخت ممنوع بود و برای وسوسة آدم و حوا در آنجا قرار داشت. اما خداوند نوع

توانستند محبت خودشان را به او نشان دهند. درختان در وسط باغ بودند. کالم خدا به وجود آورد. با اطاعت کردن از خدا می

کالم او قرار خواهد مرکزیت حیات و زندگی ما بر خوبی و محبت کردند. خداوند میتمام موجودات در اطراف آنها زندگی می

 بگیرد. برای شما چه معنی و اهمیتی دارد که کالم خدا مرکز زندگی شما باشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دا هرگز ما را مجبور نکرد که او را دوست بداریم. محبت کردن انتخابی است و درخت انتخابی بود که به آنها عالوه بر آن، خ

داد که محبت خود را که اطاعت است، به او نشان دهند. آیا جالب نیست که با تمام آنچه که خدا آفرید، تمام آنچه فرصت می

که برای خوردن به آنها بخشید، با تمام آنچه که خداوند از روی سخاوت به  را که برای لذت بردن به آنها داد، تمام آنچه را

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآنها داد، فقط این یک درخت ممنوع شده باشد؟ نظر شما چیست؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 کاربرد: 

 دهد؟هایی افکار شما را گسترش میاید. چه بینشخوانده ۲و  ۱های خلقت را در پیدایش باب. داستان ۱ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهندة عالقة شما به خلقت باشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــگزینید که نشان. چه عمل جدیدی بر می۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه طرقی ممکنست بازیابی یا کاشتن یک باغ خداوند قادر متعال که خالق زمین و آسمان است محترم بسازد؟ ــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟۱۳9اید )مزمور خلق شده“ خداترس و بسیار خوب”شود اگر بدانید که شما . چه افکار جدیدی در شما ایجاد می۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دهد، اگر تصمیم بگیرید فکر و عمل شما بر کالم خدا تمرکز چه راهی زندگی شما خدا را به جهان نشان می. از ۴ 

 یابد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تان بیان بکنید.قة خود را برای انعکاس خدا در زندگیبا یک جمله دعایی بنویسید و در آن جمله عالدعا: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یابد...کتاب پیدایش، سرگذشت با گفتگویی زیر درخت ادامه می ۳در باب 
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 درس دوم

 چه اشتباهی رخ داد؟
 سقوط نوع بشر – ۳پیدایش باب 

 

 ۲بررسی اجمالی: درس 

 ۲۰          ۲ سرد :یلامجا یسررب

 ۲۱            مقدمه

 ۳: پیدایش باب ۲درس 

 ۲۲           مار •
 ۲۴           مالقات •
 ۲7          یعمل نافرمان •
 ۳۰         اشتیاق به گناه ورزیدن •
 ۳۲        ه کردن، فیض، رستگاریتعریف: توجی •
 ۳۴          نتایج گناه •
 ۳7          شودنبرد آغاز می •
 ۳8          وعدة خداوند •
 ۳8          همجازات گنا •
 ۴۰        محبت خداوند برای مرد و زن •
 ۴۱          نظریات پایانی •
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 مقدمه

دانیم. دستور خداوند به این بود که میوة پیدایش می ۳شود. ما داستان را از باب کتاب پیدایش به نوعی دیگر آغاز می

ی مصرف آنها بود. البته طبق فرمان خداوند، میوة درختی که در وسط باغ وجود داشت، برای خوردن هر درختی در باغ عدن برا

 میرند. نبود. خداوند مرد و زن گفته بود که اگر از میوة این درخت که درخت معرفت نیک و بد نام دارد بخورند، می

د دست یابد و زن نیز از میوة درخت خورد. سپس روزی زن با فریب مار و وسوسة او روبرو شد که به دانش نیک و ب

خورد. از این رو، برای اولین بار مرگ بخشی از تجربة زندگی انسان و قدری از میوه را به شوهر خود داد و شوهر نیز از آن 

رفت. رابطة شد و به تمام آنچه خداوند آفریده بود سرایت نمود. رابطة عالی و کاملی که بین خدا و انسان وجود داشت از میان 

دار شد. هرآنچه که خداوند ساخته بود به گناه آلوده شد. تمام این وقایع به خاطر نافرمانی مرد و زن اتفاق بین زن و مرد خدشه

 افتاد. 

آورد: چه باعث شد که آدم و حوا از دستور خدا سرپیچی نمایند؟ چرا این ماجرا سواالت بیشماری برای ما پیش می

ای در این وسوسه وجود داشت که از ارادة ن گوش دادند و از حقیقت کالم خدا دور شدند؟ چه جنبة فریبندهفریب شیطاآنها به 

خدا سرپیچی کردند؟ در وهلة اول، چرا این درخت را به وجود آورد ولی آنها را از خوردن میوة آن منع نمود؟ چرا مجازات 

 کردن آنها تقصیر خداوند بود؟ سنگین مرگ را برای نافرمانی آنها قرار داد؟ آیا گناه

علیرغم هر آنچه که به اشتباه رخ داد، خداوند به توجه و محبت خود به آنچه خلق کرده بود ادامه داد. آغاز جدیدی 

یابد. این جنگ و ستیز روح نوع بشر است. کند که از طریق آیات کالم ادامه میبه وجود آمد. پیدایش داستانی را شروع می

ند در این نبرد، پسر خود او است که حیاتی خواهد داشت که قوم او نتوانستند داشته باشند. پسر اوست که قانون قهرمان خداو

برد و سرانجام برای آنان که به او به عنوان کند و باز هم پسر اوست که تنها کسی است که رنج میخدا را کامال رعایت می

بخشد. محبت غیرقابل توصیف خدای پدر سازد و حیات ابدی میفراهم می پسر خدا ایمان آورند، نجات از گناه و مرگ را

قدرتمند است. این قدرت محبت خدا برای نوع بشر است که فرزندش را از مرگ برخیزانید. این رستاخیز او در ایستر است که 

سر کامل خدا را ندارد. و کار روح خداوند های فریبندة او دیگر توانایی مقابله با پها و راهبخشد. شیطان و دسیسهبه ما امید می

یابیم، هم شویم، بلکه زندگی جاوید میهای خداوند ایمان دارند که هرگز نابود نمیهای ما و همة آنهایی که به وعدهدر دل

 اکنون و همیشه ادامه دارد. 
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 1بخش 

ست نیکو است. هرچه ساخته بود برای آنها در روز ششم خدا مرد و زن را آفرید و اعالم کرد که هرآنچه ساخته ا خالصه: 

منظر بود و برای به چشم زیبا و خوش»آفرید. به آنها نشان داد و همه چیز را برای آنها فراهم ساخت. میوة تمام درختان 

 (. ۱۶: ۲(. و خدا به آنها گفت تمام اینها برای خوراک آنهاست )پیدایش 9: ۲بود )پیدایش « خوردن خوشگوار

این بود که نباید از میوة این درخت ط باغ خداوند درختی کاشته بود به نام معرفت نیک و بد. دستور او به مرد و زن اما در وس

قابل قبول (. خدا به آنها گفت که اگر از فرمان او سرپیچی کنند، خواهند مرد. این دستور بدون شک ۱7: ۲بخورند )پیدایش 

ها بود که بخورند و لذت ببرند. این تنها درختی بود که منع شده بود. و این هم های باغ برای آناست. تمام درختان، میوه

 عادالنه است. خداوند وسایل رفاه آنها را با سخاوت فراهم ساخته بود. 

 معرفی شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بخوانید. چه شخصیتی در آیة اول  ۳پیدایش باب تکلیف: 

 تمرین:

برای کسب درک بیشتر و وسیعتر از مار، به منابع زیر توجه کنید و کلماتی را که در وصف این موجود به کار رفته  •

 بنویسید.

 توصیف منابع
  ۱: ۳پیدایش 

  ۲: ۴لوقا 
  ۴۴: 8یوحنا 

  ۳: ۱۱دوم قرنتیان 
  ۱۱: ۶افسسیان 

  8: ۵اول پطرس 
  9: ۱۲مکاشفه 

 

وجود دارد توجه نمایید. شیطان به عنوان یک ــــــــــــــ توصیف  ۱۰: ۱۰ای که در یوحنا یسهبه مقابه حافظه سپردن: 

 آید که ـــــــــــــــآید برای ــــــــــــ، ــــــــــــــ و ـــــــــــــــ . از طرفی عیسی میشده است که فقط می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وجود دارد، برای حفظ کردن مناسب و خوب است.  ۱۰: ۱۰کلماتی که در یوحنا 
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های خدا را در فراوانی هایی از برکتمدتی روی این کلمات تفکر کنید. در نظر بیاورید که در کجا نشانهسواالت بازتابی: 

 کنید، زندگی که مملو از معنی و مفهوم و هدف باشد. میزندگی مشاهده 

تان ببینید. او را شکر کنید که کسی است خداوند را سپاس گویید که فکر و قلب شما را گشود تا برکات او را در زندگیدعا: 

 سی ـــــــــــــــــــــای هدفمند با او قرار گیرید: خداوند مهربانم، عیکه حیات وافر به شما عطا کرده است که در رابطه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بخش دوم

ورت دهنده  به صهای جاذب و فریبوسوسه با بنیاد هستی ما آنطور که خدا ما را خلق نمود در ستیز است. این وسوسهتعلیم: 

مان تصمیم بگیریم. شود که بر اساس آن وسوسه و نیرنگ در زندگیشود و باعث میاطاعت کردن از کالم دیگری ظاهر می

دهند که اغلب با کالم خدا در تضاد است. ها فریبنده هستند زیرا به طور دلنشینی، واقعیت دیگری را به ما نشان میاین خدعه

بریم وجود دارد. وسوسه شدن به خودی خود اشکالی ندارد اما تن دادن به به سر می همیشه در جهانی که فریب و وسوسه

طبیعت دروغین و فریبندة وسوسه و اغوا شدن و قدرتی که برای گمراه کردن ما در وسوسه اشتباه است. مشکل است به 

اساس آن گرفتار شدیم، های بیوغتشخیص خوب و بد دارد، پی ببریم. وسوسه نوعی دروغ است. وقتی که به دام وسوسه و در

سازد. این پیامدهای نامطلوب ما را از خوشی زندگی کامل و آزادی که عیسی گفت و احساس تقصیر و شرمندگی ما را پر می

 سازد. خواندیم، محروم می ۱۰: ۱۰در کتاب یوحنا 

 را دوباره بخوانید.  7-۱: ۳شود. پیدایش داستان آغاز میتکلیف: 

 تمرین:

 آورد. اولین کالمی که مار به زن گفت چه بود؟ ـــــــشوند. مار نبرد را به وجود میمار و زن با یکدیگر روبرو می .۱ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۶: ۲. حرف واقعی خدا در پیدایش ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲. پاسخ زن در آیة ۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الف چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱7: ۲. کالم واقعی خداوند در پیدایش ۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 برد. مار چه دروغی گفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتر به کار میده، شیوة قویوسوسه کنن ۴. در آیة ۵ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب خداوند واقعا چه گفت؟ ـــــــــــــــ۱7: ۲. در پیدایش ۶ 
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چشمانت »که بسیار فریبنده بود چه بود؟  ۵. مار حقیقت کالم خدا را با دروغ خویش تغییر داد. کلمات مار در آیة 7 

 «.ـــــــــــــ دانیــــــــــ خواهد شد، و تو خواهی ـــــــــــــــ، می

آورد که هر کسی نیاز دارد به آن توجه کند: هدایت و راهنمایی میر سوال نهایی را به وجود رویارویی با مابازتاب و تفکر: 

های مار را که با فریب خود کالم خدا چه کسی را در زندگی در پیش گیرم؟ چه کسی را باور کنم؟ حقیقت کالم خدا و یا دروغ

 گیرد؟گی من قرار میشود: چه کسی مرکز زندرا عوض کرد؟ نبرد نهایی به این صورت می

گیرد. وجود دارد در برابر حقیقت محض کالم خدا قرار می ۳هایی که در پنج آیة اول پیدایش باب سوالتر بکاویم: عمیق

و سپس دومین « آیا خدا واقعا گفت...؟»آورد؟ شوید که این سوال را به فکر شما میگر شیطان میآیا متوجه صدای وسوسه

این رویارویی سعی بر این دارد که خدا را « آیا آنچه خدا گفت واقعا جدی بود؟»کند. تری را ایجاد میخسوال حتی برخورد تل

 دروغگو بداند.

دهد. شود که شخص ارائه میآیا کالم خدا حقیقت دارد؟ آیا این تنها حقیقت است؟ واقعیت اغلب به این صورت پنداشته می

گوید؟ کند، آیا واقعا خدا جدی میصحبت کرد؟ و چنانچه که خداوند با ما صحبت میآیا واقعا خداوند از طریق کالمش با ما 

 گوید. ببینیم خدا چه می ۱9-۱8: ۴۵بگذارید با نگاهی به اشعیا 

 گوید که او کیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. خدا می۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توجه کنید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱9گوید؟ به پایان آیة کند چه می. دربارة کالمی که صحبت می۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا فقط یک خدا وجود دارد؟ کسی »ممکن است سواالت خاصی برایتان به وجود آید. مثال ممکن است سوال کنید: کاربرد: 

کند که د حقیقت را بیان میگویکه زمین و آسمان را خلق کرد واقعا خداست؟ خدای دیگر وجود ندارد؟ اگر همانگونه که می

دهد آمده است، دربارة نظریات گوناگونی که امروزه در فرهنگ ما وجود دارد که اعتقادات ضد و نقیض را نشان می ۴۵در اشعیا 

کنند، به چه کسی اعتماد شماری از مردم، عقاید و نظریات خودشان را دربارة حقیقت مطرح میگوید؟ وقتی که گروه بیچه می

 و دربارة حقیقت از او بپرسم؟کنم 

گوید دانیم؟ گاهی اوقات آنچه را که خدا میرسد، چه چیزی را به طور یقین میبا این همه سواالت مختلف که به فکرمان می

 رسد. به طور مثال:واقعی به نظر نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــمن دوست داشته»گوید: خداوند می ۳: ۳۱. در ارمیا ۱ 

 «ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
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 تا ابد مراگوید که می منام و با این حال خدا به گاهی اوقات را در نظر دارم که با دوستی یا خویشاوندی قطع رابطه کرده

 دوست دارد. 

 بخشم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن می»گوید: خداوند می ۳۴: ۳۱در ارمیا . ۲ 

 «ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

 آورد.کند و دیگر به خاطر نمیبخشد، بلکه گناه مرا نیز فراموش مینه تنها که خدا مرا می

 نه مرگ و نه زندگی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»گوید خدا می ۳9-۳8: 8. باز هم در رومیان ۳ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

تواند مرا از تواند این امر حقیقت داشته باشد که هیچ چیز نمیهیچ چیز قادر نیست مرا از محبت خداوند جدا سازد. آیا می

حبت خدا جدا سازد، در حالیکه خیلی چیزها مرا از دیگران دور کرده است؟ چیزهایی مانند مرگ، طالق، سوءتفاهم، انواع م

 ها؟ها و زد و خوردها و بحث و مجادلهجنگ

 ند.پرسهایی را که مار در باغ به وجود آورد، در تمام دوران و اعصار ادامه دارد که امروزه نیز از من میپرسشبازتاب: 

 ، دو سوال را بنویسید:۳۴: ۳۱. با در نظر گرفتن ارمیا ۱ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ، دو سوال را بنویسید: ۳9-۳8: 8. با در نظر گرفتن رومیان ۲ 

 الف. آیا واقعا خدا گفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــب. آیا واقعا خدا جدی گفت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خواهی به من بگویی بیشتر بدانم. مرا یاری ده که بدانم، خدایا برای شناختن حقیقت در تالشم. مایلم دربارة آنچه که میدعا: 

ت اعالم بفهمم، و بپذیرم که کالم تو واقعیت است. قلب مرا بگشا که باور کنم که تو حقیقت را گفتی و آنچه را که راست اس

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱9: ۴۵کنم )اشعیا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

نگاهی بکنیم، یک سوال هنوز باقی است: چرا خدا درخت را آفرید، سپس فرمان داد  ۳ر برگردیم و به پیدایش باب اگتعلیم: 

مرگ  که خوردن میوة این درخت ویژه که درخت دانش نیک و بد نام دارد، ممنوع است؟ باالتر از آن، برای نافرمانی و مجازات

سپس گوید خدای محبت است، آید و تنبیه سختی معین شده است. خدا که مییرا تعیین کرد. در نگاه اول به نظر عادالنه نم

 آید. معنی میدهد، به نظر بیکند و مجازات و عقوبت سختی قرار میچنین فرمانی صادر می

فریده و اجازه دهید که دو مورد را در نظر آوریم. اوال باید بدانیم که خدای ما خدایی عادل است. او کسی است که جهان را آ

کسی است که با ساختة دست خویش به طور بسیار نزدیک و صمیمانه در ارتباط است. این رابطة نزدیک به نوعی بین والدین 

و فرزند رابطة مطلوب و دلنشینی است. خداوند به این صورت طرح کرده است که پدر و مادر در خلقت و به وجود آوردن فرزند 

این بود که این رابطة نزدیک در سرتاسر زندگی فرزند برقرار باشد و والدین در مراقبت از  سهیم باشند. همچنین قصد خدا بر

کند. خدا هرگز مخلوقات نماید و محافظت میفرزند خود مسئولیت داشته باشند. خداوند به طور کامل از مخلوق خود مراقبت می

 (. ۱۶-۱۵: ۴9کند )اشعیا خود را ترک نمی

م است که طبیعت محبتی را که خدا در نظر دارد بشناسیم. محبت یک انتخاب است. یعنی عملی بر در عین حال، بسیار مه

تواند شما را کند. هیچکس نمیمبنای اراده و محبت. در مرحلة اول یک احساس نیست. انسان محبت کردن را انتخاب می

شود. والدین برداری ابراز مییق اطاعت و فرمانوادار نماید که کسی را دوست بدارید یا دوست نداشته باشید. محبت از طر

گوید. حد و مرزی که پدر و مادر در خانه به با اطاعت کردن به محبت والدین پاسخ میو فرزند فرزند خویش را دوست دارند 

تی پدر و دهد. به فرزند، همسر و حکند که در آن محبت نسبت به یکدیگر را نشان میآورند، محیطی را ایجاد میوجود می

 مادر این امتیاز داده شده که با محبت داشتن به این حد و مرز خانه احترام بگذارند. 

مخلوق -همچنین باید به خاطر داشته باشیم که خدا خالق است و مرد و زن مخلوق هستند. مرد و زن الزم بود که رابطة خالق

دانست نه برای آنکه خدا شاهد نافرمانی آنها باشد، زیرا او می را بفهمند و در این رابطه به سر ببرند. درخت ممنوع شده بود،

که چنین خواهد شد. بلکه درخت ممنوع بود برای آنکه به هر دو، مرد و زن، شانسی بدهد که خدا را همچنان که بود، یعنی 

یش را به عنوان مخلوق رفت که موقعیت و شرایط خوخدا، نام ببرند. این موقعیت و امتیازی برای مرد و زن به شمار می

 محبوب خدا بشناسند و از روی محبت نسبت به او، او را اطاعت نمایند و اجازه و اختیار زندگی خود را به دست خدا بسپارند. 

سوال نهایی مار این بود که چه کسی خدا خواهد بود؟ تا زمانی که کودک به سن برزگسالی برسد این سوال  ۵: ۳در پیدایش 

اش با علم به اینکه با او رابطه دارد، در امنیت باشد. خواست که آفریدهچه کسانی والدین من هستند؟ خداوند میبرقرار است: 

خواست که آنها فقط نیکویی را در او ببینند. زیرا او این نیکویی را در او خدا بود و خالق آنها، و آنها مخلوق او بودند. خدا می

خواست بار سنگین او می خواست که آنها از رابطة پرمهر با او و دیگران لذت ببرند.خدا میهرچه که آفریده بود آشکار ساخت. 

و آنها را از تاثیرات منفی و قدرت شریر محافظت نماید. محبت او برای تمام آنچه که شیطانی را خود به دوش بکشد دانش 

در خطر افتاد. به هر حال خداوند به میل خود خطر را  آفرید، به ویژه برای رابطة محبتی که مایل بود با مردم داشته باشد،
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پذیرفت و به آنها شانسی داد تا محبت خود را با اطمینان کردن به او و با اطاعت کردن از او نشان دهند. در نتیجه، خدا و 

 کالم خدا مرکز زندگی آنها باشد. 

