
  درس دوازده
  خنوخ نبي

  5، 4پيدايش 
  

خواهد هر يك از شـما راه عـدالت را           در نام خدا، خداوند آرامش، كه مي      . سالم بر شما شنوندگان عزيز    
 كرده است، درك كرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشـته باشـيد برنامـه خـود را                        مقرركه او خود    

  .كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالت اينكه برنامه بسيار خوشحاليم از. كنيم آغاز مي
ديديم كه چگونـه ايـن دو   . قائن و هابيل: در برنامه گذشته در مورد، دو پسر اول آدم و حوا سخن گفتيم    

هابيل به خدا ايمان داشت و خون بـره را بـه او تقـديم     .  خدا قرباني به حضور او تقديم كردند       عبادتبرادر براي   
خدا قرباني هابيـل را پـذيرفت، امـا قربـاني قـائن را              . ن سعي نمود با تالش خود به خدا نزديك شود         كرد، اما قائ  
   .  را كشت، هابيل شد و برادر خودخشمگين، اما قائن دعوت كرد تا توبه به خدا قائن را .نپذيرفت

الم خـدا بـه مـا      كـ .  را بررسي خـواهيم كـرد      5 و   4هاي   دهيم و باب   به مطالعه تورات ادامه مي    امروز نيز   
 اوالد آدم تنهـا داسـتانِ     در ميـان    خدا   ،با اينحال ). 4:5پيدايش  . (داشتند» دختران و پسران  «گويد كه آدم و حوا       مي

 كـوچكتر شجره نامه قائن و شجره نامه شـيث، يكـي از بـرادران              : دهد  دو خانواده را براي ما شرح مي       شجره نامة 
  . قائن

قائن از ميان خويشان خود همسري براي خود برگزيد و       . واهيم انداخت نامه قائن نگاهي خ    ابتدا به شجره  
  :گويد  در تمثيلي مي) شاعر ايراني(ابن حسام . از او فرزنداني آورد

  زني نيش؟ نگ خارا ميـچرا بر س    انديش به كژدم گفت شخصي كه اي بد
  نخواهد كرد نيشت سنگ را ريش   مت كارگر نيستـي كه زحــدان چو مي

  )مترجم( !وليك از دست ندهم عادت خويش    نين استـژدم كــاين چـاد كجوابش د
  

آنها نيـز بـه ماننـد پـدر      . به همين شكل هم فرزندان قائن از طرز فكر و سخنان و اعمال پدر خود در امان نبودند                 
. شـناختند  نميآنها بسيار باال بود، اما خدا را         هوش و معرفت  . خدا احترامي قائل نبودند   ) سخنان(خود براي كالم    

آنها شهري ساختند، براي خود ابزارها درسـت كردنـد، و نيـز انـواع          . براي آنها تنها چيزهاي دنيوي ارزش داشت      
او شخص مبتكري بود و     . نام داشت نوادگان قائن ، توبل     يكي از   . سازهاي موسيقي همچون فلوت، چنگ و غيره      

  : يا به قول سعدي! (كند نسان را زيبا نمي ادل صنعت زيباي دست بااينحال،. مس و آهن توليد نمود
  بد گوهري كه خُبث طبيعتش در رگ است  گز به مال و جاه نگردد بزرگ نامهر

  مترجم) سگ نيز با قالده زرين همان سگ است    قارون، گرفتمت كه شدي در توانگري        
لمك نيز پيرو راه جد خود قـائن        . به دنيا آمد  نسل هفتم پس از آدم      در  يكي از نوادگان قائن به نام لمك،        

لمك اولين كـسي بـود كـه بـا دو زن ازدواج كـرد، او نيـز                  . بدتر بود هم  از او   فاوت كه او حتي     تبود، تنها با اين     



كـرد   گويد كه لمك دو نفز را كشت و به اين فخر مـي            مقدس به ما مي    كتاب. همچون قائن تبديل شد به يك قاتل      
او . كـرد   قـائن بـه اراده خـدا تـوجهي نمـي           فرزنـدان لمك نيز همچون ديگـر      ! كه حتي از قائن نيز شرورتر است      

به جاي اينكه خدا را دوست داشته باشد به دنبال لـذتهاي            . او مغرور و خودپسند بود    . خودخواه و عاشق پول بود    
ه او   او بود، اما او خود از اين موضوع آگاهي نداشت لمك چنين شخصيتي داشت چـرا كـ                  سرورشيطان  . دنيا بود 

نام لمك را به خاطر بسپاريد، زيرا پيش از اينكه درس خود را پايان دهيم دوباره دربـاره                  . راه قائن را برگزيده بود    
  . او صحبت خواهيم كرد

