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الگوهای زیستن حیاتی پیروزمند در خط حیات برای به انجام رساندن  ـنوح، دانیال، و ایوب
  اقتصاد خدا

 دومپيام 
 تواند ع را تغییر دهدزندگی و کاری که می ـنوح

 ٧:١١عبرانيان  ؛١۶، ١٣:٧؛ 22-5:6مقدس: پيدايش  متونمطالعه 

I. آ:21-19:1 فیلیپیان ـداد تغییر را ع که بودیک زندگی  نوح زندگی  
رد را ککه نوح در آن زندگی می یخدا وضعيت واقعی عصر فاسد .آ

 ؛39-37:24؛ متی ١٣، ١١، ۵، 3:6به او نشان دادــ پيدايش 
 .3-1:3دوم تيموتائوس 

ــ پيدايش »يافت اما نوح در نظر خداوند التفات [فيض]« .ب
٨:۶. 

تا به موقعيت  خود را کرده زمانی که شيطان تمام تالش .1
که در نظر خدا فيض  اندبودهای ، هميشه عدهآسيب برساند

 ر.ک. دهندــا کسانی شوند که عصر را تغيير ت يافتند
 .١٩، ١١:١٠؛٢٣:٩؛ 8:1دانيال 

بلکه انسان نيست، کتاب پيدايش نشان دادن سقوط  هدف اصلی .2
تواند برای مردم فيض خدا چقدر می نشان دهد اين است که

ر خداست، ست، �ضو خدادهد؛ فيض خودِ سقوط کرده کار انجام 
برای ما همه چيز باشد و  که توسط ما مسرت برده شده تا

فيض ما، از طريق ما، برای ما همه کار انجام دهد؛ در 
ا، تقويت ما، مين �يات مد تا تأآيمیما  خدا است که به

مکاشفه  ؛١٧-١۶، ١۴:١و همه چيز ما باشدــ يو�نا 
٢١:٢٢. 

 عنوان فيض با کسانی است که د بهلذت بردن از خداون )آ(
 .17-15:21يو�نا  ؛٢۴:۶ــ افسسيان او هستندشق اع

خدای  فيض خداوند عيسی مسيح به عنوان تأمين فراوانِ  )ب(
 روح انسانی ما لذت برده بکار گرفتناز طريق يکتا، سه
 ان؛ فيليپي١٨:۶غالطيان  ؛ب٢٩:١٠عبرانيان ــشودمی

 .٢٢:۴تيموتائوس ؛ دوم ٢۵مون ؛ فيل۴:٢٣
؛ ١۶:٣؛ کولسيان ٣٢:٢٠اعمال ــکالم خدا کالم فيض است )پ(

 .١۶:١۵ارميا  ر.ک.
�يات  فيضِ  يکتای پروسه ديده را به عنوانما خدای سه )ت(

ــ کنيم، تجربه میيگانگی در جلسات با مقدسين بر اساس
 .٢٣:١١؛ ٣٣:۴اعمال ؛ ٧:٣ول پطرس ا؛ ٣:١٣٣مزامير 

 کامال  فيضِ  را به عنوان افزايشِ وانيم خداوند تما می )ث(
دوم  ــها تجربه کنيمها و آزمونکافی درميان رنج

 .٩:١٢قرنتيان 
اول ــ کنيم فيض او کارما بايد برای خداوند در قدرت  )ج(

 .١٢:٣؛ ۵٨ ،١٠:١۵قرنتيان 
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- خدا باشيم گوناگونخوبی برای فيض  کارگزارانما بايد  )چ(
؛ ١۵:١قرنتيان ؛ دوم ٢:٣؛ افسسيان ١٠:۴اول پطرس ــ 

 .٢٩:۴افسسيان 
توانيم و �يات فيض، ما می توسط قدرت فيض، نيروی فيض، )ح(

 درستیفيض محصول باشيم؛  درستبا خدا و با يکديگر 
 ،١٧:۵؛ روميان ٧:١١عبرانيان ــ است (صداقت، عدالت)

٢١. 
) با خدا 24-22:5پيدايش دربزرگش خنوخ (در پنوح مانند پ .پ

ايمانی که ، )٧:١١؛ عبرانيان ٩:۶(رفت ايمان راه می توسط
برای توانايی ايمان داشتن او، در که  ،بودعنصر الهی خدا 