 هر یک از کالم خدا بنویسید.چند خط دربارة اهمیت  ۶: ۳با اندیشیدن به این مورد، طبق پیدایش 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «زن برداشت و قدری از آن خورد. و به شوهر خود نیز داد... او هم خورد.»

 بازتاب:

دانستیم که خدا کنید؟ اگر فقط میای در سکوت تفکر کنید. دربارة آنچه که اتفاق افتاد چه فکر می. چند لحظه۱ 

گوید: می 7: ۳ز بیشتری هست؟ پیدایش نیکو و سخاوتمند است چه اتفاقی ممکن بود رخ دهد و حاال که به دروغ پی بردیم، چی

چقدر نامطلوب و مخرب است که به فریب و « سپس ـــــــــــــــــــــــــ هر دوی آنها ـــــــــــــــــــ بودند»

 دروغ کشیده شویم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نماید؟ شما چه عملی را از روی نافرمانی و یا . حوا به چه صورت نافرمانی خود را با خوردن میوة ممنوع توجیه می۲ 

 گویید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیی به خودتان میهاکنید؟ شما چه دروغگناه توجیه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بازتاب شما ممکن است شما را به زمانی هدایت نماید که شخصا محکوم شدید. کاربرد: 

 . زمانی را به خاطر آورید که تسلیم وسوسه شدید، شورش نموده و نافرمانی کردید. در چه شرایطی بود؟۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. زمانی را به یاد آورید که محبت و بخشش خدا را از طریق سخنان و یا اعمال شخص دیگری تجربه کردید. آن ۲ 

 رد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــشخص که بود و کالم و عملش چه بود که محبت و بخشودگی خداوند را برای شما آو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عطا  توجه نمایید: گناه بیماریست که تمام زندگی من و شما را به نابودی کشانده است. بخشش امری است که خداوند به ما

کند. بخشودگی گناهان ما، خسارتی را که گناه وارد کرده است از بین برد. خسارتی که باعث جدایی ما از خداوند شد. می

بخشیم، اند، میکند. هنگامی که ما آنهایی را که باعث ناراحتی ما شدهبخشش روابط را بازسازی نموده و آشتی ایجاد می
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بخشیم. در بخشد، ما دیگران را میکند. وقتی که خداوند ما را میه رابطه را بازسازی میشود کمرحلة شفا و بهبودی آغاز می

های( ما را ببخش، همانطور و گناهان )قرض»کنیم کنیم( دعا مییاد می« پدر ما»دعای ربانی )گاهی اوقات این دعا را به نام 

 «بخشیم.اند میکه ما آنهایی را که به ما بدی کرده

انی این موقعیت را داشتید که محبت و بخشش خدا را به کسی بدهید، زیرا خودتان آن محبت و بخشش . چه زم۳ 

 خدا را در زندگی خود تجربه کردید. آن شخص که بود و خدا چگونه از شما برای دادن بخشش و محبت به او استفاده کرد؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام و در بسیاری مواقع فتار کردههایم را در مقابل تو اعتراف کنم. من بر علیه تو رتوانم نافرمانیخدای خالق، من فقط میدعا: 

خواهم که مرا ببخشی، و همیشه به فکر من انتخاب کردم که کاری کنم، سخنی بگویم و بر خالف تو فکر کنم. از تو می

ام عیسی دهندهبیاوری که تو مرا در محبت و با خواستة خود خلق نمودی که زندگی و حیاتی سرشار از بخشش از طریق نجات

  داشته باشم.
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 ۴بخش 

ای رخ داد. آدم و حوا تسلیم وسوسه شدند و پس از آن بیندازیم و ببینیم دقیقا چه واقعه ۶: ۳دوباره نظری به پیدایش تعلیم: 

خیلی راحت « وای، چه اشتباهی کردید. بقیة ما هم دیگر شانسی نداریم.»توان به آنها گفت: چشمانشان باز شد. به راحتی می

 تر نگاه کنیم. خطر از ما دور شده زیرا آدم و حوا خطا کردند. بیایید قدری دقیق توان تصور کرد کهمی

بیان شده مثل هر میوة دیگری  ۳ای که در پیدایش فصل از اینجا شروع کنیم که تمایلی در آنها به وجود آمده است. شاید میوه

 هد؟دبا چه کلماتی دربارة میوه توضیح می ۶: ۳در زندگی ماست. در پیدایش 

 میوة درخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود.  •
 میوة درخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود. •
 میوة درخت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و همچنین ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •

 شد. آمد و باعث هوشیاری میبا میمیوه خوشمزه بود، به چشم زی

های ما زندگی را کنترل کنند و خدای ما بشوند. و این به آسانی عالقه و اشتهای اولین اشتیاق این است که بگذاریم عالقمندی

وش کند. اشتها برای بیشتر طلب کردن هرگز خامآورد. مثل اینکه هیچ چیز برایمان کفایت نمیخواستن را به وجود میبیشتر 

خواهیم بیشتر داشته باشیم و وقتی که پول بیشتر داشته باشیم باز هم بیشتر طلب شود. وقتی که پول کمی داریم مینمی

طلبیم و وقتی که تشخیص بیشتر حاصل شد باز هم بیشتر طلب کنیم. هنگامی که تشخیص اندکی داریم، بیشتر میمی

را در خود منعکس کنیم، شیوة زندگی ما قادر نیست شکرگزاری زندگی می کنیم. زمانی که با روح نارضایتی و عدم قناعتمی

 ها و تمایالت از جمله بیشتر به دست آوردن و بیشتر داشتن زندگی نماییم. شویم که بر اساس خواستهسازد. وسوسه می

الت شما به صورت شدید و ها و تمایبه زمانی بیاندیشید که مشاهده کردید و یا حتی تجربه داشتید که خواستهبازتاب: 

 کنند. شما در آن هنگام چه کردید؟تان را کنترل میقدرتمندی زندگی

 . چه شرایطی بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 طلبید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــر میناپذیر تجربه کردید که بیشتر و بیشت. آیا به صورت اشتهایی سیری۲ 

 . نتیجه چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

اگر احساس خواهم. سازد، آن را میهای مرا برآورده میدومین تمایل یا اشتیاق، عالقمندی به لذت بردن است. اگر نیازمندی

ناپذیر است. لذت جویی نیز سیریخواهم. اشتهای لذتمنظر است، پس آن را میکنم، خوشمزه است. خوشخوب و راحت می

تواند عقل تواند به صورت عادت و اعتیاد درآید. لذت بردن میجویی میبردن شیوة خاصی جهت شدت یافتن طلب دارد. لذت

را صدمه برساند، و افکاری به وجود آورد که فراتر از جهان شخص خودکامه حرکت  و منطق را نابود کند. تصمیمات سالم
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تواند روابط را به خطر اندازد. اگر انسان طلب کردن و به دست آوردن دنیوی را مرکز زندگی جویی مینماید. در نهایت لذت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خود قرار دهد، در روابطش با خدا چه اتفاقی روی خواهد داد؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حتی شاید رابطة شما زمانی را به خاطر بیاورید که اشتیاق شما برای لذت بردن، رابطة شما را با کسی از بین برد و بازتاب: 

 را با خدا نیز به خطر انداخت. 

 . لذت بردن چه ارزشی داشت که به خطر انداختن و یا حتی از دست دادن رابطه را موجب شد؟ ـــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 توانستم برای این رویارویی و نبرد مجهز باشم؟. وقتی که به شرایط میاندیشید، از خود سوال کنید چگونه می۲ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سومین اشتیاق، تمایل به کسب حکمت است. دانش قدرتمند است. وقتی که بیشتر از چیزی اطالع داشته باشیم، بیشتر قادریم 

های خود هراسان سازیم. قدرت باعث با نشان دادن تواناییتوانیم دیگران را اعمال خود را نسبت به دیگران کنترل نماییم. می

دارم. قدرت و کنترل ما را شود که ما کنترل را در دست گیریم. دنیا متعلق به من است و من برای تسخیر آن قدم بر میمی

یچ توکلی به خدا به عنوان توانیم با غرور و استقالل زندگی کرده، هو می دارد که باور کنیم به هیچکس نیازی نداریمبر آن می

 افتد؟خالق نداشته باشیم. باز تصور کنید که اگر کسی اجازه دهد میل به قدرت در مرکز زندگیش قرار گیرد، چه اتفاقی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شرایطی را در نظر بیاورید که در آن نیاز به قدرت و کنترل کردن موقعیت دشواری را به وجود آورد. ب: بازتا

 . چه امری موجب نیاز به استقالل در زندگی شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ر جلب توجه کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ. چه چیزی باعث گردید که دانش، قدرت و کنترل داشتن آنقد۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ. اگر قدرت مرکز زندگی و وجود ما قرار گیرد چه اتفاقی رخ می۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ۵گوید؟ خداوند از طریق اشعیای پیامبر، قلب نوع بشر را آشکار ساخت. شخصی که خلق شده چه می ۱۴-۱۳: ۱۴در اشعیا 

 ید.را بنویس“ خواهممن می”
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 خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. من می۱ 

 خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. من می۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخواهم ــــــــــــــــــــــ. من می۳ 

 خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. من می۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــخواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. من می۵ 

خدایی نهایت کامل است. این وسوسه است و این چیزی است که زن انتخاب نمود. اگر مورد آشکاری را از نظر دور -خود

نماییم. اول زن از میوه خورد. شوهرش با او بود. ظاهرا او نیز مسحور شرایطی بود که مار ارائه ایم، حال بر آن تاکید میداشته

 «.قدری به شوهرش که او بود داد و او آن را ــــــــــــــزن نیز »عنی کالمی متفاوت با کالم خداوند، زیرا داد؛ ی

توانیم به خداوند نگاه کنیم که ما را دوست دارد و شرایط خود را به او اعتراف ای با سکوت، فقط میدر لحظهحفظ کنید: 

با این کلمات شروع «. کندهیچ فرقی نمی»گوید: چنین می ۲۲رت در آیة برگردید: آخرین عبا ۲۴-۲۳: ۳کنیم. به رومیان 

 کند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا بنویسید. هیچ فرقی نمی ۲۴و  ۲۳کرده آیات 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورد که تان اضافه کنید. این کلمات به یادمان میکنیم این دو آیه را به حافظه بسپارید. آنها را به کتابخانة حافظهتوصیه می

خواست به یایم و نتوانستیم مخلوقی را که خدا موجود دارد این است که همة ما گناه کردهکه چیزی که در تمام بشریت 

سازد که ما با (. اما در عین حال این آیات به ما خاطرنشان می۲7: ۱ود خلق کند، از خود منعکس سازیم )پیدایش شباهت خ

 فیض خدا که به وسیلة عیسی یافتیم، بخشیده و عادل شدیم. 

 معانی: 

ام محاکمه شوم. نافرمانی خداوند گناهان مرا پاک کرده است و دیگر نیازی نیست که به خاطر -عادل شده. ۱ 

گوید که رابطة من و او دوباره گناه اعالم کرده است. خدا به من میمحکوم شدن نقطة مقابل عادل بودن است. خدا مرا بی

برقرار شده است. زندگی عیسی با رنج و زحمت و مرگش پرداخت گناهان من بود. عیسی مرا در جایگاه درستی نزد خداوند 

 قرار داده است. 

خدا محبتی به من داد که من با زحمت خود به دست نیاوردم و بدون تردید شایستگی آن را ندارم.  -فیض. ۲ 

ام. مجازات نافرمانی من مرگ است. من استحقاق دارم که بمیرم زیرا گناهکارم. گناهان بسیاری نسبت به او مرتکب شده

تنبیه و مرگ عیسی، من محبت خدا، فیض او را، بدون داشتن شایستگی را بخوانید. اما از طریق  ۲۳: ۶و رومیان  ۱7: ۲پیدایش 

 رهاند که تا ابد با او به سر ببرم. دریافت کردم. محبت خدا مرا از مرگ می
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گناهی من از دست خواست آنچه را که در اثر گناه از دست رفته بود، باز برگرداند. بیخداوند می -رستگاری. ۳ 

خدا از دست رفته بود. مثل اینکه من بردة گناه، مرگ و شیطان شدم. بهای بازخرید من از بردگی، رفته بود. رابطة من با 

زندگی پسرش عیسی بود. رستگاری عمل خداست در جهت بازخرید من و نجات من از فشار سلطة محکومیت مرگ که به 

دهندة من است، مرا ستاخیز عیسی که نجاتعلت گناه بر من قرار گرفته بود. خداوند آن را از طریق زندگی پاک، مرگ و ر

 رستگار نمود. 

نماییم که با این عبارات و توجه: این عبارات در سرتاسر این دورة تعلیماتی به کار خواهد رفت. از اینرو شما را تشویق می

دداشتی خود نوشته و های یا(. این لغات را در کارت۲۴-۲۳: ۳رود آشنا شوید )رومیان معانی که در این دروس به کار می

 های آینده مورد استفاده قرار گیرد و نیز به لیست معانی دیگر دفترتان اضافه کنید. نگاهداری کنید تا در درس

دانم که گناهکارم و شایستة مرگ ابدی هستم. برای عیسی را در نظر بگیرید... خداوندا می ۲۴-۲۳: ۳بار دیگر رومیان دعا: 

، کسی که با خون خود مرا بازخرید نمود تا به سوی تو آمده فرزند تو شوم، سپاسگزارم. تو را شکر که گناهان مرا پاک کرد

از فیض عظیم تو  گناه اعالم کردی.کنم که مرا بخشیدی و مرا بیگذاری. تو را شکر میکنم که گناهانم را به حسابم نمیمی

رای عیسی که مرا با بخشش گناهانم نجات داد و حیات بخشید و از محبت تو که من شایستگی آن را نداشتم، سپاسگزارم. ب

 کنم. تا دوباره فرزند تو شوم، تو را شکر می
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 ۵بخش 

 ۱۳-7: ۳پیدایش تکلیف: 

 سپس»کند. آنچه را که پس از آن رخ داد توصیف می 7: ۳گناه وارد دنیا شده است. پیدایش مقدمه: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچشمان آنها ـــــــــــــــــــــــــــــ •
 و آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 بنابراین آنها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ •
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساخت ـــــــــــــــــــــــــــــــ •

شویم. هنگامی کنیم، با پرداخت مبلغی مجازات مینافرمانی مجازات دارد. وقتی که از قانون ترافیک یا عبور و مرور تخلف می

از خوردن از کند، مستحق مجازات است. مجازات آدم و حوا نیز پس که یک کودک از فرمان پدر و مادر عمدا خودداری می

 خواست، تجربه کردند. میوة درخت معرفت نیک و بد فورا صورت گرفت. آنها همان چیزی را که خدا هرگز برای آنها نمی

 را بخوانیم.  ۱۳تا  7نگاهی به کالم خدا بیندازیم. حاال دوباره آیات 

 :1نتیجۀ شمارة 

آنها نیکویی و خوبی را (. 7: ۳)پیدایش « ـــــــــ بودندآنها فهمیدند که ــــــــــ»اثر فوری گناه، احساس شرم است. 

کنند بد نیز دست یافتند. بنابراین عمل عمدة پنهان ساختن شروع شد. اولین کاری که میدانستند، اما اکنون به شناخت می

رمندگی و خجالتشان دوختن ـــــــــــــــــــــــــــ با هم و ساختن ــــــــــــــــــــــــ برای خودشان است. ش

باعث شد از یکدیگر جدا شده تا برای خود پوششی تهیه نمایند. نزدیکی و صمیمیتی که با هم داشتند از بین رفت و حال 

 بایستی با فاصله و جدایی که بین آنها قرار گرفته بود روبرو شوند. 

 :۲نتیجۀ شمارة 

دارد که پنهان شویم. دن، تقصیر است. احساس تقصیر ما را بر آن میرا بخوانید. نتیجة قابل توجه بعدی گناه ورزی ۱۰-8آیات 

و آنها ــــــــــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــــــ در میان ـــــــــــــــــــــ موجود ».... گوید: می 8آیة 

اختن از کسی که همه چیز را برای استفاده آنچه را که خدا برای آنها خلق کرده بود، اکنون برای پوشاندن و پنهان س« در باغ.

 کنند. و لذت دوستانة آنها به وجود آورده بود، به کار بردند. وقتی که با خدا بودند ترسی نداشتند. حاال خود را از خدا پنهان می

 .«ـــــــــ اما خداوند مرد را صدا کرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ» •
 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »و مرد جواب داد  •
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دانستند که عریانند. عریان بودن نشانة این بود که هیچ چیز آنها را از خدا و یکدیگر جدا نخواهد کرد. خدا در آغاز خلقت نمی

کسی به تو گفت؟ شرم و تقصیر گناهشان را خدا زندگی کنند. چه هم به عنوان شوهر و زن و با حضور قصد داشت که آنها با 

 گناهی از بین رفته بود. آشکار ساخت. در اثر شرم دانستند که عریانند و در اثر تقصیر، ترسان شده و خود را پنهان کردند. بی

گوییم: ایم، پاسخ ما چه خواهد بود؟ آیا نمیی ببرد که ما چه کردهشاید ما نیز چندان تفاوتی نداریم. اگر کسی پسواالت: 

خواهیم پنهان شویم. ممکن است خود را در بین درختان مخفی نسازیم، خطای ما آشکار شد! بالفاصله می« کی به تو گفت؟»

 شویم. اما جایی و به نحوی مخفی می

 اشتباهات گذشته اعتراف کنید؟. آیا برایتان دشوار است که شرم و تقصیر خود را از ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اید؟برای خدا و دیگران به وجود آورده« هاییپنهان کاری». چه ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سازید؟شوید و یا چگونه با آن حس شرم و تقصیر می. از ترس آشکار شدن شخصیت واقعی خود، کجا مخفی می۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :۳نتیجۀ شمارة 

آیا »پرسد: خداوند می ۱۱سومین نتیجة قابل مالحظة گناه این است که نیاز داریم کسی یا چیز دیگری را مقصر بدانیم. در آیة 

 .«تو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و  دهد؟و مرد چه جوابی می •

 زنی»من آن را خوردم. نه تنها که آدم سعی کرد گناه خود را تقصیر زن بداند، بلکه حتی تقصیر را به گردن خدا نهاد. 

ـ یار من ساختی...  «ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؟»: سپس خدا با زن صحبت کرد و پرسید« که  ــــــــــــ
 ــــــــــــــــــــــ»گوید: زن نیز در جستجوی چیزی یا جایی است که تقصیر را نسبت دهد. از این رو زن می •

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گذارد؟ تقصیر و سرزنش نه تنها مرد را از همسرش جدا چه اثری در رابطه میتقصیر باید جایی واقع شود. اما تقصیر 

سازد. خدایی که تمام آنچه که خلق کرد را دیدیم، بلکه حتی تقصیر مرد را از خدا هم جدا می 7سازد، چنانچه در آیة می

 دوست داشت و فقط بهترین را برای تمام خلقت خود طالب است. 

 بازتاب:

 کنیم بیاندیشیم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرای آنچه که خدا را سرزنش میای ب. لحظه۱ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. به اوقاتی فکر کنید که شما خدا را مقصر شناختید. ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سی یا چیزی غیر شود که ما از افکار و اعمال خود سلب مسئولیت کنیم. همیشه تقصیر را متوجه ک. گناه باعث می۳ 

از خودمان بدانیم. اگر مردم مسئولیت اعمال و گفتار خویش را بپذیرند، و به ویژه تقصیر خدا ندانند، چه تفاوتی خواهد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداشت؟ 

که باید مسئولیت اعمال خود را داشته باشید و دیگر کسی را سرزنش نکنید؟ اگر چنین است،  کنید. آیا احساس می۴ 

 آورید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه تغییری به وجود می

نة خود محکوم هستم. مرا برای کارهایی که خداوندا، من گناهکارم. من به شرم و تقصیر و اعمال غیر مسئوالدعا: 

ام، و گفتاری که باعث جدایی من از دیگران شده است، ببخش. از انجام آنچه که مرا از تو جدا ساخته است عفو کرده

م ام را از فیض رایگان تو که با خون مقدس عیسی فراهگناهیپذیرم که فرزند تو هستم زیرا بیفرما. با ایمان و اعتماد می

 «گویم.ام. برای این تو را سپاس میشده است، دریافت کرده
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 ۶بخش 

در این مرحله از خلقت که تازه محکوم به شرم و تقصیر و عدم مسئولیت برای اعمال و رفتارمان شدیم، توقف مقدمه: 

در « ام... ی دوست داشتهمن شما را با محبتی ابد»وجود دارد به خاطر بیاورید:  ۳: ۳۱کنیم. سخنانی را که در ارمیا نمی

آورد، این است که خدا عصبانی ، تصوراتی که بیشترین سوءتفاهم را دربارة خدا پیش می۳این قسمت در پیدایش فصل 

شد و حلقت را مورد خشم و لعنت خود قرار داد. دست خود را از روی تنفر بلند کرد و آنها را از باغ خارج کرد که دیگر 

د و نه صدای آنها را بشنود. عقیده بر این است که خدا خشمگین شد، آرامش خود را از دست داد تنفر هرگز آنها را نه ببین

 خود را آشکار ساخت و سپس با نفرت و انزجار به مرد و زن و هر آنچه خلق کرده بود رفتار کرد. 