نامـه   شـجره دربـاره   خـدا   كالم  . رسد را شكر، كتاب مقدس با داستان قائن و فرزندانش به پايان نمي           خدا  
به عوض هايبل كـه قـائن او   «گويد خدا به آدم و حوا پسر ديگري  مقدس مي  كتاب. گويد شيث نيز با ما سخن مي     

خـدا شـيث را برگزيـد تـا         . شيث بـه معنـاي برگزيـده اسـت        .  نام او شيث بود    )25:4پيدايش  (بخشيد  » را كشت 
خدا در باغ عدن وعـده داد       . پاسخ اينجاست شد؟   چرا بايد شيث جايگزين هابيل مي     . جايگزيني براي هابيل باشد   

. فرزندان آدم را نجـات خواهـد داد  خصي به دنيا خواهد آمد كه شيطان را شكست خواهد داد و با قدرت خود    ش
اما شيطان قائن را وسوسه كرد      . كه به خدا ايمان داشت به اين دنيا بيايد        توانست از نسل هابيل      دهنده مي  آن نجات 

و نگذارد كه او نجات دهنـده را بـه ايـن دنيـا              شيطان قصد داشت مانع اجراي نقشه خدا شود         . تا هابيل را بكشد   
شود، جايگزين هابيل   ا بخشيد تا    واز اين رو، خدا براي اينكه نقشه خود را اجرا كند، شيث را به آدم و ح                . بفرستد

  . براي نجات دهنده پيش رفتبدين شكل نقشه خدا . همان كسي كه قائن او را كشت
. رادر بزرگ خود، راه نجاتي را كه خدا بنا كرده بود برگزيـد او نيز همچون ب  . شيث ايمانداري حقيقي بود   

اي  دهنـده  بااينحال، او به آنچه خدا درباره نجات      . شيث نيز همچون تمام فرزندان و نوادگان آدم در گناه متولد شد           
اي  بـاني آمد ايمان داشت، و او با تقديم كردن خون بره به خدا ايمان خود را ثابت نمود، خوني كـه قر                     كه بايد مي  

.... و براي شيث نيز پسري متولـد شـد،          «گويد،   مقدس مي  از اين رو همانگونه كه كتاب     . بود براي پوشش گناهان   
  ) 26:4پيدايش (» .در آن وقت به خواندن اسم يهوه شروع كردند

دانيد اين دو نـسل نمـاد چـه          آيا مي . نسل قائن و نسل شيث    : بينيم كه از آدم دو نسل بوجود آمد        پس مي 
 در نظر خـدا تنهـا دو        .از روزگار آدم تا كنون وجود دارند      كه  اين دو نسل نمايانگر دو نوع انسان هستند         هستند؟  

و نه ميان تـرك و      گذارد،   پوستان نمي  پوستان و سفيد   او هيچ فرقي ميان سياه    . نوع انسان بر روي زمين وجود دارد      
ايـن دو   . كنـد  او مردم دنيا را به دو گروه تقسيم مـي         ينحال  خدا متعصب نيست، اما با ا     . لُر، مرد و زن، فقير و غني      

انسانها كيستند؟ آنها كساني هستند كه به كالم خدا ايمان دارند، و كساني كه به كـالم خـدا ايمـان ندارنـد،                       گروه  
كننـد و كـساني كـه در     سلوك مـي كساني كه در نور شناسند؛   شناسند و كساني كه او را نمي       كساني كه خدا را مي    

هـر كـسي كـه بـه      . اند گناهشان بخشيده شده است و كساني كه بخشيده نشده        كساني كه   كنند؛   اريكي سلوك مي  ت
و به بهـشت خواهـد   ( كرده است انتخاب كند، نجات خواهد يافت    مقرراو  را كه   طريق عدالتي   خدا ايمان دارد و     

لت خـدا را انختـاب نكنـد هـالك          طريق عدا هر كسي كه    . اش نجات يافتند   همانگونه كه شيث و خانواده    ،  )رفت
   . اش هالك شدند ، همانگونه كه قائن و خانواده)خواهد رفت به جهنم (خواهد شد 



تـري   عمر طوالني يم انسانها   ددر روزگار ق  .  سال زندگي كرد و سپس مرد      930گويد آدم    مقدس مي  كتاب
اولـين  خـدا   هنگـامي كـه     . كه خدا گفته بود   آدم و حوا مردند، همانگونه      . مردند داشتند اما همانند همه انسانها مي     

زيرا بر عليـه    پس چرا آدم و حوا مردند؟       . انسانها را خلق كرد، اراده او اين نبود كه آنها بميرند، بلكه زندگي كنند             
 . خدا گناه كردند ــ و گناه موجب مرگ است

