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  پيشگفتار نويسنده
  

امنيت و ثبات بايد بياموزيم که با ايمان زندگی کنيم، فاقد در دنيای 
رد همه اين واقعيت در مو. پاشد می از هم مان  زندگیدر غير اينصورت

ما ايمانداران، چه پير و چه جوان، چه قديمی و چه جديد، صدق 
  .کند می

رغم احساسات،  زيستن با ايمان يعنی اطاعت از کالم خدا علی
اوضاع و شرايط اطراف ما؛ يعنی پيروی از حقيقت خدا بدون توجه به 

های روزانه، با اين آگاهی که خدا نقشه عالی خود را  مشکالت و غم
ها   وعدهر طبقزيستن با ايمان يعنی زيستن ب .سازد  عملی میتوسط ما
  .ر پايه توضيحاتو نه ب

جای ر از خود بهای خوبی  نمونه" مدرسه ايمان"ابراهيم و ساره در 
، درباره زندگی آنان ٢۵ -١٢، و ما در حين مطالعه پيدايش گذاشتند

. گرفتايمان را در عمل فرا توان  و اينکه چگونه میخواهيم آموخت؛ 
اگر ). ٨ :١١عبرانيان (» اطاعت کرد...... با ايمان بود که ابراهيم«
  !خواهيد ايمانتان رشد کند، مطيع باشيد می

به هنگام نوشتن اين کتاب، من و همسرم در آزمايشی غيرمنتظره و 
اما وقتی به دعا و تفکر در کالم خدا پرداختيم، . دردناک قرار گرفتيم

خوردار شديم که خدا وقتی کسی به او اعتماد از اطمينان و آرامشی بر
  .تر شده است در نتيجه اکنون ايمان ما قوی. بخشد کند، به وی می می

، مورد "مطيع باشيد"شايد ايمان شما نيز در حين مطالعه کتاب 
: سخنان ايوب را به ياد آريد که گفت! آزمايش قرار گيرد؛ اما نترسيد

آزمايد، مثل طال  و چون مرا میداند  روم می او طريقی را که می«
  ).١٠ :٢٣ايوب (» آيم بيرون می

  وارن ويرزبی
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  فصل اول
  

  آغازی نوين
  )٩ :١٢ -٢٧ :١١پيدايش (

  
ت ردر آن صو، بودند میساکن  در سيارات ديگر موجوداتی اگر«

 استفاده شان بيماران روانی تيمارستان برای عنوان از کره زمين به
  ».ندردک می

، واقعيت غمگينی نهفته است مبنی ١ؤرج برنارد شادر اين طنز ج
رسد که اوضاع  نظر هم نمی ای است و به بر اينکه دنيای ما دنيای آشفته

  راستی، مشکل کار در کجا است؟. آن در حال بهبودی باشد
مقدس  کتاب نخستين کتاب ،پيدايشپاسخ اين پرسش را بايد در 

توان در  ديگری را میشکست و ناکامی بشر يکی پس از . جستجو کرد
يازده فصل اول پيدايش، بجز دو فصل نخست، مشاهده کرد، شکست و 

  .ناکامی که تا به امروز نيز ادامه دارد
آدم و حوا از فرمان خدا سرپيچی کردند و از بهشت اخراج شدند 

بشر به قدری در ). ۴فصل (قائن برادر خود هابيل را کشت ). ٣فصل (
وفانی زمين را از لوث وجود ط هوسيل داوند بهفساد و گناه افتاد که خ

نوح در حال مستی در انظار پسرش حام ). ٨ -۶فصل (آنها پاک کرد 
مردم در مخالفت با خدا برای خود شهر و برجی ). ٩فصل (عريان شد 

بلند ساختند؛ و خدا مجبور شد با ايجاد اغتشاش در ميان آنها به اين 
  ).١٠فصل (ياغيگری پايان دهد 

گسيختگی در اين  ، فريب، مستی، عريانی و لجامقتلطاعتی، ناا
  اينطور نيست؟. دوره و زمانه مد روز شده است

                                                 
١ George Bernard Shaw 
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صورت خود  اگر شما خدا بوديد با اين مردان و زنان گناهکار که به
اما خدا اين کار . برديد کرديد؟ احتماًال آنها را از بين می ايد چه می آفريده

اق همسرش فرا خواند تا خانه خود را ترک او مردی را به اتف. را نکرد
 به سرزمينی نوين بروند، چرا که خدا فرموده بود برای انسان ،کرده

ده شدن ابراهيم و ساره زيبرگ. خواهد آوردآغازی نوين به ارمغان 
توسط خدا و اطاعت کامل آنها، سرانجام باعث به ظهور رسيدن قوم 

عيسی مسيح  دۀ بشر يعنیدهن سرانجام نجاتمقدس و  اسرائيل، کتاب
کردند، ما  راستی، اگر ابراهيم و ساره به خدا اطمينان نمی. گرديد

  بوديم؟ امروز در چه وضعی می
ال بياييد به بررسی عواملی بپردازيم که در زندگی و تجربيات ح

  .اند آنان نقش داشته
  

  )١ :١٢پيدايش ( دعوت -١
يرد که خدا به گ نجات از گناه زمانی صورت می. زمان دعوت خدا

خواند و او نيز متقابًال با ايمان پاسخ  فيض خود گناهکار را فرا می
خدا ). ١۴ و ١٣ :٢، دوم تسالونيکيان ٩ و ٨ :٢افسسيان (دهد  مثبت می

؛ ٣١  و٢٨ :١١پيدايش (ابراهيم را زمانی که در شهر اور کلدانيان بود 
اين  .)٢ :٢۴وشع ي(پرستش فرا خواند  از دنيای بت) ٩ :٧؛ نحميا ٧ :١۵

ابراهيم خدای حقيقی را . ، خدای ماه وقف شده بود"نانار"شهر به 
شناخت و کاری هم نکرده بود که لياقت شناختن خدا را داشته باشد،  نمی

شما نبوديد که مرا برگزيديد، «. ولی خدا به فيض خود او را فرا خواند
  ).١۶ :١۵يوحنا (» بلکه من شما را برگزيدم

 پس سن .براهيم را خواند او هفتاد و پنج سال داشتوقتی خدا ا
او به مدت صد سال به خدا اعتماد کرد . نيستايمان مانعی بر سر راه 

گيريم  ؛ و از تجربيات او است که ما امروز ياد می)٧ :٢۵پيدايش (
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ای زندگی کنيم که خدا خشنود  چگونه با ايمان قدم برداريم و به گونه
  .شود

تا و ) ١٢ :٢٠( ناتنی خود ساره ازدواج کرده بود ابراهيم با خواهر
، با اين اوصاف خدا آنها را بکار برد تا قوم نداشتند یفرزندبه آن روز 

را او را دعوت نمودم و ) ابراهيم(او «. گذاری کنند بزرگی را پايه
چرا خدا برای چنين کار ). ٢ :۵١اشعيا (» برکت داده، کثير گردانيم
خواند که شرايط الزم را ندارند؟ پولس جواب  یمهمی، زوجی را فرا م

  . دهد  می٣١ تا ٢۶آن را در اول قرنتيان فصل اول آيا 
خدا زمانی ابراهيم را فرا خواند که مردم از خدای حقيقی روی 

توان در  شرح اين سير قهقرايی را می.  از او غافل بودند،برتافته
شناختند ولی   را میمردم در اصل خدا.  مشاهده کرد٣٢ -١٨ :١روميان 

دادند و برای برکاتی که به رايگان نصيب آنها کرده  او را جالل نمی
ها را جانشين خدای حقيقی و زنده کرده  آنها بت. ار نبودندزبود سپاسگ

