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  15-13پيدايش 
  

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 عدالتوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه بسيار خ. كنيم آغاز مي
در ابتدا ديديم كه نام     . نگاهي انداختيم به آنچه كالم خدا درباره ابراهيم نبي گفته است          در درس گذشته،      

روزي قـرار دارد متولـد      ديديم كه ابرام در سرزمين كلدانيان، جاييكه عراق ام        . هيم نبود، بلكه ابرام بود    اابرهيم، ابر 
گويد كه روزي خداوند خدا بر ابرام ظاهر شـد           مقدس مي  نحال كتاب يباا. مردم آن سرزمين بت پرست بودند     . شد

  . كند برود و به او گفت خانه پدر خود را ترك كند و به سرزميني كه او هدايتش مي
ود؟ زيرا خدا قصد داشت از ابرام نسلي        آيا به ياد داريد كه چرا خدا ابرام را خواند تا به كشور ديگري بر              

ـ . دهنده دنيا به ظهور برسند تا از آن انبياي خدا و سرانجام نجاتجديد بوجود بياورد    دريـافتيم هنگـامي كـه    سپ
بـه همـين   . بـرد  دهنده به اين جهـان پـيش مـي     خود را براي فرستادن نجاتةنقشدر حقيقت خدا ابرام را خواند،    

» .و از تو جميع قبايل جهـان بركـت خواهنـد يافـت            .... تو بركت خواهي بود   « گفت،   امابرخدا به   خاطر است كه    
  )3، 2:12پيدايش (

برام خدا را اطاعت كرد و شهر و ديـار خـود را تـرك كـرد، در حاليكـه حتـي                اپس خوانديم كه چگونه     
كرد، هفتاد و هفت سـال      هنگامي كه ابراهيم خانه پدر خود را ترك         . كند دانست خدا او را به كجا هدايت مي        نمي

 و تمام ثروت و خدمتكاران خود را همراه خود بـه سـوي              اش برادرزادهاو همسر خود، ساراي، لوط،      . سن داشت 
  . شناسيم كنعان سرزميني است كه ما امروز آن را با نام فلسطين يا اسرييل مي. كنعان برد

بـه ذريـت تـو      «به او ظاهر شد و گفت،       براهيم به سرزمين كنعان رسيد، خداوند باري ديگر         اهنگامي كه   
پس ديديم كه خدا وعده داد تا ابرام را پدر امتي جديد بسازد و همچنين               ) 7:12پيدايش   (».بخشم اين زمين را مي   

ابـرام و همـسرش پيـر       ! باور كردني نيست  . فرزندانش در آن ساكن شوند    وعده داد به او سرزميني تازه ببخشد تا         
توانـستند فرزنـداني داشـته باشـند كـه آن سـرزمين را پـر سـازند؟          پس چگونه مي . ندبودند و فرزندي هم نداشت    

  . خواهيم ديد كه خدا به اين سؤال پاسخ خواهد داد
در . كنيم اكنون  باب سيزدهِ كتاب پيدايش از تورات را مطالعه مي          . اكنون بياييد به داستان ابرام ادامه دهيم      

  :گويد مقدس مي كتاب. كجا انجاميد لوط به م ديد كه رابطه ابرام و خواهيباباين 
اش در ابتـدا بـود،       ئيل آمد، بدآنجايي كه خيمه     به بيت ..... ابرام از مواشي و نقره و طال بسيار دولتمند بود         

و لوط را نيز كه     . به مقام آن مذبحي كه اول بنا نهاده بود، در آنجا ابرام نام يهوه را خواند               ئيل و عاي،     در ميان بيت  
و زمين گنجايش ايشان را نداشت كه در يكجا ساكن شـوند زيـرا كـه                . ها بود  ه ابرام بود، گله و رمه و خيمه       همرا



و در ميان شبانان مواشي ابرام و شبانان مواشي         . و نتوانستند در يكجا سكونت كنند     هاي ايشان بسيار بود،      اندوخته
زنهار در ميـان مـن   « پس ابرام به لوط گفت. مين بودندكنعانيان و فرزيان، ساكن ز و در آن هنگام     . لوط نزاع افتاد  

مگر تمام پيش روي تو نيست؟ ملـتمس        . و در ميان شبانان من و شبانان تو نزاعي نباشد، زيرا كه ما برادريم             و تو،   
اگر به جانب چپ روي، من به سوي راست خواهم رفت و اگر به سـمت راسـت روي،                   . اينكه از من جدا شوي    

