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  22پيدايش 
  

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  حاليم از اينكه ميبسيار خوش. كنيم آغاز مي
. در بررسي خود از كتاب تورات، داستانهاي عجيب و مهمي درباره زندگي نبي خـدا، ابـراهيم آمـوختيم                  

  . يك قرباني و مفهوم آنداستان واقعي : رسيم ترين درس از زندگي ابراهيم مي امروز به مهم
س گذشته آموختيم كه چگونه خدا به ابراهيم و ساره در سنين پيري پسري بخشيد، و بدينسان بـه                   در در 

وعده داده بود كـه، از  خدا به ابراهيم . پسر آنها اسحاق نام داشت. آنچه كه قبالً وعده داده بود جامه عمل پوشانيد   
همچنـين  .  دنيا بركت خواهند يافـت   كه توسط آن امت تمام امتهاي     نسل اسحاق امتي جديد بوجود خواهد آورد،        

ديديم كه چگونه اسماعيل و مادرش، هاجر خانه ابراهيم را ترك كردند، و براي زندگي بـه سـرزميني جديـد در                      
  . بدينسان تنها اسحاق در خانه ماند، كسي كه بر طبق وعده خدا متولد شد. مصر رفتند

در كتـاب پيـدايش از تـورات،      . نجام دهـد  روزي خدا از ابراهيم خواست تا كاري بس دشوار و عجيب ا           
  : باب بيست، چنين نوشته شده است

: عـرض كـرد   » !اي ابـراهيم  «: و واقع شد بعد از اين وقايع، كه خدا ابراهيم را امتحان كـرده بـدو گفـت                 «
داري يعني اسـحاق را بـردار و بـه زمـين             اكنون پسر خود را، كه يگانه توست و او را دوست مي           «: گفت» .لبيك«

  »».دهم، براي قرباني سوختني بگذران هايي كه به تو نشان مي ريا برو، و او را در آنجا، بر يكي از كوهمو
خواست؟ او به ابراهيم فرمان داد پسر محبوب خود را بـردارد و بـه كـوهي            ؟ خدا از ابراهيم چه مي     !چي

ونه ممكـن اسـت؟ ابـراهيم بـه مـدت           چگ! بسيار دور برود، و او را به عنوان قرباني سوختني در آنجا قرباني كند             
گويـد   بيست و پنج سال صبر كرده بود تا صاحب پسري شود كه خدا بدو وعده داده بود، و اكنون خدا به او مـي                       

او سعي كرد با كـالم خـدا بـه بحـث و             پاسخ ابراهيم به خدا چه بود؟ آيا        ! كه پسر خود را به عنوان قرباني بكشد       
  :گويد مقدس مي كتاب اين موضوع برايش دشوار بود؟ مجادله بپردازد، چرا كه پذيرفتن

بامدادان ابراهيم برخاسته االغ خود را بياراست، و دو نفر از نـوكران خـود را بـا پـسر خـويش اسـحاق                        
  . برداشته، و هيزم براي قرباني سوختني شكسته، روانه شد و به سوي آن مكاني كه خدا او را فرموده بود، رفت

 نفر از نوكرانش به مدت سه روز راه رفقتند و راه رفتند و راه رفتند تا بـه كـوهي                     ابراهيم و پسرش و دو    
كرد  همچنانكه ابراهيم به مكان ترسناكي كه بايد در آنجا پسر محبوب خود را قرباني مي              . كه خدا گفته بود برسند    

خـوانيم،   داسـتان را مـي    مسلماً ما كـه امـروز ايـن         ! شد قلبش براي شكستن آماده مي    شد،   سوزاند نزديك مي   و مي 



آنچه خدا از او خواسـته      ! دانست دانيم كه خدا قصد داشت ايمان ابراهيم را امتحان كند، اما ابراهيم اين را نمي               مي
  !  دردناك و بسيار اسفناك بوداي تجربهبود 

  
  : گويد مقدس در ادامه چنين مي كتاب

آنگاه ابراهيم به خادمـان خـود       . ا از دور ديد   و در روز سوم ابراهيم چشمان خود را بلند كرده آن مكان ر            
پـس ابـراهيمم    » .شما در اينجا نزد االغ بمانيد، تا من با پسر بدانجا رويم و عبادت كرده نزد شما باز آيـيم                   « گفت

هيزم قرباني سوختني را گرفته بر پسر خود اسحاق نهاد و آتش و كار را به دست خود گرفـت و هـر دو بـا هـم                          
: گفـت » اي پـسر مـن لبيـك؟      «: گفـت » .اي پدر من  «: حاق پدر خود ابراهيم را خطاب كرده گفت       و اس . رفتند مي