پرستی، آنها را به فساد اخالقی و هرزگی سوق داده بود؛ و  بت. بودند
ه خدا آنها را طرد خدا به قدری فاسد شدند ک چيزی نگذشت که مردم بی

 خدا ابراهيم را برگزيد تا در آن زمان). ٢٨ و ٢۶، ٢۴آيات (کرد 
  .آغازی نوين بوجود آورد
» خدای ذولجالل بر پدر ما ابراهيم ظاهر شد«. چگونگی دعوت خدا

 ابراهيم بامقدس چگونگی مالقات خدا  در تمام کتاب). ٢ :٧اعمال (
 مالقات خدا با ابراهيم ننخستيتوضيح داده نشده اما واضح است که اين 

بطالت و . کند بار خدا با ابراهيم مالقات می در کتاب پيدايش هفت. بود
جاللش به ابراهيم پررا خدا توسط مکاشفه " اور"پرستی در   بتحماقت

کيست که پس از مالقات با خدای زنده بخواهد بتی . نشان داده بود
 و دوم ١٠ و ٩ :١کيان اول تسالوني! جان و مرده را پرستش کند بی

  .دهند  اين تجربه نجات را شرح می۶ :۴قرنتيان 
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فقط به ابراهيم ظاهر شد بلکه با وی سخن نيز گفت و  ولی خدا نه
ايمان از شنيدن است و شنيدن «. معجزه ايمان را سبب شد" سخن"اين 

خدا ابراهيم را فرا خواند تا خود را ). ١٧ :١٠روميان (» از کالم خدا
عبرانيان (د اطرافش جدا سازد، و او نيز با ايمان اطاعت کرد از فسا
ايمان حقيقی روی کالم خدا بنا شده است و به اطاعت منجر ). ٨ :١١
توانست ابراهيم و ساره را برکت دهد مگر اينکه آنها  خدا نمی. شود می

گرفتند  ی که خدا برايشان در نظر داشت قرار میگاهنخست در جاي
  ).١ :٧ -١۴ :۶دوم قرنتيان (

توانند مانند ابراهيم  میهر چند اشخاص گناهکار اين دوره و زمانه ن
،  است جالل خداای مستقيم دريافت کنند که نمايانگر مکاشفهو ساره 
و ) ١۶ :۵متی (را در زندگی ايمانداران ببينند او توانند جالل  ولی می

که م خدا را کالتوانند  می دهند زمانی که قوم خدا به ديگران شهادت می
خدا با ابراهيم مستقيم .  بشنونداز دهان ايشانبر پايه ايمان بنا شده است 
حقيقت نجات را از دهان شاهدان خدا ما سخن گفت، اما امروز 

  ).٨ :١اعمال (شنويم  می
چرا خداوند، ابراهيم و ساره را برگزيد؟ به سه . دليل دعوت خدا

کر نجات آنها بود، بنابراين خدا به سبب محبتی که داشت، به ف. دليل
بخش خود را شامل حال آنها  جاللش را ظاهر ساخت و وعده فيض

رای آن، وخدا نه تنها به فکر نجات آنها بود بلکه در . ساخت
برای اين منظور او فرزند خود . خواست تمام دنيا را نيز برکت دهد می

جهانيان مسيح برای گناه . را از طريق قوم اسرائيل به دنيا فرستاد
خواهد کليسايش اين مژده  و می) ١۴ :۴؛ ٢ :٢اول يوحنا (مصلوب شد 

دليل سومی هم وجود ). ١۵ :١۶مرقس (نجات را به همه دنيا اعالم کند 
زندگی ابراهيم الگويی است برای تمام مسيحيانی که دوست دارند : دارد

؛ ۶ :١۵پيدايش (ابراهيم با ايمان نجات يافت . با ايمان زندگی کنند
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نيز زندگی کرد ، و با ايمان )١۴ -۶ :٣ و غالطيان ۵ -١ :١۴روميان 
-١۴ :٢يعقوب (، و اطاعت او گواه ايمانش بود )١٩ -٨ :١١عبرانيان (
دانست کجا بايد برود  ابراهيم زمانی اطاعت کرد که نمی). ٢۶ 

، )١٢ و ١١(، چگونه بايد صاحب فرزند شود )١٠ -٨ :١١عبرانيان (
بايست  يا چرا می) ١۶ -١٣(رسد  مين موعود میچه وقت به سرز

  .ما نيز بايد چنين کنيم). ١٩ -١٧(فرزندش را قربانی کند 
ابراهيم و ساره اشخاص کاملی نبودند ولی با ايمان و وفاداری 

افتادند و رنج  کردند، در مشکل می گاه گناه می هر. زندگی کردند
جورج . بخشيد  فوری میکردند خداوند آنها را وقتی توبه می. نددبر می

زندگی پيروزمند مسيحی شامل يک سری «: گويد  می٢موريسون
با مطالعه زندگی ابراهيم و سارا خواهيد فهميد . »آغازهای نوين است

و نيز به . توان با ايمان زندگی کرد که معنی ايمان چيست و چگونه می
حل و هيچ  اين نکته پی خواهيد برد که هيچ امتحان و آزمايشی بدون راه

  .شکستی هميشگی نيست
  

  )٣ -١ :١٢پيدايش ( پيمان -٢
 هر چند عواطف در ايمان ما نقشی دارند ،احساس، پايه ايمان نيست

شود  گذاری می ايمان حقيقی روی کالم خدا پايه). ٧ :١١عبرانيان (
خدا با ابراهيم سخن گفت و به او فرمود اگر به خدا ). ١٧ :١٠روميان (

وزف ج. دادخواهد انجام  اعمال عظيمیی او و توسط او اعتماد کند برا
های بزرگ  زندگی اشخاص برجسته توسط وعده«: نويسد  می٣پارکر

؛ و اين در مورد زندگی ابراهيم و »آموزش ديده و ساخته شده است
پيمان خدا ايمان و قدرتی را که برای سفر . ساره کامًال صادق است

  .بخشيد، به آنها نياز داشتندبدان  شانالعمر مادام
                                                 

٢ George Morison 
٣ Joseph Parker  
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؛ يابيم  نجات نمیدهيم به خداوند میکه ای  قول و وعدهواسطه  ما به
کنيم نجات ما حاصل  میی او  ها وعدهبلکه در نتيجۀ اعتمادی که به 

 و بستعهد و پيمان با ابراهيم لطفش، خدا بود که از سر . شود می
). ١٠ -٨ :١١ عبرانيان(ابراهيم با ايمان و اطاعت، بدان پاسخ مثبت داد 

تان   در زندگیاوکننده کار   تعيين،های خدا واکنش شما نسبت به وعده
  .باشد می

 وعده وعهد و پيمان خدا سخن رفته است، از مقدس  کتاببارها در 
پيمان «ها و   سرآغاز اين پيمان١۵ :٣در پيدايش " دهنده نجات"آمدن 

 ٢٠ :٢٢لوقا (است نقطه اوج آنها » جديد توسط ريخته شدن خون مسيح
 غذا -١: کلمه پيمان در زبان عبری چندين معنی دارد). ٨و عبرانيان 

 -٢ ؛خوردن با کسی، که اشاره به داشتن مشارکت و توافق است
اختصاص  -٣ ؛ و تعهد استی، که به مفهوم سرسپردگاالجرا بودن الزم
 دينبندد ب وقتی خدا عهد و پيمان می.  که به معنی سهيم شدن استيافتن
يزی نيست چاين . شود میهايش متعهد  ا است که برای تحقق وعدهمعن

  .جز فيض خدا
خداوند دليل يا توضيحی به ابراهيم نداد؛ بلکه فقط چنين وعده داد 

تو را برکت دهم؛ ... پيدا کنم؛ .... از تو .... ؛ ممن به تو نشان ده«: که
). ٣ -١ :١٢ پيدايش(»  که تو را مبارک خوانندی رابرکت دهم آنان...

