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12 تا 1 آیه 8موسوی پیدایش فصل 

و خداوند نوح و حیوانات درون کشتی را فراموش نکرده بود و بعد از چندی بادی بر سیل آب
 روز بر150وزانید تا سیل آب رفته رفته کاهش یابد.و باران قطع گردید و کشتی بعد از 

 روز نوح40 ماه بعد قله های کوهها نمایان شدند و بعد از 3کوههای ارارات پهلو گرفت. 
پنجره های کشتی را گشود و کلغی را رها کرد ولی کلغ دیگر به داخل کشتی باز

نگشت.بلکه به این سو و آن سو پرواز کرد تا زمین خشک شد.سپس کبوتری را رها کرد تا
ببیند که آیا آن کبوتر می تواند زمین خشکی برای نشستن پیدا کند ، اما او نتوانست چون هنوز

آب بر روی سطح زمین بود.وقتی کبوتر برگشت نوح او را گرفت و مجددا  به داخل کشتی
 روز دیگر این کار را تکرار کرد و این بار وقتی کبوتر برگشت برگ زیتون7آورد ، نوح 

تازه ای به منقار داشت.و نوح فهمید که آب در بیشتر مناطق فرو نشسته است و یک هفته بعد
.وقتی کبوتر را رها کرد ، دیگر باز نگشت

ترمز! ترمز را کشیدند و قطار ایستاد و هیچ اتفاق دیگری پیش نیامد. یک زمزمه هایی درباره
این رخداد بود که می گفتند این قطار کج داشته حرکت می کرده واین خیلی ترسناک بود. و اینجا
بود که از این بیشتر نمی توانسته پیش برود. به هر صورت با این قطار دیگر نمی شد به مسیر

 روز و150ادامه داد. ترمز ! این یاداور ایست کشتی بد بو و قدیمی نوح هم می تواند باشد.
شب در یک محیط بد بو و به صورت فشرده با حیوانات نشستن در کشتی از جنس چوب و

حلبی. اولش یک تفریح شاید به نظر بیاد . انسان باید ممنون می بود که خدا بچه ها و خانواده و
عده ای از حیوانات را از یک بل نجات داده است. البته خدا همین منظور را هم در مورد ما

دارد. ما را از بدترین چیزها نجات داده است. همانطور که نوح و خانواده اش را ، ولی اینکه
روزها و شب ها خیلی یکنواخت می شوند و غیر قابل تحمل اینکه آن ها می بایست در این محیط

کوچک با حیوانات بمانند بالخره آب دارد پایین میاد و بچه ها هم شروع به غر غر کردن که
بابا کی پس ما می رسیم؟ بعد آدم به تعمق فرو می رود که واقعا  این ماجرا می بایست اینقدر
طول می کشید؟ خدا شاید ما را فراموش کرده است؟ شاید آب هیچ وقت دیگر پایین نیاد و ما

برای همیشه باید در این کشتی با حیوانات بمانیم. زمان خیلی طولنی شده بود. وهیچ نشانی هم
 .از این نبود که اوضاع دارد تغییر می کند

حال بر می گردیم به ماجرای این قطار ، در کنار سرو صدای موتورهای الکتریکی قطار
صدای نارضایتی و غرغر مسافران هم بلند شده بود.که چه توضیحی برای این حادثه وجود

می توانست داشته باشد؟یک خانم خیلی عصبی بود و داشت در لوازم ارایشش می گشت و
می گفت : ای باباب باز دوباره این بدبیاری ...حال من هم موبایلم را فراموش کرده بودم

 ساله هم بلند بلند شروع به4همراهم بیاورم! کسی می تواند به من گوشی قرض بدهد؟ یک بچه 
گریه کرده بود: مامااااااااااااااااااان من پی پی دارم! در کنار من یک مرد پیر هم نشسته بودکه

روی عصا خمیده بود ، بلند شده بود خیلی عصبی با تمام توان لبهاش را به هم میفشرد و با
قدرت با سر عصاش به زمین می زد و می خواست کف قطار را سوراخ کند و به بیرون برود

از این محیط فشرده داخل قطار  مثل احساسی که من داشتم. در این قطار من به این فکر
می کردم که الن اگر به زودی یک توضیحی برای این اتفاق ندهند من باید نگران باشم ، اخه

چی شده بود، و از همه مهمتر چطور می شد به مسیر ادامه داد. یک نفر که خیلی بیخیال بود ،
یک مرد پیری بود با یک پلستیک فاند ، او در این شرایط طوری خوابیده بود که من گفتم این
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 روز دیگر هم به این خوابیدن ادامه دهد. قبل از اینکه کشتی نوح با ایست مواجه150می تواند 

بشود من خودم را به عنوان یک انسان در این شرایط با حیوانات  در آن کشتی قرار دادم 
وقتی این اتفاق برای من در قطار برلین افتاد. در کتاب پیدایش موسوی ما فقط می خوانیم که :
خدا به آن ها فکر می کرد. فکر های انسانی در مورد خدا اینطوره که : خدا داشته ماهیگیری

