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   خدانوح و وفاداريِ

  9، 8پيدايش 
  

خواهد هر يك از شما راه عـدالت را كـه            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 آغـاز                    مقرراو خود   

  . كنيم  را به شما تقديم ميطريق عدالتليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خوشحا. كنيم مي
ابتدا بياييد مروري داشته باشيم بر آنچـه در دو درس      . امروز قصد داريم داستان نوح نبي را به پايان برسانيم           

نوح بـسيار زيـاد    پيدايش، ديديم كه شرارت در زمان         كتاب 6در باب   .  آموختيم عالمگيرگذشته درباره نوح و طوفان      
طوفاني بـر زمـين     به همين دليل خدا تصميم گرفت       . و تمام تصورات دل انسان به شرارت گرايش داشت        شده بود؛   

  . بازنگردد، از روي زمين محو سازدنازل كند و هر گناهكاري را كه از گناه خود توبه نكند و به سوي خداي زنده 
نوح به خدا   . آن انسان نوح بود   . انسان خدا را خشنود ساخت    روزگار فاسد و پر از شرارت، تنها يك         در آن     

  به همين دليل است كه روزي خدا با نوح سخن گفت، و به او فرمان داد تا كشتي                 . توكل كرد و او را دوست داشت      
 مـدت   نوح بـه  . اش، و حيوانات تا بتوانند از طوفان در امان باشند          بزرگي بسازد، تا پناهگاهي باشد براي او، خانواده       

كردند كه توبه كننـد و بـه كـالم           اش در حال ساختن كشتي بودند و انسانها را تشويق مي           صد سال به همراه خانواده    
هيچكس واقعاً به آنچه كه نوح دربـاره طوفـان   . كرد بااينحال هيچكس به بشارت نوح توجهي نمي. خدا ايمان آورند  

  . گفت ايمان نداشت آينده مي
خـدا بـراي مـدتي      . زمان آن فرا رسيده بود كه خدا دنياي شرير را داوري كند           .  شد به هر حال، كشتي آماده    

پس خدا به نوح گفت بـه همـراه         . كنندگان خود صبور بود، اما ديگر كاسه صبر او لبريز شد           نسبت به استهزا  طوالني  
همانگونـه كـه   . اش و هفت جفت از هر حيوان پاك، و يك جفت از هر حيوان ناپاك به كشتي داخـل شـود     خانواده

و خداونـد در  «: گويد مقدس مي و كتاب . اش به همراه حيوانات وارد كشتي شدند       خدا فرمان داده بود نوح و خانواده      
روز رحمـت   . بنـدد  خدايي كه در نجات را براي فرزندان آدم باز كرده بـود، اكنـون در را مـي                  ».را از عقب او بست    

    !  فرا رسيده بود اومهيبِخداوند سپري شده بود؛ و روز خشم 
باريد، و سيلي عظيم جاري شده       باران به شدت مي   . سپس رعد و برق، و زمين لرزه سخت به وقوع پيوست          

! توانست از خشم مقدس خدا در امان بمانـد         هر كسي در پي اين بود كه بر روي كوهي برود، اما هيچكس نمي             . بود
دوره ! امـا ديگـر ديـر شـده بـود     . دانستند فتند، اكنون حقيقت را ميكردند و كالم خدا را نپذير      آنانيكه نوح را استهزا     
  . و خدا در را بسته بود. نجات سپري شده بود

كرد بـه طوريكـه حتـي        هاي زمين آب فوران مي     به مدت چهل شبانه روز از آسمان باران باريد و از چشمه           
  :گويد مقدس مي كتاب. اما كشتي بر روي آبها شناور بود. ها را نيز آب فرا گرفت كوه



كرد، از پرندگان و بهايم و حيوانات و كل حشرات خزنده بر زمـين،    جسدي كه بر زمين حركت مي      هر ذي «
  )23، 21:7پيدايش (» .و نوح با آنچه همراه وي در كشتي بود فقط باقي ماند. و جميع آدميان، مردند
هركسي كه وارد كشتي نـشده      . ازات كرد گويد خدا همانگونه كه وعده داده بود مج        مقدس مي  بنابراين كتاب 

  . خدا نسبت به كالم خود وفادار است. بود هالك شد
اش را فرامـوش كـرده بـود؟ خـدا،      اما بر سر كساني كه درون كشتي بودند چه آمد؟ آيا خدا نوح و خانواده      