 از آنجا که ـــــــــــــــــ»گوید: ا میکند. خدبررسی کنیم. اول، خدا با مار صحبت می ۱۴بیایید دوباره داستان را از آیة 

...« ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ین اند. جنگ باند و به روشنی شناخته شدهشود. جنگ در حال وقوع است. طرفین نبرد انتخاب شدهنبرد تازه شروع می

 خدا و شیطان است. هر تیمی قهرمان خود را دارد. این قهرمانان کیستند؟

 ۵7: ۱۵چه کسی قهرمان خوبی است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ در اول قرنتیان  ۱: ۱۰۶. در مزمور ۱ 

ـــــــــــ از طریق خدا ــــــــــــــــــــــــــ ما را ــــــــــ» برد.مشخصا قهرمان پیروز خدا را نام می

 «ـــــــــــــــــــــــــــ ما.

 کند. چه کسی قهرمان شیطان است؟ ــــــــــتصویری از لباس رزم، جنگ را توصیف می ۱۳-۱۱: ۶. افسسیان ۲ 

 کند خط بکشید. را توصیف می« دنیای تاریک»تیم زیر کلمات این آیه را که ـــــــــــــــ 

های مقدس دربارة جنگ است و شعلهم دربارة این نبرد است و این جنگ تا به امروز ادامه دارد. کتابتمام آیات کالتعلیم: 

ها توصیف مقدس بر اساس این موضوع قرار گرفته است. شخصیتکشد. تمام کتابمحبتی که در این نبرد زبانه می

با کلماتی که خدا به مار گفت، حماسه آغاز  ۳فصل برداری شد. در پیدایش ها پردهاند. عملکردها آشکارند و از نقشهشده

شود که دقیقا باشد، لعنت خداوند اعالم میمی ۱۵و  ۱۴سرانجام در آیات بعد که آیة « حال که این کار را کردی»شود می

دنیای » پایان داستان را برای شیطان و تیم او که 9: ۱۲دهد. در حقیقت مکاشفه چه اتفاقی برای قهرمان شرارت روی می

 است ذکر کرده است. این آیه را بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ« تاریکی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(. خدا ۳۱: ۱حال، این نبرد برای چیست؟ خدا نیکوست و هر آنچه را که آفرید نیکو و بسیار نیکو اعالم کرد )پیدایش 

با او به سر ببرند و فقط به کالم او پاسخ قصد داشت که مردمی که خلق نمود فقط نیکویی را بدانند و فقط در رابطه 

آید و نیکوست. اما به خاطر داشته باشید که وسوسه با حضور ما به وجود آمد که مرد و دهند، کالمی که از جانب او می
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خواست که به سوی او بروند و از خواست که او را که شریر است بشناسد. و میزن خوب و بد را بشناسند. شیطان می

دادند: چه کسی بر او اطاعت کنند. وسوسة شیطان به عمق وجودشان رخنه کرد. بایستی به این سوال پاسخ میکالم 

گیرد؟ حال میدان این ستیز، روح نوع بشر است. خدا پیروز زندگی آنها حکومت کرده و قلب و زندگی آنها را در اختیار می

خواست بشر او را دوست بدارد و وجود آید. خداوند فقط می شود یا شیطان؟ خدا هرگز قصد نداشت که این سوال بهمی

و  ۱۴بگذارد که خدا به عنوان خالق محبوب سلطان قلب و زندگی او باشد. خدایی که مرکز زندگی آنها است. در آیات 

ه برای اینها اسامی است ککند. تمام شود و مار را که همان شیطان است لعنت میخشم خداوند بر شیطان لبریز می ۱۵

 کند: از سقوط او گفتگو می ۱۵و  ۱۴شیطان به عنوان فرشتة سقوط کرده به کار رفته است. آیات 

 (.۱۴او هست ـــــــــــــــــــــــ به وسیلة خداوند )آیة  •
 (. ۱۴او خواهد ـــــــــــــــــــــــ بر روی شکم خود تا پایان عمرش )آیة  •
 (.۱۵اهد بود )آیة سرش ـــــــــــــــــــــــــ خو •

مقدس ای در کتاب، اولین آیه۱۵بسیار دشوار است. اما مهم است که بدانیم آیة  ۱۵و  ۱۴فهمیدن آیات  تر بکاویم: عمیق

کند. )توجه: حتما معانی کلمات این درس را بررسی است که دربارة وعدة خداوند در مورد بازخرید نوع بشر صحبت می

نماید. ای که خدا را از تمام نوع بشر و خلقت جدا ساخته، ترمیم میهد که خدا رابطة شکسته شدهدکنید.( این آیه وعده می

 ای به بار خواهد آورد؟و با این دشمنی که بین مار و فرزندان زن به وجود آمد، چه نتیجه

گیرد رت میکه از پیروزی ما از طریق رنج بردن، مرگ و رستاخیز عیسی صو« او سر تو را خواهد شکست. »۱ 

یک و -تری در کتابی به نام محبت خدا، زندگی ما کند و ما این بخش را در درس دیگری با جزئیات وسیعصحبت می

توانند اول مطالعه خواهیم کرد. اما آنهایی که عالقمند هستند که بیشتر دربارة این شکسته شدن مطالعه کنند، می -دو

  را بخوانند. ۵7-۵۴، ۲8-۲۰: ۱۵قرنتیان 

به مرگ عیسی اشاره دارد. به طور قطع کوبیدن سر عیسی است، اما رستاخیز « کوبیو تو پاشنة او را می. »... ۲ 

 سر شیطان است. « خرد شدن»عیسی، پیروزی بر شیطان، که 

سپارید. کنیم که این آیه را به حافظه بمتن دشواریست، با اینحال توصیه می ۱۵: ۳با علم به اینکه پیدایش حفظ کنید: 

دهد که داستان بخشیدن و بازخرید را کنید به شما یاری میآوری میاین آیه و آیات دیگر که در مسیر تعلیم کالم جمع

وعدة »را روی کارت خود یادداشت کنید و این آیه را حفظ کنید. بهتر است کلمة  ۱۵: ۳از طریق کالمش دریابید. پیدایش 

ن وعدة خدا را در بخشیدن شما و من که ما را دوباره به فرزندی عزیز خود پذیرفت، را روی کارت بنویسید که اولی« خدا

 به یاد شما آورد. 

 مجازات گناه به تمام خلقت رخنه کرد. تمرین: 
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ناپذیر است. خدا چه گفت شود. دو اثر گناه برای زن اجتنابای که خدا به حوا گفت دیده می، اولین کلمه۱۶. در آیة ۱ 

 شود؟محسوب می که مجازات

 الف. من به شدت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. تو خواستار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ندگی آدم نیز تحت تاثیر لعنت گناه قرار گرفت. به خاطر گناه، خدا گفت چه اتفاقی خواهد . مرد نیز نافرمانی کرد. ز۲ 

 افتاد؟

 الف. لعنت این است که ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. با درد و زحمت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 آورد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. این به وجود می 

 ـــــت. و تو خواهی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ث. تا زمانی که تو ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ۷بخش 

گناه صورت گرفته است. کار شیطان به خاطر عملش آشکار شده است. مرد و زن چشمانشان به حقیقتی که حال تعلیم: 

. گناه چیزی نیست که فقط یک بار رخ دهد، بلکه به تمام زندگی راه یافته و برای اند، باز شده استدر آن قرار گرفته

بایستی باشد؟ شاید هرچه بیشتر به درک این واقعیت نزدیک شویم، همیشه، بخشی از وجود انسان شده است. چطور می

 کنیم. خود اعتراف میه نافرمانی و پس از دریافتیم که با اندوه ب« من هرگز... »آن را زمانی در نظر گیریم که گفتیم: 

تصویری که به ذهن ما میاید این است که پدر و مادری شاهد مجازات کودک خود هستند که نااطاعتی کرده است. جهت 

تادیب کودک، ممکن است امتیازی از او گرفته شود، و یا درخواستش مورد قبول واقع نشود، و یا نوع دیگری از تادیب 

کند این مرا به همان اندازه که ناراحت می»ایم که گفته شده: شود. شنیدهطلب و نافرمان داده میکه به کودکان شورش

 کشند. والدین هم چنین بار تادیب کودک خود را به دوش می« که تو را میازارد.

ه جزئیات را خواهد آدم و حوا را حتی در چنین شرایطی ترک نماید. در عوض مثل این است کاما خداوند نمیتمرین: 

کند که چگونه شرایط شود، و در حالیکه مشاهده میدهد و برای مخلوق محبوب خود اهمیت قائل میمورد نظر قرار می

 قدم شد. کنند. بالفاصله سه مورد رخ داد و در هر سه مورد خداوند پیشمجازات را تحمل می

رگ درختان انجیر را به هم دوختند و پوششی ساختند. در ، برای پوشاندن عریانی خود، ب7. به یاد آورید که در آیة ۱ 

 اولین کاری که خدا کرد چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲۱آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای آنکه لباسی درست کند که همیشه به تن نمایند، بایستی خون حیوانی ریخته شود. برای موارد آینده، خوب است که 

دهد که باید قربانی یا ریختن مقدس خداوند برای پوشش گناهان، فرمان مییک بار دیگر یادداشت کنید که در آغاز کتاب

 بدون ریختن ـــــــــــــــــــــــــــ»شود که ما یادآور میبه  ۲۲: 9براین عبرانیان بنا خون حیوانی صورت گیرد.

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ۲۲: ۳. مشکل چه بود )پیدایش ۲ 

 خواست آنها را از درخت حیات دور سازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچرا خدا می 

 خدا احتیاج به چه کاری داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . خدا چه چیزی را در قسمت شرقی باغ قرار داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

 چرا فرشته و یا رهبر فرشتگان را آنجا قرار داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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ه خدا محبت خود را به مرد و زن با این سه اقدام نشان داد. نظر خود را ای فکر کنید که چگونلحظهتر بکاویم: عمیق

 بنویسید. 

 ای داشت؟. آیا این واقعیت که مرد و زن سعی کردند شرم خود را بپوشند، فایده۱ 

 شد؟یزیستند که امیدی به بازسازی روابطشان با خدا نبود، چه مخوردند و تا ابد در گناه می. اگر از درخت حیات می۲ 

. با گرایشی که به گناه دارند، در نظر بگیرید که خداوند از طریق محافظی که دم در باغ قرار داد محبت خویش را ۳

 به آنها نشان داد.

اوه خداوندا، علیرغم گناهان ما تو انتخاب کردی که ما را دوست بداری. با اینکه ما نسبت به تو خطا کردیم و از فرمان دعا: 

 ۳9: 8دیم، تو همواره محبت خود را به ما و تمام خلقت خود نشان دادی. کالم تو حقیقت است. در رومیان تو سرپیچی کر

خداوندا تو را به خاطر این « هیچ چیزی قادر نیست ما را از محبت تو که در عیسی مسیح وجود دارد جدا سازد.»گویی: می

 کنم. مژدة نیکو شکر می

ایم. رسد پاسخ دادهرا بررسی نمودیم به سواالت بیشماری که به فکرتان می ۳یش فصل تا اینجا که پیداسخنان نهایی: 

توانیم همة مسائل را با جزئیاتش درچند صفحه بیان کنیم. اما به هر حال، حقیقت مهمی که نیازی به گفتن نیست که نمی

( و هم خدای ۳: ۳۱)ارمیا « پایان دوست داردبا محبتی بی»باید بدانیم این است که خداوند هم خدای محبت است که شما را 

(. چون خداوند قدوس است ۴8: ۵)متی « کامل باشید، همانطور که پدر آسمانی شما کامل است»گوید: قدوس است که می

برای  ایتواند به سادگی گناه را نادیده بگیرد. در نتیجه، از روی محبت نقشهو نه حتی میتواند با گناه همزیستی نماید نه می

که به معنی جدایی ابدی از مرگ ( از ۲که او را از آنچه دوست دارد جدا ساخت.  گناه( با از بین بردن ۱نجات نوع بشر دارد. 

مقدس دربارة اینکه خدا چگونه بازخرید و آزادی قوم خود را که قهرمان و در کمین گناه است. کتاب شیطان( از ۳اوست، و 

کند. خداوند این نقشه را به تنهایی آمیز با خدا هدایت میای محبترا بار دیگر به سوی رابطه گوید و مردمبرگزید، سخن می

سازد های خود را که آدم و حوا در باغ عدن داد، محقق میکند. بلکه از طریق مردم، وقایع تاریخی، و شرایط، وعدهاجرا نمی

با خویش قرار دهد. او عالقه دارد که همة ما او را به عنوان خدایی  ای نیکوکه سر دشمن را بکوبد و تمام خلقت را برای رابطه

دهندة که ما را دوست دارد و طالب رابطة نزدیک و شخصی با ما است، از طریق پسرش عیسی مسیح که خداوند و نجات

 ماست، بشناسیم. 
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 درس سوم

مگر من نگهبان برادرم 

 هستم؟
 بیلداستان قائن و ها – ۵و  ۴پیدایش فصل 

 ۳بررسی اجمالی درس 

 

 ۴۲           فهرست مطالب

 ۴۳            مقدمه

 ۵و  ۴: پیدایش ۳درس 

 ۴۴        شوندهای جدید معرفی میشخصیت •
 ۴۶         شودهدایا ساخته می •
 ۴8         کشدقائن هابیل را می •
 ۴8          مجازات عمل قائن •
 ۵۰          اجداد قائن •
 ۵۰          هابیل مرد با ایمان •

 ۵۱          معانی لغات: ایمان

 ۵۱           کاربرد •
 ۵۲          نامهشجره •
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 مقدمه

اهنگی را خداوند ساخته بود نابود شد. نافرمانی، نزاع و حتی مرگ را به جهانی که گناه به تمام خلقت راه یافت و تمام هم

خداوند به ما حقیقت تلخ زندگی  ۴خداوند به طور کامل خلق کرده بود راه داد. چه تفاوتی! مرگ و زندگی! در پیدایش فصل 

پسر به آنها برکت داد. قائن که پسر بزرگتر بود  دهد که با گناه برای همیشه متالشی شد. خداوند با دوآدم و حوا را نشان می

و برادرش هابیل. کار و شغل آنها متفاوت بود. یکی دهقان و دیگری چوپان شد. هریک هدایایی نزد خدا آوردند. هابیل و 

ورد قبول خدا اش مورد پسند خدا قرار نگرفت. قائن از اینکه هدیة هابیل ماش مورد قبول خدا واقع شد، اما قائن و هدیههدیه

 واقع شد، خشمگین گشت. 

طلبد. خداوند خداوند از قائن اطاعت می« چرا تو خشمگین هستی؟ چرا سرافکنده هستی؟»سپس خداوند نزد قائن آمده پرسید: 

ادن خداوند به نیت قائن و هابیل در هنگام هدیه د« شدی؟اگر تو کار درستی انجام داده بودی، مورد قبول واقع نمی»گوید: می

و در انتظار موقعیتی است که به قلب قائن  دهد که گناه او را احاطه کردهبه او واقف بود. خداوند با مهربانی به قائن هشدار می

 رخنه نموده و کنترل او را در دست گیرد. 

ست گیرد. خداوند قائن انتخاب کرد که هشدار خداوند را مرکز زندگیش قرار ندهد، بلکه اجازه دهد که گناه کنترل را در د

ا قائن اجازه داد که شیطان بر او غلبه کند. پس برای بار دوم خداوند نزد قائن میاید و ها را برای قائن در نظر داشت امبهترین

پرسد، همان سوالی است که در سوالی که قائن می« دانم.نمی»دهد و قائن به دروغ جواب می« برادرت کجاست؟»پرسد: می

 «مگر من نگهبان برادرم هستم؟»یده شده: طول تاریخ پرس

دهد که نگهبان ارزشی که خداوند برای زندگی انسان قائل است و مسئولیتی که خدا به هر یک از ما می ۴در پیدایش فصل 

آمیز با خواهد ما را به سوی رابطة محبتبرادرمان باشیم، آشکار است. به علت گرایش مخرب ما به سوی شیطان، خدا می

ها، از خودتان سوال ران بکشاند که به این منظور با او در اهمیت دادن به دیگران همراه و متحد شویم. در مسیر این درسدیگ

خواهد با محبت دهم؟ چه کسانی را خداوند می( من به چه صورتی به آنها اهمیت می۲( برادر و خواهر من کیست؟ ۱کنید: 

 خود از طریق من برکت دهد.

القدس بر و چه امتیازی! با نظریات و کشفیاتی که روح« بله»ن برادرم هستم؟ جواب این است که بدون شک مگر من نگهبا

گشاید لذت ببرید و بدانید که چه زندگی پر ارزشی دارید و خدا به زندگی و حیات آنان که با ما در چشمان روح و قلب شما می

 نهد. مشارکت هستند چه ارزشی می

 

 

 



٤٤ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 1 شخب

شوند در نظر بیاوریم و بدانیم که در هایشان را که دور میتوانیم قدمم و حوا را از باغ عدن بیرون کرد. میخداوند آدمقدمه: 

« کردند.راه به سوی درخت حیات را نگهبانی میفرشتگان »کرد و پشت آنها زبانة شمشیر فرشتگان به جلو و عقب حرکت می

هرگز زندگی خارج از باغ را تجربه نکرده بودند. هرگز با خودشان شت؟ گذتصویر بسیار زیبایی است. آیا چه در فکرشان می

بردند. بین آنها و تمام خلقت هماهنگی و زندگی نکرده بودند. همه چیز برایشان فراهم شده بود و تنها بایستی از آن لذت می

بخورد، زندگی چگونه خواهد بود؟ حوا  توازن وجود داشت. اما حاال که آدم بایستی با زحمت زمین را بکارد و از محصول زمین

دانست که شوهرش بر او ریاست خواهد کرد و، حاال خدا کجا خواهد ای از درد زایمان نداشت. و یا نمیبه یقین هیچ تجربه

 بود؟

ایی انداخت، شان جدکنند. هر چند که در ازدواج با هم بودند، اما گناه در رابطهبرای اولین بار آنها رنج تنهایی را احساس می

« شوندو دو نفر در جسم یک می»را به خاطر آوریم:  ۲۴: ۲توانیم کلمات پیدایش عامل جدیدی که قبال از آن خبر نداشتند. می

از این گذشته، رابطة آنها با خدا تغییر کرده بود. گناه، شرم و تقصیری را موجب شد که آنها را از خدا دور ساخت. آنها خود را 

بریم که چگونه گناه روابط خویشاوندی و شود. وقتی که پی مییگر مخفی کردند. و داستان بدتر از این میاز خدا و یکد

 کند. خانوادگی را آشفته می

 را مطالعه کنید. ۴پیدایش فصل تکلیف: 

یدایش را ها و جزئیات در این فصل ثبت شده است. در حقیقت وقتی که مطالعة این قسمت کتاب پتوجه: بسیاری از ویژگی

های ابتدایی کتاب پیدایش هدف فصلهای بیشتری برایتان پیش میاید. رسانید، پیش از آنکه پاسخی بیابید سوالبه پایان می

این است که از کار تخریبی شیطان و آسیبی که گناه در رابطة نوع بشر با خدا و دیگران و کل خلقت به وجود آورد پرده بردارد. 

سازد. ، دشمن به آتش کشیدن و قدرت خود را در مجروح ساختن، جدا ساختن و به هم ریختن آشکار میبار دیگر در این فصل

ن امر، به داستان آورد که دشمن فقط برای ربودن، کشتن، و نابود کردن میاید. با در نظر گرفتن ایبه یادمان می ۱۰: ۱۰یوحنا 

کند. هنگامی که این کند، آشکار میدر زندگی و خانواده سرایت میقدرت تخریبی گناه را که  ۴دهیم. پیدایش فصل ادامه می

 موضوع آشکار شد، نیاز داریم که در انتظار حضور خداوند باشیم که با رحمتش مداخله نموده و خلقت را محافظت نماید. 