در نتيجه او  )؛٢٢:٣روميان (او تزريق شده و نفوذ يافت 
وارث و واعظ عدالت بر ضد نسل شرير،  يک اعتراضبه عنوان 

را در اجرای خدا  ايستادگی؛ عدالت نوح )۵:٢دوم پطرس ( شد
  خدا تقويت کرد.آن نسل بیاش بر داوری

به عنوان نجات  نوح ساخت نماد مسيح عملی و �اضر، کشتی که .ت
به عملی و �اضر،  خدا است، و ساختن کشتی نماد ساختن مسيح

ح به بدن مسي ن نجات خدا در تجربه ما برای بنا ساختنعنوا
کتاب فيليپيان اين به عمل عنوان مسيح جمعی است؛ مطابق 

 .13-12:2 ــاستآوردن نجاتمان 
ساختن کشتی به معنای به عمل آوردن نجاتمان است، که  .1

ساختن مسيح در تجربه ما برای ساختن بدن مسيح است، يعنی 
 همان مسيح جمعی.

آنچه نوح بر روی آن کار کرد و وارد آن شد، نجات خدا  .2
يعنی آن کشتی بود؛ ما بايد مسيح عملی و �اضر را داشته 

 .عنوان نجات خدا در او وارد شويمباشيم تا بتوانيم به 
نجات ابدی از محکوميت و از  ١٢:٢نجات در فيليپيان  .3

که است  مداومبلکه نجات روزمره و  ،درياچه آتش نيست
مسيح به عنوان يک شخص زنده است؛ گرچه ما نجات همان 

رو به يک نجات فراتر، از آن نسل کجابدی را داريم، اما 
 .١۵ .آــ و منحرف نياز داريم

امروز ما در مسير نجات خدا هستيم؛ ما وارد اين مسير  .4
 شديم و عبور ما از اين مسير به عمل آوردن نجاتمان است:

کشتی را ساخت، بيشتر از نجات خدا آن نوح هرچه بيشتر  )آ(
به عمل آورده بود  و سرانجام، او وارد آنچهعبور کرد 

 .٧:٧پيدايش شدــ 
سازيم تبديل به ان میمهآن مسيحی که ما امروز در تجرب )ب(

و اختيار نجات بيشتر ما خواهد شد؛ روزی تحت �اکميت 
همان کسی که ساخته يعنی  ،خدا ما وارد خود مسيحمطلق 
 خواهيم شد. ،ايم

�تی امروز، اگر ما مسيح را در تجربه مان بسازيم،  )پ(
نيم، يعنی در مسيح در مسيح بماکه توانا خواهيم بود 

 .۵:١۵ يو�ناــ مسکن گزينيم
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عشق ورزيدن به  ربه ما همانساختن مسيح در تج )1(
خداوند، با او گفتگو کردن توسط صدا زدن نام او، 

و روز به توسط او، زيستن مشارکت داشتن با او،  و
گام برداشتن او (خداوند) ز و ساعت به ساعت با رو

تا بتوانيم با خدا باشيم،  »گامهم«است، يعنی 
 .٩:۶؛ 24-22:5پيدايشــ همکار خدا شويم

بتوانيم  تاسازيم مان میرا در تجربهپس ما مسيح س )2(
 وارد شويم.به عنوان نجاتمان در او 

تمام و زنده ـشاملهر چهار فصل کتاب فيليپيان به شخص  .5
 اشاره دارد. به عنوان نجات ما مسيح

نجات، همان زندگی کردن مسيح و جالل  ١در فيليپيان  )آ(
 .دادن مسيح در هر شرايطی است

يح توسط نگه داشتن انعکاس مس ،نجات ٢در فيليپيان  )ب(
 .کالم �يات است

ست، که همان عدالت خدادرستی و  ،نجات ٣در فيليپيان  )پ(
 . تجسم يافتن خدا در مسيح است

است؛  �ياتخود مسيح به عنوان  ،نجات ۴در فيليپيان  )ت(
 درست و عادل، خالص،مرتبه، ، بلندکه واقعی �ياتی