افتد، آنها را فراموش     يدهد، و حتي يكي از آنها بدون اراده وي به زمين نم            خدايي كه پرندگان آسمان را خوراك مي      
  : گويد مقدس مي كتاب. بياييد ببينيم در باب هشتم كتاب پيدايش چه نوشته شده است. نكرده بود
  
و خدا بـادي بـر زمـين    . و خدا نوح و همه حيوانات و همه بهايمي را كه با وي در كشتي بودند، بياد آورد      «

، 1:8پيـدايش   (» .هاي آرارات قرار گرفت    هفتم، كشتي بر كوه   و در روز هفدهم از ماه       .... وزانيد و آب ساكن گرديد      
4(   

او بادي بر زمين وزانيـد تـا آبهـا          . بينيم كه خدا نوح و تمام كساني را كه در كشتي بودند نجات داد              پس مي 
پـس از اينكـه نـوح و        . خدا كشتي را طوري هدايت كرد تـا بـر كـوهي بـه نـام آرارات قـرار بگيـرد                    . ساكن گردند 

 سال و يك هفته در كشتي بودند، قسمت اعظمي از آبهـايي كـه زمـين را پوشـانيده بودنـد       اش به مدت يك    خانواده
پـس   ».ات و پسرانت و ازواج پسرانت با تـو         از كشتي بيرون شو، تو و زوجه      «پس خدا به نوح گفت،      . خشك شدند 

وح بيرون آمد، مذبحي بنا نمود، برخي       پس از اينكه ن   . اش از كشتي خارج شدند، و نيز تمام حيوانات         نوح و خانواده  
  .از حيوانات و پرندگان پاك را براي خدا بر روي مذبح قرباني كرد

بـاني كـرد، و     رايد كه نوح پس از ترك كشتي چه كار كرد؟ او برخي از حيوانات پاك را ق                 آيا تا كنون شنيده   
بـدون ريخـتن خـون    «:  بود فسخ نكرده بـود خدا شريعتي را كه خود گفته. آنها را بر مذبحي كه ساخته بود سوزانيد     

گرچه اين طوفان عظيم اكثر گناهكاران را از صحنه زمين محـو سـاخت امـا گنـاه                  ) 22:9عبرانيان  (» .آمرزش نيست 
 بود براي راه نجاتي كـه  ي بنياداين حيواناتهمانگونه كه ديديم قرباني   . ريشه كرده بود  همچنان در دل فرزندان آدم      

اي كـه بايـد      دهنـده  دادند، نمادي بودند از نجات     هايي كه اجداد ما در آن روزگار انجام مي         قرباني. دخدا قرار داده بو   
به همين دليل است كه هنگامي كه نوح كشتي را          . ريخت آمد و خون خود را در راه كفاره گناهان فرزندان آدم مي            مي

هاي خود نشان داد كه      نوهاين كار به فرزندان و      ترك كرد، اولين كاري كه انجام داد ريختن خون حيوان بود، پس با              
» .بدون ريخـتن خـون آمـرزش نيـست        «و  ) 23:6روميان  (» مزد گناه موت است   «همچنان  قوانين خدا تغيير نكرده و      

  ) 22:9عبرانيان (
  : گويد مقدس مي بنابراين كتاب

بارور و كثير شـويد و  « فتو خدا نوح و پسرانش را بركت داده، بديشان گ      ..... و خداوند بوي خوش بوييد    
جسد از آب طوفـان هـالك نـشود، و           گردانم كه بار ديگر هر ذي       خود را با شما استوار مي      عهد... زمين را پر سازيد   

بندم، در ميان خود و شـما، و همـه            كه من مي   عهدياينست نشان   .... طوفان بعد از اين نباشد تا زمين را خراب كند         
 كه در ميان من     عهديگذارم، و نشان آن      قوس خود را در ابر مي     : نسالً بعد نسل تا به ابد     جانوراني كه با شما باشند،      

:



 خـود را    عهـد  آنگاه   .باالي زمين گسترانم، و قوس در ابر ظاهر شود         و هنگامي كه ابر را    . و جهان است، خواهد بود    
و آب طوفان ديگر نخواهد بـود تـا هـر    . اهم آوردباشد، بياد خو   كه در ميان من و شما و همه جانوران ذي جسد مي           

