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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 عدالتتوانيم باري ديگر برنامه  ينكه ميبسيار خوشحاليم از ا. كنيم آغاز مي
تصميم گرفت فرزندان   خدا  ديديم كه   . در برنامه گذشته زندگي نبي خدا، نوح را مطالعه و بررسي كرديم           

 اين  خدا صد سال به گناهكاران فرصت داد تا توبه كنند و در           . آدم را به خاطر شرارتشان از روي زمين محو سازد         
بااينحـال  . شـد  اي بود كه در آينده پناهگاهي بـراي ايمانـداران بـه كـالم خـدا مـي         نوح مشغول ساختن كشتي    ااثن

بنابراين، خدا كه عادل    . اش هيچكس از گناهان خود توبه نكرد و به پيغام خدا ايمان نياورد، به جز نوح و خانواده                
او هر كسي را كـه از در كـشتي عبـور نكـرد هـالك          . كردو امين است در آخر همانگونه كه وعده داده بود عمل            

  . نجات دادعبور كردند ،نمود و كساني را كه از آن در
اي رخ   خواهيم بدانيم كه پس از نوح چه واقعه        دهيم و مي   امروز به مطالعه خود از كتاب پيدايش ادامه مي          

گويد كه تمام قبايل و مـردم       مقدس به ما مي    كتاب. درباره نوح گفتيم كه او سه پسر داشت، سام، حام و يافث           . داد
احتماالً اكثر مردم آفريقا و چين از نسل حـام          . سام پدر يهوديان و عربها بود     . دنيا از اين سه شخص به دنيا آمدند       

  .و اروپاييها از نسل يافث هستند. هستند
 يـازده و دوازده كتـاب اول        توانيـد بابهـاي    اگر مايل هستيد در مورد منشأ امتهاي دنيا بيشتر بدانيـد، مـي              
تـوانيم يـك موضـوع دربـاره تـاريخ نـوح و              اما در درس امروز خود تنهـا مـي        . را مطالعه كنيد  ) پيدايش(تورات  

نامـه   و آن سـام اسـت، كـسي كـه خـدا او را برگزيـد تـا در شـجره                    . پسرانش، سـام، حـام، يافـث مطـرح كنـيم          
به دقت داستان فرزنـدان  مقدس  به همين دليل است كه كتاب. ردقرار گيآمد  اي كه بايد به اين دنيا مي      دهنده نجات

  . دهنده دنيا به دنيا آمدند از نسل او بود كه هم انبيا خدا و نيز نجات. كند سام را دنبال مي
من و شما و تمام مردم ايران، پاكستان، تركيه، عراق          . پس تمام انسانهاي دنيا از نسل سه پسر نوح هستند         

تـوانيم بگـوييم مـا       پس مـي  . كنند همه از نسل نوح هستيم      امروز زندگي مي  ن و تمام كساني كه      و تمام مردم جها   
زيـرا هنگـامي كـه او       اي بـساخت؛     اش كـشتي   وجود داريم زيرا نوح به خدا ايمان داشت و براي نجات خـانواده            

  .داد داد، در واقع ما را نيز از نجات مي اش را نجات مي خانواده
پيـدايش  (» .بارور و كثير شويد و زمين را پـر سـازيد          «: ا بركت داد و به آنها گفت      خدا نوح و پسرانش ر    

و بـاري  . كردنـد  زيـست مـي  بنابراين صدها سال پس از طوفان، باري ديگر جمعيت بسياري بر روي زمـين       ) 1:9
 آنهـا از نـسل      ديديم كه نوح و پسرانش نيز گناهكار به اين دنيا آمدند زيـرا            . پر شد از شرارت و گناه     ديگر جهان   

و . همـراه آنهـا بـود   ، ند بود بردهآلود آنها كه از آدم به ارث         ذات گناه هنگامي كه آنها وارد كشتي شدند       . آدم بودند 



طوفـان تغييـري در   . هنگامي كه از كشتي خارج شدند، با همان ذات گناه كه در قلبشان بـود از آن خـارج شـدند           
  :گويد عر بزرگ ايران ميهمانگونه فردوسي شا. وضعيت بشر ايجاد نكرد

  اغ بهشتـشاني بر بـــگرش بر ن  درختي كه تلخ است وي را سرشت«
  بين ريزي و شهد نابـبه بيخ انگ  دش به هنـگام آب ــور از جوي خُل