و نشان دهد و از او قومی  را به ا موعودخدا به او قول داد سرزمين
برای برکت دادن تمام جهانيان بکار آن قوم را  و بوجود آوردگ بزر
دهد تا ما نيز باعث برکت ديگران گرديم،  خدا به ما برکت می. دگير

تبشير فرمان . تمام مردم جهان استبه برکت دادن او  تمام انديشۀزيرا 
 نشأت ٢٠ -١٨ :٢٨ يا متی ١۶ :٣جهان توسط کليسا، از انجيل يوحنا 

باری، خدا ما . نگرفته است، بلکه با پيمان خدا با ابراهيم آغاز شده است
  .را برکت داده تا ما نيز مايه برکت گرديم
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در بابل مردم .  توجه کنيد٣ -١ :١٢ و ٩ -١ :١١به تضاد ميان پيدايش 
نام  نام و رسمی برای خود داشته باشند؛ اما خواستند میخودشان 

خواستند با  در بابل مردم می. خواست بزرگ سازد خدا میابراهيم را 
ساختن برجی همه را با هم متحد سازند، ولی در عوض همه را متفرق 

اما توسط ابراهيم تمام دنيا برکت يافت، و امروزه تمام . ساختند
) ٢اعمال (البته پنطيکاست . اند دهايمانداران در مسيح خداوند متحد ش

نقطه عطف بابل است؛ اما بايد بدانيم که پنطيکاست جدا از پيمان خدا 
  ).١۴ :٣غالطيان (توانست اتفاق بيفتد  به ابراهيم نمی

برای ابراهيم و ساره هر چند اين امر که خدا توسط يک زوج پير و 
رسيد،  نظر می هخواهد به همه دنيا برکت دهد، ناممکن ب اوالد می بی

از آنها قوم اسرائيل را به . ولی اين درست همان کاری بود که خدا کرد
  .دهنده به ظهور رسيد مقدس و نجات وجود آورد و از اسرائيل کتاب

و به يعقوب ) ۴ :٢۶پيدايش  (اسحاقخدا عهد خود را مجددًا به 
 ٢۵ :٣اعمال (تأکيد کرد و در مسيح به آن جامه عمل پوشاند ) ١۴ :٢٨(

هر چند ساليان بعد، خدا وسعت عناصر گوناگون اين عهد را ). ٢۶و 
به تدريج نمايان ساخت، ولی به ابراهيم و ساره به اندازه کافی حقيقت 

  . با ايمان پيش روند،به او اعتماد کردهآن را نماياند تا بتوانند 
  

  )۴ :١٢ و ٣٢ -٢٧ :١١پيدايش ( سازش -٣
عدم اطاعت  های بزرگی نيستند و شه قدمهای اوليه در ايمان همي قدم

خدا به ابراهيم . کند کامل ابراهيم از فرمان خدا اين امر را ثابت می
اش را ترک گويد، اما او برخالف اين دستور عمل  دستور داد خانواده

 ،اش  پدر و برادرزاده،گفت کرد و هنگامی که شهر اور را ترک می
ماندگار در حران  شگام فوت پدربرد و تا به هنخود لوط را به همراه 

  .شد



  مطيع باشيد١۴

14 

هر آنچه ما از زندگی کهنه خود به زندگی جديدمان در مسيح 
پدر ابراهيم تارح، . بياوريم، به احتمال قوی باعث مشکل خواهد شد

باعث عدم اطاعت کامل ابراهيم از فرمان خدا شد و لوط نيز مشکالت 
. ، از هم جدا شدندسخت و فراوانی برايش ايجاد کرد تا اينکه با توافق

که ) ١٣ :٢٠(آلودی از اور با خود آوردند  ابراهيم و ساره توافق گناه
 ).١٨  -١ :٢٠؛ ٢٠ -١٠ :١٢(باعث شد دو بار در زحمت بيفتند 
کند که از آنچه ناپاک و زشت است  زندگی در ايمان ايجاب می

وقف به آنچه پاک و مقدس است دوری جوييم و خود را با تمام وجود 
به هنگام مطالعه زندگی ابراهيم متوجه ). ١ :٧ -١۴ :۶دوم قرنتيان (يم کن

کند؛ و  شد تا با گناه سازش خواهيد شد که چگونه او اغلب وسوسه می
اندازد تا بدين  در آزمايش میخدا ما را . داد گاهی نيز تن به وسوسه می
ولی . تر سازد و شخصيت ما را شکل دهد وسيله ايمان ما را مستحکم

کند تا ايمان ما را از بين ببرد و شخصيت ما  يطان ما را وسوسه میش
  .را ضايع کند

به : کنيم داريم، تنها بر خدا تکيه می وقتی ما در ايمان قدم بر می
البته ما خود را از خانواده و . ، شخصيت، اراده و قدرت اوشکالم

ه حساب کنيم، اما آنها ديگر اولين عشق و تعهد ما ب دوستان منزوی نمی
عشق ما نسبت به خدا به قدری قوی است ). ٢٧ -٢۵ :١۴لوقا (آيند  نمی

خدا ما را ! همچون نفرت استقوم و خويشی که در قياس با آن، محبت 
و ما نبايد در اين مورد سازش ) ٢ و ١ :۵١اشعيا (خواند  به تنهايی می

  .کنيم
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  )٩ -۴ :١٢پيدايش ( تعهد -۴
قرن هفدهم، بشر را به سه دسته " پيوريتن"، واعظ ٤توماس فولر
پدر . دهندگان کنندگان، و انجام خواستاران، کوشش: تقسيم کرده است

ابراهيم، تارح احتماًال از خواستاران بوده است، ولی هرگز موفق به 
کننده بود ولی او نيز  لوط تا حدی کوشش. ورود به سرزمين وعده نشد

ابراهيم و ساره جزو . کرد موفق نشد زيرا به ايمان رفتار نمی
دهندگان بودند زيرا ايمان داشتند آنچه خدا وعده داده انجام خواهد  انجام
شان به خدا  واسطه وقف زندگی و آينده بهآنها ). ٢١ -١٨ :۴روميان (د ش

  .شان در نظر داشت دريافت کردندخداوند برايرا که آنچه 
 ).۵ و ۴ :١٢ پيدايش(برد  ايمان، ما را از جايی که هستيم بيرون می

شايد محبت ابراهيم برای پدر پيرش باعث شد که او سفرش را به تأخير 
، ولی سرانجام روز حرکت فرا رسيد و ابراهيم )۶٢ -۵٩ :٩لوقا (اندازد 

و ساره حران را ترک کرده، رهسپار سرزمينی شدند که خدا برای 
يستند ايمان و دودلی به هيچ وجه با هم سازگار ن. ايشان برگزيده بود

). ۴٢ :۶متی (توان دو ارباب را خدمت کرد  و نمی) ٨ -۶ :١يعقوب (
  .کند که شخص تعهد داشته باشد ايمان ايجاب می

. کنم در دنيای امروز تعهد رو به زوال نهاده است گاهی احساس می
شان خواهند نسبت به شغلشان و پيمان ازدواج نی که نمیبسيارند کسا
 فلسفه دنيای امروز شده است، و "خواهد میدلم اينطور ". متعهد باشند

بسياری از ايمانداران نسبت . متأسفانه به کليساها نيز سرايت کرده است
به خدمت در کليسايشان آنچنان که بايد و شايد متعهد نيستند، و به مجرد 
اينکه شبان عوض شود يا شيوه پرستش کليسا تغيير کند، به کليسای 

