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  نوح و طوفان عالمگير

  7پيدايش 
  

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 عدالتم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحالي. كنيم آغاز مي
نوح سخن گفتيم، كسي كه ده نسل پـس از آدم بـه             حضرت  تان اعجاب آور    سدر برنامه گذشته درباره دا    

ديديم كه خدا به خـاطر گنـاه فرزنـدان آدم در            . رفت نوح در دنيايي فاسد و پر از شرارت با خدا راه مي           . دنيا آمد 
شرارت انسان در زمين بسيار گشت و هر تصور از خيالهـاي دل             «گويد،   مقدس مي  كتاب. ل خود محزون گشت   د

 به همين دليل خدا به خاطر خشم مقـدس خـود تـصميم گرفـت                )5:6پيدايش  (» .وي دائماً محض شرارت است    
  . گناهكاران را از روي زمين پاك سازد

بنـابراين،  . ا را دوست داشت و بـه كـالم او ايمـان داشـت             بااينحال، فيض خدا با نوح بود، زيرا نوح خد        
طوفـاني عظـيم بـر      . قصد دارم تمام انسانها را هالك كنم زيرا زمين پر از شرارت است            : روزي خدا به نوح گفت    

و  پس تو بايد كشتي بزرگي براي خود      . زمين نازل خواهم كرد، تا تمام موجودات زنده در زير آسمان نابود شوند            
  .ت بسازي و در آن پناه بگيريا خانواده

اما نوح كار خود را تنهـا بـه         . براي ساخت اين كشتي عظيم صد سال زحمت كشيدند        اش   وح و خانواده  ن
از گناهـان خـود توبـه    : گفـت  داد، و به آنها مـي  ساخت كشتي محدود نكرد بلكه به مردم اطراف خود بشارت مي   

  ! ر دنيا داوري خواهد كردخدا، خداي عادل، ب! كنيد و به سوي خدا بازگرديد
آيا مردم زمان نوح از گناهان خود توبه كردند و به كالمي كه خدا توسط نوح به آنها اعـالم كـرد ايمـان                        

كردنـد، كـداميك از      در ميان هزاران هزار فرزند آدم كه بر روي زمين زندگي مـي            كنيد؟   شما چه فكر مي   آوردند؟  
جمـاعتي قليـل    «: دهد مقدس پاسخ مي   تا حداقل وارد كشتي شوند؟ كتاب     به خدا ايمان آوردند     آنها توبه كردند و     

  )20:3پطرس 1(» ...يعني هشت نفر به آب نجات يافتند 
هيچكـدام از   . نوح و همسرش، سه پسر و همـسران آنهـا         : چند نفر به خدا ايمان آوردند؟ تنها هشت نفر        

ح را ناديـده انگاشـتند، و ديگـران او را اسـتهزا             برخي بـشارت نـو    . مردم اطراف آنها به كالم خدا ايمان نياوردند       
شايد مـردم نـوح را      . ساخت كه آبي نبود    كردند او ديوانه شده است زيرا در جايي كشتي مي          آنها گمان مي  . كردند

ديوانـه  ! سـازد  كند، او دارد در بيابـان كـشتي مـي    آهاي مردم بياييد ببينيد كه نوح چه مي«: كردند چنين مسخره مي  
گذشته از اينها خدا نيكو است، او انـسانهايي كـه خـود خلـق       ! سيل آن هم در اين بيابان؟ محال است       ! شده است 

او به سـاختن    . بااينحال نوح توجهي به استهزاهاي آنها نكرد      » !اي نوح، ديوانه شده  ! كرده است هالك نخواهد كرد    



خواهيـد بـه    چرا نمي! به عدالت داوري كندخواهد دنيا را  خدا مي! توبه كنيد«گفت،  كشتي ادامه داد و به مردم مي     
  » خواهيد هالك شويد؟ كالم خدا ايمان آوريد؟ چرا مي

در آيه پايـاني بـاب      . اش كار ساختن كشتي را به پايان رسانيدند        سرانجام روزي رسيد كه نوح و خانواده      
كـشتي  ) 22:6پيـدايش   (» .به هر چه خدا او را امر فرمـود، عمـل نمـود            ... نوح«: خوانيم شش از كتاب پيدايش مي    

