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  براهيم را فرا خوانداچرا خدا 

  12، 11پيدايش 
  

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 عدالت بسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه .كنيم آغاز مي
درباره آدم و حوا، قائن و هابيل، شـيث و          . در دروس گذشته درباره خدا و طريق عدالت او سخن گفتيم          

و طريق عـدالت    تنها تعداد اندكي از اجداد ما خدا        . خنوخ، نوح و مردم روزگارش، و نمرود و برج بابل خوانديم          
  . كردند از شيطان و طريقهايش پيروي مي  مردم غالباماكردند؛  او را پيروي مي

در كالم خدا شناخته شـده اسـت، و جايگـاه            او   خواهيم داستان شخصي را بررسي كنيم كه نام        امروز مي 
پـدر  «و  »  خـدا  دوسـت «مقدس از اين مرد تحـت عنـوان          كتاب .اي در نقشه خدا براي نجات بني آدم داشت         ويژه

مقدس درباره ابراهيم بـسيار سـخن     كتاب. دانيد او كيست؟ او نبي خدا ابراهيم است        آيا مي . كند ياد مي » ايمانداران
بنابراين ، به اميد خدا در درس امـروز و  . هاي انبيا بيش از سيصد بار تكرار شده است  نام او در نوشته   . گفته است 

كالم خدا درباره ايـن مـرد كـه دوسـت خـدا             و خواهيم ديد    خواهيم كرد   مقدس را بررسي     كتابدرسهاي آينده،   
امروز قصد داريم به آغاز داستان ابراهيم نگاهي بيندازيم، تا ببينيم چگونه خـدا او               . گويد ناميده شده است چه مي    

   . را فرا خواند تا از او پيروي نمايد و اصوالً چرا او را فراخواند
و . نام ابراهيم در ابتدا ابراهيم نبود، بلكه ابـرام بـود          از كنيم بايد بدانيد كه،      پيش از اينكه درس خود را آغ      

بااينحال براي درس امروز به خاطر داشـته باشـيم          . راهيم تغيير داد  خدا نام ابرام را به اب     كه  دوم اينكه خواهيم ديد     
آيـا سـام، حـام و       . برام از نسل سام بود    يافتيم كه ا  در باب يازده كتاب پيدايش، در     . كه ابرهيم ابتدا ابرام ناميده شد     

ميان سام و ابراهيم ده نسل وجود دارد، همانگونه كـه ميـان آدم و               . آنها سه پسر نوح بودند    يافث را به ياد داريد؟      
، تارح، ابرام و ناحور و هاران را آورد       «: گويد مقدس مي  كتاب. نام پدر ابرهيم تارح بود    . نوح ده نسل وجود داشت    

.  بـود  ايهمسر ابرام سار  . پدر لوط مرد  .  ابرام بود  ترگربرادر بز لوط پسر   ) 27:11پيدايش   (».ط را آورد  و هاران، لو  
  .يك پدر داشتند، اما از يك مادر نبودندابرام و ساراي ) 30:11پيدايش  (».اما ساراي نازاد مانده، ولدي نياورد«

ن واقع بـود و امـروزه بـا نـام عـراق آن را           كه در كشور كلدانيا   كرد،   ابرام در شهري به نام اور زندگي مي       
مـردم آن  . اين شهر از جايي كه نمرود قصد داشت شهر و برج بابل را بنا كند فاصله چنداني نداشـت                 . شناسيم مي

پدر ابرام خـداي    .  گناه متولد شد   در ظلمتِ ابرام نيز همچون تمام فرزندان آدم       . كردند سرزمين بتها را پرستش مي    
  . خت و نه ابرامشنا حقيقي را نمي

بايـد  . ا او سخن گفتگويد روزي خداوند خود را بر ابرام آشكار نمود و ب    مقدس به ما مي    بااينحال كتاب 
هـاي انبيـا را      زيـرا آنهـا هنـوز نوشـته       گفـت،    بدانيد كه خدا در ابتداي خلقت گاهي مستقيماً با انسانها سخن مـي            



براي به همين دليل است كه ديگر نيازي نداريم         . گويد خن مي  س انسانهامقدس با    امروز خدا توسط كتاب   . نداشتند
 هنگـامي كـه بـر       .اي را مالقات كنـيم     شناختن طريق عدالت از آسمان ندايي بشنويم، يا رؤيايي ببينيم، و يا فرشته            