  »خ به بار آوردــوه تلــمان ميــه  ــار آوردـوهر به بــجام گــــسران
  

، و  هستند گناهكار به دنيا آمدند، زيرا آنها همه از نسل نوح            تمام مردم دنيا  . به همين شكل است   طبيعت آدمي هم    
  . نوح خود از نسل آدم

 نوح بـه خـدا و اراده او اهميتـي           فرزندان نسل كمال تأسف بايد گفت صدها سال پس از طوفان اكثر           در  
امـوش كـرده    آنهـا خـدا را فر     . ، شيث، خنوخ و نوح به كالم خدا ايمان نداشـتند          خودآنها همچون اجداد    . دادند ن

دانـستند رنگـين    و حتـي غالبـاً نمـي     . كردنـد  بودند و او را به خاطر حيات و نعماتي كه به آنها داده بود شكر نمي               
ببينيد كالم خـدا در مـورد       . كماني كه خدا به عنوان نشان وفاداري خود در ابرها قرار داده است به چه معنا است                

  : گويد آنها چه مي
چون خدا تمجيد و شكر نكردند بلكه در خيـاالت خـود باطـل         را  تند ولي او    شناخرا  زيرا هر چند خدا     «

 بـه دروغ     را ايشان حق خـدا   . كردند و احمق گرديدند    ادعاي حكمت مي  . فهم ايشان تاريك گشت    گرديده، دل بي  
روميـان  (» .آمـين . مبدل كردند و عبادت و خدمت نمودند مخلوق را به عوض خالقي كه تاابدالباد متبارك اسـت                

21:1 ،22 ،25(  
شـكارچي قهـاري    نمـرود   . كرد در آن روزگار مردي به نام نمرود از نسل حام، پسر دوم نوح زندگي مي              

نمرود بسيار باهوش بود اما خـدا       . نام او به معناي شورشي است     . كرد مي پانصد سال پس از طوفان زندگي        بود و 
، و راه تمام مـردم روزگـار نـوح را در پـيش              نراه قائ اه شيطان،   راو راه خدا را ناديده انگاشت و        . شناخت را نمي 
بنا كند كه تمام مردم دنيا در كنار يكـديگر          بسياري بنا نمود، و قصد داشت شهري        نمرود شهرهاي بزرگ    . گرفت

  . زندگي كنند و با هم يك شوند
 كـه نمـرود و      مقدس درباره شهر بزرگـي     بياييد اكنون باب يازده كتاب پيدايش را بخوانيم تا ببينيم كتاب          

  : گويد مقدس مي كتاب. گويد كساني كه قصد داشتند بنا كنند چه مي
اي در زمين    كردند، همواري  و واقع شد كه از مشرق كوچ مي       . و تمام جهان را يك لغت و يك زبان بود         «

و ايشان   ".زيمبياييد، خشتها بسازيم و آنها را خوب بپ       ":و به يكديگر گفتند   . عار يافتند و در آنجا سكني گرفتند      نش
بياييد شهري براي خود بنا نهيم، و برجي را كه سرش به            ": و گفتند . را آجر به جاي سنگ بود، و قير به جاي گچ          

  »".آسمان برسد، تا نامي براي خويشتن پيدا كنيم، مبادا بر روي تمام زمين پراكنده شويم
چـرا  . نند كه سرش بـه آسـمان برسـد        بينيم كه چگونه فرزندان آدم قصد نمودند برج بلندي بنا ك           پس مي 

اي در  خواسـتند بـراي خـود آوازه       خواستند چنين برجي بنا كنند؟ نمرود و تمام كساني كه همراه او بودند مـي               مي



آنها قصد داشتند مردم دنيا را در يكجا جمع كنند، تا همه قدرتمند شوند و بر روي زمين پراكنده                   . دنيا كسب كنند  
خدا به فرزنـدان نـوح گفتـه بـود در           . خواستند انجام دهند براي خدا خوشايند نبود       كه مي بااينحال، آنچه   . نشوند

. تـر اسـت   دانست چه چيزي براي مـردم دنيـا به          كه انسان را خلق كرده بود، مي       يخداي. تمام زمين پراكنده شوند   
: تـر هـستند    خدا بسيار بـاهوش   كردند از    آنها گمان مي  . دادند بااينحال اكثر فرزندان نوح به افكار خدا اهميتي نمي        

آنچه در نظر   «و  ) 12:23متي  (» .هر كه خود را بلند كند، پست گردد و هر كه خود را فروتن سازد سرافراز گردد                «
   ).15:16لوقا (» .انسان مرغوب است، نزد خدا مكروه است