اي پسر من خدا بره قربـاني را بـراي خـود مهيـا              «: ابراهيم گفت » اينك آتش و هيزم، الكن بره قرباني كجاست؟       «
ابراهيم در آنجـا مـذبح   چون بدان مكاني كه خدا بدو فرموده بود رسيدند،        . و هر دو با هم رفتند     » .خواهد ساخت 

را بنا نمود و هيزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته باالي هيزم و بر مذبح گذاشت و ابرهيم دست خـود    
: درحال فرشنه خداوند از آسمان وي ندا در داد و گفت          . را دراز كرده كارد را گرفت تا پسر خويش را ذبح نمايد           

دست خود را بر پسر دراز مكن و بدو هيچ مكن زيـرا كـه               «: گفت» لبيك؟ «:عرض كرد » !اي ابراهيم، اي ابرهيم   «
آنگاه ابراهيم چشمان خود را     » .ترسي، چونكه پسر يگانه خود را از من دريغ نداشتي          االن دانستم كه تو از خدا مي      

قـوچ را   پس ابـراهيم رفـت و       . اي به شاخهايش گرفتار شده     بلند كرده ديد كه اينك قوچي در عقب وي در بيشه          
گرفته آن در عوض پسر خود براي قرباني سوختني گذرانيد و ابراهيم آن موضوع را يهوه يـرا ناميـد چنانكـه تـا                        

  )14-4:22پيدايش . (شود، در كوه يهوه ديده خواهد شد امروز گفته مي

:

ه يـك جنبـ   : داسـتان قربـاني ابـرهيم سـه جنبـه دارد          . اين داستان بسيار مهم است و نياز به توضيح دارد         
براي درك قرباني ابراهيم، الزم است سه موضوع را         به بياني ديگر،    . تاريخي، يك جنبه نمادين، و يك جنبه نبوتي       

اي كـه رخ داد،      نبوتي كه ابراهيم درباره واقعـه     ) 3قرباني نماد چه چيزي بود و       ) 2آنچه اتفاق افتاد    ) 1: درك كنيم 
   . به زبان آورد

ه خدا چگونه ايمان ابـراهيم را مـورد آزمـايش قـرار داد و پـسر او را                   در مورد جنبه تاريخي آن ديديم ك      
اين واقعه چهار هزار سال پيش در مكاني كه اورشـليم امـروزي             . توسط يك قوچ قرباني از خطر مرگ رهايي داد        

  . اين جنبه تاريخي داستان قرباني ابراهيم بود. واقع شده است، رخ داد
خوانـديم  . گويد كه همه ما شبيه پسر ابراهيم هـستيم         الم خدا به ما مي    در مورد جنبه نمادين اين واقعه، ك      

همه مـا گناهكـاريم و مـستحق داوري خـدا           . كه خدا، به خاطر عدالت خود، پسر ابراهيم را به مرگ محكوم كرد            
به همين شـكل    . اما همچنين خوانديم كه چگونه خدا به خاطر فيض خود پسر ابراهيم را از مرگ رهانيد               . هستيم

ايـن راه نجـات چيـست؟ داسـتان         . هم خدا، به خاطر فيض خود راهي براي ما مهيا كرده است تا نجـات بيـابيم                
  . آموزد راه نجاتي كه خدا تعيين كرده است راه قرباني كامل است قرباني ابراهيم به ما مي



هـاي قـوچ در      اختنهـا شـ   . در داستان امروز، ديديم كه خدا قوچي مهيا كرد تا به جاي پسر ابراهيم بميرد              
ديـد،   اگر آن گوسفند كوچكترين آسيبي مـي      . ت آن گوسفند آسيبي نديده بود     سها گرفتار شده بود؛ و پو      ميان بوته 
اي كه خدا مهيا كرد يـك گوسـفند كامـل            اما قرباني . توانست جايگزين پسر ابراهيم بر روي مذبح شود        ديگر نمي 

آيا بـه   . تعيين كرد آموختيم  نجاتي كه خدا    راه  اي تورات در مورد     در حين مطالعه اولين بابه    . بود، بدون هيچ عيبي   
چنين حكم كرد كه از آنجـايي كـه جـزاي گنـاه مـرگ               ياد داريد كه اين راه چه بود؟ پس از گناه آدم و حوا خدا               