 تمرین:

« آدم با همسرش خوابید...»کنند: های اصلی این داستان پیدایش به طور ناگهانی با این کلمات تغییر می. شخصیت۱ 

 دو پسر آنها چه نام دارند؟ ــــــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــــ

 (۲گیریم؟ )آیة . دربارة کارهای این دو پسر چه درسی می۲ 

 ـــــــــــــــالف. دربارة هابیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. دربارة قائن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



٤٥ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

هابیل و قائن از محصوالت کارشان برای خداوند هدیه آوردند. هرکدام چه آوردند؟ )آیات « در این دوره از زمان. »۳ 

 (۴و  ۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورد.الف. قائن ــــــــ 

 ب. هابیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورد.  

 (۵و  ۴آیات العملی در برابر هریک از این هدایا داشت؟ ). خداوند چه عکس۴ 

 العمل نسبت به هدیة هابیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. عکس 

 العمل نسبت به هدیة قائن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. عکس 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵نودی خدا چه بود؟ )آیة العمل قائن در برابر عدم خش. عکس۵ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

ر به طور عادالنه عمل نکرد و در نتیجه خداوند دشمنی رسد که خداوند نسبت به این دو برابدر نگاه اول به نظر میتعلیم: 

گوید: می ۴ای مناسب حضور است یا نه. آیة دانیم که آیا خداوند دستور داده بود که چه نوع هدیهبین آنها به وجود آورد. نمی

دانیم. هابیل بخش پس هدیة هابیل چه بود که خدا را خشنود نمود؟ یک چیز را می« خداوند از هدیة هابیل خشنود شد.»

 بزرگی را آورد. این به این معنی است که بایستی خون حیوانی ریخته شود تا به قطعاتی تقسیم شود. 

که خداوند برای پوشاندن آدم و حوا، لباسی از پوست حیوان تهیه کرد و برای به  ۲۱: ۳به خاطر آورید که در درس پیدایش 

آید، هرچند که در این آیات سخنی از اهمیت ریختن خون به میان نمیدست آوردن پوست بایستی حیوان کشته شود. 

آموزد که الزم است خون حیوانی ریخته شود تا گناه نوع بشر پاک گردد. خونی که مقدس به ما میهای دیگر کتاببخش

نیم که عیسی خون خود را بیهای خیلی فراتر، میفهمیدن این نکته بسیار اهمیت دارد زیرا سالروی پوست را پوشانده بود. 

ریختن خون عیسی، قربانی نهایی جهت پوشاندن گناه تمام دنیا بود. در این مورد با جزئیات بیشتری در روی صلیب ریخت. 

 کنیم. ادامة درس این امر را بررسی می

 تمرین:

 .«ــــــــــــــــــ قائن خیلی ــــــــــــــــــــ بود و رفتارش ـــــــــــــــــ بود ـــــ»خوب، . ۱ 

پرسد چرا عصبانی و اش را نپذیرفت، احساس طردشدگی نمود. خداوند نزد قائن میاید و از او میاز آنجا که خدا قائن و هدیه

 ای؟سرافکنده

ـ انجام داده بودی ــــــــــــــــــــ»پرسد؟ ، خداوند بعد از آن چه می7. در آیة ۲   ـــاگر تو ـــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟

 .«اما اگر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »گوید: . پس از آن می۳ 

چه کسی را خدمت »گفت ندارد؟ خدا از قائن پرسید  ۱7: ۲که خداوند در باغ پیدایش « اما»آیة آیا این آیه شباهت به تعلیم: 

شود. گناه از پدر به پسر رسیده است. خدا از روی محبت به سوی قائن آمده به او ها میگناه شامل همة نسل« کنی؟می

خواهد که مرکز زندگی گوید که او را دوست دارد و میئن میدر واقع خداوند به قا« نگذار گناه تو را در اختیار بگیرد!»گوید می

 شرم است. او باشد. اما دشمن بی

 تمرین: 

را در  8: ۵آورد؟ شاید مایل باشید اول پطرس این چه تصویری به ذهن شما می« گناه بر در شما نشسته است. »۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظر بگیرید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 دهد. این آیه را بنویسید:تصویر عیسی را بر در قلب ما نشان می ۲۰: ۳. مکاشفه ۲ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . به تفاوت آنها توجه کنید. ۳ 

 (.7: ۴الف. گناه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بر در شما )پیدایش  

 (.۲۰: ۳ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بر در شما )مکاشفه ب. عیسی ـــــ 

ای زند و منتظر لحظهگری بر در شما چمباتمه میتا او را به قلب خود دعوت کنید. در جایی که گناه با حیلهکند عیسی صبر می

 د.است که بتواند پاره کند، بشکافد و خراب و نابود ساز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٤٨ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ۳بخش 

کند. در آنجا به برادرش دهد و هابیل را به مزرعه دعوت میرا بخوانید. قائن به خشم خود پاسخ می 8دوباره آیة تکلیف: 

ای های فیلمبرداری هالیوود و نه چیز مرموز و پیچیدهکشد. قتل به سادگی واقع شده است. نه تکنیکحمله کرده او را می

 کند. نه، قائن به سادگی به هابیل حمله کرده و او را کشت. ا حسابگری کنترل میاست و نه کسی از راه دور ب

کنید که چه شباهتی با پیدایش بعد از آن چه روی داد؟ چه کسی برگشت و قائن را مسئول زندگی برادرش دانست؟ مشاهده می

وعه را خورده بودند. حال خدا با قائن گفتگویی آنها تازه میوة ممن« کجا هستید؟»وجود دارد که خدا از آدم و حوا پرسید  9: ۳

 دارد...

 تمرین:

 . خدا از قائن چه پرسید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــ. قائن چه پاسخی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 . بعد خدا چه پرسید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــچه سوالی می ۱۳برگردید. خداوند در آیة  ۳ای به پیدایش فصل . لحظه۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهد. برادرش مرده. مرگ یک انسان قبال هرگز اتفاق نیفتاده بود. چرا اینطور شد؟ خداوند گناه راه تخریبی خود را ادامه می

آمیز که های خشونتای وجود ندارد یا تلویزیونی نیست که نمایشداند. در زمانی که روزنامهقائن را مسئول خون برادرش می

 یابد نشان دهد، در حیرتیم که خداوند چه ارزشی برای زندگی و حیات قائل است. با مرگ خاتمه می

 تمرین: 

 ت ــــــــــــــــــــــــــــــگوش کن! برادر»گوید، بسیار آشکار است. می ۱۰. بعد از آنچه که خدا در آیة ۱ 

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شنود آنچه که خدا آفریده است برای او بسیار عزیز است و خدا از اعماق زمین صدای فریاد کسی را که دوست دارد می

 (.۳: ۱۰دایش )پی

 (؟۱۲-۱۱: ۴شود. مجازاتی که خداوند برای قائن که برادرش را کشت چه بود )پیدایش . بار دیگر، گناه مجازات می۲ 

 .«تو تحت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »الف.  

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنی ـــــــــوقتی که کار می»ب.  
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 «تو خواهی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود.»پ.  

 ـــــــــــــــــــــــالعملی دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. قائن چه عکس۳ 

کرد، حال لعنت شده و دیگر محصولی نخواهد آورد. قائن در مورد همان زمینی که او از کشت آن زندگی خود را اداره می

 (؟۱۴مجازاتش دیگر چه گفت )آیة 

 .«ــــــــ رانی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتو مرا می»الف.  

 .«شوم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من می» ب.  

 .«پ. من خواهم شد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .«ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و هرکس ــــــــــــــــــــــــ»ت.  

 کند؟خدا پس از آن چه می ۱۵. توجه کنید که در آیة ۴ 

 الف. او چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. خداوند چه کرد؟ ــــــــــــ 

برای قائن، نشان رحمت خداوند بر او بود که بدون تردید قائن  توجه: ما اطالعی نداریم که چه عالمتی بوده، اما، این نشانه

 شایستگی آن را نداشت. بلکه سزاوار خشم خداوند بود. 

 گوید که قائن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی ۱۶: ۴. پیدایش ۵ 

بینیم که قائن را به خاطر آوریم که دیدیم آدم و حوا باغ عدن را ترک کردند. حال می ۳توانیم پایان فصل یک بار دیگر می

 زندگی کند. رود تا در سرزمینی دیگر کند و میحضور خدا را ترک می
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 ۴بخش 

هایی که اعقاب او در آن زمان در جهان به وجود آوردند بگذارید به طور خالصه به اجداد قائن و بعضی از پیشرفتتعلیم: 

 نظری بیافکنیم. 

 گوید که پسری تولد یافت که او را ـــــــــــــــــــــــــــ نام نهادند. به ما می 7. آیة ۱ 

 یابیم که قائن ـــــــــــــــ بود و او را ـــــــــــــــــــ هم نام پسرش نام نهادند. می. در همین آیه در ۲ 

 . بعد نام فرزندان قائن ثبت شده است. به این ترتیب: ۳ 

 : یابال پدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۰الف. آیة  

 : یوبال پدر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱آیة  ب. 

 : توبل پدر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲پ. آیة  

 به عنوان فرهنگی نو در آن زمان ذکر شده است.  توجه: جالب است که بناسازی، کشاورزی و موسیقی

بینیم. حوا فرزندی به نام ــــــــــــــــــــــ به دنیا آورد و شیث پسری نسل آدم و حوا را می ۲۶و  ۲۵. در آیة ۴ 

 داشت به نام ــــــــــــــــــــــــــــ . 

 کند که شروع به ـــــــــــــــــــــم خود اشاره میکنیم که خداوند به قومشاهده می ۲۶. عالوه بر آن در آیة ۵ 

 سازد. خوانند، آگاه میــــــــــــــ . این آیه ما را از زندگی پرستشی و دعای مردمی که او را به کمک می

رة هابیل مقدس نگاه کنیم که اطالعات بیشتری دربابا استفاده از مراجع متقابل، به بخش دیگری از کتابتر بکاویم: عمیق

مقدس مرجع متقابلی پس از کلمة هابیل بیابید. در غیر توجه نمایید، ممکن است در کتاب ۲: ۴دهد. چنانچه به پیدایش می

توجه کنید. در ستون مراجع آیة مناسب و حرف مربوط به آن پس  ۴در آیة « هدیه»این صورت، به مرجع متقابل پس از کلمة 

 به عنوان مرجع آمده است که ممکن است تنها مرجع نباشد.  ۴: ۱۱ال قوی در عبرانیان میاید. به احتماز این دو کلمه 

اند. اگر این فصل نامیده« فصل ایمان»را به عنوان  ۱۱کتاب عبرانیان نزدیک به پایان بخش عهد جدید است. عبرانیان فصل 

شروع شده است. و از شخصیت بسیاری در این فصل « نبه واسطة ایما»برید که چندین آیه با کلمة را از ابتدا بخوانید، پی می

نام ابراهیم ذکر شده است. یعقوب، یوسف، موسی و دیگران  8از نوح نام برده. در آیة  7نام برده شده است. به طور مثال در آیة 

 شوند. های عهد عتیق هستند که به خاطر ایمانشان تقدیر میاز جمله شخصیت
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 معانی لغات:

 ایمان تعریف شده است. ایمان یعنی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱: ۱۱رانیان در عبایمان:  •

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به خاطر ایمانش ستوده شده، ذکر شده است. سه عبارت در مورد هابیل نگاهی بکنیم، هابیل به عنوان کسی که  ۴اگر به آیة 

 به کار رفته است: 

 . از طریق ایمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. از طریق ایمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 . از طریق ایمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

 ـرسد؟  ــــــــــــــــــ، چه دیدگاهی دربارة این آیه به فکر شما می۴از مطالعة داستان قائن و هابیل در پیدایش فصل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «برادرت کجاست؟»خداوند از قائن پرسید:  9: ۴در پیدایش های کاربردی: پرسش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــکنم؟ ـخطاب می« برادرم». چه کسانی در زندگی من هستند که من آنها را ۱ 

 . قائن بالفاصله چه جوابی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 ام انجام دهم؟ ـــــــپذیرفته« برادری»هایی قادرم توجه و اهمیت خود را نسبت به آنهایی که به . من از چه راه۳ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دانم برادرم کجاست؟ شود، چرا من هم باید اعتراف کنم که نمیاز من سوال می. گاهی اوقات که دربارة برادرم ۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ و برادرم؟ ائن اهمیت میدهد؟ چرا عیسی آنقدر به برادر قبه شما می ۴۰-۳7: ۲۵. چه دیدگاهی متی ۵ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دانم در حالیکه می« کنم.من هرگز چنین کاری نمی»خداوند، خیلی آسان است که قائن را سرزنش کرده و بگویم: دعا: 

کنم مرا ببخش و رابطة مرا با خودت و دیگران را ام. خواهش میاز اوقات دیگران را با گفتار و اعمالم ناراحت کردهبسیاری 



٥٢ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

دوباره برقرار کن. به من توانایی ده که با احترام، با مسئولیت و محبت با دیگران رفتار کنم. همانطور که تو با رحمت و محبت 

 خود با من رفتار نمودی.

 

 

 

 

 

 ۵بخش 

قبل از بررسی جزئیات  ۳شروع شده و در آیة  ۱با بررسی خلقت آدم از فصل  ۵پیدایش فصل نامه: ای بر شجرهدمهمق

شوید که گذارد. در این فصل متوجه میشود، اطالعات جدیدی در اختیار میاش شروع میای که با آدم و خانوادهنامهشجره

د آورد. انگیزی را برای شما به وجوهای جالب و بحثممکن است سوال این افراد چندین سال زندگی کردند. این اطالعات

این سواالت را در دفترچة خود بنویسید و بعد به مطالعة خود ادامه دهید. وقت زیادی را در این فصل صرف نخواهیم کرد، اما 

 کنیم. توجه شما را به چند نکتة جالب دربارة جزئیات آن جلب می

 تمرین:

 شود که...به ما یادآوری می ۱: ۵ . در پیدایش۱ 

 الف. خداوند مرد را در ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ خلق نمود. 

 را بخوانید. ۲7: ۱دوباره پیدایش  

 ب. خداوند آنها را ــــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــــــ خلق کرد.  

 (.۲8: ۱خدا ــــــــــــــــــــــــــ آنها را )پیدایش  پ. و 

 .«ـــــــــــــــــــــــ »ت. هنگامی که خلق شدند، خدا آنها را نام نهاد  

 سازد. گفت آشکار می ۱موردی کامال متفاوت را با آنچه که در آیة  ۳: ۵. پیدایش ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ـــالف. این آیه چه چیزی دربارة پسر آدم می 
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ب. چه شباهتی یا تصویری در فرزندان آدم بود که با قصد خدا از خلقت آدم و نوع بشر تفاوت داشت؟  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 را مطالعه کنید ۲7-۲۶: ۱همچنین پیدایش 

مام کرد. گناه به انعکاس تصویر خدا برای تپ. تصویر و شباهت نوع بشر دیگر شباهت کامل خدا را منعکس نمی 

 ها آسیب زد. نسل

  

 

 

 های زندگیشان بنویسید.. لیست اسامی که در این فصل آمده است از آدم تا نوح به ترتیب تولد و سال۳

 های عمرسال نام های عمرسال نام

    

    

    

    

    
 

 ـــــــــــــــــــــــآموختید؟ ــــــــــــــــــــــ ۲۴-۲۱. چه حقیقت جالبی دربارة زندگی خنوخ در آیات ۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شد. مراجعه کنید. خنوخ مرد خدا و ایمان به خدا محسوب می ۶-۵: ۱۱توجه: برای اطالعات بیشتر دربارة خنوخ به عبرانیان 

از صمیم قلب او را جستجو »برای خشنودی خداوند چه بیان کرد؟ ایمان معتقد است که خدا وجود دارد و آنهایی که  ۶ در آیة

 دهد. با ظاهر شدن بر آنها، آنان را پاداش می« کنند

 ترین آنها که بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ نامش برای شما آشناست؟. کهنسال۵ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲9: ۵ک دربارة پسرش نوح چه گفت )پیدایش . در پیدایش، لم۶ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را دوباره بررسی  ۱9-۱7: ۳لعنت قرار گرفت؟ پیدایش  . آیا خدا زمین را لعنت کرد و یا زمین به خاطر گناه تحت7 

 کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از آنها نام برده شده، چه کسانی هستند؟ ۳۲: ۵. سه پسر نوح که در پیدایش 8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. ـــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، آوری کردهبه اجداد خود بیاندیشید. اطالعاتی از والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ خود، دوستان، و خویشاوند خود جمعکاربرد: 

نامه کار آسانی نباشد زیرا شرایط مختلف زندگی از قبیل مرگ، نامة خانوادگی را رسم کنید. شاید ترسیم شجرهشجره

نامة خود را تهیه کنید و افرادی که در زندگی شما گذارد. شجرهخواندگی، و یا نگهداری موقت از دیگران بر آن تاثیر میفرزند

اند، کسانی که به شما آموزش داده و کنید، کسانی که شما را حمایت و تشویق کردهمی اند، کسانی که شما تحسینمهم بوده

 اید، آنها را نام ببرید. اند که تا به امروز رسیدهاند، و شما را پرورش دادهبرای رفاه و تحصیالت شما همت کرده

خواندم و  ۵اند. برای آنهایی که در پیدایش فصل کنم برای وجود آنها که قبل از من وجود داشتهخداوندا تو را شکر میدعا: 

ای. سپاسگزارم که کنم که آنها را برکت دادی همانگونه که مرا برکت دادهبرای اجداد خودم سپاسگزارم. خدایا تو را شکر می

باشم که شاهد ای هریک از آنها را با محبت خلق کردی. من نیز کسانی را دارم که پس از من میایند. عطا کن که من نمونه

 محبت تو در عیسی مسیح برای آنها باشم. 
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 درس چهارم

 دوباره هرگز!
 نوح و سیل – 1۷: ۹-۶پیدایش 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 ۵۵           فهرست مطالب

 ۵۶            مقدمه

 ۱7: 9-۶: پیدایش ۴درس 

 ۵7        شرایط خلقت و تصمیم خداوند •
 ۶۰          نوح و کشتی ارک •
 ۶۳           باران آمد •
 ۶۴         خداوند نوح را به یاد آورد •
 ۶۵         رک خالی شدکشتی ا •
 ۶۵          تعریف معانی: رحم •
 ۶9          برکت خداوند •
 ۶9       تعریف: تقدس و عادل شمردن )بررسی( •
 7۱          بهای خون زندگی •
 7۳         به شباهت او ساخته شد •
 7۵          تعریف: عهد •
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 مقدمه

تمام آنچه خلق کرده بود از گناه و « خداوند متاسف و غمگین بود...»شود: سیالب با این کلمات آغاز میو سرگذشت نوح 

خدا تصمیم گرفت که هرچه را که ساخته بود اعم از انسان، حیوان و تمام موجودات را نابود سازد و دوباره  شرارت پر شده بود.

ذکر شده است. اما در عین حال به  9-۶های از اول همه چیز را به وجود آورد. داستان این ویرانی و مرگ در پیدایش باب

با خدا »زیرا مردی عادل بود و « مورد لطف خداوند قرار گرفت»ه نوح شود کدهد. گفته میخاطر مردی به نام نوح، نویدی می

 «رفت.راه می

اش را خداوند حفظ نمود و سیالب تمام خلقت را فرا گرفت و آنچه که شرارت و گناه بود از خداوند جدا شد. اما نوح و خانواده

ندگی کنند. و خداوند به آنچه که حفظ کرد دستور داد در پناهگاه ارک قرار داد که با دو عدد از هر یک از مخلوقات خداوند ز

اش مراقبت نماید. نوح مطیع که بارور و کثیر شوند و بار دیگر زمین را پر سازند. خداوند با نوح عهدی بست که از او و خانواده

 خداوند بود و هرآنچه را که خدا دستور داد، به انجام رسانید. 

