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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   بسيار خوشحاليم از اينكه مي.كنيم آغاز مي
انجيل نيز اين داستان را به شكلي زيبا به اختـصار           . در برنامه گذشته خود داستان قرباني ابراهيم را بررسي كرديم         

  : كند بيان مي
ها را پذيرفته بود، پسر يگانـه خـود را         و آنكه وعده  به ايمان ابراهيم چون امتحان شد، اسحاق را گذرانيد          

چونكه يقين دانست كـه خـدا       » .نسل تو به اسحاق خوانده خواهد شد      «كرد، كه به او گفته شده بود كه          قرباني مي 
  )19-17:11عبرانيان . (قادر بر برانگيزانيدن از اموات است و همچنين او را در مثلي از اموات نيز باز يافت

داسـتانهاي ديگـري نيـز دربـاره        . گذشته ما از داستاهيي از زندگي ابراهيم نبي گرفته شده بود          پنج درس     
متأسفانه وقت كافي براي مطالعه و بررسي آنهـا         . ابراهيم در تورات نوشته شده است كه ما آنها را بررسي نكرديم           

والد او بپردازيم، بايد اين را نيز بگـوييم         بااينحال، پيش از اينكه ابراهيم را ترك كنيم و به داستان زندگي ا            . نداريم
  . روزي خدا به ابراهيم گفت كه چه بر سر فرزندانش خواهد آمد. كه خدا به ابراهيم چيز ديگري نيز گفت

يقين بدان كه ذريت تو در زميني كه از آن ايشان نباشد، غريب خواهند بود، و آنهـا را بنـدگي خواهنـد                       «
و بر آن امتي كه ايشان بندگان آنها خواهند بـود، مـن             . ن را مظلوم خواهند داشت    كرد، و آنها چهار صد سال ايشا      

   ) 14، 13:15پيدايش (» .داوري خواهم كرد و بعد از آن با اموال بسيار بيرون خواهند آمد
همچنين . خدا با اين سخنان اعالم نمود كه فرزندان ابراهيم به سرزمين مصر به اسارت برده خواهند شد                

به يـاري خـدا در چهـار درس    . ه داد كه آنها پس از چهارصد سال از اسارت مصر رهايي خواهند يافت       خدا وعد 
  . آينده خواهيم ديد كه چگونه اي نبوتها همانگونه كه خدا به ابراهيم گفته بود جامه عمل پوشيدند

  : گويد مقدس در باب بيست و پنج كتاب پيدايش چنين مي سپس كتاب
: اين است ايام سالهاي عمر ابراهيم كه زندگاني نمـود         . لك خود را به اسحاق بخشيد     و ابراهيم تمام مايم   

و به قوم خود ملحـق      . و ابراهيم جان بداد، و در كمال شيخوخيت، پير و سير شده بمرد            . صد و هفتاد و پنج سال     
 مقايـل ممـري     ، او را در مغاره مكفليه در صحراي عفرون بن صوحارحتي، در           و پسرانش اسحاق و اسماعيل    . شد

» .اش ساره مـدفون شـدند      و در آنجا ابراهيم و زوجه     . آن صحرايي كه ابراهيم از بني حت خريده بود        . دفن كردند 
  )10-7، 5:25پيدايش (

  . داشت شناخت و او را دوست مي پس ابراهيم، دوست خدا، به حضور خدا شتافت، خدايي كه مي



راهيم خالصه كنيم؟ شايد با طرح دو سـؤال و پاسـخ بـه              توانيم بررسي خود را از نبي خدا، اب        چگونه مي 
زيـرا خـدا قـصد      : چرا خدا از ابراهيم خواست به سرزميني ديگر مهاجرت كند؟ پاسخ          : سؤال اول اين است   . آنها

چـرا  : سـؤال دوم ايـن اسـت      . داست از نسل ابراهيم امتي بوجودآورد كه نجات دهنده از بطن آن امت ظهور كند              
زيرا ابراهيم به آنچه خدا گفته : دل محسوب كرد و او را در حضور قدوس خود پذيرفت؟ پاسخ         خدا ابراهيم را عا   

هـاي خـدا نجـات       ابراهيم با ايمان به وعده    . بود ايمان آورد، علي رغم اينكه پذيرش وعده خدا برايش دشوار بود           
اهيم به خدا ايمـان آورد و  ابر«: كند مقدس اعالم مي اين همان چيزي است كه كتاب     . يافت و نه بر حسب اعمالش     