می کرده و گفته اها من یه عده را هم در کشتی وسط آب دارم باید به آن ها هم برسم. اما منظور
موسوی این نبوده . وقتی که گفته در کتاب : و خداوند به آن ها فکر می کرد ، انجیل می خواهد
این را به ما بگوید که خداوند فکرش را در آنجا به عمل تبدیل کرد. خدا به نوح فکر می کرد

این به این معنی هم نمی باشد که او فقط به نوح فکر می کرده بلکه این به این معنی است که او
به ما نیز فکر می کند.بله اگر اینطور نبود چطور ضربان قلب من و نفس کشیدن من و هر

حرکت من و راه رفتن من و هر کاری که من با دست و پا انجام می دهم ممکن بود، خداست
.که این اجازه را به من می دهد. وقتی خدا دیگر به من فکر نکند من دیگر زنده نخواهم بود
خدا این را می داند ، ولی ما اغلب نه، آن ها هم در آن قطار با جمعیت به هم فشرده هم این را

 روز روی کشتی زندانی بودن. و150نمی دانستند، این را نوح هم مطمئن نبود بعد از 
خیلی های دیگر هم به این ترتیب هستند. ما ادمها نمی توانیم همیشه ببینیم که خدا برای ما چه

برنامه ای دارد. ما در نوای نی زندگی هستیم و مثل یک برگ در باد که به اینطرف و آن
طرف می رویم. بعضی وقت ها متوجه این نمی شویم که در راه خدا نیستیم. ما برنامه ای برای

زندگی خودمان داریم. ولی برنامه زندگی انسان بعد از صلیب سطر به سطر عوض شده است.
تغییر از روی قسمت و یک خطا  و یک بازی و … من باید از بین این ها یکی را انتخاب

کنم . خدا با زندگی من چکار می کند؟ خدا یادش رفته که بخشنده باشد؟ بتا این را در مزامیر
 می گوید و معبود دیگری آیا برای دعا کردن وجود دارد.چه حسی نسبت به10 آیه 77فصل 

زندگیت الن داری؟ زندگی تو مثل یک کشتی می ماند که جایی برای خروج از آن وجود
ندارد؟ در یک زندگی بی عاطفه زناشوئی قرار داری،که خانواده را  تشکیل دادی و نمی دانی

که برای چی ؟ یا خودت را در کارت گم کردی؟ امکان پیشرفت و آموزش مجدد هم نداری
چون دیگر برای تو دیر است. ولی تمام زندگی در این اداره آویزان باقی می ماند آیا این را

می توانی تصور کنی. خدایا برای چی من را فراموش کردی؟ این را می خوای فریاد بزنی.
یکی می گفت که مثل این است که در یک فضای بینهایت خالی برف ببارد وقتی می گوییم خدایا

 چرا من را فراموش کردی؟
خدا به همه فکر می کند. شاید این جمله بتواند به هم آن کمک کند که ، خدا به ما فکر می کند

مثل این می ماند که ما از یک کار پر زحمت خلص می شویم و می دانیم نتیجه آن باید طبق
روال چی باشد ولی امکان این هم هست که چیز دیگری پیش بیاید. نوح چه توضیحی برای

خانوادش و آن حیوانات داشته ، یک جعبه چوبی در وسط مقدار نامحدیدی آب گیر کرده ، چی
پیش میاد اگر من از زندگی معمول روزانه ناگهان خارج بشوم و در یک جعبه گرفتار شوم

مثل حادثه قطار در برلین؟ اینجا یکی از دو امکان وجود دارد: ما یا می توانیم خودمان را در
این قطار محدود کنیم یعنی همه چیز را همانطور که پیش میاد ببینیم یا اینکه دنبال پیش زمینه
این حادثه بگردیم ، که چی پشت داستان گیر کردن نوح در کشتی وجود داشتیا این گیر کردن

در قطار برای ما . آن چیزی که در آن زمان می شد دید یک کشتی بود و مقدار زیادی آب و نه
بیشتر. ولی نوح توانست این کلم خدا را به خاطر بیاورد و توانست نجات خدا را در خاطر

 داشته باشد. کجا او می توانسته در آن بحران ، امید به کمک خدا را ببیند؟ وقتی من با ادمهای
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در قطار گیر کرده ودیم این نظر مشترک وجود داشت که شرکت راه آهن برلین باید خیلی

سریع یک کاری انجام دهد. همه این را می دانستند که این توقف در قطار نمی تواند بیش از 
چند دقیقه طول بکشد. ما خیلی به عمل کرد شرکت مترو برلین ایمان داشتیم. کسی این فکر را

 . روز انتظار بکشیم150به هر شکل نمی کرد که ما نیز مثل نوح باید 
ولی ما در یک قطار خیلی متفاوتی می نشینیم.این قطار حرکتش را از تولد ما شروع می کند و