ها شناور ساخت. هر موجود هت و نابود کرد، کشتی نوح را از زمین بلند کرد و تا باالی کوهمان بارانی که تمام خلقت را شس

شود که خدا نوح و همراهانش را به ها سپری شد و گفته میای که در ارک نبود در سیالب غرق گشت و جان داد. ماهزنده

 نجام ارک روی زمین خشک قرار گرفت. خاطر آورد. بادی وزید و سیالب فروکش نمود. باران قطع شده بود و سرا

سرانجام خداوند نوح و همراهانش را به بیرون ارک فرا خواند. تمام موجودات زنده که با او بودند آزاد شدند. نوح عبادتگاهی 

گز دیگر هرگز زمین را به خاطر انسان لعنت نخواهم کرد و هر»برای خدا ساخت و او را پرستش نمود. خداوند وعده داد که: 

هر تمایل قلبی از کودکی کار »دانست خداوند از روی محبت این وعده را داد زیرا می«کنم.دوباره تمام جانداران را نابود نمی

 با اینحال قول داد که هرگز دوباره حیات موجودات زنده را چنانکه قبال کرده بود، از بین نبرد. « شیطان است.

خواند که به حیات همنوع خویش بریم. زیرا ما را فرا میبخشد پی میزندگی انسان می در این داستان به ارزشی که خداوند به

اهمیت دهیم. ما از این امر اطالع داریم که خدا وعده داده ما را محبت نماید و اینکه او همیشه عهد و پیمان همیشگی خود 

 آورد. را که با نوح بست به خاطر می

تان رشد نمایید. پدری که پردازید، باشد که در محبت خود نسبت به پدر آسمانیمی« دوبارههرگز »در حالیکه به این مطالعة 

کند. همیشه به خاطر بیاورید که قول داده است که باران مهر و شما را دعوت به عدالت و پارسایی و قدم زدن با خود می

 رد. محبت خود را بر شما ببارد زیرا عهد پایدار خویش را همیشه به یاد دا
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 1بخش 

به یاد آورید که نبردی بین خدا و شیطان برای به دست آوردن روح و جان تمام نوع بشر وجود دارد. محبت شدید مقدمه: 

ای که اکنون به واسطة گناه نابود ای را که با نوع بشر خلق کرده بود، دوباره برقرار نماید. رابطهخداوند بر این است که رابطه

 شده است. 

شود. ممکن با چهار آیه که فهمیدن آنها دشوار است آغاز می ۶داستان سیل را ذکر کرده است. فصل  8و  7، ۶یدایش توجه: پ
است چندین سوال سخت داشته باشید. مثال: این مردم از کجا آمدند؟ کی با کی ازدواج کرد؟ با اعتراف به توضیح کم، و عالقة 

هایی که دانش د که به این سواالت پاسخ دهد، بلکه بیشتر شما را با داستانبسیار برای روشن شدن، این درس گرایش ندار
 شما را در مورد محبت خداوند برای تمام آنچه خلق کرده است، آشنا سازد. 

 کنیم. بررسی می ۲۲: 8نقل شده است، آغاز کرده تا پیدایش  ۵: ۶درس خود را با داستان سیل که در پیدایش 

 را بخوانید.  ۱۲-۱۱، 7-۵: ۶پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 : ـــــــــــــــــــــدهد. خداوند چه دید؟ کلمات این آیه را بنویسیدتصویر وحشتناکی را می ۶از فصل  ۵. آیة ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:۵برد تا نشان دهد تا چه حد شرارت نوع بشر را فرا گرفته است )پیدایش این آیات سه کلمه به کار می. ۲ 

ـــــــــــــــــــــ تمایل افکار قلبش ـــــــــــــــــ بود.  شیطان ــــــــــــــــــ در »... 

 «زمان.

وع بشر شد. حال مردم بیشتر برای کارهای بد اشتیاق . گناه تمام خلقت را آلوده کرد. گناه حتی وارد فکر و قلب ن۳ 

ای نداشتند. داشتند تا برای خوب. گناه در تمام اعمالشان وارد شده بود. حتی اعمال خوب پر از گناه شده بود زیرا با خدا رابطه

ـــــــــــ خدا زیرا بدون ـــــــــــــــــــ هست ــــــــــــــــــــ به ـــــــــــ»گوید: می ۶: ۱۱عبرانیان 

ـــــــــــــــــــــ کسی که ـــــــــــــــــــــــ نسبت به خدا باید ـــــــــــــــــــ که خدا ــــــــــــــــ 

 (.۵: ۶ای که داشتند، شرارتشان افزون شد )پیدایش در شرایط آلوده« و اینکه او کسانی را که ــــــــــــــــــــــــ او را.

 چه چیزی برای رابطه با خداوند ضروریست؟ ۶: ۱۱طبق روایت عبرانیان  .۴ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه کلماتی برای توصیف آن روز به کار رفته است؟ ۱۱بیاندازید. در آیة  ۱۲-۱۱: ۶. حاال نگاهی به پیدایش ۵ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و الف. ــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 سواالت:

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة خدا چه می ۶. آیة ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید خدا تصمیم گرفت چه کار کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی 7. در آیة ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــ7: ۲. خدا به انسان چه چیزی داده بود که حاال قصد نابودی آن را داشت؟ )پیدایش ۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواست خدا تصمیم گرفت هرآنچه را که حیات دارد نابود سازد. تصور کنید که اوضاع چقدر بد شده بود که خدا میبازتاب: 

تری از قلب خدا دست میابید، به مشاهدات تمام زندگی و حیات از جمله پرندگان هوا را نابود کند. در حالیکه به درک وسیع

 خود توجه نمایید. 

 . آیا این عمل خدا نمایش عصبانیت و بیرون ریختن خشم او بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که خلق کردید تا شباهت شما را داشته باشد، حاال فقط درست بر خالف  . چه احساسی دارید اگر عزیزترین چیزی۲ 

 دهد. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآن را نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنند. اگر خدا اقدامی نکرده آیند. گیاهان و حیوانات تولید مثل می. کار خلقت خداوند ادامه دارد. فرزندان به دنیا می۳ 

رای همیشه کرد؟ آیا تمام آنچه را که خدا خلق کرده بود ببود چه چیزی ممکن بود اتفاق بیفتد؟ آیا فقط قدرت شیطان غلبه می

 از دست رفته بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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خداوند انسان را خلق کرد تا شد. کرد که فقط شرارت کند، بنابراین شرارت نیز غالب میانتخاب می. اگر نوع بشر ۴ 

به شباهت او باشد و فقط خوبی او را منعکس سازد نه اینکه به نیروهای شیطانی ملحق شود. عالقة خدا این بود که زندگی 

آمیز با او زندگی کند. حال چه چیزی ای محبتن در رابطهخواست که انساانسان بر محور او و کالم او قرار گیرد. او می

 جایگزین آن شده و مرکز قلب و زندگی آنها قرار گرفته است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های کاربردی: سوال

. به خاطر داشته باشید که خدا، خدای خواهان رابطه است. تمایل او این است که در یک رابطة پر از محبت با ۱ 

، مخلوق خود به سر ببرد. رابطة شما با خدا چگونه بوده است؟ دربارة افکار و تمایالت قلبتان چه احساسی دارید؟ تفکر کرده

 بعضی از افکار خود را بنویسید: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آمیز به دست آورید، اما فقط طرد شدید یا شاید ای محبتانی که به سوی کسی رفتید که رابطه. به خاطر بیاورید زم۲ 

 به خاطر میاورید که شما محبت کسی را رد کردید. در پایان چه اتفاقی برای آن رابطه رخ داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۲بخش 

از زمانی که آدم و حوا گناه ورزیدند، تاریخچة نوع بشر از بد به بدتر رسیده است. از همان آغاز گفته شد که قائن مقدمه: 

ی قرار دارد که خدا کسی که آسمان و زمین بریم که دنیا در چنان شرایط اسفناکبرادرش هابیل را به قتل رسانید و حاال پی می

شرایط مخلوق خداوند بسیار وخیم است. اما بعد « نوع بشر )نژاد انسانی( را از روی زمین بیرون کند.»را خلق نمود، قصد دارد 

 شود...شعلة کوچکی از امید آشکار می 8در آیة 

 را بخوانید.  ۵: 7-8: ۶پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 دهد. طریق مردی به نام ـــــــــــــــــــ کالمی امیدبخش میاز  8. آیة ۱ 

 را ببینید.  ۱: 7(؟ همچنین پیدایش 9. چه لغاتی برای توصیف او به کار رفته است )آیة ۲ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـ 

 پ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ۱۰. نوح دارای سه پسر بود )آیة ۳ 

 ـــــــــــــــــــــگوید؟ ـــــخدا به او چه می ۱7و  ۱۳دهد. در آیة . خداوند نقشة خود را برای نوح شرح می۴ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهد همة موجودات جاندار را نابود سازد، اما هنوز رچند روی زمین پر از شرارت و خشونت است و خدا می. ه۵ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــ۱۴دهد. دستور خدا برای نوح چه بود؟ )آیة محیت عظیم خود را به نوح و خاندانش نشان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶-۱۴دهد؟ )آیات . خدا چه رهنمودی برای ساختن کشتی ارک به نوح می۶ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱-۱9. وقتی که ارک ساخته شد، نوح چه باید بکند؟ )آیات 7 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گوید (. خداوند به نوح می۳-۱: 7ابراین، نوح کشتی را ساخت و خداوند فرمان داد که کشتی را پر سازد )پیدایش . بن8 

( وسپس ۴که ظرف یک هفته باران میاید و برای ــــــــــــــــــــ روز و ــــــــــــــــــــــ شب خواهد بارید )آیة 

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خواهم ـــــــــــ»کند، خداوند اضافه می

 دربارة ایمان نوح چه گفته شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵: 7و باز در پیدایش  ۲۲: ۶. در پیدایش 9 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

را دوره کنید. چه تفاوتی برای  ۵: 7تا  ۵: ۶چه تفاوتی بین مردم روی زمین و مردی به نام نوح وجود دارد. پیدایش تمرین: 

 مقایسة نوح و مردم روی زمین به کار رفته است؟

 نوح مردم روی زمین
 محبوب خدا بودن شرارت

  
  
  

   

 کاربرد: 

 اش احتماال به چه صورتی بوده است؟ رک در حال ساخته شدن بود، زندگی نوح و خانواده. هنگامی که کشتی ا۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اید؟ ــــــــــــــــــــــــــــخر قرار گرفتهاید مورد تمس. کی به خاطر کاری که از روی ایمانتان انجام داده۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــالعمل دیگران چه بود؟ هنگامی که انتخاب نامقبولی داشتید چه فکری در سرتان بود؟ ـــــــــ. عکس۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بدون تردید، به نظر احمقانه میامد که نوح کشتی بسیار بزرگی را روی زمینی خشک بنا کند و از سیالب تر بکاویم: عمیق

تمام تمایلشان... همیشه فقط »قوع است خبر دهد. هرچند که نوح ممکن است برای کسانی که عظیم مخربی که در حال و

 گوید؟دربارة او چه می 8-7: ۱۱احمقانه بنماید، عبرانیان « بدی و شرارت بود
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ــــ به وسیلة ـــــــــــــــــ نوح، هنگامی که ــــــــــــــــــــــ دربارة چیزهایی که نه هنوز ــــــــــــ •

در پاکی ـــــــــــــــــ )احترام، حیرت( یک ــــــــــــــ بنا کرد ـــــــــــــ به ــــــــــــــ 

اش. از طریق کار او ـــــــــــــــــــ او ــــــــــــــــــــ آن ـــــــــــــــــــ و شد خانواده

 .«ه وسیلة ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ از آن ــــــــــــــــــ که میاید ب

گرفت. هرچند که این هشدارها هشدار می« چیزهایی که هنوز دیده نشده است»نوح مرد ایمان بود. او از جانب خداوند دربارة 

یز کرد. الزم است که ما نتوان باور کرد، هنوز نوح به خدا ایمان داشت و از او اطاعت میباورکردنی نبودند و فقط با ایمان می

 افرادی با ایمان باشیم و به آنچه خدا در کالمش دستور داده عمل نماییم و از روی اطاعت به کالم او پاسخ بدهیم.

گری با تو رفتار کنند. اما نوح در چشم تو اوه خداوند، تو از شرایط خلقت مایوس شدی. مردم انتخاب کردند که با حیلهدعا: 

که سخنان تو حقیقت است. ایمانی اینچنین به من عطا کن که ود داری و باور داشت محبوب بود زیرا ایمان داشت که تو وج

 به کالم تو ایمان داشته باشم، اطمینان کنم و اشتیاقی بده تا از روی اطاعت به تو پاسخ گویم.
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 ۳بخش 

(. درست ۱7: 7یدایش بارد )پکشتی ارک پر شده. و برای ــــــــــــــ روز و ـــــــــــــــ شب باران میتکلیف: 

 را بخوانید.  7(. ببینیم که داستان دربارة چیست. پیدایش ۴: 7همانطور که خدا به نوح گفته بود )پیدایش 

 تمرین: 

 چه کسانی به ارک قدم گذاشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳و  7. طبق آیات ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را ببینید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵-۱۴و  9-8. کدام حیوانات با آنها بودند؟ آیات ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ۱۶. وقتی که همة افراد به داخل کشتی سوار شدند، چه کسی در را بست؟ )آیة ۳ 

 ـــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــ۲۰-۱7، ۱۲-۱۱. چه لغاتی برای توضیح سیالب به کار رفته است؟ )آیات ۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . چه چیز نابود شد؟۵ 

 : هر... زنده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۱الف. آیة   

 : همه چیز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲ ب. آیة  

 : هر... زنده ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۳پ. آیة   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــ۲۴. برای چه مدت آب زمین را پوشاند؟ )آیة ۶ 

اندیشیدند بسیار دشوار است. داوری خداوند بر آنها تصور اینکه نوح و خاندانش در زمان سیالب و ویرانی به چه میبازتاب: 

مسایگان، همکاران ای با او نداشتند و زندگی پر از گناه و خشونت را برگزیدند، مجازات مرگ بود. نوح آگاه بود که هکه رابطه

توان حالت اش و مردم شهر که در ارتباط معمولی روزمره بودند، همه نابود شدند. تنها میبازرگانی، اعضای وابستة خانواده

ترس و وحشتی که در خارج از کشتی ارک وجود داشت، در نظر آورد. اما، در عین حال باید صلح و آرامش و امنیتی که خداوند 

داخل کشتی بودند فراهم کرده بود، در نظر بگیریم. خداوند به نوح و خاندانش نگفته بود که برای چه مدتی برای افرادی که 

سیالب را میاورد تا هرآنچه روی زمین و زیر آسمان است »دانستند که خدا در درون کشتی به سر خواهند برد. آنها فقط می

اما حاال شبانه روز باران ایستاد.  ۴۰دانستند که پس از شنیدند. میمی بدون تردید صدای باران را بر روی کشتی« نابود گردد.

 شود. شروع می 8از اینجاست که پیدایش فصل روز از آن گذشته و ارک همچنان روی آب قرار دارد.  ۱۵۰که 
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 را بخوانید. ۱9-۱: 8پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

دانست که چه کسی از آنها مراقبت ک به سر خواهند برد، اما میاش تا کی در اردانست خانواده. هرچند که نوح نمی۱ 

 آمده است بنویسید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱: 8نماید. سه کلمة اول را که در پیدایش و محافظت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داد. آماده شد که آنها را . خداوند نوح و تمام کسانی که در ارک بودند به یاد آورد. او به خلقت خویش اهمیت می۲ 

 گویند؟خواست کاری انجام دهد. آیات بعدی چه چیزی را میآزاد سازد. اما هنوز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱الف. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲ب. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳پ. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴ت. آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵ث. آیة  

را بخوانید. نوح چگونه پی برد که آب فروکش  ۱۲تا  ۶های آرارات قرار گرفت. آیات انجام بر کوه. کشتی ارک سر۳ 

 کرده و سرانجام زمین خشک شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خدا به نوح دستور داد: ــــــــــــــــ ۱۶-۱۵ها سپری شد تا اینکه زمین کامال خشک شد. سپس در آیة . هفته۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای نوح و خاندانش تمام حیواناتی که با آنها بودند، زمان بیرون آمدن فرا رسید. جالب است که کلماتی که در . ۵ 

 توانند ــــــــــــــــــــــــــــــــــبنابراین آنها می»... گوید: به نوح می ۱7وجود دارد در اینجا در آیة  ۲8: ۱پیدایش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنم که مرا به یاد میاوری. در زندگیم اوقاتی وجود داشته است که فکر کردم دیگران مرا فراموش خدایا تو را شکر میدعا: 

ینکه زندگی من برای دیگران چندان اهمیت نداشت. متشکرم که به یادم میاوری که اند و احساس تنهایی کردم. مثل اکرده

 من برای تو مهم و عزیز هستم. باشد که هر روز زندگیم سپاسگزاری خود را به تو نشان دهم. 
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 ۴بخش 

ها در کشتی وح ماه(. اگر شما هم مانند ن۱9-۱8: 8پس نوح و هرکس و هرچیز در کشتی بود، بیرون آمدند )پیدایش مقدمه: 

 کردید چه بود؟ قدرت خالقیت خود را به کار ببرید.کنید اولین کاری که پس از آزادی میشدید، فکر میزندانی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 را بخوانید.  ۲۲-۲۰: 8پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند چیست؟ . ارک خالی است. اولین کاری که نوح می۱ 

ـ و در دل گفت:  ۲۱ش خدا در آیة به واکن. ۲   دیگر هرگز نخواهم»توجه کنید. اول، او ـــــــــــــــــــــــــــــ

... ــــــــــــــــــــــــــــ به خاطر انسان، ـــــــــــــــــــــ هرگونه تمایلی ــــــــــــــــ از  

خواهم ـــــــــــــــــ تمام ـــــــــــــــــ، چنانکه قبال  ـــــــــــــــــــــــ است. و، ـــــــــــــــــــ من

 (. ۲۱ام )آیة کرده

 ( این آیه را بنویسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲یابد )آیة . پیمان خدا ادامه می۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای وقت، ای عالیست که باید به خاطر سپرد. با صرف لحظهوعده ۲۲-۲۱: 8وعدة خداوند در پیدایش به حافظه بسپارید: 

است که در فهرست  مانند را حفظ کنید. بهترهای یادداشتی خود بنویسید و آماده باشید که این وعدة بیاین آیات را روی کارت

 آن را بنویسید. « وعدة خدا»آیات تحت عنوان 

داند که مردم چه خواهند کرد و اوضاع روی گوید که هرچند میآلود نوع بشر آگاه است. اما، میخداوند از طبیعت گناهتعلیم: 

بود کرد، از بین نخواهد برد. کلمات زمین دوباره از خشونت و شرارت پر خواهد شد، او هرگز دیگر همه چیز را آنطور که قبال نا

 سازد. او خدایی بخشنده و رحیم است. کلماتی هستند که رحم و شفقت خدا را آشکار می« هرچند»

مان ببخشد. از آنجا که گناهکاریم و تمایل بخشش: یعنی خدا انتخاب کرد که ما را با عدم شاستگیتعاریف لغات:  •

میاموزیم که  ۲۴: ۶ما شایستة مردن هستیم. در رومیان ر تادیب هستیم. به انجام اعمال نادرست داریم، سزاوا

ما شایستة مردن « باشد در خداوند ما عیسی مسیح.ـــــــــــــ می مجازات گناه ــــــــــــــــ، اما هدیة خدا»

خود را با دادن حیات دهد که سزاوار آن نیستیم. در مقابل، او محبت هستیم اما خدا با رحمت خود پاداشی به ما می

 دهد. ابدی از طریق عیسی مسیح به ما نشان می
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شوید. کسی کند ما بخشش خدا را بیشتر بفهمیم این است که شما وارد صحن دادگاه میمثال دیگری که کمک میکاربرد: 

خود قاضی قدم به جلو  در حضور قاضی ایستاده و متهم به جرمی است. حکم دادگاه زندانی شدن و یا مرگ است. اما بعد پسر

کند و اعالم می« گناهبی»میرم(. سپس قاضی مجرم را دهم )و یا میجناب قاضی، من تنبیه را انجام می»گوید: گذاشته و می

یابد. در فرستد. جریمه پرداخت شده است. آن شخص آزاد شده است. پرونده خاتمه میپسر خود را به زندان )و یا مرگ( می

کند که عدالت برقرار گردد. مجازات گناهان ما باید پرداخته شود. قاضی و داور است. قانون خداوند ایجاب می این مثال، خدا

در حضور خداوند ما گناهکاریم و مستحق مجازات هستیم. اما عیسی، پسر خدا، گناهان ما را بر خود گرفت و به جای ما تنبیه 

« گناهبی»خود هموار ساخت، خدای پدر، ما را مورد بخشش قرار داد و  شد. به خاطر رنج و زحمتی که کشید و مرگ را بر

 شدیم. پرونده بسته شد. اعالم نمود. ما آزاد 

 به گذشته فکر کنید، به زمانی که مورد بخشش قرار گرفتید. سزاوار چه بودید؟ در عوض چه چیزی دریافت نمودید؟ •
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افکار و احساسات خود را که رحم و بخشش خدا را دریافت کردید، بنویسید: •
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی ممکن است بتوانید آنها را مردمی که در اطراف ما هستند نیازمند رحم و بخشش خداوند هستند. در چه شرایط •

 ببخشید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنم که در اثر رحم و بخشش تو قادرم بدون ترس از مجازات زندگی کنم و پدر آسمانی بخشنده و رحیم، تو را شکر میدعا: 

مند گردم. به خاطر وجود عیسی مسیح از تو سپاسگزارم. ایمانی مانند ایمان نوح به من عطا کن اودان تو بهرهاز هدیة حیات ج

آلود قلبم، تو انتخاب کردی که دیگر هرگز زندگی و حیات را نابود نکنی که دست بخشندة تو را ببینم. علیرغم تمایالت گناه

 و تا ابد آن را نگاه داری. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از خلقتش را نگاه دارد. ارک سرنشینانش را در سالمت و امنیت نگاه داشت و خداوند از ارک استفاده کرد تا بخشی بازتاب: 

از سیالب عبور داد. فکر کنید به زمانی که زندگی در اطراف شما در حال فرو ریختن بود. روابط در خطر نابودی بودند. دوستان 

ران به خاطر فریب دادن دیگران، دستشان به علت دست زدن به اعمال غیراخالقی در شرایط دشواری قرار گرفته بودند. همکا

 کرد دست به گریبان بودند. شان را تهدید میآشکار شده بود و بعدبا نتایجی که کار و شغل و خانه و خانواده
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برد. خداوند مایل است که همه محبت خداوند مانند کشتی ارک است که ما را در هنگام نیازمندی و درخواست کمک، باال می

آمیزی خواهد همه محبت و رحمت او را بدانند و تجربه نمایند. او مایل است که همه از رابطة محبتو باشند. او میدر کشتی ا

 با او لذت ببرند و از وحشت مردن آزاد شده و از زندگی ابدی با او لذت ببرند. 