 آوازه براي خود در نظر خدا گناه است، زيرا تنها يك نام شايسته               و برافراشتن نام انسان و كسب شهرت     
: گويد مقدس مي  همانگونه كه كتاب  ! و آن نام، نام خداوند خدا خالق زمين و آسمان است          . پرستش و جالل است   

داونـد  زيرا نه آنكه خود را مدح كند مقبول افتد بلكـه آن را كـه خ               ! اما هر كه فخر نمايد، به خداوند فخر بنمايد        «
  )18، 17:10قرن 2(» .مدح نمايد

كردند به خـدا     آنها گمان مي  . بااينحال در زمان نمرود اكثر فرزندان آدم براي خداوند حرمتي قائل نبودند           
امـروز  . ويژگي آنها استقالل و طغيانگري بـود      . نيازي نداشتند كسي به آنها چيزي بگويد      و كالم او نيازي ندارند؛      

ه كـ كنـيم، هنگـامي    كان مشاهده ميددر كو ما اين صفت را   . شود هاي فرزندان آدم ديده مي    نيز همين ديدگاه در دل    
و چقدر اين روحيـه عـصيانگري در بزرگـساالن ديـده             »!نه«: گويند گذارند و با لجبازي مي     دست روي دست مي   

طلبي و   ن روح استقالل  شود چيست؟ آيا اي    ها و اقوام دنيا ديده مي      اي كه در خانه    طلبي ريشه نزاع و جنگ   ! شود مي
مـذهب  . نظير هـستند   ي من بي  سنتها. توانم از خودم مراقبت كنم     من مي «: گويد خود خواهي نيست كه با خود مي      

نـام  . ترين هـستند   اقوام من باهوش  . قوم من برترين هستند   . اي كه دارم حق است     فرقه.  است بهترخودم براي من    
!  انسان چقدر خودمحور شده اسـت » !!!من! من! من! پول من! كارهاي من! اموال من. من از تمام نامها زيباتر است     

طلبي است كـه دنيـا پـر از نـزاع و درگيـري و                به خاطر همين روحيه استقالل    . هر كسي نفع خود را طالب است      
 به همين دليـل . زيرا تنها نام او شايسته پرستش و جالل استاي متنفر است،  اما خدا از چنين روحيه   . جنگ است 

و جـالل خـود را بـه كـسي ديگـر و             . من يهوه هستم و اسم من همـين اسـت         «: گويد است كه او در كالمش مي     
    )8:42اشعيا (» .ستايش خويش را به بتهاي تراشيده نخواهم داد

. به فكر جـالل دادن نـام خـدا نبودنـد      بااينحال كساني كه قصد كردند برجي بسازند تا به آسمانها برسند            
مـسلماً بـسياري از مـردم آن زمـان          . آنها براي نام خالق خود كاري نكردند      . د نام خود را برافرازند    خواستن آنها مي 

. توانند به آسمان برسند    كردند به روش خود مي     آنها گمان مي  . مذهبي بودند، اما كالم خدا را ناديده انگاشته بودند        
بـه دنبـال راه خـود رفتنـد و          ا بـاري ديگـر      تنها پانصد سال پس از طوفـان، مـردم دنيـ          ! به اين موضوع فكر كنيد    

آنها همچون اسبي بودند كـه پـس از اينكـه           .  زندگي بخشيده بود فراموش كردند     خداوندي را كه به آنها حيات و      
نـادان و شـرور     انـسان چقـدر     ) 22:2پطر  2نگاه كنيد به    (! زند در گل و خاك غلط مي     ،  ستش  را مي  هاصاحبش آن 

  ! ا و كالمش زندگي كند از خدمستقلخواهد  مياست كه 



كساني را كه بـر عليـه او   پس خدا چه كرد؟ آيا گذاشت تا انسانها مستقل از خالق خود زندگي كنند؟ آيا         
  : به كالم خدا در اين مورد گوش دهيد! فت؟ خير، او چنين نكردشورش نمودند پذير

همانا ": ه نمايد و خداوند گفت    ظحكردند، مال  آدم بنا مي   و خداوند نزول نمود تا شهر و برجي را كه بني          «
اند، و االن هيچ كاري كه قـصد آن بكننـد، از             قوم يكي است و جميع ايشان را يك زبان و اين كار را شروع كرده              