معلم : ه کليدی در کليساهای امروز استکلم" موقت. "روند ديگر می

                                                 
٤ Thomas Fuller 
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موقت کانون شادی، رهبر موقت جوانان، عضو موقت دسته 
  .سرايندگان، عضو موقت کليسا و حتی شبان موقت

. ها است هتقادنامعصر ما، عصر محو اع«: گويد  می٥ونس هاونر
شوند،  های سرود ديده می های کليسايی در پشت کتاب نامه هرچند تعهد

البته معلوم (اند  از زندگی بسياری از ايمانداران رخت بربستهولی آنها 
اعالم تعهد به !) هم نيست که از اول نيز برای ايشان معنی داشته يا نه

باری، عصر ما، عصر . آرمان، رو به زوال است و بايد تجديد شود
  ». استت و تعهداها تقادنامهمحو اع

 با ايمان متعهد بود اگر ابراهيم و ساره امروز وضع ما چه می
بوديم اگر  شدند که مطيع فرمان خدا باشند؟ و يا امروز ما کجا می نمی
های گذشته ايمانداران خود را کامًال وقف خداوند نکرده بودند؟ ما  نسل

اند  های گذشته پرداخته  که نسل راها و بهايی امروزه نبايد فداکاری
کند   به عقب نگاه میاميدوارم نسل بعد از ما نيز وقتی. سرسری بگيريم

  »!وفادار بودند«: در مورد ما نيز بتواند بگويد
خدا ما  ).٨ -۶ :١٢پيدايش (کند  ايمان، ما را به جايی ديگر داخل می

تثنيه (برد تا بتواند به جايی ديگر داخل کند  را از جايی بيرون می
اطالعات زيادی درباره سفر طوالنی ابراهيم و ساره از حران ). ٢٣ :۶
ها بعد، خدا  قرن. سفر ه کنعان در دست نيست، زيرا مهم مقصد بود نهب

دهد؛ ولی وقتی ابراهيم و  های بعدی ابراهيم می آن سرزمين را به نسل
" بيگانه و غريب"پرستان آن سرزمين  ساره به آنجا رسيدند در ميان بت

  ).١٣ :١١عبرانيان (بودند 
، ورود به کنعان گويند های محلی می برخالف آنچه برخی تصنيف

را به تصويری از مردن و به بهشت رفتن نيست، بلکه ايمانداری 
خدا برای . کند ه میبخود را مطالکه با ايمان، ميراث کشد  تصوير می

                                                 
٥ Vance Havner 
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هر يک از فرزندانش ميراثی مقرر کرده است که بايد آن را با ايمان 
برخورداری از اين ميراث شامل ). ١٠ :٢افسسيان (بدست آورد 

 است، ولی خدا قادر است اتها و مبارز ها، چالش ها و وسوسه ايشآزم
  ).۶ :١فيليپيان (بيرون آورد سرافراز ما را از آنها 

پيدايش (شود  های جديد از خدا می اطاعت منجر به اطمينان و وعده
بايست نصيب ابراهيم و  چه تسلی و آرامشی می). ١٧ :٧؛ يوحنا ٧ :١٢

ام ورود به سرزمينی غريب و خطرناک، ساره شده باشد وقتی به هنگ
داريم  وقتی در ايمان قدم برمی. مکاشفه جديدی از خدا دريافت کردند

؛ اعمال ۶ و ۵ :١٣عبرانيان (الزم نيست بترسيم چون خدا با ما است 
خدا مقاصد خود را به اجرا در ). ١٧ :۴؛ دوم تيموتائوس ١٠ و ٩ :١٨

ما و توسط ما به انجام خواهد خواهد آورد و آنچه را در دل دارد در 
  .رساند

 و به يمبه اکثر ما چنين فرمانی مبنی بر اينکه همه چيز را جمع کن
 داده نشده، ولی ايمان ما کماکان دچار چالش يمسرزمينی غريب برو

آيند،  کار و يا کليسا مشکالتی بوجود می گاهی در منزل، محل. شود می
اگر .  چنين مشکالتی بروز کننددهد دانيم چرا خدا اجازه می و ما نمی

خواهيم ميراثی را که در مسيح داريم از خدا بطلبيم بايد نشان دهيم  می
 .کنيم که به کالم خدا ايمان داريم و از خواست او اطاعت می

خيمه و طريق ابراهيم را از شد ردپای  به راحتی میدر کنعان، 
بود از  یمه نشانخي). ۴ و ٣ :١٣، ٨ و ٧ :١٢پيدايش  (يافتقربانگاهش 

عبرانيان (است و به اين دنيا تعلق ندارد " انه و غريبگبي "اينکه او
 یفردعنوان  به، و قربانگاهش او را )١١ :٢؛ اول پطروس ١۶ -٩ :١١

او به . ندنک به ما معرفی می اهل بهشت و پرستنده خدای حقيقی و زنده
را وقف خدا و خود ) خيمه(داد که از اين دنيا جداست  همه شهادت می
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هرگاه ابراهيم خيمه و قربانگاهش را ترک ). قربانگاه(کرده است 
  .خورد کرد به مشکل برمی می

ئيل در غرب و عای  اش را برپا کرد بين بيت مکانی که ابراهيم خيمه
م يهامفاسامی مقدس  در کتاب). ٨ :١٢پيدايش (در شرق قرار داشت 

ير مجازی اين اسامی و خاصی دارند، البته بايد مواظب بود در تفس
" خانه خدا"ئيل به معنی  بيت. نيممعانی خاصشان از حد الزم تجاوز نک

توان گفت  طور مجازی می به. است" نابودی و هالکت"و عای به معنی 
داشتند و از شرق به غرب، و از  که ابراهيم و ساره در نور گام برمی
 رو به هالکت دنيای امروز. رفتند شهر هالکت به سوی خانه خدا می

است ولی ايمانداران حقيقی پشت به اين جهان و رو به خانه خدا در 
کاران مانند سپيده صبح است که رفته  راه درست«. در حرکتندآسمان 

شود تا سرانجام به روشنايی کامل روز تبديل  تر می رفته روشن
  ).١٨ :۴امثال (» گردد می

ايمان هرگز نبايد از  ).٩ :١٢پيدايش (برد  ايمان، ما را به پيش می
اگر پاهايتان در حرکت باشند ايمان شما رشد و نمو . حرکت باز ايستد

: به افعالی که برای شرح حال ابراهيم بکار رفته، توجه کنيد. کند می
، کوچ کرد )۶ :١٢(گشت  ، می)۵ :١٢(، بيرون شد )۴ :١٢(روانه شد 

 را به حرکت وا خدا دايم ابراهيم). ٩ :١٢(، طی منزل کرد )٨ :١٢(
داشت تا با مشکالت جديدی روبرو شود و مجبور گردد به خدا  می

ياری " به هنگام نياز"جديدی که بتواند او را " فيض"توکل کند برای 
 سازگار یمسيحيت راحت با زندگی ايمان). ١۶ :۴عبرانيان (دهد 

آمدهای جديد روبرو  بايد با پيش" بيگانگان و غريبان"نيست، چرا که 
. وند تا شناخت و بصيرتی جديد درباره خود و خداوندشان کسب کنندش
  ).١ :۶عبرانيان (کار سختی است " بسوی کمال پيش رفتن"
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نام يهوه را «دانست به کجا برود و چه بکند؟ او  ابراهيم چگونه می
 خداوند دعا کرد و خداوند او را  درگاهاو به). ٨ :١٢پيدايش (» خواند