کردیم. هنگامی که خداوند رواج ذکر شده است مطالعه  8-۶های مقدس در پیدایش بابسیل را آنطور که در کتاببررسی: 

فساد اخالقی، خشونت و خرابی را در زندگی انسان مشاهده کرد، تصمیم گرفت که انسان و هرآنچه که حیات دارد از روی 

 زمین بر دارد. او برای شرایط نامساعد خلقت خود متاسف شد. 

از این برد. دانست که در رابطه با او به سر میادل میزیرا خدا نوح را مردی ع« اما نوح...»شود: چنین شروع می 8: ۶پیدایش 

رو خدا از نقشة خود برای نابودی آنچه که روی زمین است سخن گفت و دستور داد که کشتی ارک را بسازد. زمانی که ساختن 

ز هر نوع حیوانی کشتی تمام شد، خدا به نوح و همسرش و سه پسر و همسران آنها اجازه داد وارد کشتی شوند. عالوه بر آن ا

یک نر و یک ماده به همراه آنها وارد کشتی شدند. سپس خدا در کشتی را بست و آنگاه سیل روی زمین را فرا گرفت )پیدایش 

7 :۱۰.) 

بعد از آنکه آب سیل به قدر کفایت کم شد، کشتی ارک روی زمین قرار گرفت و سرنشینان آن بیرون آمدند. در پایان پیدایش 

کردیم که اولین کاری که نوح انجام داد این بود که هدیة سوختنی به حضور خداوند آورد. این هدیه باعث بررسی  8فصل 

هرگز دیگر موجودات زنده را »او « هرچند که تمام تمایالت قلب انسان از کودکی ناپاک است.»خشنودی خدا شد و قول داد: 

 دهیم. ادامه می 9. حال به مطالعة پیدایش فصل نابود نخواهد کرد« آنچنان که در گذشته از بین برده است

 را بخوانید. 7-۱: 9پیدایش تکلیف: 

 تمرین:

باشد. برکتی را که خداوند به اولین مرد و زن داد،  ۲8: ۱رسد که تقریبا تکرار پیدایش به نظر می ۱: 9. پیدایش ۱ 

ـــــــــــــــــــ در تعداد و ــــــــــــــــــــ باشید ــــــــــــــــــــ و ــــ»رسد: اکنون به نوح و پسرانش می

رسد که نوح آدم جدیدی است. خدا آماده است که دوباره شروع کند و مایل است که خلقتش تقریبا به نظر می« روی زمین.

این برکتی است که « روی زمین را پر کنند»خواهد که او می« بارور و کثیر شوید.»گویند: بنابراین به آنها میبرکت یابند. 

 خداوند به آنها داد. 

(. در پیدایش ۲)آیة « در اختیار آنهاست»گوید که تمام مخلوقات روی زمین، دریا، و در هوا، . خداوند ادامه داده می۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه گفت؟  ۲۶: ۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.حکومت کنید»دستوراتش به آدم و حوا این بود که بر تمام مخلوقات 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــهمه چیز... ـــــــــــــــــــ»گوید: خدا می ۳: 9. پس از آن در پیدایش ۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ خدا چه غذایی به خلقت می ۳۱-۲9: ۱. در پیدایش ۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغذا برای نوع بشر ــــــــــــــــــــــ – ۲9الف. آیة  

 غذا برای حیوانات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – ۳۱-۳۰ب. آیة  

یگر خدا ( اما یک بار د۳: 9کند، غذا برای آنهاست )پیدایش گوید هرآنچه که حیات دارد و حرکت می. خداوند می۵ 

 شود. شرطی قائل می

 چه شرطی بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱7: ۲الف. در پیدایش  

 این بار چه شرطی بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴: 9ب. در پیدایش  

کنی، با سخاوت همه چیز را برای مخلوق خود فراهم کردی. از روی محبت، ما را برای گناهانمان تنبیه نمیخداوندا، تو دعا: 

ای و فرا خواندی تا بارور و کثیر شویم کنیم که ما را برکت دادهدهی. تو را شکر میدریغ خود را به ما نشان میبلکه محبت بی

 رشار از زندگی باشد. به ما بیاموز که تمام حیات را پاک و مقدس بسازیم. خواهی که زمین ستا زمین را پر سازیم. تو می
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 ۵بخش 

ورزد که نباید گوشتی که هنوز خون حیات در آن وجود دارد خورده شود؟ در اصرار می ۴: 9در پیدایش چرا خداوند تعلیم: 

جانب خداست برای فرزندانش. فرزندان اسرائیل کتاب الویان مواردی ذکر شده است که قانون الویان نام دارد. این قوانین از 

سازد که چرا دالیلی مطرح می ۱۴-۱۰: ۱7اند. الویان های سال زندگی کردهمقدس سالها که طبق تاریخ کتابو یا اسرائیلی

 ها پیش خدا به نوح دستور داد که گوشتی که خون حیات در آنست نباید خورده شود. سال

 را بخوانید. ۱۴-۱۰: ۱7الویان تکلیف: 

 تر بکاویم...عمیق -تمرین

 . بر طبق این آیات خداوند چه ارزشی برای خون قائل است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن ــــــــــــ از هر ــــــــــــــ در آن هست ـــــــــــ »هست توجه نمایید.  ۱۴و  ۱۱به ویژه به کلماتی که در آیات 

 نهد چون زندگی و حیات هر جانداری در خون اوست. خداوند برای خون ارزش می.« ــــــــــ 

 .«ــــــــــــ برای کسی ــــــــــــــــــ سازد ــــــــــمی»گوید که خون نیز خدا می ۱۱. در آیة ۲ 

کردند تا گناهانشان پاک شود. قربانی شدن حیوانات قبل از زندگی و مرگ عیسی، حیوانات را در حضور خدا قربانی میتعلیم: 

ان جریمة گناهان نشاند. خداوند قربانی حیوانات را به عنوشد، خشم خداوند را در مورد گناه مردم فرو میو خونی که ریخته می

 مردم پذیرفت. ریختن خون بود که گناه را پوشانید. 

کفاره: کفاره کردن گناهان مردم به این معنی است که دیگر مانعی بین رابطة خدا و انسان وجود تعریف:  ½

ندارد. کفاره شدن یعنی با خدا یکی شدن. ریختن خون حیوانات به منظور قربانی کردن بود که گناه انسان 

ریختند، بر دارد و خشم خدا را برطرف سازد. هنگامی که مردم خون حیوانات را برای قربانی کردن میرا 

 بخشید. خداوند گناهانشان را می

 کنند. های دیگر آیات کالم نیز در تعریف و بیان مسئلة کفاره کمک میبخش

 «ریختن ـــــــــــــــ وجود ندارد.ـــــــــــــــــــــ » ما آموختیم که:  ۲۲: 9. بر طبق عبرانیان ۱ 

گوید که خدا نشان داد ـــــــــــــــ به عنوان یک ـــــــــــــــــ از ــــــــــــــــ می ۲۵: ۳. رومیان ۲ 

 شمارد. و هر آنکس که از طریق ایمان باور کند، خداوند او را عادل می

کند. دیگر نیازی ندارم که هم مجازات نمیخدا مرا به خاطر گنا –عادل شمرده شده بررسی معنی:  ½

گناهی مرا اعالم برای گناهانم با داوری خدا روبرو شوم. بر عکس عادل شدن، محکوم بودن است. خدا بی
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گوید که رابطة من با او دوباره برقرار شده است. زندگی عیسی یعنی درد و عذاب و رنجی که کند و میمی

جام گرفت. او مرا نزد خدا عادل ساخت. این قربانی نهایی پسر خدا، تحمل نمود و مرگ او برای من ان

های دیگر خاتمه داد. زیرا به قربانی دیگری نیاز نبود. عیسی به جای ما بهای نهایی عیسی، به تمام قربانی

 گناه را با ریختن خود بر روی صلیب پرداخت نمود. 

های خود شود آنها را روی کارتد دارد که به شما توصیه میدر این قسمت از درس چندین آیه وجوبه حافظه سپردن: 

 ها توجه کنید. یادداشت کنید و به خاطر بسپارید. به خاطر داشته باشید که به مراجع این آیه

 «و بدون ریختن خون بخششی وجود ندارد.»... )قسمت پایانی(  ۲۲: 9. عبرانیان ۱ 

 )تمام آیه( ۱۱: ۱7. الویان ۲ 

روی هر کارت، با هر « خدا او را به عنوان کفارة گناهان فرستاد، که از طریق ایمان به خون او.» ۲۵: ۳. رومیان ۳ 

 آیه چند لغت و عبارت بنویسید که اهمیت ریختن خون را به یاد شما بیاورد. 

ما کفاره کردی.  کنم که از روی رحم و بخشش آنچه را که ما سزاوارش هستیم را برای گناهانخدایا تو را شکر میدعا: 

 عیسی تنها کسی که لکة گناه را برداشت و ما را با تو یک کرد و به ما زندگی جاوید بخشید.
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 ۶بخش 

ای را صرف آموختن کالمی که خدا به نوح گفت نمودیم. از این رو درک بهتری از ارزشی که خدا وقت قابل مالحظهمقدمه: 

بخشد، و ات بسیار مهمی بپردازید که بینش شما را از کالم خدا وسعت مینهد داریم. باید به حفظ کردن آیبرای خون می

 همچنان به مطالعة خود ادامه دهید.

دهد که بفهمیم چرا خون برای خدا دارای اهمیت است. اطالعات بیشتری را در بر دارد که به ما یاری می ۶-۵: 9پیدایش 

موضوع دقت کنیم. تمام شود که به این کنیم، اما توصیه میمیرسد که وقت زیادی روی این امر صرف هرچند به نظر می

دهد و ارزش آن را در مورد ایست که ما را در شناخت ارزش خون از دیدگاه خدا یاری میهای مهم حقیقت سادهاین بخش

 خودمان و رابطة خودمان را با او به عنوان قوم خدا بیشتر درک کنیم. 

دهد که گوشتی را که خون حیات در و هر انسان بسیار جدی بود. نه تنها خدا دستور می خدا دربارة خون حیات هر حیوان

گوید که او خواهد ـــــــــــــــــــــ یک ـــــــــــــــــــ از هر باز هم می ۵: 9آنست نباید خورد، اما در پیدایش 

 حیوان و هر انسان. 

ات هر حیوان گفته است نگاهی بکنیم. همانطور که پیش از این گفتیم، در ابتدا بگذارید به مرجع دیگری که دربارة خون حی

ها بعد در بیابان بودند. این قوانین به طور کند که سالاین درس خدا قانون اخالقی خود را در مورد کودکان اسرائیل صادر می

نماید و امنیت آنها را ندیده محافظت میخواست که آنان بدانند و بفهمند که آنها را از خطرهای مشروح آمده است. خدا می

دهد که توانستند با اطاعت پاسخ دهند و از این رو نشان میای بود که از طریق آن مردم میسازد. قانون خدا وسیلهفراهم می

 آمیز خدا با آنان است. مردم انتخاب کردند که خدا مرکز زندگیشان باشد. این پاسخ نمایشگر رابطة محبت

 تر بکاویم...عمیق -تمرین

ای در این مورد در چه نمونه« آورد.هر حیوانی را به حساب می»گوید که خدا خدا به نوح می ۵: 9. در پیدایش ۱ 

 وجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳۲-۲8: ۲۱قانون خدا در خروج 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 9توجه: وقت خود را صرف درک و فهم جزئیات این دستور نکنید. بلکه بیشتر سعی کنید بفهمید منظور خدا در پیدایش 

 «آورد.هر حیوانی را به حساب می»گوید چیست، زمانی که می

خواهد ــــــــــــــــ یک ـــــــــــــ می»گوید از هر شخصی خدا باز هم می ۵: 9. در نیمة دوم پیدایش ۲ 

 .«برای ـــــــــــــــــ از ـــــــــــــــــــــ 

ار گاهی اوقات ما به نیروی حیاتی همنوعان خود توجهی نداریم. از طریق وسائل ارتباطات جمعی، همواره شاهد کشت و کشت

تواند ما را وا می 9هستیم. تلویزیون و سینما توجه و احترام ما را نسبت به زندگی انسان تحت تاثیر قرار داده است. پیدایش 
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دارد که تمام اینها را از نقطه نظر خداوند ببینیم که از ـــــــــــــــــــ ، به وسیلة ــــــــــــــــــ باید مال او 

باشد ــــــــــــــــــــــ برای در ــــــــــــــــــــــــ از ــــــــــــــــــــــ انسان را  ـــــــــــــــــــــ

 ساخت. 

تواند پس بگیرد. به خاطر داشته با توجه به این آیه، حیات ما به خداوند تعلق دارد و خدا بود که حیات را به ما بخشید و او می

خواست که تکثیر شوند، زمین را از خود پر سازند. در آفرینش در رابطه با او باشند. او میباشید که خدا مردم را برکت داد که 

 احترامی کرده، آن را تلف نمایند. مرگ نشانگر گناه است. نه برکتی از جانب خداوند. نه آنکه به حیات و زندگی دیگران بی

ای را پیش میاورد که باید به آنها کنندهشمار نگرانالت بیای را به ذهن ما میاورد و سوااین سخنان شرایط پیچیدهبازتاب: 

هایی روبرو شوید که قبال به آن فکر نکرده بودید. آیا پاسخ داد. حاال افکار و مشاهدات خود را یادداشت نمایید. شاید با نظرگاه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آورند؟این افکار جدید نگران کننده است؟ چه مشکلی برای شما به وجود می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ب( آیا واقعا خدا در گفتار خود جدی است؟مدتی به این سواالت بیندیشید و پاسخ دهید. الف( خدا چه می

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیای ما به چه نحوی از روی اطاعت به کالم خدا پاسخ می. دن۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه کالم خدا پاسخ می. دنیای ما به چه نحوی از روی نافرمانی ۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کز زندگی ما باشد؟ایم که مردهیم، چه کسی را انتخاب کرده. آنگونه که ما به کالم خدا پاسخ می۳ 

 الف. زندگی من نشانگر چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ن نشانگر چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. زندگی دوستان م 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسازد؟ ـــــــــــــــــپ. دنیای ما چه چیزی را منعکس می 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



٧٣ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

هدفی سازنده در  های زیادی دارم. در این درس به من یادآور شده است که تو نوح را باخداوندا، سواالت و نگرانیدعا: 

زندگیش برکت دادی. و همچنین به او مسئولیت حیات و زندگی همنوعش را دادی. قلب مرا با محبتی که زندگی انسان را 

 مقدس شمارد، تازه کن. مرا قادر بساز تا از دیگران در مقابل هرآنچه که زندگیشان را به خطر بیندازد دفاع و مراقبت نمایم. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموختیم که توانایی انسان جهت انعکاس  ۳: ۵(. در پیدایش ۲7: ۱دایش خدا انسان را به شباهت خود خلق نمود )پیتعلیم: 

شباهت خدا از طریق گناه از بین رفت. فرزندانی که از طریق آدم به وجود آمدند، به آدم شباهت داشتند. هرچند که مردم 

اهد آنهایی را که به شباهت او خوتوسط گناه از بین رفتند، با این حال هنوز تا حدی به خدا شباهت دارند و خدا هرگز نمی

درست پس از آنکه قائن برادرش هابیل را کشت  ۱۰: ۴هستند توسط دیگری از بین بروند. به خاطر بیاورید که در پیدایش 

 « کشد.بشنو، خون برادرت از روی زمین، به سوی من فریاد می»خداوند به او چه گفت: 

هنوز .« ـــــــــــــ از ــــــــــــــــــ کرده است ـــــــــــــــــــــ برای آنکه در ــــ»گوید: می ۶: 9در پیدایش 

شود کسی که شباهت خدا مایل است که آنجا که به او شباهت داریم برای ما ارزش نهد. هنگامی که خون بشر ریخته می

 میرد. زیرا ما در شباهت خدا هستیم و این حیات گرانبهاست. خدا را دارد می

ام و همنوعان من نیز به شباهت خدا گوید که من به شباهت خدا خلق شدهکالم خدا میبازتابی و کاربردی:  سواالت

کند که به این تفکر کنید که معنی به شباهت خدا های زیر به دو منظور طرح شده است؛ به شما کمک میاند. سوالخلق شده

 دهیم در نظر داشته باشیم. ان میخلق شدن چیست و به بهایی که به زندگی خودمان و دیگر

گیرید که تمام بشریت به شباهت خدا آفریده شده، هرچند که این شباهت به وسیلة گناه نابود . وقتی که در نظر می۱ 

 آید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشده، چه افکاری به سر شما می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اند خدا را انکار کنند و جدا از او زندگی کنند تواند شباهت خدا از بین رفته باشد؟ در مورد آنان که انتخاب کرده. می۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ــــــــــــــچه فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ائل هستید؟ زندگی شما چطور این بها را نشان . شما که شباهت خدا را دارید، چه ارزشی برای زندگی خود ق۳ 

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟گذارید؟ زندگی شما چطور آن ارزش را نشان می. چه ارزشی برای دیگران که آنها هم شباهت خدا را دارند می۴ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایم، مسئولیت خود را در رسد که سواالت مشکلی است، اما تا درک نکنیم که همة ما به شباهت خدا خلق شدهبه نظر می

توانیم فراموش شان را با خالقشان، میتر رابطهاز همه مهمزندگیشان، امالک و اموال، ابرو و حیثیت، و  -حفاظت دیگران

 کنیم.