اش وارد كـشتي     نـوح و خـانواده    : تنها يك چيز مانده بـود     . همه چيز به طور كامل انجام شده بود       . آماده شده بود  
توبه كنيد و به كـالم او       ! به خدا گوش دهيد   «: كند مردم را متقاعد كند     بينيم كه نوح سعي مي     باري ديگر مي  . شوند

هـر كـسي كـه از آن      ! در باز اسـت   ! ا زماني كه وقت هست وارد كشتي شويد       ت! طوفان نزديك است  ! ايمان آوريد 
» توانيـد از داوري خـدا در امـان بمانيـد؟     اما اگر نخواهيد داخل شـويد، چگونـه مـي   . بگذرد نجات خواهد يافت   

  .  او گوش ندادنداما آنها به. ه انسانها هشدار دادبدينسان نوح با سعي و تالش فراوان ب
  :گويد مقدس در باب هشت چنين مي در نتيجه كتاب

ات به كشتي درآييد، زيرا تو را در اين عـصر بـه حـضور        تو و تمامي اهل خانه    «: و خداوند به نوح گفت    
و از همه بهايم پاك هفت هفت، نر و ماده با خود بگير، و از بهايم ناپاك، دو دو، نر و مـاده، و                        . ادل ديديم عخود  

زيرا كه من بعد از هفـت       . نر و ماده را، تا نسلي بر روي تمام زمين نگاه داري           از پرندگان آسمان نيز هفت هفت،       
   » .سازم ام، از روي زمين محو مي بارم، و هر موجودي را كه ساخته روز ديگر، چهل روز و چهل شب باران مي

؟ آيا بـه    اش وارد كشتي شدند؟ آيا به اين خاطر كه ابر بسيار سياهي در آسمان ديدند               چرا نوح و خانواده   
ابـر   شدند آسمان صاف و بي     هنگامي كه وارد كشتي مي    ! خواهد باران بيايد؟ خير    اين خاطر كه احساس كردند مي     

آنها وارد شدند زيرا به آنچه خـدا گفتـه بـود ايمـان              .  پس چرا وارد كشتي شدند؟ تنها يك دليل وجود دارد          ؟بود
مـن بـه    ! خواهم وارد كشتي شـوم     به خدا ايمان دارم، اما نمي     من نيز   «: گفتند شايد افراد بيرون با خود مي     . آوردند

تـوانيم بگـوييم كـه آنهـا         ميتوان گفت؟    به اين افراد چه مي    » !توانم بشارت نوح را بپذيرم     خدا ايمان دارم اما نمي    
خواستند كه  آنها ن . اش شهادت داده بود ايمان نداشتند      واقعاً به خدا ايمان نداشتند، زيرا به آنچه كه خدا توسط نبي           

شايد آنها خـدا را  . اي كه خدا توسط نوح براي آنها فراهم كرده بود بپذيرند           از گناهان خود توبه كنند و راه رهايي       
  . كردند، اما دل آنها بسيار از خدا دور بود با زبان خود تكريم مي

  : گويد مقدس مي از اين رو كتاب
از بهـايم پـاك و از       . ب طوفان به كشتي در آمدنـد      و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وي از آ            «

بهايم ناپاك، و از پرندگان و از همه حشرات زمين، دو دو نر و ماده، نزد نوح به كـشتي درآمدنـد، چنانكـه خـدا                          
  )16، 9-7:7پيدايش (» .و خداوند در را از عقب او بست.... . نوح را امر كرده بود

در را  «گويد،   مقدس مي  رد كشتي شدند خدا چه كرد؟ كتاب      ااش و  آيا شنيديد پس از اينكه نوح و خانواده       
خدا از مدتها قبل براي مردم آن روزگار صبر كرده بود، امـا ديگـر               . روز خشم خدا رسيده بود    » !از عقب او بست   

نـدد  ب بست، و هنگامي كه خـدا دري را مـي          خدا در را  . تنها خشم او باقي مانده بود     ! كاسه صبر او لبريز شده بود     
  . تواند آن را باز كند كسي نمي