  . دهيم كنيم، در واقع به صداي خدا گوش مي مقدس تفكر مي كتاب
و خداونـد بـه ابـرام       «: خوانيم در باب دوازده آيه يك چنين مي      . بياييد اكنون ببينيم خدا به ابرام چه گفت       

 »".از واليت خود، و از مولد خويش و از خانه پدر خود بسوي زميني كه به تـو نـشان دهـم بيـرون شـو              ": گفت
 شنيديد كه خدا به ابرام چه فرماني داد؟ او به ابـرام گفـت خانـه پـدر خـود را تـرك كنـد، و بـا                       )1:12پيدايش  (

در . كنـد مهـاجرت كنـد    ود وداع كرده كشور خود را ترك كند و به كشوري كه خدا او را هدايت مـي     خويشان خ 
  . آيد اما خدا قصد داشت به او بركت بسيار بدهد نظر انسان آنچه خدا به ابرام گفت بسيار دشوار مي

فت خانه خـود را تـرك       بياييد اين آيه و دو آيه بعدي را باري ديگر بخوانيم، تا ببينيم چرا خدا به ابرام گ                 
  . كند و به سرزميني ديگر برود

از واليت خود، و از مولد خويش و از خانه پدر خود بسوي زميني كه به تـو                  ": و خداوند به ابرام گفت    «
ازم، و تـو بركـت   و از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهـم، و نـام تـو را بـزرگ سـ                   . نشان دهم بيرون شو   
و از تو جميع  . هم به آناني كه تو را مبارك خوانند و لعنت كنم به آنكه تو را ملعون خواند                 د خواهي بود، و بركت   

  )3-1:12پيدايش (» ".ايل جهان بركت خواهند يافتبق
چرا خدا به ابرام گفت به كشور ديگري برود؟ به اين دليل كه خدا قـصد داشـت از ابـرام امتـي جديـد                          

به همين دليل است كه خـدا بـه بـرام           . كرد  نجات دهنده جهان ظهور مي     بوجود آورد كه از آن امت انبياي خدا و        
 و از تـو جميـع قبايـل جهـان بركـت        ....تو بركت خواهي بـود    .... از تو امتي عظيم پيدا كنم      «اين وعده را داد كه      

  » .خواهند يافت

يـد تـا پـدرِ اجـداد        بـرام را برگز   اتوانيد آن را درك كنيد؟ خدا        آيا مي . در اينجا حقيقت بزگي نهفته است     
قرار بود اين نجات دهنده، ناجي تمام مردم دنيا شود، تا هر كه به              . آمد اي باشد كه بايد به اين دنيا مي        دهنده نجات

دعـوت  بينيم كه هنگامي كه خـدا ابـرام را    پس مي. او ايمان آورد از سلطه گناه و شيطان و آتش ابدي رهايي يابد           
دهنده دنيا نبود،    ابرام خود نجات  . دهنده به اين دنيا پيش ببرد      ي فرستادن نجات  قصد داشت نقشه خود را برا     ،  كرد

  .كرد دهنده ظهور مي شد كه از آن امت نجات بلكه او بايد پدر امتي مي
ايست كه خدا به ابرام داد به اين شرط كه كشور خود را تـرك كنـد و بـه سـرزميني كـه خـدا                           اين وعده 

  : گويد كنيد؟ كالم خدا به ما مي دا اطاعت نمود؟ شما چه فكر ميآيا ابرام از خ. گويد برود مي
و پنج ساله بود، هنگامي كـه از حـران           ابرام هفتاد ... پس ابرام چنانكه خداوند بدو فرموده بود، روانه شد        

و ابرام زن خود ساراي، و برادر زاده خود لوط، و همه اموال اندوختـه خـود را بـا اشخاصـي كـه در                         . بيرون آمد 
پيـدايش  (» .ران پيدا كرده بودند، برداشته به عزيمت زمين كنعان بيرون شدند، و به زمـين كنعـان داخـل شـدند     ح

4:12-5(  



ابـراهيم بـه    . چرا ابرام از خدا اطاعت كرد، و به پدر و مذهب خود پشت كرد؟ تنها يك دليل وجود دارد                  
اگر بيرون  ! بيرون بيا «رود، اما او به كالم خدا كه به او گفته بود،             دانست كه به كجا مي     ابرام نمي . خدا توكل داشت  

