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  32-28پيدايش 
  

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 عدالتبسيار خوشحاليم از اينكه باري ديگر برنامه . كنيم آغاز مي
هـايي را كـه      عيسو وعده . در درس گذشته درباره دوقولوهاي اسحاق سخن گفتيم، يعني عيسو و يعقوب           

اي اما يعقـوب بـر    ! زادگي خود را به يك كاسه آش فروخت        خدا به جدش داده بود حقير شمرد و ميراث نخست         
يعقـوب بـه    ! اما بااينحال اين بدان معنا نيست كه يعقوب عـاري از خطـاب بـود              . هاي خدا ارزش قايل بود     وعده

امروز قصد داريم به مطالعه تورات ادامه دهيم و ببينيم كه خدا چگونه يعقوب فريبكـار را                 . كار است  معناي فريب 
  . تبديل به يعقوب، مرد خدا كرد

دهـد كـه    كند، نشان مـي  مقدس كه حتي خطاهاي انبيا را پنهان نمي   كتاب. ديعقوب يك فريبكار واقعي بو    
بنا به  . زادگي را از او بگيرد     دهد تا حق نخست    چگونه يعقوب دو بار برادر بزرگتر خود عيسو را دو بار فريب مي            

 مادر آنها در    )ربكا(از اين رو رفقه     . همين ديليل بود كه عيسو، از دست او خشمگين شد و قصد كرد او را بكشد               
 در آنجـا بمانـد تـا خـشم          خفا، يعقوب را ديد و به او توصيه كرد به نزد عموي خود البـان در حـران بگريـزد و                    

  . برادرش فروكش كند
 پيدايش باب بيست و هشت نگاهي بيندازيم و ببينـيم پـس از اينكـه يعقـوب خانـه                     حال بياييد به كتاب   

  : گويد مقدس مي كتاب.  كرد چه اتفاقي براي او افتادش البان تركا دايياسحاق را به قصد خانه 
رسد، و اينـك فرشـتگان       و خوابي گران ديد كه ناگاه نردباني بر زمين بر پا شده، كه سرش به آسمان مي                

من هستم يهـوه خـدا پـدرت    « گويد در حال خداوند بر سر آنها ايستاده، مي. كنند آسمان بر آن صعود و نزول مي      
و ذريت تـو ماننـد غبـار    . بخشم اي به تو و ذريت تو مي اين زميني را كه تو بر آن خفته      .  اسحاق ابراهيم، و خداي  

و از تو و از نسل تو جميـع قبايـل           و به مغرب و مشرق و شمال و جنوب منتشر خواهي شد،             زمين خواهند شد،    
فظت فرمايم، تا تو را بدين  و اينك من با تو هستم، و تو را در هر جايي كه روي، محا              . زمين بركت خواهند يافت   

پس يعقوب از خواب بيدار شد و       » .ام بجا نياورم تو را رها نخواهم كرد        زمين باز آورم، زيرا تا آنچه را به تو گفته         
ايـن  ! اين چه مكان ترسـناكي اسـت  «: پس ترسان شده گفت » .البته يهوه در اين مكان است و من ندانستم        « گفت

بامدادان يعقوب برخاست و آن سنگي را كه زير سر خود نهاده            » .دروازه آسمان نيست جز خانه خدا و اين است        
ئيل ناميد، ليكن نام آن شـهر        و آن موضع را بيت    . بود، گرفت و چون ستوني برپا داشت و روغن بر سرش ريخت           

  )19-12:28پيدايش . (اوالً لوز بود

:

:



اي را كـه بـه جـدش ابـراهيم و            هپس خوانديم كه يعقوب در رؤيايي به يعقوب ظاهر شد و همان وعـد             
بنـابراين  . پدرش اسحاق داده بود، يعني از نسل آنها امتي عظيم ظهور خواهـد كـرد، دوبـاره بـه يعقـوب نيـز داد             

دزديـد، در پايـان بـه او وعـده          كه يعقوب از بـرادر بـزرگش، عيـسو          را  اي   زادگي ميراث نخست خدا  بينيم كه    مي
. كـرد باشـد    دهنده دنيا از آن ظهـور مـي        كه پدر امت جديدي كه نجات      يعقوب اين شايستگي را نداشت    . دهد مي