  )15-11، 9، 1:9، 21:8پيدايش (» .جسدي را هالك كند ذي
؟ اين  آيا متوجه اين موضوع شديد    . كند اي است كه خدا آن را چهار با تكرار مي          در آياتي كه خوانديم، واژه    

دارنـده عهـد      خدا نگه . دهد به انسان مي  اي خاص است كه خدا        وعده ادر كالم خدا، عهد قول ي     .  است »عهد«،  واژه
بنا به همين دليل اسـت كـه او بـه           ! خواهد وفاداري خود را به فرزندان آدم نشان دهد         خدا وفادار است، و مي    . است

و آب طوفـان ديگـر نخواهـد بـود تـا هـر               « خاطر نيكويي خود عهدي با نوح و نـسل پـس از او بـست و گفـت،                 
و او عهد خود را تنها به سـخن محـدود           . ان چيزي است كه خدا وعده داده است        اين هم  ».جسدي را هالك كند    ذي

  . نكرد بلكه رنگين كمان در ابر قرار داد تا تأييدي باشد بر عهد او
كنيد نشاني اسـت از وفـاداري        كمان زيبايي كه گاهي پس از باران در ابرها مشاهده مي           دانستيد رنگين  آيا مي 

خواهد به ما بگويد كه ايـن وفـاداري نـسل انـدر نـسل ادامـه             بينيم، خدا مي    در ابر مي   كماني خدا؟ هر گاه كه رنگين    
كمان را در ابرها قرار داد تا نشاني باشد بر اين عهد كه او ديگر دنيا و حيات در آن را بـا                        خدا رنگين . خواهد داشت 

   ! استاميناو ! دارد حقيقتاً كه خدا عهد خود را نگاه مي. آب غرق نخواهد كرد
 
 

توانيم راجع به آنها نيز سـخن بگـوييم، امـا متأسـفانه              در مورد بقيه عمر نوح وقايع ديگري نيز است كه مي          
توانيد در باب نه از كتـاب پيـدايشِ تـورات ايـن وقـايع را                 بااينحال شما خود مي   . سخن بسيار است اما وقت اندك     

 نيز زندگي كرد، و در پيري به نزد خدا بـه آسـمان               سال ديگر  350 كه نوح پس از طوفان       خواهيد ديد . مطالعه بكنيد 
  . برده شد

تفاوت ميان نـوح    . توانيم با يك يا دو سؤال آنچه را كه درباره زندگي نبي خدا، نوح گفتيم خالصه كنيم                 مي
او بـه   . و مردم زمان خود چه بود؟ نوح براي اينكه رضايت خدا را حاصل كند چه كرد؟ او فقط يك چيز انجـام داد                      

به آنچه خـدا دربـاره      . و به همين خاطر است كه نوح به همراه مردم روزگار خود هالك نشد             . م خدا ايمان آورد   كال
  : نوح شهادت داده است گوش دهيد

اي  ترس شـده، كـشتي      به ايمان نوح چون درباره همه اموري كه تا آن وقت ديده نشد، الهام يافته بود، خدا                «
ليكن بـدون   . ، دنيا را ملزم ساخته، وارث آن عدالتي كه از ايمان است گرديد            بجهت اهل خانه خود بساخت و به آن       
  ) 6، 7:11عبرانيان (» .ايمان تحصيل رضامندي او محال است

  
مفهـوم اول را    . پيش از اينكه از شما خداحافظي كنيم، دو مفهوم است كه بايد آنهـا را بـه خـاطر بـسپاريم                    

نوح به خدا ايمـان آورد؛ او بـه         .  او ايمانضامندي خدا را به دست آورد؟       چه چيز باعث شد نوح ر     . برايتان شكافتيم 
او به خداوند اطمينان داشت و درحاليكه ديگران كالم خداوند را رد كردند، او از آن               . آنچه خدا گفته بود ايمان آورد     

ـ                     . اطاعت كرد  . د رهـايي بخـشد    اين ايمان نوح بود كه باعث شد خدا او را از نسل شـروري كـه در اطـراف او بودن



كـالم او   ه آنچه خدا گفته است ايمان داريد؟ اراده خدا براي هر يك از ما ايـن اسـت كـه بـه                       شنوندگان عزيز، آيا ب   
  .همچون نوح ايمان بياوريم