ـ     . ايمان داشت » !بيايي تو را بركت خواهم داد      ود ابرام به خدا اعتماد داشت و همانگونه كه خداونـد بـه او گفتـه ب
به سـرزمين كنعـان، كـه امـروزه فلـسطين يـا              خود وفا كرد و ابرام را        ةبه وعد و خدا   . سرزمين خود را ترك كرد    

  . شود هدايت كرد اسراييل ناميده مي
پيـدايش  (» .و در آنوقت كنعانيان در آن زمين بودند       ... گشت ابرام در زمين مي   «: گويد سپس كالم خدا مي   

ده وطنـي جديـد     بينيم خدايي كه به ابرام وعده داد كه او را پدر امتي جديد بسازد، به او وع                 بنابراين مي ) 6:12-7
 »بخـشم  به ذريت تو اين زمين را مـي        « كه مقصود خدا از اينكه به ابرام ظاهر شد و به او وعده داد            . دهد را نيز مي  
  .همين بود

در سرزمين كنعان مردمـاني     . شويم كه فراتر از عقل و حكمت بشري است         اي مي  باري ديگر متوجه نكته   
توانستند آن را به تملك خود درآورند؟ گذشته از اينهـا ابـرام              او مي چگونه ابرام و نسل پس از       . كردند زندگي مي 

توانـستند صـاحب     انسان مـسن مـي    آيا دو   . همسر او شصت و پنج سال داشت و نازا بود         . هفتاد سال سن داشت   
   شوند كه سرزمين كنعان را پر سازند؟ چگونه چنين امري ممكن بود؟هايي نوهفرزندان و يا 

او همچـون مـرد پيـري اسـت كـه از      .  خدا به ابرام وعده داده بود به تـصوير بكـشيم        بياييد آنچه را كه     
. آيـد  ايـران مـي   او به همراه همسر خود كه هيچگاه قادر نبوده فرزندي بيـاورد بـه               . آيد ايران مي سرزميني دور به    

مين ايـران را    روزي شما و نـسلهاي پـس از شـما سـرز           «گويد،    شخصي به آنها مي    رسند   ايران مي هنگامي كه به    
فرزندان من صـاحب ايـن سـرزمين        ! كني حتماً شوخي مي  «گويد،   خندند و مي   پير مرد مي  » !تصاحب خواهيد كرد  

دار شـدن نيـست ـ حـاال تـو       من مردي پير هستم؛ و زنم ديگـر قـادر بـه بچـه    ! اي ندارم شوند؟ من حتي بچه مي
  » حالت خوبه؟حب كنند؟ اان را تصگويي قرار است فرزندان من زاد و ولد كنند و سرزمين اير مي

شايد اين تصوير كمي نامعقول به نظر برسد؛ اما اين همان چيزي بود كه خدا بـه ابـرام وعـده داده بـود،                 
اي  ببينيد خدا در باب سيزده به ابـراهيم چـه وعـده           . مردي كه پير بود و فرزندي نداشت، و همسرش هم نازا بود           

   او گفت،.دهد مي
و ذريت تو را ماننـد غبـار        . بيني به تو و ذريت تو تا به ابد خواهم بخشيد           يني را كه مي   زيرا تمام اين زم   «

برخيز و در طـول و عـرض        . چنانكه كسي اگر غبار زمين را تواند شمرد، ذريت تو نيز شمرده شود            . زمين گردانم 
  )17-15:13پيدايش (» .زمين گردش كن زيرا كه آن را به تو خواهم داد

 وعده داد بود عمل كرد؟ آيا از ابرام امت بزرگي بوجود آورد؟ آيا او سرزمين فلسطين را                  آيا خدا به آنچه   
هـا شـد و خـدا     در درس آينده خواهيم ديد كه ابـرام پـدر عبرانـي     ! به فرزندان ابرام بخشيد؟ مسلماً او چنين كرد       

  .شود به آنها بخشيد سرزميني را كه امروز اسراييل ناميده مي

پـس از  . در آنجا براي خداوند كه بر وي ظاهر شد مذبحي بنا نمـود ) ابرام(و  «: ويدگ سپس كالم خدا مي   
 و در آنجا مذبحي بـراي خداونـد       ...ئيل است، كوچ كرده خيمه خود را بر پا نمود          آنجا به كوهي كه به شرقي بيت      