مانده نگاهي خواهيم انداخت به داستان مرد خدا، كسي كه از نسل شيث بود، و بـه خـدا          در فرصت باقي  
در پـنج بـاب اول   . شناسـند  برخي او را با نام ادريـس مـي       . نبي خدا، خنوخ  ... اين مرد خنوخ است     . ايمان داشت 

را آورد، قينـان مهللئيـل را آورد،        قينـان   انـوش   : گويـد  مقدس مي  كتاب. خوانيم پيدايش، در مورد اجداد خنوخ مي     
  . نسل هفتم پس از آدم بودپس خنونخ . مهللئيل يارد را آورد، و يارد خنونخ را آورد

 
 سالگي از گناهان خود توبـه كـرد و          65بااينحال او در    . خنوخ نيز همچون تمام انسانها با گناه متولد شد        

اي كه بايد به ايـن       دهنده ه گفته بود ايمان آورد، نجات     دهند نچه خدا در مورد نجات    آو به   به سوي خدا بازگشت،     
خنوخ با تقديم كردن خون يك حيـوان بـه          . داشت آمد و به عنوان يك قرباني كامل گناهان جهان را بر مي            دنيا مي 

ـ        . پوشاند ايمان خود را به او ابراز نمود        اي كه گناه را مي     خدا به عنوان قرباني    راي در نتيجه خدا ايمان خنـونخ را ب
گويـد،   مقـدس مـي    كتـاب به همين دليـل . او عدالت محسوب كرد، گناهان او را بخشيد، و دل او را پاك بساخت   

  )22:5پيدايش (» .رفت خنوخ سيصد سال با خدا راه مي«
شرارت و فـساد     رفتن با خدا چندان هم ساده نبود، چرا كه           هبااينحال، بايد گفت كه در روزگار خنوخ را       

كردنـد تنهـا در      بسياري  از كساني كه در روزگار خنوخ زندگي مـي          . ، بسيار شبيه به اين روزگار     بر دنيا حاكم بود   
. رد كه در ناپاكي زندگي كنـد      كدانست كه خدا انسان را خلق ن       اما خنوخ مي  . پي لذات و شهوات ناپاك دنيا بودند      

 بـر او جفـا   عادالنـه او طر زندگي  خامردم به. شرارت متنفر بودخنوخ نيز همچون خدا دوستدار عدالت بود و از    
داد ايـن موضـوع باعـث رنجـش او شـود، زيـرا او                كردند، اما خنـوخ اجـازه نمـي        و به او اهانت مي     رساندند مي
  . با خدا صلح داشته باشدتر از اين نيست كه  هيچ چيز مهمبراي انسان دانست  مي

اي كـه بايـد      دهنده بر نجات خنوخ نيز   . خدا خنوخ را برگزيد تا در آن روزگار شرير خادم و نبي او باشد             
دهنده روزي باز خواهد گـشت تـا تمـام كـساني را كـه توبـه                  همچنين اعالن نمود كه نجات    . مد شهادت داد  آ مي

 : به بشارت خنوخ گوش دهيد. نكردند و به او ايمان نياوردند مجازات كند

دينـان را ملـزم      ري نمايـد و جميـع بـي       اينك خداوند با هزاران هزار از مقدسين خود آمد تا بر همه داو            «
ديـن بـه خـالف او        ديني كه ايشان كردند و بر تمامي سخنان زشت كـه گناهكـاران بـي               سازد، بر همه كارهاي بي    

  )14:1،15يهودا (» گفتند
كالم خدا بـه مـا      . بله او نمرد  . موضوع جالب ديگري كه بايد در مورد خنوخ بدانيم اين است كه او نمرد             

» .رفت و ناياب شد، زيرا خدا او را برگرفت         خنوخ با خدا راه مي    «: گويد مقدس مي  كتاب! نوخ نمرد گويد كه خ   مي



خدا طبق نقشه و با قدرت خود خنوخ را مستقيماً به آسمان برد، بدون اينكـه او از دروازه مـرگ                     ) 24:5پيدايش  (
  . عبور كند

خواهـد نگـرش    توسط زندگي خنوخ ميچرا خدا در آن زمان خنوخ را به اين شكل به آسمان برد؟ خدا              
 .خواهند در همه چيز او را خشنود سازند بـه مـا بيـاموزد              خود را درباره كساني كه حقيقتاً به او ايمان دارند و مي           

   :گويد مقدس مي كتاب
به ايمان خنوخ منتقل گشت تا موت را نبيند و ناياب شد چرا كه خدا او را منتقل سـاخت زيـرا قبـل از                         