  ) 23:2يعقوب (» .براي او به عدالت محسوب گرديد
حال بياييد به مطالعـه     . پردازد كالم خدا در باب بيست و پنج كتاب پيدايش، به داستان زندگي فرزندان ابراهيم مي              

  : گويد مقدس مي كتاب. تورات ادامه دهيم و داستان زندگي اسحاق و دو فرزندش را بررسي كنيم
و چون اسحاق چهـل سـاله شـد، رفقـه           . ابراهيم اسحاق را آورد   . و اين است پيدايش اسحاق بن ابراهيم      

و اسحاق براي زوجه خود، چونكه نـازاد        . دختر بتوئيل ارامي و خواهر البان ارامي را، از فدان ارام به زني گرفت             
و دو طفـل در رحـم او        .  رفقه حامله شـد    اش و خداوند او را مستجاب فرمود و زوجه       . بود، نزد خداوند دعا كرد    

خداونـد بـه    . پس رفت تا از خداوند بپرسد     » اگر چنين باشد، من چرا چنين هستم؟      «: او گفت . كردند منازعت مي 
دو امت در بطن تو هستند، و دو قوم از رحم تو جدا شوند و قومي بر قومي تسلط خواهد يافـت، و                       «: وي گفت 

و . و چون وقت وضع حملش رسـيد، اينـك توأمـان در رحـم او بودنـد                » .دبزرگ، كوچك را بندگي خواهد نمو     
و بعـد از آن     . و او را عيـسو نـام نهادنـد        . نخستين سرخ فام بيرون آمد و تمامي بدنش مانند پوستين، پشمين بود           

شان و درحين والدت ايـ    . برادرش بيرون آمد و پاشنه عيسو را به دست خود گرفته بود و او را يعقوب نام نهادند                 
و اما يعقـوب مـرد      . و آن دو پسر نمو كردند، و عيسو صيادي ماهر  و مرد صحرايي بود              . اسحاق شصت ساله بود   
  )27-19:25پيدايش (» .ساده دل و چادر نشين

آنها دو قلو بودند، امـا      . اسحاق و رفقه دوقلو به دنيا آوردند، و آنها را عيسو و يعقوب ناميدند             بينيم كه    بنابراين مي 
كرد بيشتر به امور دنيوي و فاني دلبستگش پيدا          همچنانكه عيسو رشد مي   ! دان معنا نيست كه آنها يكي بودند      اين ب 
هايي كه خـدا در مـورد ايجـاد     عيسي به وعده  . كرد، اما يعقوب بيشتر به امور خدا كه ابدي بودند توجه داشت            مي

هـاي   اما يعقـوب بـه وعـده      . د توجهي نداشت  امتي جديد از نسل آنها، به جدش ابراهيم و پدرش اسحاق داده بو            
  . خدا توجه داشت

رسيد و او بايد پدر امتي       زادگي بايد به او مي     از نظر انسان ميراث نخست    بنابراين،  . زاده بود  عيسو نخست 
بااينحـال حتـي پـيش از اينكـه دوقلوهـا      . به جد او، ابراهيم و پدرش اسحاق وعده آن را داده بود         كه خدا   شد   مي

خـدا كـه از   ) 23:25پيـدايش  (» .بزرگ، كوچك را بندگي خواهد كرد«شوند، خدا به مادر آنها، رفقه گفت،  متولد  
زادگي و فرزندان امت جديد از نـسل يعقـوب بوجـود             ميراث نخست ، اعالم نمود كه     ستدان  همه چيز را مي    قبل

  . خواهد آمد و نه عيسو



سپرد كه قـادر بـود ميـراث او را وقـت             ا به دستهاي كسي مي    ماند و همه چيز ر     اما يعقوب نيز بايد منتظر خدا مي      
زادگي را از عيسو، برادر بزرگتر خود بگيـرد          حال بياييد ببينيم كه يعقوب براي اينكه نخست       . معين به وي عطاكند   
     . چه ترفندي اجرا كرد

  : گويد مقدس مي كتاب
 از ايـن آش     ": و عيسو بـه يعقـوب گفـت        .پخت و عيسو وا مانده، از صحرا آمد        روزي يعقوب آش مي   «  