ا به او وعـده داده       اولين كاري كه ابرام به محض رسيدن به سرزمين جديدي كه خد            )8،  7:12پيدايش   (».بنا نمود 
ابـرام نيـز بـه ماننـد     . او حيواني كشت و آن را بر روي مذبحي كه بنا كرده بـود سـوزانيد    بود، انجام داد چه بود؟      

چرا ابرام چنين كرد؟ او اين كار را انجام         . هابيل، شيث، خنوخ و نوح حيواني را قرباني كرد و به خدا تقديم نمود             
بدون ريخـتن خـون     «: گفت وضع كرده بود منسوخ نكرده بود، شريعتي كه مي        هنوز شريعتي را كه خود      داد زيرا   

خـدا تنهـا بـه ايـن دليـل          . ابرام نيز همچون ديگـر فرزنـدان آدم گناهكـار بـود            )22:9عبرانيان   (».آمرزش نيست 
 از توانست گناهان ابرام را ناديده انگارد كه ابرام به خدا ايمـان داشـت و خـون قربـاني را كـه تـصويري بـود             مي

  . مرد، به حضور او تقديم كرد آمد و به جاي گناهكاران مي اي كه بايد به اين دنيا مي دهنده نجات
آيـا  . آنچه امروز بررسي كرديم بسيار مهم است و نبايـد آن را فرامـوش كـرد               . وقت ما رو به پايان است     

ميني ديگر مهاجرت نمايد؟ بله، خدا      دانيد كه چرا خدا به ابرام گفت خانواده خود را ترك كند و به سرز               اكنون مي 
اي كه خـدا بـراي    نقشه. باشد»  بركتدرِ«خواست از ابرام امتي جديد بوجود آورد، كه براي تمام امتهاي زمين        مي

اي بود كه در باغ بهـشت، در روزي كـه آدم و حـوا گنـاه كردنـد او                      عالي  ابرام در نظر داشت قسمتي از آن نقشه       
اي به اين دنيا خواهد آمد تـا بنـي آدم را از قـدرت                دهنده عده داد كه نجات   و داريد كه خدا     آيا به ياد  . اعالن نمود 

  . شيطان رهايي بخشد؟ دوهزار سال بعد، و در زمان ابرام خدا هنوز وعده خود را فراموش نكرده بود
عـود بايـد از     دهنـده مو    امين ابرام را فرا خواند تا پدر امتي شود كه نجات           يامروز ديديم كه چگونه خدا    

 از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركـت            «به همين خاطر خدا به ابرام اين وعده را داد كه،            . شد بطن آن ظاهر مي   
دهم، و نام تو را بزرگ سازم، و تو بركت خواهي بود، و بركت دهم به آناني كه تو را مبارك خوانند و لعنت كنم                         

  )3-2:12پيدايش  (».يع قبايل جهان بركت خواهند يافتو از تو جم. به آنكه تو را ملعون خواند
؟ بگذاريد با طرح چند سؤال آنچـه را كـه امـروز گفتـيم خالصـه                 آيا مطالب درس امروز را درك كرديد      

 اينكه، چرا خدا ابرام را خواند تـا خانـه خـود را تـرك كنـد و بـه كـشور ديگـري بـرود؟ زيـرا خـدا                         ابتدا. كنيم
خواسـت   خواست از ابرام امت جديد بسازد؟ زيرا مـي        چرا خدا مي  : دوم. يدي بسازد خواست از ابرام امت جد     مي

تـوان چنـين     پس به اختصار مـي    . دهنده ظاهر شوند   مقدس و سرانجام خود نجات     از طريق اين امت امتها و كتاب      
  .نيا بياورددهنده گناهكاران را به اين د گفت كه خدا ابرام را فرا خواند تا نقشه خود را پيش ببرد و نجات

به ياري خدا در درس بعدي، خواهيم آموخت كـه چـرا            . رسد دوستان من، برنامه ما در اينجا به پايان مي        
  :اي كه به ابراهيم داده شد فكر كنيد راجع به وعده.... ناميده شد ) خليل اهللا(» دوست خدا«ابرام 

  
گ سازم، و تو بركت خواهي بـود، و         از تو امتي عظيم پيدا كنم و تو را بركت دهم، و نام تو را بزر               «

  )3-2:12پيدايش (» .از تو جميع قبايل جهان بركت خواهند يافت
  

  .خدا به شما بركت بدهد
  



  
  
  
  
  
  