دهـد كـه شايـستگي آن را         بااينحال خدا خداي رحمت و فيض است، كسي كه چيزهاي نيكو را بـه كـساني مـي                 
  . ندارند

 نردباني بر زمين بر پـا شـده، كـه سـرش بـه             «گويد او    مقدس مي  يعقوب در رؤياي خود چه ديد؟ كتاب      
نردبـامي  . او در رؤياي خود نردبامي ديـد     » .كنند سد، و اينك فرشتگان آسمان بر آن صعود و نزول مي          ر آسمان مي 

عادي بود، نردبامي بسيار طويل، كه يك سرش روي زمـين بـود و سـر ديگـرش بـه                     كه يعقوب ديد، نردبامي غير    
  ! رسيد آسمان و به حضور خدا مي

خواهد ارتبـاطي نزديـك و       عقوب نشان دهد كه او مي     خواست از طريق رؤياي نردبام طويل به ي        خدا مي 
اي كه بـه ايـن دنيـا         خواست كه به يعقوب نشان دهد كه نجات دهنده         همچنين خدا مي  . صميمي با او داشته باشد    

  . اي ميان خدا و انسان كندـ ميانجي فاصله ميان زمين و آسمان را پر ميآيد همچون نردبامي است كه  مي
دهد وارد   تواند بر حسب اعمال نيكويي كه انجام مي        خصي مي بر اين باورند كه هر ش     تا به امروز بسياري     

گويد كه تنها يك نردبام ميان خدا و انـسان وجـود دارد، و اينكـه نردبـام، از                    بااينحال، كالم خدا مي   . بهشت شود 
م به قـوت خومـان خـداي    تواني نميما فرزندان آدم، . آيد و نه از انسان به سوي خدا سوي خدا به سوي انسان مي   

اما خدا، خدايي كه پر از رحمت است، به خاطر محبت عظيمي كه نسبت بـه مـردم دنيـا                    . قدوس را خشنود كنيم   
  . دارد، راه نجات را به سوي آدم و فرزندانش گشوده است

دنيـا  اي كه خدا وعده داد تا به ايـن           بنابراين، نردبامي كه يعقوب در رؤيايش ديد نمادي است از ميانجي          
ايـن  . اين ميانجي همچون نردبامي است كه يعقوب ميان آسـمان و زمـين ديـد              . بيايد و گناهكاران را نجات دهد     

زيرا خدا واحد اسـت     «: گويد گوش دهيد   دهد، به آنچه كالم خدا مي      مقدس تعليم مي    است كه كتاب   همان چيزي 
ا هر كه بدو ايمان آورد هالك       .....  باشد و در ميان خدا و انسان يك متوسطي است يعني انساني كه مسيح عيسي             

كالم خدا در مورد اين موضوع بسيار روشـن   )16:3؛ يوحنا 6،  5:2تيموتاؤس  1(» .نگردد بلكه حيان جاوداني يابد    
  . اي كه خدا از آسمان فرستاده است ر از طريق ميانجيگتواند به سوي خدا بيايد، م هيچكس نمي: است

ت

گويـد آنچـه    كالم خدا مي. چه اتفاقي افتادينكه يعقوب به خانه عمويش رسيد،    حال بياييد ببينيم پس از ا     
. ديديم كه چگونه يعقوب برادر بزرگتز خود را فريـب داد          ) 7:6غالطيان  (» .آدمي بكارد همان را درو خواهد كرد      

ـ   . هد  بينيم كه چگونه عموي يعقوب وي را فريب مي      اكنون مي  سيار زيـرك  عموي او البان نام داشـت، و مـردي ب
  . بود

  : فرمايد خوانيم، كالم خدا مي پيدايش چنين مي در باب بيست و نه كتاب



آيا چون برادر من هستي، مرا بايـد        «: پس البان، به يعقوب گفت    . و نزد وي به مدت يك ماه توقف نمود        
رگت ليـه و اسـم      و البان را دو دختر بود، كه نام بز        » مفت خدمت كني؟ به من بگو كه اجرت تو چه خواهد بود؟           

و يعقـوب عاشـق     . و چشمان ليه ضعيف بود، و اما راحيل خوب صورت و خـو منظـر بـود                . كوچكتر راحيل بود  
او را به تو بدهم     «: البان گفت » .كنم براي دختر كوچكت راحيل، هفت سال تو را خدمت مي         «: راحيل بود و گفت   