 .باشدمی�سن و ستايش از  پر، و دوست داشتنی، معتبر
 

II. ۱۲:۳ قرنتیان اول؛ ۱۸:۱۶ متی؛ ۱:۶ قرنتیان دومـ داد تغییر را ع که بود کاری نوح کار : 
يعنی فراتر،  ایتمام، مکاشفهـخدا به نوح يک مکاشفه شامل .آ

خدا  تاراهی بود اين داد، که  را کشتی نبرای ساخت مکاشفه
بتواند نسل فاسد را نابود کند و عصر جديد را بياورد؛ 

مطابق  بلکه مطلقا  ،کشتی را نه مطابق تصورات خودآن نوح 
پيدايش  ــالهی با ايمان ساخت دستورالعملبا مکاشفه خدا و 

اول تواريخ ؛ ٩:٢۵خروج ر.ک. ؛ 7-5:11؛ عبرانيان آ١۵:۶
 آ :٢٠:٢افسسيان ؛ 12-10:3اول قرنتيان ؛ 11:28-19

نه تنها مسيح  -)٢١-٢٠: ٣اول پطرس (کشتی نماد مسيح است  .1
ح جمعی، يعنی کليسا که بدن مسيح است انفرادی بلکه مسي

متی  ــرسدمی به کمالانسان نو که در اورشليم نو آن و 
؛ ١٢:١٢اول قرنتيان ؛ ٢١-٢٠: ٣اول پطرس ؛ ١٨:١۶

 .٢:٢١مکاشفه ؛ 11-10:3؛ کولسيان 16-15:2افسسيان 
های اد ساختن مسيح جمعی با عنصر ثروتکشتی نمآن ساختن  .2

نی، توسط کسانی که با خدا مسيح به عنوان مصالح ساختما
؛ ١٢:۴افسسيان آ؛ 12-9:3اول قرنتيان  ــاست ،کنندکار می

22:2 . 
برای مردم  ونمسيح در بردن و آوردنکار به اين ساختن  .3

آنها  تااست، توسط مسيح با يکديگر  بنا ساختن آنها
-15:3اول تيموتائوس ــ شوندخدا در جسم ظهور بتوانند 

  .٣۶:١١روميان ؛ ١٢، ١٠؛ آ٩:٣اول قرنتيان ؛ 16
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با ساختن کشتی و وارد شدن در آن، نوح نه تنها از داوری  .ب
نيز خدا و نسل شرير توسط سيل نجات يافت، بلکه از آن نسل 

 .22-5:6پيدايش عصر جديدی را آغاز کردــ  جدا شد و
به همين ترتيب، با بنا ساختن کليسا و ورود به زندگی  .پ

توسط مصيبت عظيم بر نسل شرير  کليسايی، ما از داوری خدا
نجات خواهيم يافت و از آن نسل جدا خواهيم شد تا  ،امروز

(پادشاهی هزار ساله) وارد  به يک عصر جديد، عصر هزاره
؛ 27-26:17؛ لوقا ٣٩-٣٧:٢۴ ؛ متی٧:١١نيان عبراــ شويم
 .١٠:٣؛ مکاشفه ٢١:٣۶

طول کشتی سيصد ذراع، عرض آن پنجاه ذراع، و ارتفاع آن سی  .ت
)؛ اعداد اساسی در ساختمان خدا سه و پنج ١۵:۶ذراع بود (

ی )، که نشانگر درهم آميخته شدن خدا٢٧خروج ر.ک. هستند (
است (دوم قرنتيان او يکتا با انسان از طريق توزيع الهی سه

 ).6-4:4 افسسيان؛ ١٣:١۴
پيدايش ــ طبقه پايين، دوم، و سوم سه طبقه بود:کشتی  .ث

١۶:۶ : 
سه قسمت مسکن خدا نشان دهنده عمقی است که همه ما بايد  .1

وارد آن شويم؛ سه طبقه کشتی نشانگر ارتفاعی است که 
 .همه ما بايد به آن برسيم

ما را  ،يکتا دارد؛ روحسه طبقه کشتی داللت بر خدای سه .2
وقتی به آورد؛ آورد، و پسر ما را به پدر میبه پسر می
-18؛ 10-8، 7-4:15لوقا ــ يم در طبقه سوم هستيمپدر بياي