با مرگ ما به مقصد می رسد. این می تواند باشد که این روزهای ما می تواند تنها زمانی باشد
که این قطار به مقصدش برسد ؟پس من باید روزهای خوب و بد را در کنار هم بگذارم و یک
چیزی از آن بدست اورم. اول از همه من این را باید بپرسم که آیا این گذر زمان ارزشش را

داشته یا نه. و چی می شه اگر ترمز قطار زندگی را بکشم و همه چیز بایستد؟ چی می شه اگر
الن من را با نوار به تخت بیمارستان ببندند و بگویند که همه چیز تمام است؟ در طول این

مسیر از تولد تا  مرگ روزها یا سالها رو به بهتری نمی روند و همه چیز دارد بدتر از قبل می
 .شود

و خداوند به شما فکر می کند. این جمله می خواد این را به ما بگوید که روزهای عمر ما
چیزی بیش از آن چیزی است که ما می بینیم و می فهمیم و می شنویم. در کنار همه این چیزها
و کارها یکی هست اینجا که از رگ گردن به ما نزدیک تر هست ، او ما را می شناسد و او ما

را دقیقا  به هدف میرساند! و این هدفی که خدا برای ما دارد مثل یک رنگین کمان بزرگ
 .است . یک نشانی از صلح است ، هدفی که بزرگ تر از جمع تمام روزهای زندگی ماست

همانطور که در قدیم ترمز کشتی کشیده شد و نوح این را می دانست. خدا وعده خودش را نگه
می دارد. ما روی زمین هستیم  و در زمان نوح هم تقریبا  همینطور بود یک زمینی زیر پای
آن ها بود. بعد این پیش میاد که ادمها باید روی این کشتی مدت زیادی بمانند. نوح و خانواده
اش صبر زیادی نشان دادند. نوح یک کلغ را به عنوان فرستاده بیرون فرستاد.  بعد یک
حبت تمام مجدد به داخل کشتی اورد.و این را کبوتر را . اول او برگشت و نوح او را با مح

فهمیده بود که زمان انتظار هنوز به پایان نرسیده است. چقدر اینجا دانایی و صبر نوح را نشان
می دهد. او می توانسته یک واکنش کامل  دیگری را نشان دهد.شاید خیلی راحت کشتی را ترک

.کند و بیرون رود.بعد اما سیل آب به داخل کشتی میامد و همه به … می رفتند
داستان نوح مثل یک امید کوچک می ماند در داستان این دنیا در شرایط سخت. خدا می گذارد 

تا کشتی او در این دنیا و زمان برود و نوح صبر پیشه می کند برای یک پایان خوب برای
برنامه ای که خدا برای آن ها دارد. همیشه کشتی نوح را با کلیسا می شود مقایسه کرد. کلیسا مثل
یک کشتی در بین مقدار زیادی آب است. کلیسا یک نشانه ای از امید و نجات خداوند برای ما

انسانهاست.همیشه ما از این کشتی خوشمان نمیاد مثل من و همسفرانم در قطار برلین  که
عصبی شده بودیم ، برای اعضای کلیسا هم این پیش میاد گاهی . خیلی ها این را می گویند که

موعظه های پاستور خسته کننده است.ما نمی خواهیم همیشه این چیزها را در نان و شراب ببینیم
و می خواهیم از این کشتی پایین بپریم که نتیجه وحشتناکی بعدش در انتظار ماست. در کلیسا

من آرزوی منطقی مثل نوح را می کنم. من می دانم که خیلی بیش از آنچه جلوی چشمم می بینم
در این دنیا هست.من این را می دانم که خدا به من فکر می کند و من باید حامل امیدی باشم

برای جهانیان ، این برای من این نوید را می دهد که همه چیز نباید همینطور بماند و همینطور
 در این چهار دیواری کلیسا. یک چیزی بیش از این چیزی که فکر می کنیم وجود دارد که
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خداوند آن را به روشنی روز در این دنیا قرار داده است. من یک ایمانی مثل ایمان نوح را
آرزو می کنم. یک امیدی مثل اینکه من این را بدانم که خداوند از ابتدای تولد تا مرگ به من
فکر می کند. ایمانی که با توجه به تمام اتفاقات ناگوار این روزگار بتوانم آن را نگه دارم. و 
ایمان اینکه بدانم در هر نفسی که من می کشم خدا من را حفاظت می کند. ایمانی که من بدانم

اگر زندگی می کنم به این دلیل هست که او به من فکر می کند و اوست که این اجازه را به من
.می دهد. حتی وقتی که قطار  در حال ایست کامل است

در آخر او اجازه می دهد که یک رنگین کمانی در زندگی شکل بگیرد. خدا بهترین ها را برای
من می خواهد! و من به این ایمان خواهم داشت که در زندگی من در این کشتی یک امیدی

وجود دارد! امین