خواهند گناهانشان بخشيده شود بايد      بنابراين تمام كساني كه مي    . است، بدون ريختن خون آمرزش گناهان نيست      
گنـاه بايـد بـه جـاي انـسان       حيوان بـي . عيب گرفته آن را به عنوان قرباني سوختني به خدا تقديم كنند           حيواني بي 

آدم را بدون اينكه با گناه سـازش   توانست توسط آن گناهان بني اين تنها راهي بود كه خدا مي . دگناهكار كشته شو  
  . كند، بيامرزد

گويد كه حيوانـات قربـاني فقـط جنبـه           مقدس مي  كتاب: نكته ديگري كه بايد به خاطر بسپاريم اين است        
اي از نعمات آينده ـ و نه   ار بود بيايد؛ سايهآنها نماد يا سمبل آن چيزي بودند كه قر. داشتند) سمبوليك(» نمادين«

خـون حيوانـات    ) 4،  1:10عبرانيـان   . (زيرا محال است كه خون گاوها و بزها رفع گناهان را بكنـد            . خود واقعيت 
بينـيم گوسـفندي كـه       بنابراين مي . قادر به جبران گناه انسان نيست زيرا انسان با حيوان داراي ارزشي برابر نيستند             

گويـد   كالم خدا به ما مي    . تر بود  ر ابراهيم  بر روي مذبح شد تصويري از يك قرباني بزرگتر و كامل             جايگزين پس 
آمـد   دهنده قدوسي بود كه بايد به اين جهان مي         كه گوسفندي كه به جاي پسر ابراهيم قرباني شد نمادي از نجات           

خالصـه آنكـه، گوسـفندي كـه        .  بيـامرزد  مرد، تا خدا هر كسي را كه به او ايمان بيـاورد            ران مي و به جاي گناهكا   
اي كه خدا وعده داده بـود        دهنده او تصويري است از نجات    . دهنده موعود  ابراهيم قرباني كرد نمادي بود از نجات      

   . دهد آيد و گناهكاران را از داوري عدالت نجات مي به اين جهان مي
هنگام باال رفتن از كوه به اسحاق چـه گفـت؟           در مورد جنبه نبوتي داستان، آيا به ياد داريد كه ابرهيم به             

و آيا به ياد داريد كه ابراهيم پس از اينكه          » .خدا بره قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت        «: او به اسحاق گفت   
و موسـي   . ناميد» يهوه يرا «و آن را به جاي پسر خود سوزاند چه گفت؟ او محل قرباني را               آن قوچ را قرباني كرد      

در كوه يهـوه ديـده خواهـد        «: شود چنانكه تا امروز گفته مي    «: افزايد ه تورات را نوشت اين را نيز مي       نبي، كسي ك  
خدا قرباني را مهيـا     ! خدا را شكر  «: چرا نگفت » كند؟ يهوه مهيا مي  «علت آن چه بود؟ چرا ابراهيم نبي گفت         » !شد

 خبر خوش كالم خدا را بـه همـرا دارد،           ئز اهميت است، زيرا پاسخ آن     ا؟ دوستان، اين سؤال بسيار ح     !كرده است 
  ! خبر خوشي كه هر يك از ما بايد آن را درك كرده و بدان ايمان بياوريم

كرد كه روزي بر     اي را اعالن مي    ناميد؟ به اين دليل كه ابراهيم واقعه      » يهوه يري «چرا ابراهيم اين مكان را      
جان كالم اينكه، ابـراهيم اعـالم كـرد،         . واهد داد روي همان كوهي كه گوسفند به جاي پسر او قرباني شد، رخ خ            

گـويم   اما من به شما مـي     . كنم، زيرا گوسفندي مهيا كرد تا جايگزين پسر من بر روي مذبح شود             خدا را شكر مي   «
كه روزي بر روي همين كوه، خدا قرباني ديگري مهيا خواهد كرد كه بسيار بزرگتر از گوسفندي است كه امـروز                     

آدم را از  قـدرت خواهـد داشـت بنـي       اي كه خدا مهيا خواهد كـرد         بله، قرباني .  و آتش نجات داد    كاردپسر مرا از    



اي قـدوس نـازل خواهـد        دهنده خدا نجات ! پذيرد نجات بخشد   در آتشي كه هيچگاه خاموشي نمي     هالكت ابدي   
ايـن  » !ورد هـالك نگـردد    گناه به جاي گناهكار قرباني شود، تا هر كه به او ايمان آ             كرد تا همچون يك قرباني، بي     

خدا بره قربـاني را بـراي خـود مهيـا خواهـد             «: خبر خوشي است كه ابراهيم براي همه داشت، هنگامي كه گفت          
  » !ساخت