آسمان تيـره تـار گرديـد؛ و        . سپس، خدا همانگونه كه وعده داده بود سيل آب را بر زمين جاري ساخت             
اكنون فرزندان آدم از ترس به خود       . سپس ابرهاي غليظ و رعد و برق زمين لرزه بود         . بادها شرع به وزيدن كردند    

كند، بسيار سهل است كه با اعمـال و سـخنان       م است و روال خود را طي مي       هنگامي كه همه چيز آرا    . لرزيدند مي
ريخت، دهان آنهـا ديگـر بـسته شـده           اما اكنون كه داوري خدا بر سر آنها فرو مي         . اهانت آميز خدا را استهزا كنند     

  ! آنها نبوددالنه خدا روبرو شوند و جايي هم براي پنهان شدن اساعت آنها فرا رسيده بود تا با داوري ع! بود
هـا   هاي عميق زمين آب فوران كرد، اقيانوسـها و رودخانـه           باراني سنگين شروع به باريدن كرد، از چشمه       

. سيل آب بر تمام شهرها و روسـتاها هجـوم آورد          . سر به طغيان نهادند، و طوفاني بسيار عظيم و مهيب پديد آمد           
اش گفتـه بـود    بردند كه آنچـه خـدا توسـط نبـي     د، پيكردند و كالم خدا را نپذيرفتن   نوح را مسخره مي    كساني كه 

بااينحال دانستن اين موضوع ديگر براي آنها منفعتي نداشت چرا كه ديگر فرصتي براي توبه نبود؛                . حقيقت داشت 
كنيم  خواهش مي ! در را باز كن   ! نوح! نوح«گفتند،   زدند و مي    شايد برخي نوح را صدا مي      .دوره نجات گذشته بود   

امـا  » !مـا ايمـان داريـم     ! ما ايمان داريـم   ! حق با تو بود    !ما به تو ايمان داريم نوح     ! ما را نجات بده   ! كنبه ما كمك    
دعـا، گريـه،   . و روز داوري فرا رسيده بـود . روز نجات گذشته بود. خدا در را بسته بود. ديگر بسيار دير شده بود    

هنگـامي كـه خـدا در    . قيده خدا را تغيير دهـد توانست ع چيز نمي كوبيدن به در، و حتي آگاهي از حقيقت ـ هيچ 
    . تواند آن را بگشايد بندد ديگر كسي نمي نجات را مي

گويد، چهل شبانه روز باران و سيل جاري شد تا اينكه سطح آب حتي بـه                 مقدس به ما مي    كتاببنابراين،  
  . شناور بوداما كشتي بر روي آبها . ها نيز رسيد كوه

كرد، از پرندگان و بهايم و حيوانات و كـل حـشرات خزنـده بـر                  حركت مي  جسدي كه بر زمين    هر ذي «
  ) 23، 21:7پيدايش (» .نوح با آنچه همراه وي در كشتي بود فقط باقي ماند... زمين، و جميع آدميان مردند

ازات  آيا او گناهكاراني را كه توبه نكردند مج        ! انجام رسانيد؟ مسلماً    خدا آنچه را كه وعده داده بود به        آيا
  . او تمام كساني را كه در كشتي نبودند مجازات كرد، همانگونه كه گفته بود! نمود؟ مسلماً مجازات كرد
به ياري خداوند در برنامه بعدي خود اين داستان را به پايان            . برنامه ما رو به پايان است     شنوندگان عزيز،   

امـا پـيش از اينكـه از شـما          . كـشتي چـه شـد     اش در     نوح و خانواده   نوشتخواهيم رسانيد و خواهيم ديد كه سر      
خدا باري ديگر    :و آن اين است   . بياموزدبه ما   خواهد توسط داوري طوفان درس مهمي        خدا مي خداحافظي كنيم،   

  ! از داوري روزگار نوح خواهد بودتر و آن روز داوري بسيار وحشتناك. مردم دنيا را داوري خواهد كرد
  :نويسد او مي. گويد ياي خدا در مورد داوري آينده چه ميگوش دهيد و ببيند كه يكي از انب

