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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 عدالتبرنامه توانيم باري ديگر  ميوشحاليم از اينكه بسيار خ. كنيم آغاز مي

مقدس داشتيم ديديم كه در ابتدا خدا دنيا را خلق كرد و همه چيز نيكو                اي كه از كتاب    تا كنون در بررسي   
يا شد و تمام انـسانها را در        با اينحال هنگامي كه جد ما آدم از خدا نااطاعتي كرد، شرارت از طريق او وارد دن                . بود

در برنامه گذشـته، دربـاره دو نـسل آدم          » !توان گرفت  مرضي كه مسري باشد، جلويش را نمي      «مسلماً،  . بر گرفت 
 شيث،  بااينحال در ميان فرزندان   . فرزندان قائن به خدا ايمان نداشتند     . فرزندان قائن و فرزندان شيث    سخن گفتيم،   

گرچـه  . يكي از فرزندان شيث خنوخ بـود    .  به اين خاطر خدا گناهان آنها را بخشيد        برخي به خدا ايمان داشتند، و     
كردنـد، امـا     كردند با زندگي ناپاك خود از شيطان پيـروي مـي           بسياري از كساني كه در روزگار خنوخ زندگي مي        

   . رفت خنوخ در تقدس با خدا راه مي
ه در روزگار فاسد و پـر از شـرارت بـا    خواهيم زندگي شخص ديگري را بررسي كنيم، كسي ك      امروز مي 

 خلقـت مـردم   اكنون آموختيم كه در روزگار اوليةت. اين شخص، نوح نبي، پسر ارشد خنوخ بود . رفت خدا راه مي  
ترين مرد دنيا چه كـسي بـود؟ متوشـالح پـدر لمـك و                دانيد مسن  آيا مي . تري نسبت به امروز داشتند     عمر طوالني 

 نوح به نسل دهـم      .، فرزند قائن كه در جلسه گذشته درباره آن گفتيم، فرق دارد           اين لمك با لمك   . لمك پدر نوح  
  . هنگامي كه نوح پانصد ساله بود، صاحب پسراني با نامهاي سام، حام، يافث شد. پس از آدم تعلق داشت

آنچه كه قصد داريم در مورد زندگي نوح بررسي كنيم بسيار حائز اهميت است، زيرا روزگاري كه نـوح                   
مقـدس   كتـاب . در روزگار نـوح، دنيـا سرشـار از گنـاه بـود            . به روزگار ما دارد   شباهت بسياري   زيست    آن مي  در
و تصور خيالهـاي دل وي دايمـاً محـض شـرارت            خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است،          «گويد   مي

بينـي،   پرسـتي، حـسادت، خـود      دل فرزندان آدم پر بود از افكار پليد، طمع، فريب، شـهوت            )5:6پيدايش  (» .است
انسانها دنيايي را كه خدا براي آنهـا خلـق   ). 2، 21:7بر طبق مرقس (خصومت، جنگ، زنا، دزدي، قتل، و حماقت      

خداي آنها  . بسياري پيرو مذهب بودند، اما مذهب آنها فقط براي نمايش به ديگران بود            . كردند كرده بود ويران مي   
  ! شد روز به روز بيشتر ميلذتهاي جسم بود، و گناهان آنها 

  : گويد مقدس در تورات، كتاب پيدايش، باب شش چه مي ببينيد كتاب
لـيكن ايـام وي   . زيرا كه او نيز بشر اسـت روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد      «: و خداوند گفت  

ـ              » .صد و بيست سال خواهد بود      صور از خيالهـاي    و خداوند ديد كه شرارت انسان در زمين بسيار است، و هـر ت



و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود، و در دل خود محزون                . دل وي دائماً محض شرارت است     
ام، از روي زمين محو سازم، انـسان و بهـايم و حـشرات و پرنـدگان      انسان را كه آفريده«: و خداوند گفت . گشت

 ».هوا را، چونكه متأسف شدم از ساختن ايشان

بـا  . ينيم كه خدا تصميم گرفت فرزندان آدم را به خـاطر شرارتـشان از روي زمـين محـو سـازد                    ب پس مي 
 سـال ديگـر بـه آنهـا         120گيـرد    بينيم كه خدا چقدر صبور است و بر حسب رحمت خود تصميم مـي              اينحال مي 