پيش از اينكه داستان قرباني ابراهيم را امروز به پايان برسانيم، الزم است هر يك از ما بدانيم كـه تقريبـاً                      
اي براي گناهكاران مهيا كرد، خدا بـه نبـوت ابـراهيم جامـه عمـل                 ا قرباني دو هزار سال پس از نبوت ابراهيم خد       

شناسيد، از داسـتان     ندسته از شما كه انجيل را مي      آبه اين موضوع زياد صحبت كنيم، اما         توانيم راجع  نمي. پوشانيد
 بـود، همانگونـه كـه       اي متولد شد كه از نسل اسحاق و ابـراهيم          باكرهدانيد كه او از      مي. دهنده آگاهي داريد   نجات

او از آسمان آمـد، و از       . مرد پدر زميني نداشت    اي كه بايد به جاي گناهكاران مي       دهنده نجات. خدا وعده داده بود   
ايـن  به همـين خاطراسـت كـه او         . او گناهي نداشت؛ عيبي در وي نبود      . اين رو ذات گناهكار آدم را به ارث نبرد        
  . ي كامل بميرد؛ به عنوان جايگزيني براي فرزندان گناهكار آدمشايستگي را داشت كه به عنوان يك قربان

فرسـتد تـا راه را       دهنده مي  هنگامي كه به اناجيل برسيم، خواهيم ديد كه خدا يحيي نبي را پيش از نجات              
 اينك بره خدا كه گناه جهان را بر       «: آيد و گفت   روزي، يحيي عيسي را ديد كه نزد او مي        . براي ورود او آماده كند    

ناميد؟ زيرا عيسي متولد شد تا خون خود را به عنـوان            » بره خدا «چرا يحيي نبي عيسي را      ) 29:1يوحنا  (» !دارد مي
دهنده همچون گوسفندي كه به جاي پسر ابراهيم مرد، به جـاي           نجات. بريزددارد   اي كه گناه جهان را برمي      قرباني

خدا بره  «: يي است كه ابراهيم در مورد او چنين نبوت كرد         عيسي قرباني كامل و نها    . تمام فرزندان آدم قرباني شد    
  ».قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت

خوانيم كه عيسي به اراده خود، خود را به دشمنان سپرد، و دشـمنان او را بـه صـليب مـيخ                       در انجيل مي  
وتي گوسفند قرباني ابـراهيم را      دهنده، كسي كه خدا او را مهيا كرده بود، مفهوم نمادين و نب             عيسي نجات . كوبيدند

و ) 30:19يوحنـا   (» !تمام شـد  «به همين خاطر است كه عيسي پيش از اينكه جان بسپارد فرياد زد،              . تحقق بخشيد 
! سه روز بعد خدا قدرت و كامليت قرباني نجات دهنده را تأييد كرد، چـرا كـه او را از ميـان مردگـان برخيزانيـد          

دانيد كه محلي كه عيسي در آنجا به جاي          آيا مي .  قرباني ابراهيم تحقق بخشيد    عيسي تنها كسي است كه به مفهوم      
دانيد اين دو قربـاني   گناهكاران مرد همان كوهي بود كه ابراهيم آن گوسفند را به جاي پسرش قرباني كرد؟ آيا مي   

  .در كجا صورت گرفت؟ بله، در اورشليم
دهـد كـه از عقايـد پـوچ و            خدا به شما فرمان مي     دوستان عزيز، هر كسي كه هستيد، هر كجا كه هستيد،         

اي كه او خود مهيا كرده است اميـد و توكـل داشـته               اعمال باطل خود بازگشت كنيد، تنها به قرباني كامل و نهايي          
خود گناهان ما را در بدن خويش بر دار متحمل شد تا از گناه مرده شـده، بـه                   «: گويد مقدس مي  زيرا كتاب . باشيد

اي را   امروز ديديم كه پسر ابـراهيم قربـاني       ) 24:2پطرس  1(» .ايد نماييم كه به ضربهاي او شفا يافته      عدالت زيست   
  ايد؟  اي را كه خدا براي شما مهيا كرده است پذيرفته شما چطور؟ آيا قرباني. كه خدا مهيا كرده بود پذيرفت



 بر روي كوه موريا گفت به دقت توجه         به آنچه كه ابراهيم   ..... از اينكه به برنامه ما گوش داديد متشكريم         
  نماييد، 

، 8:22پيـدايش (» !در كوه يهوه ديده خواهد شد     ... خدا بره قرباني را براي خود مهيا خواهد ساخت        «
14 (  

  
  .خدا به شما بركت دهد