ام. آنها ام. در احترام و محبت به دیگران کوتاهی کردهخداوندا چه بسیار اوقات که بیشتر از دیگران به خودم فکر کردهدعا: 

نم که در مسیح هستم و فراخوانده کنیز مانند من به شباهت تو آفریده شده و حیاتشان از جانب تو است. اغلب فراموش می

برند. ام، دوستانم، و دیگران که در اجتماع با من به سر میام که تو و خلقت تو را منعکس کنم. به ویژه نسبت به خانوادهشده

 کوتاهی مرا ببخش و در من کار کن تا اشتیاق داشته باشم به زندگی اهمیت دهم و با مسئولیت زندگی کنم. 
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 ۷بخش 

 را بنویسید: ۱8دهد. آیة ای میکند و به او وعدههای خود با نوح گفتگو میخداوند دربارة نیت ۱8: ۶در پیدایش : تعلیم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورد. گوید که عهد خود را با نوح به جا میاش خدا میدر وعده

عهد، موافقتی جدی و پایدار است که از یک طرف شروع شده و به طرف مقابل داده  -عهدتعریف:  ½

 ماند که یک طرف آن را بشکند و یا از موارد مورد توافق تخلف نماید. شود. عهد تا زمانی برقرار میمی

دهنده، ممکن است با عهدی آشنایی داشته باشید. به طور نمونه، اگر از بانکی وام بگیرید، بانک در مقام وام

 دهد. زمانی که هر دویگیرنده هستید میکند و سپس قراردادی به شما که وامشرایط مشخصی را ذکر می

 شما امضا کردید، عهد به صورت سندی رسمی در میاید که جنبة قانونی دارد. 

 تمرین: 

بندد که خود آورد. این پیمانیست که او می. در این داستان خداوند عهدی جدی را از روی رحمت خود به وجود می۱ 

  (؟۱۰-9: 9تواند آن را بشکند. با چه کسی خداوند این پیمان را بست )پیدایش او نمی

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. ــــــــــــــــــــــــــــــــ 

کند و خدا حتی حیواناتی را هم که در کشتی ارک های آینده برقرار می. خداوند این عهد را با نوح، پسرانش، و نسل۲ 

پیمان واقعی  ۱۱: 9مگر نه؟ پیدایش  دهد. این خیلی مشخص و ویژه است،بودند و تمام موجودات روی زمین را در آن قرار می

 و عملی خداست. این آیه را بنویسید:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او در دل خود »گوید: را از قربانی نوح شنید، پیدایش می« بخور خوشبو»وقتی که خداوند  ۲۱: 8. در پیدایش ۳ 

در « دیگر هرگز»گوید دیگر هرگز خلقت را با سیل نابود نخواهد کرد. به کلمة شنویم که میاز قلب خداوند می« گفت...
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توانید صدای خداوند را با لحنی تقریبا می ــــــــــــــ توجه کنید. چندبار این کلمات را تکرار کرد؟ ۱۱: 9و  ۲۱: 8ش پیدای

 «هرگز، هرگز، هرگز دوباره»گوید: نهایی بشنوید که می

 ــــــــــــنماید. آن عالمت چه بود؟ ـــــــــــــــــــــ. سپس خداوند عالمتی را برای عهد خدا تعیین می۴ 

برد که به خاطر آورد که کمان را به عنوان عالمتی برای ما به کار میرا بخوانید. خداوند رنگین ۱۳و  ۱۲. آیات ۵ 

کمانی در آسمان ها رحم و بخشش نماید. هر زمان که ابرها آسمان را فرا گیرد و رنگیننسبت به هر موجود زنده تمام نسل

 (.۱۵-۱۴: 9)پیدایش « من ـــــــــــــــــــــ خواهم ــــــــــــــــــ عهد خود را.»گوید که: ظاهر شود خدا می

کمان زیبا را رنگین»آید: شود، تقریبا همیشه این سوال پیش میکمانی دیده می. بسیار جالبست که هرگاه رنگین۶ 

شویم و از دیدن ما مسحور زیبایی خلقت میکمان در آسمان ظاهر شود. گاهگاهی نیز امکان دارد که دو تا رنگین« دیدی؟

« هرگز دوباره...»( او ۲۱: 8)پیدایش « هرچند...»شویم که کمان که نشانی از بخشش خداوند دارد سرشار از محبت او میرنگین

 (. ۱۵: 9نخواهد کرد )پیدایش 

برد. پنج بار خداوند ـــ را به کار میاو این کلمات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۵. و بار دیگر در آیة 7 

دهد که دیگر تمام دنیا و خلقت را با سیالب نابود نخواهد کرد. خداوند رحم و بخشش فراوان نسبت به خلقت دارد. قول می

م. مهم نیست که آفرینش در چه شرایطی قرار گیرد، ما احتیاجی نداریم که از نابود شدن دنیا به وسیلة سیالب هراسان باشی

 (. ۱: ۱۰۶محبت و رحمت عظیم خداوند ابدی است )مزمور 

 خداوند گفته است که دیگر هرگز حیات و جانداران را با سیل نابود نخواهد کرد. کاربرد: 

 . این پیمان چه تفاوتی در زندگی شما دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ. اگر باور کنم که خدا قول داده است، از کجا باور کنم که به عهدش وفا می۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسد باورش آسان است؟ کند، چونکه غیر ممکن به نظر می. آیا باور کردن اینکه خدا دیگر هرگز حیات را نابود نمی۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکمان را ببینم؟ زیرا... ــــــــــــــــــــــــــــــــــتوانم رنگینزیرا من می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ران کنم؟ آیا دیگ. آیا من شباهت خدا را در زندگی خود با نحوة زندگی و وفاداری به تعهدم به دیگران منعکس می۴ 

 دهم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــام پایبند هستم و انجام میدانند که به قولی که دادهتوانند به من اتکا کنند چون میمی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خداوندا، تو با رحم و محبت خود تعهد کردی که دیگر هرگز خشم خود را فرو نریزی و خلقت را با آب و سیالب نابود دعا: 

یاری ده تا از طریق گفتارم تو را منعکس سازم. باشد که دیگران  ات وفاداری. کالمت حقیقت است. مرانسازی. تو به وعده

کنم ها به من اطمینان داشته باشند. تو را شکر میام پایدارم. از این رو و در طول سالکنم، به وعدهبدانند که وقتی که تعهد می

 کند. راهم میتوانم به کالمت توکل نمایم زیرا پایه و اساس محکمی برای بنای زندگی من فکه می

هیچ موردی از این تعهد، به نوح، پسرانش و « ام.این پیمانی است که من بسته»گوید: خدا می ۱7در آیة پایان سخن: 

های آینده دربارة عهدهای های آینده ارتباط نداشت. این تعهد دقیقا قولی بود که خدا داده بود. در درسموجودات زنده و نسل

اگر تو این »کنیم. بعضی از این عهدها با شرایطی همراه بود از قبیل م خود برقرار ساخت مطالعه میدیگری که خداوند با قو

این تعهدات شامل هر دو، برکت یا لعنت بود بسته به اینکه مردم اطاعت کنند. « من آن را خواهم کرد.»پس « کار را بکنی

ها انجام از جانب خدا بود... که قول داد عهد خود را برای تمام نسل ای که خدا به نوح داد، فقطاما حاال، باید بدانیم که وعده

 دهد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



٧٨ 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                   ©2013 CROSSCONNECT MINISTRIES 

 درس پنجم

 از نوح تا ابراهیم
 

 مردم پراکنده شدند – 11پیدایش  – 1۸: ۹پیدایش 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 78           فهرست مطالب

 79            مقدمه

 ۱۱پیدایش  -۱8: 9: پیدایش ۵درس 

 8۰         شرمندگی نوح، لعنت حام •
 8۴           نسل نوح •
 87          ة شخصینامشجره •
 88           برج بابل •
 89          نتایج گناه •
 9۱          خواستخدا چه می •
 9۲         سام فرزند بزرگ نوح تا ابرام •
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 مقدمه

تمام آنچه را که خدا آفریده بود، از طریق سیل نابود گردید. فقط آنچه را که خدا در کشتی ارک نهاده بود حفظ گردید. به 

میوه »همان برکتی را که به آدم داده بود، به نوح بخشید. محض اینکه کشتی خالی شد، خداوند با نوح دوباره آغاز کرد. خداوند 

عالوه بر آن با نوح عهد بست و قول داد که دیگر هرگز « آورید و کثیر شوید... بر زمین بارور شوید و زمین را از خود پر سازید.

و تمام آفرینش ساخت. اما خدا  کمان را به عنوان یادآور عهد خود با نوحخلقت را با سیل و باران نابود نسازد. سپس رنگین

گیرد. با این حال قول داد که دیگر هرگز دانست که تمایالت انسان از روی قلب گناهکار او از زمان کودکی سرچشمه میمی

 حیات موجودات زنده را چنانچه که پیش از آن کرده بود، نابود نسازد. 

بینیم. ممکن است فکر خدا رخنه کرد در خانوادة نوح پیامبر می زمان گذشت و خیلی زود تاثیرات گناه را که به تمام خلقت

کنید که این خانواده به نتایج گناه پی برده بود، از این رو از فرمان خدا اطاعت کرد. اما هرگز نباید فراموش کنیم که هرچند 

به عنوان رهبر شرارت در جنگ و نبرد سیل زمین را نابود کرده بود، اما گناه وارد تمایالت قلب انسان شده بود. شیطان هنوز 

 خواست هنوز هم به نوع بشر برکت دهد و محبت و فیض خود را به او نشان دهد. بود و خدا می

نامة این نسل ذکر شده است. به نظر شجره ۱۰ها سپری شد و نسل فرزندان نوح روی زمین پراکنده شدند. در پیدایش سال

ری از این مطالعات باشد، اما از دیدگاه خدا بسیار مهم است که اجداد قهرمان خدا نامة بخشی غیرضرورسد که شجرهمی

 کند. نامه را از نوح تا ابرام کامل میشجره ۳۲-۱۰: ۱۱سرانجام پیروز گشته و شیطان را نابود ساختند. پیدایش 

گروهی در زمین شینار که سرزمین برج بابل، آخرین سرگذشت این بخش است. زبان و محاورة مردم تمام دنیا یکسان بود. 

عراق امروزیست جا گرفتند که خودمحوری آنها سبب شد برای خود زندگی کرده و نامی برای خود بگذارند. در نتیجه خدا 

پایین آمد و آنچه را که بود مشاهده کرد و تصمیم گرفت زبان تکلمی آنها را تغییر دهد به نحوی که قادر نباشند حرف یکدیگر 

 مند. در هم ریختگی و تغییر زبان سبب پراکندگی آنها روی زمین گشت. را بفه

اند و کسانی که پس از ما خواهند این درس ما را به تالش میاورد که اجداد خود را در نظر بگیریم. آنهایی که قبل از ما بوده

ایم ان که پس از ما خواهند بود. ما دعوت شدهاند و آنزیستهشود که از نظر روحانی قبل از ما میآمد. اجداد ما شامل کسانی می

ایم که به دیگران نیز برکت مند هستیم، فراخوانده شدهکه مردمی تاثیرگذار باشیم. از آنجا که از روابط خانوادگی خود بهره

ز باید او را ایم که محبت و بخشش او را با آنان که هنوایم، خوانده شدهدهیم. حال که محبت و بخشش خداوند را دریافته

 بشناسند برسانیم. این تالش و کوشش را بپذیرید و در خدمت خود ثمره بیاورید. 
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 1بخش 

باقیست که نقل کنیم. چند نکته دربارة گذاریم، اما فقط یک سرگذشت دیگر داستان نوح و سیالب را پشت سر میمقدمه: 

 از آنان نقل شده است: ۱9-۱8: 9سه پسر نوح که از کشتی بیرون آمدند وجود دارد که در پیدایش 

 . در بررسی، نام آنها چه بود؟ ــــــــــــــــ ، ــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــ .۱ 

 . چه مورد بخصوصی دربارة حام ذکر شده است؟  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی دربارة این سه پسر چه ۱9. آیة ۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اما حاال این مورد فقط برای اطالع شماست.  هایی که پیش میاید دربارة این سه مرد بیشتر صحبت خواهد شد.در آیه

 را بخوانید.  ۲8-۲۰: 9پیدایش تکلیف: 

 تمرین:

 چه چیزی دربارة نوح یاد گرفتیم؟  ۲۰. در آیة ۱ 

 الف. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. ـــــــــــــ 

ها وقت الزم است که تاکستانی رشد کند. دانیم که سالدانیم که این داستان بالفاصله پس از سیل واقع نشد، زیرا میمی

داخت. از میوة تاکستان شراب درست کرد و آنقدر شراب نوشید دانیم که او مرد کشتکاری بود و به درست کردن تاکستان پرمی

 یا مست شد. 

 .«داخل ـــــــــــــــــ دراز کشید ـــــــــــــ »گوید او می ۲۱. آیة ۲ 

 دانیم در نظر بگیریم:دانیم. بگذارید آنچه را که میآیا نوح کامال عریان بود و روی باز خوابید؟ نمی

 را دید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. چه کسی اول نوح 

 ب. به چه چیزی پی برد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ. چکار کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانیم که نوح احساس شرمندگی کرد و پسرش حام که او را عریان . به طور آشکار از آنچه که بعد روی داد می۳ 

 یافت هیچ کاری نکرد، اما در این باره با برادرانش صحبت کرد.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ــــــــــــــــ۲۳چکار کردند؟ )آیة  جافذالف. سام و  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــگوید: ــــــــــــمی ۲۳ب. این پسران بسیار کوشش کردند که پدرشان را شرمسار نبینند. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ـــــــــــــــــــدرآمد و پی برد که پسر کوچکترش حام چه کرده است. او چکار می« از مستی»پ. نوح  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آن  ۲۵آبرویی پدرش را مخفی کند، حام سرافکنده شد. پدرش او را لعنت کرد. طبق آیة ت. از اینکه نتوانست بی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلعنت چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (:۲7-۲۶برکت داد )آیات  جافذث. نوح به سام و  

 الف. برکت سام چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ جافذب. برکت   

برند در خطر افتاده است. فهمیدن این مسئله دشوار احترامی عمیق بین آنها که در وعدة بخشش خداوند به سر میکاربرد: 

ت. آبرو ساخاست که چطور امکان دارد به این زودی اتفاقی اینچنین در تاریخ روی دهد. پسر نوح پدر خود را شرمنده و بی

دهد زیرا پدر و پسر هر دو شرمگین و رسوا شدند. در حرمتی رفتار کرد. گناه لکة خود را در خانواده نشان میحام با پدر با بی

شود و بیشتر اوقات بدون مجازات و تنبیه برطرف احترامی نسبت به والدین اغلب نادیده و فراموش میدوره و روزگار ما بی

 روابط داخلی خانواده آنقدر مغشوش است که دیگر احترامی وجود ندارد.  شود. برای بعضی از مردممی

شد. شاید شما احترامی می. زمانی را به یاد آورید که شاید یک پدر و مادر و یا شخص سالمند بودید که به او بی۱ 

 هم در این شرایط نقشی داشتید.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف. علتش چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ای داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. چه نتیجه 

به است ما عمدا کوشش کنیم تا از دیگران مراقبت کنیم، به جای آنکه آنها را رها کرده و . چه مواقعی ممکن ۲ 

 دیگران بگوییم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حرمتی برهانید فکر کنید. چگونه توانید عمدا کسی را از شرمندگی، رسوایی و بی. دربارة شرایط خاصی که شما می۳ 

 مایید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــممکن است آنها را با محبت محافظت ن
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنم به جای آنکه رسوایی را مخفی نمایم. قلبی به من میخداوندا، چه بسیار اوقات که با صحبت کردن دیگران را رسوا دعا: 

کنم که شرمندگی مرا با خون پسرت عیسی که منجی من عطا کن که حفظ آبروی دیگران را در نظر بگیرم. تو را شکر می

 است پوشاندی. 
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 ۲بخش 

نیز نقل شده است.  ۱واریخ فصل دهد که هر کدام از آنها در اول تزندگی نسل پسران نوح را گزارش می ۱۰پیدایش مقدمه: 

کنیم به کتاب اول تواریخ نیز نگاهی بیافکنیم. این گزارش ممکن است جالب باشد که در حالیکه دربارة پیدایش مطالعه می

از نسل آنها »گوید که: می ۱9: 9دهد که زندگی اجتماعی و شهری پس از وقوع سیالب چگونه آغاز شد. پیدایش نشان می

 .«د آمد که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قومی به وجو

 تمرین: 

 (. ۵-۱: ۱۰که بزرگترین پسر نوح است بیاندازیم )پیدایش  جافذ. اول نگاهی به ۱ 

 چند پسر داشت؟ جافذ( ۲الف. )آیة  

 ـــــــــــــــــــــشود: ـــــــــــــــــــ و به دو تن از پسران نوح توجه می ۴و  ۳ب. در آیة  

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه حقیقتی جلب توجه می ۵پ. در آیة  

 شناسیم مهاجرت کردند. به کشورهای آسیای صغیر که امروز به نام ترکیه و اروپا می جافذشاید بد نباشد که بدانیم خانوادة 

کند. خانوادة حام به سرزمینی که امروزه از اسرائیل تا شمال افریقا و دربارة پسران حام صحبت می ۲۰-۶. آیات ۲ 

 گیرد مهاجرت نمود. مصر را در بر می

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶الف. حام چند پسر داشت؟ )آیة  

 کر شده:به ویژه ذ 8کوش پنج پسر داشت که یکی از پسرانش در آیة ب.  

 الف. نام او چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8ب. چه اطالعات دیگری در آیة   

 پ. او نه تنها سلحشوری غیرتمند بود، بلکه یک ـــــــــــــــــــــــــــــ نیز بود.   

سوریه و نینوا. بابل و سوریه نقش  ۱۱بابل، در آیة  ۱۰کند. در آیة از رشد قلمرو نمرود صحبت می ۱۲تا  ۱۰آیات لیم: تع

مهمی در تاریخ اسرائیل بازی کردند. بابل جودا، قلمرو جنوبی را تسخیر کرد و سوریه قلمرو شمالی یعنی اسرائیل را به تصرف 

ها را به بردگی گرفتند. نینوا شهری بود که نمرود بنا نمود. کتاب یونس چگونگی سرائیلیهای سال این کشورها ادرآورد و سال

های آینده، اطالعات بیشتری دربارة این شهرها کند. در درسکار خدا را در فرستادن پیامبری نافرمان به این کشور نقل می

 میاید. 

 ه داشتند از این قرار است:ای در تاریخ اسرائیل به عهد. اسامی دیگری که نقش عمده۲ 
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 ها دشمنی داشتند.( که در دوران پادشاهی داوود با اسرائیلی۱۳ها )آیة الف. فلسطینی 

( در سرزمینی که خداوند به فرزندان اسرائیل وعده داده بود، برقرار شدند. زمانی که ۱8-۱۵ها )آیة ب. کنعانی 

بسیاری از اقوام جنگجو مواجه شدند. بعضی از این اقوام عبارتند از: هیتی،  ها برای به دست آوردن سرزمین آمدند، بااسرائیلی

کنید تمام این اقوام از نسل حام، پسر نوح بودند که نوح او را لعنت ها. همانطور که مشاهده میها، و هیویتجیبوسیت، عموری

 کرد. 