كـه  را   كـساني    اين فرصت به پايان برسد خدا تمـام        هنگامي كه    اما. فرصت بدهد تا توبه كنند، مبادا هالك شوند       
  . داوري خواهد كردرا دند و طريق عدالت او نپذيرفتند رتوبه نك

خدا بسيار صبور است، امـا صـبر او         . توانيم شخصيت خدا را بيشتر بشناسيم      مي سال فرصت    120از اين   
بـه  . نـد ما كند تا توبه كند، اما تا به ابـد منتظـر نمـي             او با انسان سخن خواهد گفت و از او دعوت مي          . حدي دارد 

روح من در انسان دائماً داوري نخواهد كرد زيرا كـه او نيـز بـشر    « همين دليل است كه خدا در زمان نوح گفت،  
اي دارد و مـدتي بـه گناهكـاران     بينيم كه خدا برنامـه  پس مي» .ليكن ايام وي صد و بيست سال خواهد بود        . است

صبر و  : توانيم ببينيم كه خدا دو ويژگي دارد       مي. كردآنها داوري خواهد    بر  دهد و سپس اگر نپذيرفتند       فرصت مي 
  ! تواند بسيار عادل باشد و حتي بسيار خشمگين شود تواند بسيار صبور باشد؛ اما مي خدا نيكو است و مي. خشم

 روي سر انسانها ايستاده اسـت، گـويي كـه           وحشتناككنند خدا كسي است كه با شالقي         برخي گمان مي  
كنند خـدا    برخي ديگر گمان مي   . اما خدا چنين نيست   . برد  تنبيه و زدن مردم دنيا لذت مي       گيرد و از   زود خشم مي  

خـدا  «داننـد كـه      تنهـا ايـن را مـي      . كنـد  شود و گناهان انسانها را بخشيده و فرامـوش مـي           هيچگاه خشمگين نمي  
  . اما خدا اينگونه نيز نيست» !خدا نيكوست! نيكوست

همه نشاني است از صـبر او  نيكويي و رحمت او . گويد  را ميمقدس درباره شخصيت خدا حقيقت    كتاب
انبيا درباره صبر و خشم خدا      . براي گناهكاران، اما عدالت و تقدس او نيز نشان از خشم او براي گناهان بشر دارد               

  . بياييد به برخي از سخنان آنها گوش دهيم. اند بسيار نوشته
  :گويد مقدس چه مي بشنويد كتاب

ان، اين يك چيز از شما مخفي نماند كه يك روز نزد خدا چون هزار سال است و هزار سال چـون                      لكن اي حبيب  «
نمايـد   تحمـل مـي   پندارند بلكه بر شما       مي رنمايد چنانكه بعضي تأخي    خداوند در وعده خود تأخيز نمي     . يك روز 

» .دزد خواهـد آمـد    لكـن روز خداونـد چـون        . گردد بلكه همه به توبـه گراينـد       خواهد كه كسي هالك      چون نمي 
  ) 10-8:3پطرس 2(
زنهـار از آنكـه    ..... افتادن به دستهاي خداي زنده چيزي هولناك اسـت        . خداوند قوم خود را داوري خواهد نمود      «

  )29، 25:12؛ 31، 30:10عبرانيان (» ! ما آتش فروبرنده استيزيرا خدا.... گويد رو مگردانيد  سخن مي
) بـر كـساني كـه     .... ( شـود  خدا داور عادل است و هر روزه خدا خشمناك مـي          «: خوانيم در مزامير داود چنين مي    

  )12، 11:7مزمور (» .بازگشت نكنند
  :در انجيل نوشته شده است



دينـي و ناراسـتي مردمـاني كـه راسـتي را در ناراسـتي بـاز               شود بر هر بـي     زيرا غذب خدا از آسمان مكشوف مي      
بـري تـو از      آيا گمان مي  ... پس اي آدمي    . بر حق است  ..... حكم خدا   )خدا آنها را داوري خواهد كرد     ... (دارند مي

دانـي كـه مهربـاني      و نمـي شماري حلم او را ناچيز مي   مهرباني و صبر و     يا آنكه دولت    حكم خدا خواهي رست؟     
كني بـراي خـود در روز     كار خود، غضب را ذخيره مي      كشد؟ و به سبب قساوت و دل ناتوبه        خدا تو را به توبه مي     