پرست او ديدند او بجای بتکده، قربانگاه  ی بتها همسايه. کمک کرد
 در آنجا ،زد نداشت ولی هرجا که خيمه می" اماکن مقدس"او . دارد

شد با  رد پای ابراهيم را می. ساخت قربانگاهی نيز برای خدا می
او شرم نداشت در انظار . هايی که ساخته بود پيدا کرد قربانگاه

  .تدپرستش علنًا خدا را بپرس همسايگان بت
روميان (برويم " از ايمان تا ايمان"در اين سفر عمر، ما بايد 

  ). ٧ :٨۴مزمور (گام برداريم " قوت تا قوت"تا بتوانيم از ) ١٧ :١
 باور داشتن"ايمان به معنی «: گويد  می٦رت کندیاستاِد. ا. جی
. »"رغم عواقب اطاعت، علی" بلکه ،نيست" رغم شواهد و مدارک علی

ايمان بدون ). ٨ :١١عبرانيان (» اطاعت کرد.... يم با ايمان ابراه«
، و هر چه از ايمان )٢۶ -١۴ :٢يعقوب (اطاعت، ايمانی مرده است 

خدا ايمان و اطاعت را همچون دو ). ٢٣ :١۴روميان (نيست گناه است 
  .روی سکه، غيرقابل تفکيک ساخته است

ل نيک اين بدان معنی نيست که گناهکاران با ايمان به اضافه اعما
دارد که گناهکاران با  مقدس اعالم می کنند، زيرا کتاب نجات پيدا می

  ).٩ و ٨ :٢؛ افسسيان ١٨ -١۶ :٣يوحنا (يابند  ايمان صرف نجات می
" کليسای مودی "یها شبان ، که سال٧آيرونسايد. ا. خانمی به دکتر اچ

گويد که توسط ايمان و اعمال خوبش  ، میرا برعهد داشتدر شيکاگو 
يک قايق «زند که  سپس آن زن اين مثال را می.  بهشت خواهد رفتبه

پارويی احتياج به دو پارو دارد تا به جلو برود وگرنه قايق دور خودش 

                                                 
٦ G.A. Studdert Kennedy 
٧ H.A. Ironside 
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اين مثال خوبی است، ولی «: گويد آيرونسايد در پاسخ می» .گردد می
  »!من يکی با قايق پارويی به بهشت نخواهم رفت

 ثمره و کارهای نيکويش شناخت توان از بخش را می ايمانی نجات
ابراهيم با ايمان نجات ). ١۴ و ٨ :٣، ١۴ :٢؛ تيطوس ١٠ -٨ :٢افسسيان (

اما دليل ). ۵ -١ :۴؛ روميان ۶ :١۵؛ پيدايش ٨ :١١عبرانيان (پيدا کرد 
  ).٢۴ -٢١ :٢يعقوب (ايمانش، اطاعت او بود 

که حال، ابراهيم به جايی که خدا در نظر داشت رسيده و آنچه را 
! اما اين نه پايان بلکه آغاز کار بود. دهد خدا به او فرموده بود انجام می

چون حتی در حالت اطاعت نيز ما با آزمايش و زحمت روبرو هستيم تا 
با اين حال، همان خداوندی که در اين سفر .  گرددتر مستحکممان  ايمان

کرده و مان بيرون آورده، و به مکان جديدی داخل  عمر ما را از مکان
او قادر است ما را از ميان مشکالت  برد، هم همچنان ما را به پيش می

  .نيز به سالمت عبور دهد، اگر با ايمان او را پيروی کنيم
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  فصل دوم
  

  درنب داری و خشکسالی، گله
  )١٨ :١٣ -١٠ :١٢پيدايش (

  
ممکن است دشمن . زندگی ما اغلب با مشکالت همراه است«
مان را ثابت ن موقعی است که بايد ايمانيا در چنآسا هجوم آورد، ام سيل

  ». در عمل نشان دهيم آن راکنيم و
  ، مبشر مسيحی در هندوستان١ايمی کارمايل

  

. شود اعتماد و اطمينان کرد نمی نداده،پس  که امتحانش را یبه ايمان
پطرس رنج و زحمت يک ايماندار را به آزمايش طال در کوره تشبيه 

: برد ، و ايوب نيز همين تشبيه را بکار می)٧ :١اول پطرس (کند  می
از تمام کارهای من آگاه است و اگر مرا در بوتۀ آزمايش ) خدا(او «

وقتی ). ١٠ :٢٣ايوب  (»آيم بگذارد مثل طالی خالص، پاک بيرون می
دهد درد و رنج به ما روی آورد، نه تنها برای آن  خداوند اجازه می

خواهد آن را بزدايد و   تأييد کند بلکه میخواهد ايمان ما را است که می
که ما چه نوع ايمانی داريم  داند خدا می. های آن را بردارد ناخالصی

خبريم؛ امتحان و آزمايش در زندگی ما برای اين  ولی خودمان از آن بی
  .به درجات باالتری نائل آييم" مدرسه ايمان"است که در 

های  به کالس" مدرسه ايمان"ما نيز همچون ابراهيم به تدريج که در 
پيدايش (اوضاع : شويم رويم، با سه امتحان خاص روبرو می باالتر می

  ).١٨ -۵ :١٣(و اجناس ) ۴ :١٣ -١١ :١٢پيدايش (، مردم )١٠ :١٢

                                                 
١ Amy Carmichael 
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  )١٠ :١٢( اوضاع -١
 به سرزمينی غريب، قدم عزيمتاش و  ابراهيم با ترک خانواده
 که خدا برای او تدارک ديده مکانیوقتی به . بزرگی در ايمان برداشت

.  و صدايش را شنيدمالقات کرد رسيد، برای بار دوم خدا را بود
 احتماًال انتظار داشتند همان جا منزل کنند و از خانه ههيم و ساراابر
عوض او  در .خدا اين اجازه را به آنها ندادشان لذت ببرند، ولی  جديد

دانيم  تا آنجا که می. يداجازه داد که در آن سرزمين خشکسالی پديد آ
ابراهيم در اور يا حران با قحطی روبرو نشده بود، ولی حاال که به 

اش غذا و  سرزمين غريب آمده بايد برای جمعيتی از مردم و گله و رمه
  ).١۴:١۴پيدايش (علوفه تهيه کند 

خواست به آنها در  چرا خدا اجازه داد خشکسالی پديد آيد؟ چون می
 فرا بگيريد؛سی اساسی بدهد، درسی که شما هم بايد در" مدرسه ايمان"

آزمايش انتظار شما پيروزی هر  پس از اغلب«: و آن درس اين است
درست زمانی . اين اصل در تاريخ اسرائيل آشکار است. »کشد را می

که قوم اسرائيل از مصر رهايی يافتند، لشکر مصر آنها را در کنار 
بعد از آن گرسنگی به ). ٢٧ :٢٢خروج (دريای سرخ محاصره کرد 

ای ديگر از طرف عماليق  و باز حمله) ١۶خروج (شان آمد سراغ
  .آيد آزمايش به دنبال پيروزی میبنابراين ). ١٧خروج (

وقتی من نجات پيدا کردم فکر «: يک روز يک نوايمان به من گفت
م ايمان به مفه ام، ولی حاال می هايم رسيده کردم که به انتهای سختی می
سپس با خنده اضافه » !همراه دارد بهسيح با خود مشکالت جديدی م

شوم،  من تنها با آنها مواجه نمی. اما در اين ميان دو فرق هست«: کرد
چون مسيح با من است و او برای خوبی من و جالل خودش اجازه 

  ».دنبيايبه سراغم ها  دهد آن سختی می
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ی به پيروزی نائل وقت. يکی از دشمنان زندگی ايماندار غرور است
پيدا کنيد و با خود فکر کنيد که زيادی شويد، ممکن است اطمينان  می