اش  آنگاه لوط چشمان خود را برافراشت، و تمام وادي اردن را بديـد كـه همـه                 ».خواهم رفت من به جانب چپ     
مانند باغ خداوند و زمين مصر، به طرف صوغر، سيراب بود، قبل از آنكـه خداونـد صـدوم و عمـوره را خـراب                         

 يكـديگر جـدا   پس لوط تمام وادي اردن را براي خود اختيار كرد، و لوط به طرف شرقي كـوچ كـرد، و از             . سازد
الكـن  . ابرام در زمين كنعان ماند، و لوط در بالد وادي ساكن شد، و خيمـه خـود را تـا صـدوم نقـل كـرد           . شدند

   )13-2:13پيدايش ( .مردمان صدوم بسيار شرير به خداوند خطاكار بودند

:

.  سرسبز را انتخـاب كـرد، و عمـوي خـود را در زمـين خـشك رهـا كـرد         يبينيم كه لوط زمينها    پس مي 
  ! از شرارت بودپر بااينحال قسمتي كه لوط انتخاب كرده بود در زمين صدوم بود، شهري كه 

در مطالعه امروز خود به ياري خدا خواهيم ديد كـه           . لوط اراده خود را انتخاب كرد اما ابرام اراده خدا را          
: ه چيـز را از دسـت داد       و در آخـر، لـوط همـ       . هاي دل خود را برگزيد چه اتفاقي افتـاد         كه براي لوط كه خواسته    

و ابرام كه همه چيز را به دستان خدا سپرده بود، بركت بـسياري از               ! ثروت، همسر، خانواده، و خوشبختي خود را      
  . خدا گرفت

مـن  . پاسـخ داد  را  اي بتـوان ايـن سـؤال         آموزيم؟ شايد با طرح سؤال ساده      از داستان لوط و ابرام چه مي      
اهت دارم؟ لوط يا ابرام؟ آيا همچون لوط در پي امور دنيا هستم؟ يـا همچـون   بيشتر به كداميك از اين دو مرد شب  

آنكـه  . اراده خدا يكي را انتخـاب كنـيم       و  لوط بايد ميان اراده خود      ما نيز همچون ابرام و      ابرام در پي امور ابدي؟      
هرگاه تمام دنيـا    شخص را چه سود دارد      «: گويد مقدس مي  كتاب. تر است اراده خدا را انتخاب خواهد كرد        حكيم

و دنيـا و شـهوات آن       .... دنيا را و آنچه در دنياست دوست مداريد       «) 36:8مرقس  (» را ببرد و نفس خود را ببازد؟      
 شـما بيـشتر از      )17،  15:2يوحنا  1(» .ماند كند، تا به ابد باقي مي      در گذر است لكن كسي كه به اراده خدا عمل مي          

روزي به پايان خواهد رسيد يا امور خدا كه تا بـه ابـد پايـدار خواهـد                  هر چيزي طالب چه هستيد؟ امور دنيا كه         
  بود؟ 

  :گويد مقدس مي كتاب. اكنون بياييد ادامه داستان ابرام را بخوانيم
اكنون تو چشمان خود را برافراز و از مكاني كه در آن هستي، به سوي شـمال و                  «: خداوند به ابرام گفت   

و . بينيد به تو و ذريت تو تا به ابـد خـواهم بخـشيد              ام اين زمين را كه مي     جنوب، و مشرق و مغرب بنگر زيرا تم       
. چنانكه اگر كسي غبار زمين را تواند شـمرد، ذريـت تـو نيـز شـمرده شـود             . ذريت تو را مانند غبار زمين گردانم      

 كـرده،  و ابرام خيمـه خـود را نقـل   » .زيرا كه آن را به تو خواهم داد،  برخيز و در طول و عرض زمين گردش كن        
. روانه شد و در بلوطستان ممري كه در حبرون است، سـاكن گرديـد، و در آنجـا مـذبحي بـراي يهـوه بنـا نهـاد                           

  ) 18-14:13پيدايش (



اي ابرام مترس، مـن سـپر تـو هـستم، و         «: گفتكالم خداوند در رؤيا، به ابرام رسيده،        بعد از اين وقايع،     
ام،  روم، و مختـار خانـه      اوالد مي  و من بي  اي خداوند يهوه، مرا چه خواهي داد،        «: ابرام گفت » .اجر بسيار عظيم تو   