دانيـد   آيا مـي . تر است دومين مفهومي كه ما بايد از داستان نوح به خاطر بسپاريم حتي از ايمان نوح نيز مهم     
تر از ايمان نوح اسـت؟ زيـرا اگـر خـدا در               چرا وفاداري خدا بسيار مهم     . خدا است  وفاداري ،موضوعاين  چيست؟  

دانيم هرگاه كه به كسي كه بـه قـول       همه ما مي  . عهد خود با نوح وفادار نبود ديگر ايمان نوح منفعتي برايش نداشت           
 و  دهـد  تي داريد كه بـه شـما قـول مـي          فرض كنيد دوس  . آيد اي به بار مي    كنيم چه فاجعه   كند اعتماد مي   خود وفا نمي  

امـا اگـر او كيـسه بـرنج را نيـاورد چـه              . كنيد شما به او اطمينان مي    » .آورم فردا برايتان يك كيسه برنج مي     «: گويد مي
. ارزش بـود   اعتمادي كه شما به دوست خود داشـتيد بـي         !). و شايد عصباني  (شما نااميد خواهيد شد     افتد؟   اتفاقي مي 

   .  نبودامينو شما به كسي اعتماد كرديد كه . ما به قول خود وفا نكردچرا؟ چون دوست ش
  : گويد مقدس مي كتاب. اما خدا چنين نيست

هـر بـشري    «) 13:2تيموتـاؤس   2(» .تواند نمـود   را خود را انكار نمي    ماند، زي  ايمان شويم او امين مي     اگر بي «
.....  و گلش ريخت، لكن كلمه خدا تاابداالباد باقي اسـت گياه پژمرده شد. مانند گياه است و تمام جالل او چون گياه       

خـدا امـين    «بلـه،   ) 6:2؛  25،  24:1پطـرس   1(» !)نااميد نخواهد شـد   (و هر كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد           
  )9:1قرن 1(» !است

  !او به آنچه وعده داده است عمل خواهد كرد
خـوانيم كـه خـدا     مـي . كند گويد عمل مي يي كه ميخوانيم كه چگونه خدا به تمام چيزها    در داستان نوح مي   

ه بيرون كشتي بودند    ككساني  بر  نجات داد و     تمام كساني را كه وارد كشتي شده بودند        همانگونه كه وعده داده بود،    
همچنين ديديم كه خدا گناهان نوح را بخشيد، زيرا همانگونه كه به وي گفتـه بـود او خـون حيـوان را                       . داوري كرد 
خـدا  «و ديديم كه خدا چگونه رنگين كمان در ابرها قرار داد تا نوح و تمام انسانها فراموش نكنند كـه                     . دقرباني كر 
 » !امين است

شنوندگان عزيز، اگر تمام آنچه را كه امروز به شما گفتيم فراموش كرديـد، امـا ايـن موضـوع را بـه خـاطر        
او هر چه كه وعده دهـد انجـام خواهـد داد،            . ل كند خالف كالم خود عم   بر  تواند   او نمي  ! است امينخدا  : يسپاريد

و هر كه به وي ايمان آورد خجل        .... خدا امين است    «. تأخير كرده است  هايش   وعدهدر انجام   حتي اگر به نظر برسد      
و از داسـتان    . ايمان آوريم و با فروتني كـالم او را بپـذيريم          خدا  پس بياييد به    ) 6:2پطر  1؛  9:1 قرن   1(» .نخواهد شد 

  .وح و طوفان عظيم درس عبرت بياموزيم و نوح را كه به كالم خدا ايمان آورد سرمشق قرار دهيمن
  

بـه يـاري خداونـد، در    . از اينكه به برنامه ما گوش داديـد سپاسـگذاريم   . رسد در اينجا برنامه ما به پايان مي      
  .... بوجود آمدنددرس بعدي، خواهيم ديد كه چه بر سر فرزندان نوح آمد و چگونه زبانهاي دنيا 

  
  



   :سپاريم به خداوند ميبا اين آيه از كالم خدا شما را 
  
  )6:2پطر 1؛ 9:1 قرن 1(» .و هر كه به وي ايمان آورد خجل نخواهد شد.... خدا امين است « 
  
  