 .١٨:٢افسسيان ؛ 23
-ين و باالترين صميميت با خدای سهتربايد وارد عميق ما .3

آورد تا » طبقه سوم«ه يکتا شويم که او بتواند ما را ب
ای پنهان خود را به ما نشان دهدــ هها و گنجاسرار، رمز

 .١١:٣٣؛ خروج ١٠:٢؛ دوم قرنتيان ٩:٢قرنتيان  اول
 ــوجود داشتبه سوی آسمان برای نور  روزنهآن کشتی يک در  .ج

 : 16:6 پيدايش
؛ داردرا  ظهرکلمه  ريشههمان  روزنهکلمه عبری برای  .1

و  زمان ظهردر شما  هستيد، روزنهآن زير  اين يعنی وقتی
 .١٨:۴امثال ر.ک.  پر از نور هستيدــ

وجود روزنه يا يک پنجره در کشتی فقط يک  همانطور که .2
يک مکاشفه و يک  ،فقط يک پنجرهنيز خدا  بنایدر  ،داشت

؛ ١٩:٢۶اعمال از طريق يک خدمتگزاری وجود داردــ بينش 
دوم پادشاهان ر.ک. ؛ 4-3:1؛ اول تيموتائوس 9-6:1غالطيان 

٢:٢ ،9 ،١-١٣۵. 
ين يک درب تنها يک درب، يک ورودی، در کشتی وجود دارد؛ ا .چ

 :  ٩:١٠؛ يو�نا ١۶، ١٣:٧پيدايش ــ مسيح است
يو�نا  ــورود ما به مسيح استورود نوح به کشتی نماد  .1

 .27:3؛ غالطيان ٣:١۶
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يم، ما ايمان آور[در او] خداوند عيسی  بهکه ما  هنگامی .2
ی برای بيرون آمدن و هيچ راه شويممی »�بس«توسط خداوند 
 .12-7:139؛ مزامير 29-28:10يو�نا ر.ک. ــ از او نداريم

صمغی  با چوب ته شده بود، نوعی سروکشتی از چوب گوفر ساخ .ح
تواند در برابر �مله آب ايستادگی کند؛ اين يک شکل که می

های مرگ تواند در برابر آبکه می از مسيح مصلوب است،
 .٢۴:٢؛ اعمال 14:6ــ پيدايش ايستادگی کند

داخل و خارج با قير پوشانيده شده بود، که نمادی  ازکشتی  .خ
خدا را از داخل و خارج  بنای خون مسيح است، واز بازخريد 

 : ١٣:١٢خروج ؛ ١۴:٩عبرانيان ؛ ١۴:۶پيدايش پوشاندــ می
کلمه کفاره را دارد، که کلمه عبری برای قير همان ريشه  .1

ماليدن اش توسط قير است؛ نوح و خانواده »پوشش«به معنی 
دهد سيل نجات يافتند، و اين نشان می داوریکشتی از  به

خون مسيح با که ايمانداران در مسيح توسط بازخريد شدن 
 .٩:۵روميان ــ کنندمیخدا نجات پيدا  داوریاز 

اريم؛ هر دکنيم، صلح و آرامش به خون نگاه میر وقت ما ه .2
کند، راضی است؛ هر وقت شيطان نگاه میوقت خدا به خون 

کند، قادر به �مله نيست؛ هر وقت فرشتگان به خون نگاه می
 .١١:١٢مکاشفه کنندــ می یکنند، شاده خون نگاه میب

 ــاز آب تعميد است تصويریآبی که نوح از آن عبور کرد  .د
 .21-20:3اول پطرس 

را از کشتی، نماد خون مسيح است، که نوح آن روی بر قير  .1
سيل نجات داد، در �اليکه آب سيل، نماد آب تعميد  داوری

نوح را نيز کرد بلکه  داوریاست، که نه تنها دنيا را 
 .41-40:2اعمال ؛ 30-26:14خروج از عصر شرير جدا کردــ 

نوح را از روش کهنه زندگی آزاد کرد و به محيط  ،آب سيل .2
؛ به همين شکل، آب تعميد ما را از روش انتقال دادجديد 
روش زندگی  و به هايم آزاد کردزندگی که به ارث بردهپوچ 

 .5-3:6روميان آوردــ میدر رستاخيز در مسيح 
 