كـالم  در سـاعت،    » .زادم وارث من است    اينك مرا تسلي ندادي، و خانه     «: و ابرام گفت  » اين العاذار دمشقي است؟   
تو در آيد، وارث تو خواهـد   بلكه كسي كه از صلب      اين وارث تو نخواهد بود،      «: گفتخداوند به وي در رسيده،      

آنهـا را تـواني     اكنون به سوي آسمان بنگر و ستارگان آسمان را بشمار، هرگـاه             « گفتو او را بيرون آورده،      » .بود
و به خداوند ايمان آورد، و او اين را بـراي وي عـدالت              » .ذريت تو چنين خواهد بود    «: پس به وي گفت   » .شمرد

  )6-1:15پيدايش . (محسوب كرد

:

هـاي خـود در      به وعـده  بااينحال خدا   . ابرام و همسرش پير بودند و فرزندي نداشتند       !  كردني نيست  باور
چگونه ممكن بود ابـرام پـدر       چگونه ممكن بود؟     .داد  مورد اينكه قومي عظيم از ابرام بوجود خواهد آمد ادامه مي          

خدا عظيم  ! اند هر كاري انجام دهد    تو خداوند خدايي است كه مي    : امتهاي بسيار شود؟ تنها يك پاسخ وجود دارد       
  . هاي خود را به انجام برساند خدا قادر است وعده. براي او غيرممكني وجود ندارد! است

مقـدس   ابرام چطور؟ آيا او به خدايي كه چيز غير ممكني به او وعده داده بود ايمان داشت؟ ببنيـد كتـاب          
خـدا  ! چه حقيقت عجيبي» .را براي وي عدالت محسوب كردابرام به خداوند ايمان آورد، و او اين   «: گويد چه مي 

بااينحال پاسخ ابرام چه بود؟ او به آنچه كه خدا          . به ابرام چيزي را وعده داده بود كه از نظر انساني غير ممكن بود             
  ! و خدا چه كرد؟ و خدا به خاطر ايمان ابرام او را عادل محسوب كرد! به او وعده داده بود ايمان آورد

چـرا  . كنـد  تند مـي خواهند در مقابل خدا عادل محسوب شوند     كساني را كه مي   ضربان قلب   حقيقت   اين
در درس آينده خواهيم ديـد كـه ابـرام نيـز            ! آيا ابرام خود مرد عادلي بود؟ خير      خدا ابرام را عادل محسوب كرد؟       
كـرد؟ خـدا ابـرام را عـادل         پس چرا خدا ابرام را عادل محـسوب         . آلود داشت  همچون هر فرزند آدم طبيعتي گناه     

  ! ان داشتايممحسوب كرد زيرا ابرام به آنچه خدا گفته بود 
هاي انبيا به زبـان عبـري        دانيد نوشته  ايمان داشتن به خدا به چه معناست؟ همانگونه كه برخي از شما مي            

. ايـم  اقتبـاس كـرده   ن را   است كه ما از آن كلمه آمي      » آمن«همان  » ايمان داشتن «در زبان عبري واژه     . اند نوشته شده 
. سخنان شـما را بـاور دارم      ! بله موافقم «يا  » !بله، درست است  «گوييم،   در حقيقت مي  » آمين«گوييم   هنگامي كه مي  

! درست است ! آمين«: اي داد، پاسخ دل ابرام چنين بود       هنگامي كه خدا به ابرام وعده     . ايمان داشتن به اين معناست    
  . كالم خدا، او را عادل محسوب كردبه م ا ابرگفتنِ» آمين« حسب خدا بر» !سخنانت را باور دارم

خواهيد خدا شما را نيز عادل محسوب كند، همانگونه كـه ابـرام را عـادل محـسوب                   شما چطور؟ آيا مي   
گويـد   خدا مـي را شما بايد آنچه . كرد؟ پس شما نيز بايد همانگونه كه ابرام به خدا ايمان آورد به او ايمان بياوريد 

شما بايد كالم حقيقي خدا را بپذيريد، حتي اگـر دوسـتان و             . ور داشته باشيد، حتي اگر اين موضوع ساده نباشد        با
خواهد شما را در عدالت خود بپوشاند و به شما اين حق را بدهد               خدا مي . خويشان شما آن را باور نداشته باشند      