مقدس است ای که در آخر کتابکه به نقشهدهد ها پراکنده شدند. این فرصتی عالی به دست میپ. قبیلة کنعانی 

دهد. سعی کنید نگاهی بکنید. احتماال بهترین نقشه، آن است که قلمرو اسرائیل را در زمان سلطنت داوود و سلیمان نشان می

 ها و قلمروها را پیدا کنید: این شهرها، پایتخت

 الف. سیدون: در شمال ساحل مدیترانه  

 مدیترانهب. غزه: در ساحل جنوبی   

 پ. سدوم و عموره: در سمت شرقی دریای مرده  

 ت. فیلیستیا: سرزمین فلسطین  

دهد. باز هم از دیدن و خواندن این که وقایع اصلی تاریخ اسرائیل واقع شد به دست میای ای دربارة منطقهاین مناطق مقدمه

 شود با اماکن تاریخی آشنا شوید و لذت ببرید. ب میاسامی عجیب و غریب خسته و دلسرد نشوید. اینها اطالعاتی است که سب

 تمرین: 

مقدس بسیار اهمیت دارد. این نامة سام در تاریخ کتابکند. شجرهدربارة پسران سام صحبت می ۳۱-۲۱. آیات ۳ 

پسر میانی  اصل و نسب افرادی مانند ابراهیم، اسحاق، یعقوب، یوسف، داوود پادشاه و سلیمان پادشاه است. از نسل سام که

کند، مهاجرت نمود و اکنون مقدس از آن به عنوان مسوپوتامیا یاد میای که اکنون در کتابنوح بود، به جنوب شرقی منطقه

 شناسیم. آن را به عنوان خلیج فارس می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۲۲الف. سام چند پسر داشت؟ )آیة  

های بین سام و ابراهیم به نحو بسیار مشخصی ذکر شده برگردید. نسل ۲7-۲۴ات ب. به اول تواریخ فصل یک آی 

 است: 
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 از این اسامی پیدا کنید و زیر اسامی خط بکشید.  ۱۰پ. تا آنجا که مقدور است در پیدایش  

ای از این قبیل بحث و مجادله صورت گیرد. در واقع اگر هنامتوجه: ممکن است تعجب کرده و یا حتی دربارة اهمیت شجره

ها ممکن است در اینجا چندان اهمیتی نامهنامة دیگری را خواهید یافت. هرچند که شجرهبیفکنید، شجره ۱۱نگاهی به فصل 

از آن تا به ابراهیم  های نوح، و خیلی پیشآموزیم که از نقطه نظر خداوند، نسلهای دیگر تاریخی مینداشته باشند، در بخش

 از اهمیت بسیاری برخوردارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سام 
  
  

  ابرام، که ابراهیم است
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 ۳بخش 

اید؟ بعضی از مردم امیدوارند که شخص مهمی را در مسیر اصل و نسب خود نامة خود را رسم کردههرگز شجرهکاربرد: 

ود دربارة این اشخاص اند تفکر کنید و اگر امکان دارد از خویشاوندان خزیستهای به آنهایی که پیش از شما میبیابند. لحظه

هایی که به خط اصل و نسب شما بستگی دارد بیاموزید. ممکن است در این زمان خدا را برای کسی که جویا شوید. داستان

 در گذشتة شما بوده است شکر کنید، به ویژه اگر نقش مهمی در زندگی شما داشته است. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصل و نسب دیگری نیز وجود دارد که شاید آن را در نظر گیرید. اگر امکان دارد کسانی را که نقش والدین روحانی کاربرد: 

مسیح آشنا اند نام ببرید. چه کسانی دربارة ایمانشان با شما گفتگو کردند، برای شما دعا کردند، و شما را با برای شما داشته

مقدس به عنوان کالم خدا جلب شدید. چه کسی با شما صحبت کرد؟ ساختند؟ یا شاید شما اولین کسی هستید که به کتاب

شاید اکنون زمان آن است که خدا را برای کسی که شما را با خدا و محبت و بخشش او آشنا کرد شکر کنید. خدایی که با 

 یی که شما را آفرید و مشتاق است که تا ابد با شما رابطه داشته باشد. کند، خدارحم و بخشش با شما رفتار می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ورید. چه توانید خط جدیدی را برای یاری کردن کسی که مایل است سفر روحانی خود را آغاز نماید، به وجود آمیکاربرد: 

تواند زمانی باشد که خداوند را برای موقعیتی که برای محبت توانید با خدا و کالم او آشنا سازید؟ همچنین میکسانی را می

 شناسند. دهد، سپاس گویید. از او بخواهید که چشمان شما را به سوی کسانی باز کند که هنوز او را نمیکردن دیگران به شما می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدعا: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

شود اتفاق یک سرگذشت دیگر از این درس باقیست. این داستان در شینار یا بابل که در عصر امروز عراق نامیده میمقدمه: 

توانید در پیدایش (. این داستان را می۱۰: ۱۰یش ای که نسل حام جای گرفتند )پیداافتد؛ در سرزمینی که در شرق منطقهمی

 بیابید.  9 -۱: ۱۱

 را بخوانید.  9-۱: ۱۱پیدایش تکلیف: 

 تمرین: 

حاال ـــــــــــــــــــــــــــــ یکی داشت ــــــــــــــــــــــــــــ و یک »خوانیم: می ۱. در آیة ۱ 

 .«ـــــــــــــــــــــــــ 

 بیایید ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( »۳م تصمیم گرفتند و گفتند )آیة . بنابراین با ه۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ به جای آنکه ــــــــــــــــــــ، و ـــــ»( که آنها عادت داشتند ۳اند )آیة . گفته۳ 

تری وجود کند به جامعة پیشرفتهاین اشاره می.« ـــــــــــــــــــــــــــــ برای ــــــــــــــــــــــــــــــ 

 کردند. داشت که مصالح ساختمانی برای خودشان درست می

ــــــــــــــــــــــــ خودمان یک ــــــــــــــــــــــــ، با یک  بیا بگذار ما( »۴. بعد آنها گفتند )آیة ۴ 

ــــــــــــــــــــــــــــــ که تا ـــــــــــــــــــــ برسد، به طوریکه شاید ما ــــــــــــــــــــــــــ و 

 «ه شویم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ روی ـــــــــــــــــــــــــــــ پراکند

 سواالت بازتابی: 

 دادند مشکلی وجود داشت؟کنید؟ آیا برای آنچه که بایستی انجام می. مشکلی در اینجا مشاهده می۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مان حاضر اتفاق میافتد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. آیا مورد مشابهی در ز۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تصمیم گرفتند شهری با برجی بلند بنا کنند؟ . چه ایرادی در استفاده از تکنولوژی در ساختن شهر بود که ۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــشود: ــــــــــــــــــــــــای کوتاه اما مهم شروع میبا کلمه ۵حتما مانعی وجود داشت، زیرا آیة . ۴ 
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 تمرین:

خدا چه تصمیمی  ۶ساختند. در آیة به شهر و برجی که می -. خداوند پایین آمد و نگاهی به ساختمان آنها کرد۱ 

کنند کنند ــــــــــــــــــــــ زبانی که تکلم میاگر چنانچه ـــــــــــــــــــــــ که مردم گفتگو می»گرفت؟ 

کنند ــــــــــــــــــــــ برای آنها ـــــــــــــــــــــــــ آنچه را که میــــــــــــــــــــــــ، سپس 

 «ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهد شد.

بیا، ـــــــــــــــــــــــــ و آنها را ـــــــــــــــــــــــــــ که نتوانند ». پس خدا گفت: ۲ 

 .«ــــ با یکدیگر ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شان در زندگی داد؟ نحوة تفکرشان به چه صورتی درآمد؟ چه چیزی مرکز توجهزبان مشترک چه امکانی به آنها میتعلیم: 

 ــــــــــقرار گرفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشکلشان این بود « بیا بگذار خودمان بسازیم...»گفتند:  ۴در آیة « بیا بسازیم.... »( آنها به یکدیگر گفتند: ۳. )آیة ۱ 

 « بگذار برای خودمان شهری بسازیم.»که خودشان را در مرکز زندگیشان قرار داده بودند: 

تا »ودشان را مرکز هستی خود قرار دهند. با بنای شهری که خواستند که وجود خخواستند پراکنده باشند. می. نمی۲ 

 در صدد بودند که نامی برای خود به وجود آورند. تمایلشان بر این بود که مرکز دنیای خود باشند. « رسیدبه آسمان می

دانیم، کوشش توانند برجی بسازند که تا به آسمان برسد. حاال که دربارة عظمت آسماندها می. تصور کردند که می۳ 

توانست به آسمان (. انسان هرگز نمی7)آیة « بیا برویم پایین...»گوید: کنید وقتی که خدا میآید. تعجب نمیآنها مسخره می

 برسد. 

های خودخواهانة آنها در به کار بردن عقل، مهارت، تکنولوژی و استعدادهای دیگرشان و توانایی در کسب . انگیزه۴ 

توانستند دست ای موثر برقرار نمایند، به هر کاری میواهان جلب توجه بودند. اگر قادر بودند که رابطهآوری خشهرت و نام

بزنند. اما اگر قادر نبودند به زبان واحدی تکلم نمایند، از درک افکار یکدیگر ناتوان بوده و به سبب خودمحوری ناگزیر بودند 

 که طرح شهرسازی را معدوم سازند.

( و ــــــــــــــــــــــــــــــ آنها را به هم ریخت. دیگر قادر نبودند که زبان 7پایین آمد )آیة . پس، خدا ۵ 

 دادند. کرد، شاید به او آچار مییکدیگر را بفهمند. به طور مثال از یک کارگر چکشی درخواست می

از این رو خدا »گوید: می 8ورد. آیة همان را خداوند به وجود آ -پراکنده نباشند -. همان چیزی که طالبش بودند۶ 

 «ــــــــــــــ آنها را از آنجا روی ــــــــــــــــــــــــــــ زمین.
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. و بنای شهر متوقف شد. به این معنی نیست که از شهرسازی دست کشیدند تا به کالس و آموزش زبان بروند. 7 

زیرا ( »9کنده شدند. آن شهر ــــــــــــــــــــ نامیده شد )آیة خیر. شهرسازی ناتمام رها شد و مردم در سرتاسر زمین پرا

 .«آنجا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 شود. شود. گناه سبب جدایی و ویرانی رابطه میبار دیگر نتایج گناه آشکار می

 بررسی کنیم: 

 ر جدایی افکند و نیز بین شوهر و زن فاصله ایجاد کرد. دیدیم که چگونه گناه بین خداوند و نوع بش ۳. در پیدایش ۱ 

، همچنین آموختیم که گناه لعنت را روی زمین به وجود آورد، زمینی که برای فراهم کردن خوراک ۳. در پیدایش ۲ 

 انسان بود.

 . گناه باعث نفرت و دشمنی بین افراد خانواده شد چنانکه در زندگی قائن و هابیل مشاهده شد. ۳ 

بینیم که گناه حتی به تنها چیزی که در زمین هنوز وجود داشت، خاتمه داد ـــــــــــــــــــ زبان . و، حاال می۴ 

 (.۱: ۱۱و یک ــــــــــــــــــــــ تکلم. )پیدایش 

 خواست مردم روی زمین پراکنده شوند تا روی زمین پر شود. خدا می

 خواستخدا چه می مرجع
  ۲۲: ۱پیدایش 

  ۲7: ۱دایش پی
  ۱: 9پیدایش 
  ۱9: 9پیدایش 
  ۳۲: ۱۰پیدایش 
  9-8: ۱۱پیدایش 

  ۴: ۱۱پیدایش 
 

گردد گیرند؟ محاورات باعث اغتشاش در روابط میهای گوناگون از کجا سرچشمه میاید که زبانآیا هرگز فکر نکردهکاربرد: 

آمیز است. استفاده از زبان تصویری برای ک کلمة نادرست، توهینکنیم. به کار بردن یحتی وقتی که ما به یک زبان تکلم می

 سازد. کند. پشتوانة قومی و فرهنگی زبان را پیچیده میرساندن منظور، موانعی ایجاد می

عیسی کلمه است که همان بخش  ۱: ۱بینیم که در یوحنا کنیم میهنگامی که در کتاب عهد جدید، به کتاب یوحنا نگاه 

هایی که ها و ویرانی(. علیرغم تمام آشفتگی۱۴: ۱بخشد )یوحنا طه با خداست. خداوند فیض و راستی را به ما میبرقراری راب
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آورد، عیسی به عنوان کالم واقعی خدا میاید تا موانعی که گناه ایجاد کرده است بشکند و بین خدا و انسان گناه به وجود می

 سیاه و سفید، غنی و فقیر، پیر و جوان.  زن و مرد، -را از هر زبان و قوم آشتی دهد

 چه زمانی برقراری رابطه با دیگران برایتان دشوار بود؟

 . چه عاملی دردسر به وجود آورد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. چگونه مشکل برطرف شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ۲ 

شود. اعتراف به شکست و درخواست بخشش از گناهانمان . اغلب تالش ما در ایجاد رابطه با شکست روبرو می۳ 

 نماید. تجربة شما در جبران کردن چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــها را ترمیم میتنها امیدی است که شکستگی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با صبر و حوصله به حضور خداوند بروید و به شکست خود در ایجاد رابطه با دیگران اعتراف کنید و شاید حتی به شکست دعا: 

ار نمایید. خدا را برای زبان محبت که از طریق عیسی، کالمی که جسم پوشید و رابطة ما را خود در ایجاد رابطه با خداوند اقر

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۱کند، سپاس گویید )یوحنا فصل با او برقرار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

ها را مطالعه کرده سازد. ما نسلمهیا می« بقیة داستان»ای را برای صحنه ۳۲-۱۰: ۱۱نامة موجود در پیدایش شجرهمقدمه: 

بردن به تصویر کلی الزم است اصل  دانیم که سام دومین پسر نوح است. برای پیایم. میو نسل آدم را به نسل نوح رسانده

 ها تعیین نمود. کند بشناسیم. ابراهیم پدریست که خداوند انتخاب و به عنوان پدر ملتو نسبی که سام را به ابراهیم متصل می

کنیم. اسامی آمده است شروع می ۲۶-۱۰: ۱۱ای که در پیدایش نامهآخرین قسمت این بخش را با مطالعة شجرهتکلیف: 

 را جستجو کنید. ۲ی ذکر شده در بخش آشنا

 تمرین:

 سن اسم سن اسم
   ۵۰۰ سام

    ارفهاد

    

    

  ابراهیم، ناهور، حران  
 

  چند مورد قابل توجه: 

 نامة آدم تا نوح در درس سوم، طول عمر را مقایسه کنید. . در شجره۱  

آمده است که  ۲۵شده است. چه چیزی در آیة ذکر  ۲۵-۲۱: ۱۰. تمام اسامی از سام تا پلگ در پیدایش ۲  

 های متفاوتی از پلگ تا ابراهیم باشد؟ممکن است دلیلی برای نام  

 تعلیم:

 شود.. جزئیات بیشتری دربارة خانواده تراه که پدر ابرام، ناحور و حران بود، داده می۱ 

 (. ۲7الف. حران پدر ــــــــــــــــــــــــــ بود )آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــ ابرام بود.ب. الت  

 زیستند به عنوان ــــــــــــــــــــــــــــــــ . پ. سرزمینی که تراه و پسرانش در آن می 

 (.۲8ت. پسر تراه که پدر الت است ــــــــــــــــــــــــــ درگذشت )آیة  
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 ــــــــــــــــــــــــــ ازدواج کرد. ث. ابرام با ــــــــــــــــــــــ ازدواج کرد و ناحور با 

 ج. میلکا با ناحور چه خویشاوندی داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (.۲9چ. میلکا خواهری به نام ــــــــــــــــــــــــــــــــ داشت )آیة  

 آموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می دربارة سارای همسر ابرام ۳۰ح. در آیة  

. خانواده در حال حرکت است. این مردمان چادرنشین بوده و همیشه در حال نقل مکان و حرکت بودند. تراه در ۲ 

 مقام سرپرست خانواده و رئیس قبیله، تصمیم گرفت که نقل مکان کند. 

 (.۳۱ـــــــــــــــــــــــــ شروع کردند )آیة الف. آنها از سرزمین  

ب. به سوی ـــــــــــــــــــــــــــ راه افتادند. این کلمة آشنایی است که در ابتدای درس یاد گرفتید. به  

 شود. نامة حام مراجعه کنید و همچنین ــــــــــــــــــــــ خوانده میشجره

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراه چه کسی را با خود برد؟ پ.  

 ت. آنها به کنعان نرسیدند. کجا توقف کردند و اقامت گزیدند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــ سال زندگی کرد. پی بردیم که این مکان جائیست که تراه در آن درگذشت. او ـــــ ۳۲ث. در آیة  

اید؟ شاید به مکان خیلی دوری نرفتید، اما از محیط آیا تا به حال از بخشی از کشور به بخش دیگری نقل مکان کردهکاربرد: 

ا توانستید چیزی بگویید و به سادگی به شمآشنای خود به جای جدید و ناآشنایی رفتید. این تجارت را به یاد آورید. شاید نمی

 گفتند که باید نقل مکان کنید.

کند، هایی که ما را به پایان نزدیک میخواهیم به پایان برسد، بلکه قدمتغییر ممکن است ناآرامی ایجاد کند. نه اینکه نمی

و انتقال کنندة از دست دادن که با نقل کننده و در موارد بسیاری آشوب به پا کند. ما در برابر احساس ناراحتامکان دارد ویران

دانیم که تجربة ابرام و سارای در نقل و انتقال به همراه کنیم. ما نمیدهد مقاومت میبه سرزمینی تازه و دور دست روی می

 رفت چگونه بود، اما وسائل خود را بستند و بدون آنکه بدانند چه خواهد شد راه افتادند. تراه که به سرزمین کنعان می

کنندة این انتقال چه بود؟ چه امری سبب ناراحتی و فشار نجام دادید فکر کنید. حقایق ناراحت. دربارة انتقالی که ا۱ 

 برای شما شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. چه کسی تصمیم گرفت که نقل مکان کنید؟ ــــــــــــــــ۲ 

 . چه کسانی در این نقل مکان با شما همراه شدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳ 

 ـــتان تغییر کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتان بود؟ یا نقشه. آیا این حرکت به سوی مقصد اصلی۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دانیم چه خواهد شد. ابرام از برکت خانواده خوانی که جایی را ترک کنیم در حالیکه نمیخداوندا، گاهی اوقات ما را فرا میدعا: 

 که تو با دقت و مراقبت به او بخشیدی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه اجداد و میراثی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزیم. بدون شک این چیزی نبود که او انتظار داشت، با ادامة مطالعه، نقشة خدا را برای ابرام همچنان میپایان سخن: 

اش در یک کاروان صحرایی به سوی ادهاما با ایمان که خدا با اوست قدم برداشت. ابرام به همراه همسرش، پدر و برادرز

کنند تا دوباره در سرزمینی ناآشنا زندگی را آغاز کنند. ما به میسرزمین ناشناخته حرکت کرد. آنها محیط آشنای خود را ترک 

یرند. ایم که این مسافران چادرنشین را ترک کنیم تا سفر خود را دوباره از سر گایم و آمادهپایان این بخش از درس رسیده

ادامه  ۱۲داستان ابرام و سارای در پیدایش « وعدة خداوند، برکت ما»شود. در داستان نقشة خدا برای نوع بشر تازه آشکار می

 یابد. می

 شود بیاموزید.دربارة وعدة عظیم خدا در حالیکه نقشة خدا برای آنها و فرزندانشان آشکار می
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 بررسی مطالب این کتاب

 

 شۀ خدا، نق

 انتخاب ما

 
ایم. به این صورت اطمینان این یک امتحان نیست! هرچند گاهی اوقات تشویق کننده است که بدانیم تا چه حد یاد گرفته

مقدس را در بخش نقشة خدا، انتخاب ما به پایان رساندید. بیشتری یافته و مایلیم که ادامه دهیم. شما درس آموزش کتاب

 ف چند هفتة گذشته مطالعه کردید به صورت زیر در نظر میاوریم:بعضی از مطالبی که ظر

 با موضوع خلقت بر طبق کتاب پیدایش آشنا شدید. •
 مقدس دربارة خالق چه نظری دارد. آموختید که کتاب •
 کنیم:چند لغت و عبارت را برای روشن شدن تعریف می •

o تقدیس کردن 
o روز سبت 
o عادل شمردن 
o فیض 
o  کفاره –بازخرید 
o ایمان 
o مترح 
o  عهد –پیمان 
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 اند شناختیم.دهد که به شباهت خدا خلق شدهبهایی را که خداوند برای نوع بشر می •
 به مسئولیت انسان در منعکس ساختن شباهت او در آفرینش پی بردیم.  •
 به مسئولیت انسان در بارور شدن، پر ساختن زمین، حکومت کردن و در اختیار داشتن آن پی بردیم.  •
 ا برای امر ازدواج شناختیمهدف عالی خدا ر •
 از ارزشی که خداوند به حیات، قربانی کردن و معاهدات او آگاه شدیم.  •
 با نسل نوح آشنا شدیم.  •
 از سرگذشت تصمیم خدا برای تغییر زبان مردم باخبر شدیم.  •
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 تبریک!
 

نامة ابرام در را باید بیاموزید. درس پنجم را با شجره های بیشتریاین درس را با موفقیت به پایان رساندید. اما درس

تمام کردید. ابرام به اتفاق همسرش سارای به سوی سرزمین کنعان با تراه، پدر ابرام همسفر شدند و  ۱۰پیدایش 

دهیم به این سرگذشت ادامه می« وعدة خدا، برکت ما»پدر ابراهیم تصمیم گرفت که در حران اقامت کند. در کتاب 

گوید به سرزمینی برو که به تو نشان خواهم داد )پیدایش خواند تا حران را ترک گفته و میه خداوند ابرام را فرا میک

گردد، از تجربیات اعقاب خود از مسیر این رودخانة شود و جاری میای که از سرچشمه آغاز می(. مانند رودخانه۱: ۱۲

 سازد بیافزایید. نة حیات شما جاری میزندگی به دانش و ایمانی که خداوند در رودخا