و بـسبب  . يعقوب براي راحيل هفـت سـال خـدمت كـرد        پس  » .نزد من بمان  . بهتر است از آنكه به ديگري بدهم      
ام را بـه مـن بـسپار كـه           زوجـه «: و يعقوب به البان گفـت     . محبتي كه به وي داشت، در نظرش روزي چند نمود         

و واقع شد   . پس البان همه مردمان آنجا را دعوت نموده ضيافتي بر پا نمود           » .روزهايم سپري شد، تا به وي درآيم      
و البـان كنيـز خـود زلفـه را، بـه      . خود ليه را برداشته او را نزد وي آورد، و او به وي درآمد         كه هنگام شام، دختر     

اين چيست كه به من كردي؟      «: پس به البان گفت   ! صبحگاهان ديد، كه اين ليه است     . دختر خود ليه به كنيزي داد     
كننـد كـه     يت مـا چنـين نمـي      در وال «: البان گفت » مگر براي راحيل نزد تو خدمت نكردم؟ چرا مرا فريب دادي؟          

دهيم، براي هفت سال ديگر كـه خـدمتم    هفته اين را تمام كن او را نبز به تو مي     . كوچكتر را قبل از بزرگتر بدهند     
و به راحيل   ..... پس يعقوب نيز چنين كرد، و هفته او را تمام كرد، و دختر خود راحيل را به زني به او داد                    » .بكني

  ) 30-14:29پيدايش . ( بيشتر دوست داشتي، و هفت سال ديگر خدمت وي كردنيز درآمد و او را از ليه
توانيد مطمئن   آنچه كه رخ داد اتفاق خوبي نبود، اما مي        . اش يعقوب را فريب داد     بنابراين البان خواهرزاده  

رانجام، سـ . داد باشيد كه دست خدا بر تمام وقايع زندگي يعقوب حاكم بود و همه را به خيريت يعقوب پايان مي                  
در طـوي آن بيـست سـال،        . او به مدت بيست سال در خانه دايي خود زندگي مـرد           . يعقوب پدر دوازده پسر شد    

خدا بر حسب محبت خود اجازه داد يعقوب تجربيات تلخ و دردآوري را پشت سر بگذارد تا او را آماده كـرده و            
  . دكن تر مي خالصتر كند، همانگونه كه آتش طال را  ايمانش را خالص

به زمين پدرانت و به مولد خويش مراجعت        «: بااينحال روزي رسيد كه خدا به يعقوب ظاهر شد و گفت          
اش اسباب و اثاثيه خود را جمع كـرد و           از اين رو يعقوب و خانواده     ) 3:31پيدايش  (» .كن و من با تو خواهم بود      

ه بود به ابراهيم، اسحاق، يعقـوب و فرزنـدان   آنها به سوي سرزمين كنعان، سرزميني كه خدا وعده داد . به راه افتاد  
  .دهد، به راه افتادند او مي

اش به سوي كنعان روانه شدند، در بين راه خدا به شكل خاصـي بـه يعقـوب ظـاهر         و يعقوب و خانواده   
   :مقدس در باب بيست و دو گفته است توجه نماييد به آنچه كتاب. شد و نام يعقوب را عوض كرد

و چـون او ديـد كـه بـر وي غلبـه             . گرفـت  د و مردي با وي تا طلوع فجر كـشتي مـي           و يعقوب تنها مان   
مرا رها  «: پس گفت . يابد، كف ران يعقوب را لمس كرد، و كف ران يعقوب در كشتي گرفتن با او فشرده شد                  نمي

:  گفـت  »نام تـو چيـست؟    «: به وي گفت  » .تا مرا بركت ندهي تو را رها نكنم       « گفت» .شكافد كن زيرا كه فجر مي    
از اين پس نام تو يعقوب خوانده نشود بلكه اسراييل، زيرا كه با خدا و با انسان مجاهده كـردي      «: گفت» .يعقوب«

و » پرسـي؟  چرا اسم مرا مي  « گفت» .مرا از نام خود آگاه ساز     «: و يعقوب از او سؤال كرده گفت       ».و نصرت يافتي  

:

:



 رسـتگار  مزيرا خدا را روبـرو ديـدم و جـان   «: ناميده، گفت» يلفنئ«و يعقوب آن مكان را    . او را در آنجا بركت داد     
  ».شد

بينيم كه خدا همچون يك انسان بـر         مي. آور و سرشار از درسهاي مهم است       اين داستان، داستاني اعجاب   
خواست يعقوب بدانـد   چرا او با يعقوب كشتي گرفت؟ زيرا خدا مي        . گيرد شود و با او كشتي مي      يعقوب ظاهر مي  

خـدا  ! شـود  تنها از خدا صـادر مـي       خواست يعقوب بداند كه قوت و حكمت       خدا مي . بل او ناتوان است   ه در مقا  
دانند با قوت خـود قـادر        شود كه مي   هاي عجيبي براي يعقوب داشت، اما بركات خدا تنها نصيب كساني مي            نقشه

خدا به يعقـوب نـام   . ف استبرد كه چقدر در برابر خدا ضعي  يعقوب پي . نيستند رضايت خدا را به دست بياورند      
اما اسراييل به معناي كسي است كه بـا         . يعقوب به معناي فريبكار است    . اي عطا كرد، و اين نام اسراييل است        تازه

اسراييل نام امتي خواهد بود كه خدا وعـده داده بـود فرزنـدان ابـراهيم از بطـن آن بوجـود                      . كند خدا سلطنت مي  
  . گذاشت دهنده دنيا قدم به عرصه دنيا مي ه نجاتو توسط اسراييل بود ك. خواند آمد

چرا خدا شخص فريبكاري همچون يعقوب را انتخاب كرد تـا پـدر امتـي باشـد كـه                   : شايد مردم بپرسند  
   :گويد كرد؟ ببينيد كالم خدا در اين مورد چه مي نجات دهنده از نسل او ظهور مي

ا ناتوانان عالم را برگزيد تـا توانايـان را رسـوا            خدا جهال جهان را برگزيد تا حكما را رسوا سازد و خد           «
تا هيچ بشري در    . و خسيسان دنسا و محقران دنيا را خدا برگزيد، بلكه نيستيها را تا هستيها را باطل گرداند                . سازد

   )29-27:1قرنتيان 1(» .حضور او فخر نكند
هيچ چيـز خـوبي     . راضي كند محال بود كه او بتواند با قدرت خود خدا را           . يعقوب شخصي فريبكار بود   

. هـاي خـدا ارزش قائـل بـود         او براي وعده  . يعقوب به كالم خدا ايمان داشت     : ، مگر يك چيز   شد در او ديده نمي   
بنابراين خدا كاري كـرد كـه يعقـوب او را           . تر بود  براي يعقوب دريافت بركات خدا از هر چيزي در اين دنيا مهم           

ا بر طبق نقشه ازلي خود دل يعقوبِ فريبكار را دگرگون سـاخت و او را          خد. بشناسد و در نهايت او را بركت داد       
  . تبديل به اسراييل، مرد خدا كرد

ببينيـد  ايد كه قدر نيستيد رضايت خدا را جلـب كنيـد؟             شما چطور؟ آيا شما نيز همچون يعقوب دريافته       
  : گويد كالم خدا در اين مورد چه مي

خدا با متكبران   ») 3:5متي  (» .ن ايشان خواهد بود   آ آسمان از    مسكينان در روح، زيرا ملكوت    خوشابحال  «
پس زير دست زورآور خدا فروتني نماييد تا شما را در وقت معين             . بخشد كند و فروتنان را فيض مي      مقاومت مي 

  ) 6، 5:5پطرس 1(» .سرافراز نمايد
ي خود بـه داسـتان عجيـب        به ياري خدا در درس بعد     . وش داديد بسيار متشكريم   گاز اينكه به برنامه ما      

  .....يوسف، پسر يعقوب خواهيم پرداخت
  :گذاريم تا برنامه بعد شما را با اين آيه از كالم خدا تنها مي

خيزد تا بر شـما      كشد تا بر شما رأفت نمايد و از اين سبب بر مي            و از اين سبب خداوند انتظار مي      «
  )  18:30اشعيا (» .گاني كه منتظر وي باشندخوشابحال هم. ترحم فرمايد چونكه يهوه خداي انصاف است



  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 