ديدم تختي بزرگ سفيد و كسي را بر آن نشسته كه از روي وي آسمان و زمـين گريخـت و بـراي آنهـا                         
پس دفتري  . و مردگان را خرد و بزرگ ديدم كه پيش تخت ايستاده بودند؛ و دفترها را گشودند               . جايي يافت نشد  

ر حيات است و بر مردگان داوري شد، بحسب اعمال ايشان از آنچه در دفترهـا مكتـوب                  ديگر گشوده شد كه دفت    
   ) 15، 12-11:20مكاشفه (» .و هر كه در دفتر حيات مكتوب يافت نشد، به درياچه آتش افكنده گرديد.. ..است



از اينكه نـام    كنيد اطمينان داريد؟ اطمينان      شنوندگان عزيز، آيا هنگامي كه به روز هولناك داوري فكر مي          
ايد؟ كـالم خـدا      شما در دفتر حيات ثبت شده است؟ آيا از در نجاتي كه خدا براي شما باز كرده است عبور كرده                   

ديـديم كـه چگونـه خـدا بـا       )2:6 قرن 2(» .اينك الحال زمان مقبول است، اينك االن روز نجات است   «: گويد مي
در نجـات  خود د، ايمان بياورند و نجات يابند، اما در آخر        صبر و شكيبايي از مردم زمان نوح خواست تا توبه كنن          

  . هر كسي كه نپذيرد از در كشتي داخل شود با داوري سخت خدا روبرو خواهد شد. را بست
: گويـد  مقدس در مورد روز داوري، روزي كه خدا دنيا را به عدالت داوري خواهد كرد چنـين مـي                   كتاب

گويند سـالمتي و امـان اسـت، آنگـاه هالكـت ايـشان را         هنگامي كه مي...آيد روز خداوند چون دزد در شب مي    «
در ) 3،  2:5 تـسالونيكيان    1(» !ناگهان فرو خواهد گرفت، چون درد زه زن حامله را و هرگز رستگار نخواهد شـد               

  . داخل شوندهآن روز كسي نخواهد گريخت، به جز كساني كه از در نجاتي كه خدا براي فرزندان آدم باز گذاشت
شناسيد؟ آيا راه فراري كه خدا براي شـما قـرار            آيا دري كه خدا به روي گناهكاران باز گذاشته است مي          

! ؟ تنهـا كـساني كـه از در كـشتي عبـور كـردد              نـد از طوفان زمان نـوح در امـان ماند        ي  انشناسيد؟ چه كس   داده مي 
جات براي فرزندان گناهكار آدم باز      دهد كه در روز داوري نيز تنها يك در ن          مقدس به وضوح به ما نشان مي       كتاب
دانيد؟ پس بياييد به سخنان شفيع مقدسي كه خـدا بـراي نجـات دنيـا                 آيا در مورد در نجات چيزي مي      . گذارد مي

بـه شـما    «) 9:10يوحنـا   (» !هر كه از من داخـل گـردد نجـات يابـد           ! من در هستم  «: او گفت . فرستاد گوش دهيم  
يوحنـا  (» !آيد  فرستنده من ايمان آورد، حيات جاوداني دارد و در داوري نمي           گويم هر كه كالم مرا بشنود و به        مي

24:5(  
اي كه خدا بايد بـراي       دهنده  اما در برنامه بعدي درباره نجات      ،رسد دوستان، در اينجا برنامه ما به پايان مي       

اخل گردد نجـات    هر كه از من د    ! من در هستم  «: فرستاد سخن خواهيم گفت، همان كسي كه گفت        نجات دنيا مي  
  » !يابد

  
  .....از اينكه به برنامه ما گوش داديد متشكريم، به ياري خدا داستان نوح نبي را به پايان خواهيم رساند

كنيد خدا به شـما      كنيم هنگامي كه به اين سؤال سنگين كه در كالم خدا نوشته شده است فكر مي                دعا مي 
  : بركت دهد

  ) 3:2عبرانيان (» چنين نجاتي عظيم غافل باشيم؟پس ما چگونه رستگار گرديم اگر از 
  