امـروز  ": يعقـوب گفـت   .  از ايـن سـبب او را ادوم ناميدنـد          ".ام مرا بخوران زيـرا كـه وامانـده       ) يعني سرخ (ادوم  
زادگـي   ام، پس مـرا نخـست      اينك من به حالت موت رسيده     ":  عيسو گفت  ".زادگي خود را به من بفروش      نخست

زادگـي را بـه يعقـوب        پس براي او قسم خورد و نخست      . ن قسم بخور  امروز براي م  ":  يعقوب گفت  "چه فايده؟ 
 )34-29:25پيدايش (» .فروخت

تـصور كنيـد مـرد    ! زادگي خود را بـه يـك كاسـه آش فروخـت            متوجه شديد عيسو چه كرد؟ او نخست      
 ارشـد پسر  . انداز كرده است   امالك بسياري دارد و مبالغ هنگفتي پول نيز در بانك پس          او  . دي دو پسر دارد   ثروتمن

آيـد و    گتر پس از بازي فوتبال بـه خانـه مـي          بااينحال روزي، پسر بزر   . بايد قسمت اعظم ثروت او را به ارث ببرد        
پـسر بزرگتـر بـه بـرادر كوچـك خـود            . سبزي است  پختن قورمه بيند كه برادر كوچكش در آشپزخانه مشغول         مي
دهد،  اما برادر كوچكتر پاسخ مي    » !ه من بده بخورم   ميرم، كمي از آن قورمه سبزي ب       دارم از گرسنگي مي   «گويد،   مي

 بـرادر   »؟چقدر بايد بابت آن بـه تـو بـدهم         «پرسد،   پسر بزرگتر مي  » !فروشم م، آن را به تو مي     هد همينطوري نمي «
دارم از گرسـنگي    ! فـروختم «دهـد،     بزگتـر پاسـخ مـي      پـسر » !ات را  زادگـي  حق نخست «دهد،   كوچكتر جواب مي  

خورد كه تمام حـق ارث       بدينسان برادر بزرگتر قسم مي    » خورد؟ زادگي چه به دردم مي     ستديگر حق نخ  . ميرم مي
كنـد و    سبزي را با پلو نوش جان مي       نشيند و قورمه   سپس برادر بزرگتر مي   ! بخشدبخود را به برادر كوچكتر خود       

  ! رود پي كار خود مي
سبزي فروختـه اسـت      ده پلو با قورمه   به اين آدمي كه امالك و خانه و ثروت و قدرت را به ازاي يك وع               

پسر ارشد بركات و ثروت     همانگونه كه اين    » !عجب آدم احمقي  «: توان يك چيز گفت    تنها مي توان گفت؟    مي چه  
چيزهـايي كـه عيـسو حقيـر شـمرد          . بركات خدا و ثروت ابدي را حقير شمرد       اين دنيا را حقير شمرد، عيسو نيز        

حق مشاركت در ايجاد امتـي جديـد بـود،           بود، زيرا آنچه كه عيسو حقير شمرد        تر از ثروتهاي دنيا      بسيار با ارزش  
  . بايست از بطن آن ظاهر شود نجات دهنده دنبا مي

خواهد به ما هشدار دهـد كـه    خواهد با داستان عيسو و يعقوب چه چيزي به ما بياموزد؟ خدا مي    خدا مي 
گوش دهيد و ببينيد كه كالم خداونـد در         . يا عوض كنيم  مبادا همچون عيسو ثروت ابدي را با لذتهاي فاني اين دن          

  : گويد اين مورد چه مي
و مترصد باشـيد    «) 26:16متي   (»زيرا شخص را چه سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟               «

رانيـان  عب(» .زادگي خود را بفروخـت  مانند عيسو كه براي طعامي نخست.... مبادا كسي از فيض خدا محروم شود     
15:12 ،16 (  



دنبالـه  : دهـد   پس خدا به ما هشدار مـي    . عيسو فيض خدا را از دست داد، زيرا امور خدا برايش مهم نبود            
  !خواهم به شما بدهم حقير نشماريد بركاتي را كه مي! رو عيسو نباشيد

ت دهـد،   خواهد به شما بركـ     شما چطور؟ آيا خواهان بركات خدا هستيد؟ خدا شما را دوست دارد و مي             
سـپس خواهيـد فهميـد كـه        . بايد بيش از ثروت و خوراك به او بها بدهيـد          . اما بايد او اولويت زندگي شما باشد      