. توانيد هر دشمنی را در هر موقعيتی شکست دهيد بعد از اين می
 به جای اينکه نيدک می تکيه تان گذشته و دانش کالميات تجربرببنابراين 

ت که پيش از به همين دليل اس. باشدمسيح تکيه و توکلتان بر تمامًا 
پس «: آمده است ١٢ هشداری در آيه ١٣ :١٠وعده اول قرنتيان 

شما نيز ممکن ! شيار باشيد و فکر نکنيد که از ايشان بهتر هستيدوه
خواست ابراهيم مغرور  خداوند نمی. »است در دام گناه گرفتار شويد

  .نش را در بوته آزمايش نهاداشده، به خودش اطمينان کند، پس او و ايم
، انتظار حمله دشمن و آزمايش يابيد پيروزی دست میبه قتی شما و

تان توانيد در ايمان  میاين تنها راهی است که. خداوند را داشته باشيد
های  برد تا عضله های دشوار زندگی را بکار می خدا موقعيت. رشد کنيد

ايمان شما را رشد دهد و شما را از اعتماد به چيزهای ديگر غير از 
  . نداردای فايده. تان فرار کنيدسعی نکنيد از مشکالت. ر نگه داردوکالم د

ابراهيم به جای اينکه در همان سرزمين بماند و اطمينان داشته باشد 
در ). ١٠ :١٢پيدايش (که خدا کمکش خواهد کرد، به مصر فرود آمد 

در حالی . های آن  دنيا و اسارتنظامی است از نمادمقدس، مصر  کتاب
 در نظر دارد که خدا برای شما یل تصويری است از برکات اسرائيکه
رفتند، ترقی  وقتی مردم به سوی اورشليم، باال می). ١٢ -١٠ :١١تثنيه (

از نظر . فتندر آمدند، تحليل می ر فرود میصکردند ولی وقتی به م می
 به معنی "فرود آمدن به مصر"توان اينگونه تفسير کرد که   مینمادين

درخواست دويدن به سوی دنيا برای و های خدا  دهشک کردن به وع
 ١٣ :۴٢؛ ارميا ١ :٣١؛ ٢ و ١ :٣٠؛ اشعيا ١۴؛ ١١اعداد (کمک است 

  ).به بعد
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 همان ،گيريد آيد و در بوته آزمايش قرار می وقتی مشکالت پيش می
. جا که خدا شما را گذاشته بمانيد تا او دستور حرکت را صادر کند

ايمانی در مسير  رود، ولی بی اميد پيش میايمان در مسير آرامش و 
که بر آن اطمينان کند مضطرب نخواهد  هر«. کند اضطراب حرکت می

به هنگام آزمايش سؤال مهم اين نيست که ). ١۶ :٢٨اشعيا (» شد
» گيرم از اين چه درسی فرا می«، بلکه »توانم رهايی يابم؟ چگونه می«
  .ن شما را بنا کند ايماخواهد میخداوند ). ١٢ -١ :١يعقوب (

در اينکه . تنها خداست که کنترل اوضاع را در دست دارد
بهتر است از اينکه در پيش روی اراده او اما طبق خشکسالی باشی 

اراده خدا «چه بجا گفته شده است که . قصر باشی و خارج از اراده او
هرگز تو را جايی نخواهد برد که فيض خدا نتواند در آنجا حفظت 

  .براهيم در آزمايش شکست خورد و از اراده خدا منحرف شدا» .کند
  

  )۴ :١٣ -١١ :١٢پيدايش ( مردم -٢
ابراهيم در مصر با مشکالت جديدی روبرو شد؛ زيرا وقتی از يک 

. آيد مان میسراغبه کنيم، به زودی آزمايشی ديگر  آزمايش فرار می
ر رد شدن خاط کنی، اجازه نداری به نام می وقتی در مدرسه ايمان ثبت

خداوند اهدافی برای تو دارد که . در يک درس، ترک تحصيل کنی
تالش خواهد در تو و توسط تو به آنها جامه عمل بپوشاند، و او تمام  می
؛ ٨ :١٣٨مزمور ( تا تو را در اين امر کامياب سازد کند  می راخود

  ).۶ :١فيليپيان 
بايست  صر میدر کنعان ابراهيم فقط با قحطی روبرو بود؛ ولی در م

فرعون مصر در نظر . با يک حاکم مغرور و حکام او کنار بيايد
مردمش همچون خدا بود، ولی نه خدايی مثل خدای ابراهيم، پرمحبت و 

ابراهيم به زودی فهميد که با وجود تمام مشکالتی . سخاوتمند و وفادار
ماند تا با مردم مصر  بود همانجا می که در کنعان داشت، بهتر می
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توجه داشته باشيد که چه تغييراتی در زندگی ابراهيم . شد برو میرو
  .خاطر رفتن به مصر بوجود آمد به

به کرد حال شروع  که قبًال به خدا اعتماد مینخست اينکه، ابراهيم 
 .خواهد راهی برای خود مهيا سازد گری می و با حيلهکند  مینقشه چيدن 

 خداوند راهنمايی و کمک زتا در آنجا ا نداشت قربانگاهیاو در مصر 
دادم   تعليم می “جوانان مسيحیالمللی  بينگروه ”وقتی من به . بطلبد

ايمان «شد که  دوست و همکارم پيت کوئيست اغلب به ما يادآور می
وقتی از اطاعت کالم خدا دست . »يعنی زندگی بدون نقشه چيدن

 اين کنيم از زيرکی انسان سود جستن؛ و کشيم، آنگاه شروع می می
). ٢٠ -١٨ :٣؛ اول قرنتيان ۶ و ۵ :٣امثال (شود  منجر به گرفتاری می
را از اور با خود به يدک "  ناقصحقيقت"ابراهيم و سارا اين 

در مصر و جرار آن را بکار و آن را ، )١٣ :٢٠پيدايش  (کشيدند می
ق آن را از آنها به ارث ا اسح، پسرشانسرانجام، و )٢٠پيدايش (بستند 

 از درگيری تاکشيم   نقشه میحيله و نيرنگوقتی با ). ٢۶دايش پي(برد 
تری روبرو خواهيم  با مردم فرار کنيم، بايد بدانيم که با مشکالت وخيم

  !شد
 . ترس گرديد منحرف شد و دچاراابراهيم همچنين از اطمينان به خد

وقتی ما در جايی هستيم که خدا برگزيده، الزم نيست بترسيم، برای 
اشعيا  (در آن واحد در دل شخص باشندتوانند  س و ايمان نمیاينکه تر

آيد  ها غالب می ترس از خدا بر تمام ترس). ۴٠ :۴؛ مرقس ٢ :١٢
ترسد گرفتار  کسی که از انسان می«؛ اما )١٣ :٨؛ اشعيا ١١٢مزمور (

ابراهيم نگاهش را از خداوند برداشت و به ). ٢۵ :٢٩امثال (» شود می
  .انسان چشم دوخت

اش را از ديگران برداشت و بسوی خودش   ابراهيم توجهچنينهم
او بجای اينکه به فکر حفظ همسرش، ساره باشد به  .معطوف داشت
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به قيمت از رفت تا  میو اين خودخواهی او فکر حفظ جان خودش بود 
؛ ٧ :٣؛ اول پطرس ١٣ :١٢پيدايش ( شودتمام دست دادن همسرش 

بايست ساره را به  چيز، او نمی  هرقبل از). ٢٩ و ٢٨، ٢۵ :۵افسسيان 
شوهری که از اراده خداوند دور شود مسبب مشکالت ! برد آنجا می