  )6-2:2؛ 18:1روميان (» .غضب و ظهور داوري عادلة خدا؟ كه به هر كس بر حسب اعمالش جزا خواهد داد
شود  شود، اما به تدريج از خشم او كاسته مي         يانسان خشمگين م  . خشم خدا همچون خشم انسان نيست     

شود كه   ميگذشت زمان باعث ن   ! خشم خدا چنين نيست   . سپارد تا اينكه خشم اوليه خود را به دست فراموشي مي         
كنـد؛ بلكـه بيـشتر     خواهند توبـه كننـد فـروكش نمـي     خشم او نسبت به كساني كه نمي ! از خشم خدا كاسته شود    

كـار خـود، غـضب را         و به سبب قساوت و دل ناتوبه       «: مقدس خوانديم  كه در كتاب  اين همان چيزيست    ! شود مي
  » كني براي خود در روز غضب و ظهور داوري عادلة خدا؟ ذخيره مي

با اينحال در آن زمان مردي بود كه خدا را          ! كردند مردمان روزگار نوح خشم خدا را براي خود ذخيره مي         
: گويـد  مقدس مـي  از اين رو كتاب. آن مرد نوح بود   . الم خدا ايمان داشت   با تمام قلب خود دوست داشت، و به ك        

» .رفـت  و نوح با خدا راه مـي      . نوح مردي عادل بود، و در عصر خود كامل        . اما نوح در نظر خداوند التفات يافت      «
فيـضي كـه بـر      ! رد؟ آيا نوح شايـستگي فـيض خـدا را داشـت؟ خيـر             كچرا خدا به نوح لطف      ) 9،  8:6پيدايش  (

  .است» بالشرط استلطف «فيض به معناي . يستگي استوار باشد ديگر فيض نيستشا

گويـد؟   مقدس در اين مورد چه مي      ر نوح جاري ساخت و نه بر ديگران؟ كتاب        چرا خدا فيض خود را ب      
 نـوح بـه كـالم خـدا    . گويد كه نوح به خدا ايمان داشت، درحاليكه ديگران به او ايمان نداشتند كالم خدا به ما مي 

آمـد ايمـان     اي كه بايد براي نجات گناهكاران به اين دنيا مـي           دهنده او به آنچه كه خدا درباره نجات      . ايمان داشت 
 كـرد، زيـرا او بـه    دل محـسوب انوح نيز همچون تمام فرزندان آدم در خود گناه داشت، اما خدا نوح را ع    . داشت

نوح مردي عـادل    « گويد   مقدس به ما مي    پس، كتاب . قرباني كرد را  و براي گناهان خود خون بره        خدا ايمان آورد  
  ».بود، و در عصر خود كامل

  : روزي خدا به نوح گفت
و اينـك مـن    .انتهاي تمامي بشر به حضورم رسيده است، زيرا كه زمين به سبب ايشان پر از ظلم اسـت     «

ات در كشتي بنا كن و      پس براي خود كشتي از چوب كوفر بساز، و حجر         . ايشان را با زمين هالك خواهم ساخت      
 ذراع 50 ذراع باشـد، و عرضـش   300و آن را به اين تركيب بساز كه طول كشتي . درون و بيرونش را به قير بيندا   

و در كـشتي را در جنـب آن         . و روشني براي كشتي بساز و آن را به ذراعي از باال تمام كن             .  ذراع 30و ارتفاع آن    
آورم تا هر جـسدي را       زيرا اينك من طوفان آب را بر زمين مي        . ي بساز بگذار، و طبقات تحتاني و وسطي و فوقان       

الكن عهـد خـود     . و هر چه بر زمين است، خواهد مرد       .  از زير آسمان هالك گردانم     كه روح حيات در آن باشد،       
 همـه   و از . ات و ازواج پسرانت با تـو       سازم، و به كشتي در خواهي آمد، تو و پسرانت و زوجه            با تو استوار مي   را  

تا با خويشتن زنده نگاه داري، نـر و         جسدي، جفتي از همه به كشتي در خواهي آورد،           جميع حيوانات، از هر ذي    