لـيكن بـدون ايمـان تحـصيل رضـامندي او محـال           . شهادت داده شد كه رضامندي خدا را حاصل كرد        انتقال وي   
است، زيرا هر كه تقرب به خدا جويد الزم است كه ايمـان آورد براينكـه او هـست و جوينـدگان خـود را جـزا                           

  )5:11،6عبرانيان (» .دهد مي
يمان داشت و در زماني كه مردم دنيا        خنوخ به مدت سيصد سال خدا را خشنود ساخت، زيرا او به خدا ا             

بنابراين روزي خدا نام او را خواند؛ بـه ناگـاه           . هاي خدا توجه نداشتند از او اطاعت نمود        به هيچ وجه به خواسته    
خواهد توسط اين حقيقـت موضـوع بـسيار          خدا مي ! خنوخ ديد كه در بهشت است، در جالل خانه خدا تا به ابد            

اگر ايماني همچون ايمان خنوخ نداشته باشيم هيچگاه خـدا          :  و اين موضوع اين است     .مهمي را بر ما آشكار سازد     
بهر حال اگر ايماني همچون ايمان خنوخ داشته باشيد، خدا شما را عـادل محـسوب                ! را خشنود نخواهيم ساخت   

، زيرا اگر بـه     بدانيد كه خدا به خاطر شما بر مرگ غلبه كرده است          . كند، ديگر نيازي نيست كه از مرگ بترسيد        مي
يابد، تـا بـه ابـد در         كالم خدا گوش دهيد و به آن ايمان داشته باشد، آنگاه كه زندگي شما بر روي زمين پايان مي                  

پس بايد آنچه را كـه خـدا دربـاره طريـق عـدالتي كـه خـود بـراي                  ! حضور خدا خواهيد زيست، همچون خنوخ     
 . ريدگناهكاران مهيا كرده است درك كرده و به آن ايمان بياو

 آدم انجـام    فرزنـدان اي ميـان     ه دهيم، مقايـسه   ياي از بررسي خود را به شما ارا        براي اينكه بتوانيم خالصه   
  . خنوخلمك و : ايم داده

لمـك  .  از نسل شيث   خنوخلمك از نسل قائن بود و       .  نسل هفتم پس از آدم بودند      خنوخهم لمك و هم     
روش زنـدگي  . القه و هدف آنها با يكـديگر تفـاوت داشـت       كردند، اما ع    هر دو در يك دوره زندگي مي       خنوخو  

  . كرد آنها همچون روز و شب با هم فرق مي
  . او ايمان نداشت، اما خنوخ به خدا و كالم او ايمان داشتملمك به خدا و كال

  . رفت رفت، درحاليكه خنوخ در تقدس با خدا راه مي لمك در ناپاكي با شيطان راه مي
خدا اعالن كرده بود ناديده انگاشت، درحاليكـه خنـوخ بـه آن احتـرام گذاشـت و      لمك راه نجاتي را كه  

  . خون بره را به خدا تقديم كرد تا گناهنش را بپوشاند
اي بود كه سرشـار      لمك در طلب ثروت، زن، غذا، پوشاك و لذات بود، درحاليكه خنوخ به دنبال زندگي              

  . ود، باشداز مشاركت و دوستي با كسي كه به او حيات بخشيده ب



ئن و  اآيا شما به لمك شباهت داريد يا خنوخ؟ آيا شما بـه نـسل قـ               : شود در پايان سؤال مهمي مطرح مي     
كشد يا اينكـه همچـون       مي خنوخ را در آغوش      مانآيا زندگي شما اي   لمك تعلق داريد يا به نسل شيث و خنوخ؟          

... » ا امتحان كنيد كه در ايمـان هـستيد يـا نـه            خود ر «: گويد ايد؟ كالم خدا مي    لمك راه خودتان را در پيش گرفته      
   )6:11؛ عبرانيان 5:13قرن 2(» !تحصيل رضامندي او محال است) به خدا و كالمش(بدون ايمان «زيرا 

 يكـي ديگـر از انبيـاي خـدا را           يبه ياري خدا در برنامه بعد     . رسد دوستان در اينجا برنامه ما به پايان مي       
   ..... بررسي خواهيم نمود، يعني نوح

  :با اشتياق به اين آيه از كالم مقدس خدا گوش دهيد .دهدشما بركت به خدا 
   

ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است، زيرا هر كه تقرب به خدا جويد الزم است كه                  « 
  )5:11،6عبرانيان (» .دهد ايمان آورد براينكه او هست و جويندگان خود را جزا مي

  
  