شويم و زبان ايـشان را در آنجـا مـشوش سـازيم تـا سـخن يكـديگر را         اكنون نازل مي. ايشان ممتنع نخواهد شد 
از آن سـبب    . جا بر روي تمام زمين پراكنده ساخت و از بناي شهر باز ماندند             پس خداوند ايشان را از آن      ".نفهمند

و خداونـد ايـشان را از       . آنجا را بابل ناميدند، زيرا كه در آنجا خداوند لغت تمامي اهل جهان را مشوش سـاخت                
  » .آنجا بر تمام زمين پراكنده نمود

، كردنـد  مـي بزرگي براي جالل نام خـود بنـا         هاي نمرود و كساني را كه شهر         بينيم كه خدا برنامه    پس مي 
اما از اين روز، خدا زبان آنها را مـشوش  . گفتند تا اين زمان تمام مردم دنيا به يك زبان سخن مي       . نقش برآب كرد  

زمـين  «به ياد داريد كه خدا به فرزندان نوح فرمـان داد  . فهميدند ري كه ديگر حرف يكديگر را نمي      وساخت به ط  
خواستند كارها را به روش خود انجام دهنـد    مياما نمرود و پيروان او      .  در تمام دنيا پراكنده شوند     ؛ و »را پر سازند  

هـاي آنهـا را نقـش        اما خدا زبانهاي آنها را منقسم ساخت و بدينشكل نقشه         . و مردم دنيا را در يك جا جمع كنند        
 ملـت ه همين دليل است كه در دنيا صدها         بنا ب . خدا به اين شكل آنها را بر روي زمين پراكنده ساخت          . برآب كرد 

  .و هزاران زبان داريم
مـردم   اي فكر كنيد كه در ايـران  تنها لحظه. مسلماً خدا با منقسم ساختن زبانهاي دنيا كار كاملي انجام داد      

.  قادر و توانا بايـستد     يتواند در مقابل خدا    چه كسي مي  !  خداي ما چقدر بزرگ است     .زنند به چند زبان حرف مي    
دانيد نام شهري كـه انـسان        آيا مي . ناكام ماند انسان سعي كرد با خدا در بيفتد و         » !بازي بازي با دم شير هم بازي      «

دنيـاي  . بابـل بـه معنـاي تـشويش اسـت     . قصد داشت براي جنگيدن با خدا بسازد چيست؟ بله، نامش بابل است           
 . او تشويش و اغتشاش استپيغاممستقل از خدا و 

آيا ما نيز همچون مردم بابـل       . هر بابل و انسانهايي كه سعي كردند نام خود را برافرازند          اين بود داستان ش   
خواهيـد نـام    شنوندگان عزيز، مي. گويد اين كار گناه است دهيم؟ خدا به ما مي هستيم؟ آيا دايماً خود را جالل مي   

 يا تنها به دنبال ايـن هـستيد كـه نـام             نام انسان، شايد نام رهبران مذهبي؟     ... چه كسي را برافرازيد؟ نام خودتان؟       
. مايل به ستايش چه كسي هستيم؟ ستايش انسان؟ ستايش خدا؟ يك چيز مسلم است             ؟  برافرازيد  خداوند خدا را    

كـالم خـدا    .  پايدار نخواهد بود، اما ستايشي كه از خداسـت تـا بـه ابـد پايـدار اسـت                   ستايشي كه از انسان است    
گياه پژمرده شد و گلش ريخت؛ لكـن كلمـه   . ست و تمام جالل او چون گل گياه     هر بشري مانند گياه ا    «: گويد مي

  )24:1پطرس 1(» .خدا تا ابداالباد باقي است
  : به كالم خود خداوند گوش دهيد

حكيم، از حكمت خود فخر ننمايد و جبار، از تنومندي خويش مفتخر نشود و دولتمند از دولـت خـود                    «
هـستم،  ) خداوند(شناسد كه من يهوه      يد از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي          بلكه هر كه فخر نما    . افتخار نكند 



» .باشـم  گويد در اين چيزهـا مـسرور مـي         آورم زيرا خداوند مي    كه رحمت و انصاف و عدالت را در زمين بجا مي          
  )24، 23:9ارميا (

ايـن آيـه را بـه خـاطر     ....يم كـرد  به ياري خدا، در برنامه بعدي آنچه كه از ابتدا تا كنون خوانديم بررسـي خـواه              
  : بسپاريد

  )18:10قرن2(» .زيرا نه آنكه خود را مدح كند مقبول افتد بلكه آن را كه خداوند مدح نمايد«
  . خداوند به شما بركت بدهد

  
  