و از  . از پرندگان به اجناس آنها، و از بهايم و اجناس آنها، دو دو از همه نزد تو آيند تا زنده نگاه داري                     . ماده باشد 
  )21-13:6پيدايش  (».ه نما تا براي تو و آنها خوراك باشداي كه خورده شود، بگير و نزد خود ذخير آذوقه

بنابراين خدا به نوح گفت كه قصد دارد زمـين را بـا آب غـرق كنـد و بدينوسـيله كـساني را كـه توبـه                            
 متر بـود؛    150طول كشتي   . خدا به نوح گفت كشتي بزرگي بسازد تا از طوفان در امان بماند            . اند هالك كند   نكرده

اش و و بسياري از حيوانات و هر كسي كه به            اين كشتي براي نوح و خانواده     . يم برابر زمين فوتبال   تقريباً يك و ن   
خواهـد از    هر كس كه مـي    : پس پيغام خدا براي مردم روزگار نوح اين بود        . كالم خدا ايمان داشت پناهگاهي بود     

كـساني  . عبور كند نجات خواهد يافتهر كسي كه از در . داوري طوفان در امان بماند بايد از در كشتي عبور كند    
  ! كه از اين در عبور نكنند هالك خواهند شد

نوح و پـسرانش بايـد صـدها        .  بسيار عظيمي بود   ةاين كار پروژ  . پس نوح كار ساخت كشتي را آغاز كرد       
ون آنهـا  كردند، و بيرون و در بريدند و با ميخ به هم وصل مي  كردند، آنها را به صورت الوار مي       ع مي درخت را قط  

 بـه   اش نـوح و خـانواده     .همسر نوح و همسران پسران او در اين كار دشوار به او كمك كردنـد              . ماليدند را قير مي  
اما نوح فعاليت خود را تنها به ساختن        . مدت صد سال، روزهاي متوالي، براي ساخت اين كشتي زحمت كشيدند          

اي مـردم گـوش   «: گفـت  چنين ميبه آنها شايد او . داد او همچنين به مردم روزگار خود بشارت مي       . محدود نكرد 
خشم خدا به خاطر گناهان شما سر بـه طغيـان نهـاده             . خود با شما سخن بگويم    خدا به من گفت از خشم       ! دهيد
. خواهند توبه كنند هـالك كنـد       او تصميم گرفته است طوفاني بر زمين نازل كند تا تمام كساني را كه نمي               ! است

اي بـسازم تـا      خدا بر حسب رحمت خـود بـه مـن فرمـان داد كـشتي              ! دهم ش را به شما مي    بااينحال من خبر خو   
پس نوح با اين    » !آورند كنند و به كالم خدا ايمان مي       پناهگاهي باشد براي تمام كساني كه از گناهان خود توبه مي          

رارت اجداد خـود بازگـشت      هاي پر از ش    سخنان به مردم روزگار خود هشدار داد، و آنها را تشويق نمود تا از راه              
  . كنند

 خـود اعـالم نمـود ايمـان          كنيد؟ آيا مردم روزگار نوح به كالمي كـه خـدا توسـط نبـي               شما چه فكر مي   
بااينحال، بـه يـاري خـدا در جلـسه     . توانيم اكنون به شما پاسخ دهيم، زيرا وقت ما رو به پايان است  آوردند؟ نمي 

اد و خواهيم ديد كه خدا چگونه تمام كساني را كه بـه كـالم ايمـان           نوح را ادامه خواهيم د    حضرت  بعدي داستان   
داشتند حفظ كرد، و چگونه كساني را كه به كـالم او ايمـان نياوردنـد داوري كـرد، و اجـازه داد در زيـر آبهـاي                            

  .طوفاني عظيم غرق شوند
  :رسانيم ايان مياي برنامه خود را به پ با آيه... ..داديد سپاسگذاريماز اينكه به برنامه ما گوش 

پندارنـد بلكـه بـر شـما تحمـل            مـي  رنمايد چنانكه بعضي تأخي     نمي رخداوند در وعده خود تأخي    «
لكـن روز خداونـد چـون دزد        . خواهد كه كسي هالك گردد بلكه همه به توبـه گراينـد            نمايد چون نمي   مي

  ) 10-8:3پطرس 2(» .خواهد آمد
  . خدا به شما بركت دهد