  .اش خواهد بود ناگفتنی برای همسر و خانواده
ابراهيم که عامل برکت بود، حال : برد اين ما را به تغيير چهارم می

ها  مخدا ابراهيم را فرا خواند تا برکتی برای قو .شود عامل داوری می
؛ ولی در اثر نااطاعتی ابراهيم، فرعون و )٣ -١ :١٢پيدايش (باشد 
ها بعد در  همين اتفاق سال). ١٧ :١٢پيدايش (اش داوری شدند  خانواده

خواهيد برای ديگران  اگر شما می). ٢٠پيدايش (جرار نيز تکرار شد 
د و يونس از اراده خدا فرار کر. برکت باشيد بايد در اراده خداوند بمانيد

ابراهيم . باعث طوفان بزرگی شد که نزديک بود کشتی را غرق کند
ايمانان از دست داد و با  مثل يونس فرصت شهادت خود را در ميان بی

  .خجالت و سرزنش روبرو شد
کننده  خدا با فيضش مواظب خادمش بود و او را از اوضاع ناراحت

چه بر سر  شد واقعًا اگر ساره يکی از زنان فرعون می. بيرون آورد
گذاريم خداوند حاکم باشد، او مخالفت  ؟ وقتی که نمیآمد میوعده خداوند 

اين ما هستيم که بايد سازد؛ ولی  کند و مقصود خود را عملی می می
  .زيمپرداببرای نااطاعتی قيمت گزافی 

 گرفت، توبه کرد و از مصر بيرون رفت فراابراهيم درسش را 
توانيم   که مییکنيم، تنها کار درست ی میوقتی از خدا نااطاعت). ١ :١٣(

ايم و با او  گرديم به جايی که خدا را ترک گفتهاز بکنيم اين است که ب
هيچ شکستی " در مدرسه ايمان). "٩ :١يوحنا (ينی آغاز کنيم رابطه نو

به زندگی در نهايت  و قربانگاهبه خيمه و ابراهيم . هميشگی نيست
  .خود بازگشت "بيگانه و غريب"
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با نگاهی سطحی بر زندگی ابراهيم، شايد به اين نتيجه برسيم که 
فرعون به ابراهيم ثروت . آنچه بر ابراهيم گذشت زياد هم بد نبود

و ساره نيز صاحب کنيزی هاجر نام شد ) ٢ :١٣، ١۶ :٢(زيادی داد 
خدا هم گناه ابراهيم را بخشيد و او زندگی نوينی در پيش ). ١ :١۶(

  .گرفت
ابراهيم در مصر بدست بزرگ اينجاست که هر آنچه که اما مسئله 

 ابراهيم و ،به دليل ثروت زياد .آورده بود، بعدها موجب دردسرش شد
). ۶ و ۵ :١٣(لوط نتوانستند با هم زندگی کنند و سرانجام جدا شدند 

لوط ). ١۶پيدايش (هاجر، کنيز مصر نفاق و غم به خانه آنها آورد 
آنچه ؛ او همه چيز را با کرد را احساس می ) دنيانماد( مصر طعمهنوز 

؛ و اين منجر به )١١ و ١٠ :١٣(کرد  در آنجا ديده بود مقايسه می
  .در نااطاعتی هيچ سودی نيست. ش شدا خانوادهانحطاط و از بين رفتن 

 خود را قربانگاههرگز  اين است که توان آموخت که می درس عملی
ط و مشارکت خود را با اوضاعی که هستی ارتبادر هر  .ترک مکن

ای و او تو را تنبيه  اگر از خدا نااطاعتی کرده. خدای خود قطع نکن
و با وی تجديد رابطه گرد از بای  کند، به جايی که او را رها کرده می
زندگی پيروزمند مسيحی آغازهای  « کهاين را فراموش نکن. بکن
است د، بلکه تشويقی ای برای گناه باش البته اين نبايد بهانه» . داردینوين

  .جهت توبه
  

  )١٨ -۵ :١٣پيدايش  (دارايی -٣
های خانوادگی سر پول  آيا اين عجيب نيست که بسياری از درگيری

ها سر تقسيم ارث  دهند که خانواده ها اغلب گزارش می است؟ روزنامه
هايی که  انسان. آزمايی کارشان به دادگاه کشيده است يا برد بليط بخت
بردند   هم لذت می مصاحبت همانی دوست داشتند و ازهمديگر را زم
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دانند که برکتی که افراد  اينها نمی. افتند خاطر پول به جان هم می به
  .تواند آن را بخرد توانند به يکديگر بدهند، پول هرگز نمی خانواده می

ابراهيم در دو آزمايش اول خود شکست خورد، ولی اين سومی را 
آزمايش سومی آسان نبود چون در مورد .  نهادپشت سربا موفقيت تمام 

ابراهيم الگوی خوبی است برای ايماندارانی که . ملک و دارايی بود
  .شوند درگير مسائل مالی می

اختالف  .جو جو باشد و نه يک جنگ ابراهيم تصميم داشت يک صلح
ين، خشکسالی و ثروت و حتی ميان ابراهيم و لوط بر سر زم

انسان ای از قلب  هر اختالف و مرافعه). ٧ :١٣(شان نبود چوپانان
قلب لوط مرکزی شده بود برای رسيدن به مال و . گيرد سرچشمه می

 دخواست خدا را خشنو منال دنيوی، در صورتی که ابراهيم فقط می
 ه تفاوق داشتهتوانند راه روند بجز اينک آيا دو نفر با هم می«. سازد
  ).٣ :٣عاموس (» باشند؟

؛ ولی بدتر از آن اين )٨ :١٣(دو برادر کار زشتی بود اختالف ميان 
). ٧ :١٣(شنيدند  ديدند و می ايمان آن سرزمين آن را می بود که مردم بی

کنند به حيثيت مسيح لطمه  ران با هم جنگ و دعوا میاوقتی ايماند
ها و  در زمان شبانی خودم، وقتی به ديدن قوم و خويش. زنند می

ر  رفتم تا آنان را نسبت به امو ضای کليسايم مینيافته اع دوستان نجات
شدم که آنان از تمام دعواها و   متوجه می،مند سازم روحانی عالقه

برای همين بود که مسيح . های کليساهای شهرشان باخبرند درگيری
يوحنا (کرد که پيروانش يکی شوند تا دنيا ايمان آورد  خداوند دعا می

، ولی )١٣٣مزمور (ر و پرثمر است اتحاد مسيحی معط). ٢٣ -٢٠ :١٧
  .کند  و باغ را به کوير تبديل میتعفن،نفاق آن عطر را به بوی 

بود و جو  دهد که چرا لوط يک جنگ  شرح می١٠ :۴ -١٣ :٣يعقوب 
و از حکمت اين جهان   او در قلبش حالت جنگ داشت.جو نه يک صلح
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 حکمت  نه از،)درست مثل عمويش ابراهيم در مصر(کرد  پيروی می
با خودش در جنگ در اصل او با ابراهيم در جنگ بود چونکه . خدا

ثروت و حکمت رسد  به نظر می. جنگيد بود؛ و در نتيجه با خدا نيز می
در نهايت او را در حالی که  انسان را کامياب سازد  استاين دنيا قادر

  .گذارد ناکام می
ه بالهای ، انسان را بمال و دارايیحرص و طمع سيرنشدنی برای 

مردم برای اينکه پول ). ١٠ :۶اول تيموتائوس (کشاند  مختلف می
، با مردم )۶ :٢١امثال (ند گوي آورند دروغ میدست  بهبيشتری 

، حتی به )٨ :٢٨(زنند  می، دست به تقلب )١۶ :٢٢(کنند  بدرفتاری می
: نويسد  می٢رابرت ساوت). ٢٧ :١۵(کنند  خانواده خود نيز رحم نمی