  : گويد مقدس مي كتاب! ايمان داشته باشيدكه تا به ابد در حضور او زندگي كنيد، اما بايد به كالم او 



محض فـيض نجـات     « و اينكه    )6:11عبرانيان  (» !ليكن بدون ايمان تحصيل رضامندي او محال است       ... «
» .ايد، بوسيله ايمان و اين از شما نيست بلكه بخـشش خداسـت، و نـه از اعمـال تـا هـيچكس فخـر نكنـد                           يافته

  ) 9، 8:2افسسيان (
م كه پدر ما ابراهيم بحسب جسم يافت؟ زيرا اگر ابراهيم به اعمال عـادل شـمرده                 پس چه چيز را بگويي    «

ابراهيم به خدا ايمان آورد و آن براي او عـدالت           ": گويد زيرا كتاب چه مي   . شد، جاي فخر دارد اما نه در نزد خدا        
  )3-1:4روميان (» ".محسوب شد

ست كه خدا عدالت كامـل را بـراي او محـسوب            به همين دليل ا   . ابرام به آنچه خدا گفته بود ايمان آورد       
ابراهيم به خدا ايمـان آورد و آن        «يعني  ترين موضوع در تمام اين سخنان اين است كه اين عبارت،             و عجيب . كرد

خدا عدالت كامل خـود     . شود اين عبارت شامل ما نيز مي     .  تنها مختصِ ابرام نيست    »براي او عدالت محسوب شد    
اي كه بعداً از نسل ابراهيم ظـاهر   دهنده  داشت ـ اگر به خبر خوش خدا درباره نجات را براي ما محسوب خواهد
  . خواهد شد ايمان بياوريم

البته منظور ما اين نيست كه آيا ايمان داريد كـه خـدا وجـود               آيا واقعاً به خدا ايمان داريد؟       شما چطور؟   
تو ايمان داري كـه     «: گويد مي» ايمان« اين گونه    مقدس در مورد   كتاب. دارد، و يا اينكه معتقديد كه خدا يكي است        

دانـد كـه      شيطان خود نيز مي    )19:2يعقوب  (» !لرزند شياطين نيز ايمان دارند و مي     ! كني خدا واحد است؟ نيكو مي    
شود خـدا گناهـان شـما را ببخـشد و            ايمان داشتن به اينكه خدا يكي است، باعث نمي        . تنها يك خدا وجود دارد    

خـدا  . خواهد اين است كه به كالم او ايمـان آوريـد و آن را بپذيريـد                آنچه خدا مي  ! ذهبي برشمرد شما را انسان م   
خبـر  ايـن  ا بدانيد و ايمان داشته باشيد بـه  خواهد شم او مي. هاي انبيا با شما سخن بگويد     خواهد توسط نوشته   مي

  ! توان در برابر خداي قدوس عادل شمرده شويد خوشي كه چگونه مي
، آيا خدا شما را با عدالت خود پوشانده است؟ يا اينكه تنها لباس مـذهب را بـر تـن خـود                       دوست عزيز 

درسـت  راه  مقدس درباره    دانيد كتاب  ايد؟ آيا به كالم امين خدا ايمان داريد؟ يا به سخنان فاني انسان؟ آيا مي               كرده
   ايد؟ گويد؟ آيا تا كنون به آن ايمان داشته ا قرار داده است چه مينجاتي كه خد

دانست كه ايمان آوردن به منزله وداع هميشگي با خويشان و مذهب پدر او است امـا بـاز    ابرام گرچه مي 
اين همان چيـزي اسـت   . و به همين خاطر به درستي دوست خدا ناميده شده است . هم به كالم خدا ايمان داشت     

الت محسوب گرديد و دوست خـدا ناميـده   ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او به عد«: گويد دس مي قم كه كتاب 
    شما چطور؟ آيا دوست خدا هستيد؟)23:2يعقوب (» .شد

از اينكه به برنامه ما گوش داديد سپاسگذاريم و شما را دعوت            . رسد درس امروز ما در اينجا به پايان مي       
  .كنيم به برنامه آينده ما كه درباره ابراهيم و اسماعيل است گوش دهيد مي

  
  
  



  : ن آيه از كالم خدا فكر كنيدبه اي
» .ابراهيم به خدا ايمان آورد و براي او به عدالت محـسوب گرديـد و دوسـت خـدا ناميـده شـد                      «

  )23:2يعقوب (
   خدا به شما بركت بدهد