چيزهايي كه چشمي نديد و گوشـي نـشنيد و بـه خـاطر انـساني خطـور              «: مقدس از اين آيه چيست     منظور كتاب 
ي افزون  خواهد به ما بركت    خدا مي ) 9:2تيان   قرن 1(» .داران خود مهيا كرده است     نكرد، يعني آنچه خدا براي دوست     

خواهد تمام گناهان ما را ببخشد، دلهاي شرير ما را عوض كند، ما را طاهر سازد و از محبت، شادي،                     او مي . بدهد
خواهـد بـه تمـام       و اين بركات تنها قسمتي از ميراثي اسـت كـه خـدا مـي              . آرامش و اطمينان خود ما را پر سازد       

كـسي كـه مـشتاقانه خواهـان     . با اينحال شما بايد با تمام دل خود طالب امـور ابـدي باشـيد   ! فرزندان آدم ببخشد  
گـنج  گل بي خار نچشيده اسـت كـسي ـ    «: ويدگ جامي مي. بركات ابدي خدا نباشد هيچگاه آنها را نخواهد يافت

  » .رنج نديده است كسي بي
هـاي   آيا وعـده  . اي داده است   ود چه وعده  خواهيد؟ پس بايد ببنبد خدا در كالم خ        آيا بركات خدا را نمي    

ها برايتان مهم اسـت؟ و       هايي كه بسيار عظيم و فوق از درك بشر هستند؟ آيا اين وعده             دانيد، وعده  عالي او را مي   
: دهد كه تنها دو نوع انسان در دنيا وجـود دارد           يا اينكه تنها در پي امور فاني دنيا هستيد؟ كالم خدا به ما نشان مي              

كه براي دنيا ارزش قائل هستند و در پي امور دنيوي هستند، و كساني كه براي ابديت ارزش قائل هـستند                   كساني  
  شما چه نوع انساني هستيد؟ . و در پي امور آسماني هستند

  : به آنچه در مزمور يكم نوشته شده است توجه نماييد
د، و در مجلس اسـتهزا كننـدگان        خوشابحال كسي كه به مشورت شريران نرود و به راه گناهكاران نايست           

پـس مثـل    . كنـد  ننشيند؛ يبكه رغبت او در شريعت خداوند است و روز و شب در شريعت او تفكر مـي                 
دهـد، و بـرگش پژمـرده        درختي نشانده نزد نهرهاي آب خواهد بود، كه ميوه خـود را در موسـمش مـي                

ستند، بلكه مثل پر كاهند كه باد آن را         شريران چنين ني  . كند نيك انجام خواهد بود     گردد و هرآنچه مي    نمي
زيرا خداونـد  . لهذا شريران در داوري نخواهند ايستاد و نه گناهكاران در جماعت عادالن  . كند پراكنده مي 

  . داند، ولي طريق گناهكاران هالك خواهد شد طريق عادالن را مي
هاي خـدا ارزش   يد كه براي وعدهپيماي شما چطور؟ رهسپارِ كدام راه هستيد؟ آيا شما طريق كساني را مي 

كنيـد؟ كـالم خـدا بـه مـا       هاي خدا را با چيزهاي فاني اين دنيا عوض مـي       و يا همچون عيسو وعده    قائل هستند؟   
  : دهد هشدار مي
كـار بكنيـد نـه       «)26:16متـي   (» زيرا شخص را چه سود دارد كه تمام دنيا را ببرد و جان خود را ببازد؟               «

اي خوراكي كه تا به حيات جاوداني باقي اسـت كـه پـسر انـسان آن را بـه شـما عطـا                        براي خوراك فاني بلكه بر    
و مترصـد باشـيد مبـادا كـسي از فـيض خـدا              «) 27:6يوحنـا   (» .زيرا خداي پدر بر او مهر زده است       . خواهد كرد 

  ) 16، 15:12عبرانيان (» .زادگي خود را بفروخت مانند عيسو كه براي طعامي نخست.... محروم شود 



به ياري خدا در برنامه بعد داستان زنـدگي يعقـوب را            . رسد وندگان عزيز، برنامه ما امروز به پايان مي       شن
  ....ادامه خواهيم داد

  : به اين هشدار كالم خدا توجه فرماييد
  
زادگي  مانند عيسو كه براي طعامي نخست     .... و مترصد باشيد مبادا كسي از فيض خدا محروم شود           «

  ) 16، 15:12عبرانيان (» .خود را بفروخت
  .خدا به شما بركت دهد

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