طمع اولين گناهی است که در . دا و انتهای الفبای شيطان استطمع ابت«
طبيعت فاسد به حرکت درآمد و آخرين گناهی است که از آن رخت 

  ».برخواهد بست
ابراهيم در مصر مشکالتی ايجاد کرد، زيرا به آنجا تعلق نداشت و 

 چرا که لوط در کنعان مشکالت به پا کرد زيرا کنعان نيز جای او نبود
، در ٣ :٣ -١۴ :٢بنا بر اول قرنتيان  ).١٠ :١٣(اقعًا در مصر بود قلبش و

انسان (، جسمانی )انسان نجات نيافته(طبيعی : دنيا سه نوع انسان هست
و روحانی ) نجات يافته اما دارای دلبستگی دنيوی و جسمانی

: توان يافت  پيدايش می١٣هر سه را در فصل ). خدابه سرسپرده (
لوط شخص ). ابراهيم(و روحانی ) لوط(مانی ، جس)١٣ :١٣(طبيعی 

ولی خودش را وقف خداوند نکرده ) ٨ و ٧ :٢دوم پطرس (مقدسی بود 
توانست همگام شود چون ابراهيم دوست خدا بود  با ابراهيم نمی. بود

يعقوب (و لوط دوست دنيا بود ) ٨ :۴١؛ اشعيا ٧ :٢٠دوم تواريخ (
ميان کليساها و نيز دعواهای ها و نفاق  علت اصلی اغلب جدايی). ۴ :۴

                                                 
٢ Robert South 
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 جسمانی هستند که با خداوند و ديگر ايمانداران نخانوادگی، مسيحيا
  . نيستندمهمگا

هنگامی که  .کرد نه برای خودش ابراهيم برای ديگران زندگی می
 دانست میتر از نياز ديگران  مهمرا در مصر بود، نياز خودش ابراهيم 

گشت،   خود در کنعان بازقربانگاهه  وقتی باما؛ )١٣ و ١٢ :١٢پيدايش (
ابراهيم همچون . اول خدا و بعد ديگران در زندگی او اولويت يافتند

شيخ قوم خود، کامًال حق داشت خودش تصميم بگيرد و دستوراتی به 
همديگر «. لوط بدهد؛ اما اين کار را نکرد بلکه به لوط حق انتخاب داد

 بداريد، هر يک از شما را همچون برادران ايماندار به شدت دوست
مسيحی ). ١٠ :١٢روميان (» ديگری را بيشتر از خود احترام کند

 به ديگران ، بلکهنشاند روحانی هيچ وقت حرف خود را به کرسی نمی
  .دهد  می اظهار نظرفرصت

است در زمان پيری " ارتش نجات" که مؤسس ٣ژنرال ويليام بوث
، رتش نجات شرکت کندتوانست در کنفرانس جهانی ا و ناتوانی نمی

 ولی يک بار تلگرافی که به کنفرانس. فرستاد  هميشه پيام میبنابراين
ام که با   را داشته من اين افتخار".ديگران": فرستاد يک کلمه بيش نبود

دانم که اين  در کشورهای گوناگون خدمت کنم و می" ارتش نجات"
نباشيد، بلکه به فقط به فکر خودتان «. چه معنايی دارد" ديگران"کلمه 

  ).۴ :٢فيليپيان (» کار و مسايل ديگران هم توجه کنيد
کرد برای  آنچه لوط می. کرد نه به ديدار ابراهيم به ايمان زندگی می

دانست همه  ابراهيم اهميت نداشت، زيرا او نگران آينده نبود چرا که می
ه  را نخواند٣٣ :۶ يا متی ۴ :۴٧ابراهيم مزمور . چيز در دست خداست

 قربانگاهاو خدا را در . بست بود ولی هر دو آيه را با ايمان بکار می
وقتی خدا در .  کنترل اوستدردانست همه چيز  مالقات کرده بود و می

                                                 
٣ General William Booth 
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کند چه کسی دومين يا آخرين  زندگی شما اولين است ديگر فرقی نمی
  .باشد

 نشان ؛ اين)۵ :١٣پيدايش ( نداشت قربانگاهلوط خيمه داشت ولی 
به ). ۵ :١يعقوب (دهد او از خدا نخواسته بود که به او حکمت دهد  می

جای اينکه چشمانش را به آسمان بدوزد و به باال نگاه کند، به دشت 
کند که  چشمان به چيزی نگاه می). ١٠ :١٣پيدايش (کنعان چشم دوخت 
ابراهيم لوط را از قلب مصر بيرون کشيد ولی . قلب دوست دارد

سرنوشت ما بستگی به . ز قلب لوط بيرون بکشدنتوانست مصر را ا
عبرانيان (ابراهيم به شهر مقدس خدا چشم دوخته بود . ديدگاه ما دارد

در نتيجه شروع کرد با او گام برداشتن و برکات او را به ) ١۶ -١٣ :١١
؛ سپس )١٠ :١٣(آلود سدوم نظر داشت  لوط به شهر گناه. ارث بردن

؛ سرانجام در آن ساکن شد )١٢ و ١١ :١٣(بسوی آن شهر گام برداشت 
؛ بجای اينکه مانند يک غريبه در اين دنيا بسوی مقصد خدا )١٢ :١۴(

ر قهقرايی بسوی دنيا پيمود و از برکات خدا دور شد يپيش برود، س
و در نتيجه ) ١١ :١٣(» به طرف شرق کوچ کرد«لوط ). ١ :١مزمور (

ويرانی، (سوی عای کرد، سپس روی به ) خانه خدا(ئيل  پشت به بيت
نظر لوط شرير نبودند ولی در نظر  شايد مردمان سدوم به.  نهاد)٨ :١٢

  .خدا همه آنها در شرارت بودند؛ و البته ارزيابی خدا مهم است
وقتی لوط از آنجا رفت،  .ابراهيم اجازه داد خدا برايش تصميم بگيرد

ه کرد ببيند لوط نگا). ١٨ -١۴ :١٣( با خدا داشت یابراهيم مالقات ديگر
خواند تا نگاه  دنيا برايش چه دارد، ولی اکنون خدا ابراهيم را فرا می

 یلوط قطعه زمين. کند می اهداءچه به او کند ببيند بهشت آسمانی 
را به موعود انتخاب کرد که بعدًا از دست داد، ولی خدا تمام سرزمين 

من «: فته بودلوط گ. اکنون نيز به قوم او تعلق دارد ابراهيم داد که هم
  !چه فرق بزرگی. »دهم من می«: خدا به ابراهيم گفت. »گيرم می
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اش را از دست داد، ولی ابراهيم از وعده يک خانواده  لوط خانواده
خاطر داشته باشيد که ابراهيم و  به. (اندازه بزرگ برخوردار شد بی

م زندگی لوط به آنچه ممکن بود خت). ساره پير بودند و اوالدی نداشتند
. کرد به خدا اطمينان می شد، ولی ابراهيم برای آنچه غيرممکن بود می
برخيز «شود به  اکنون تبديل می) ١۴ :١٣(» چشمان خود را برافراز«

-١ :١ارميا ! ( شوطالبارث خود را به ايمان ). ١٧ :١٣(» و گام بردار
 گرفته بود که حد خودابراهيم با رفتن به مصر فرا ). ٢۴،:١١؛ تثنيه ٣ 

انتها به او  هايی بی  حال خدا افقورا بداند و پا فراتر از آن ننهد، 
کند چقدر از برکات  ميزان ايمان شما به خداست که تعيين می. بخشد می

  .توانيد دريافت کنيد او را می
همه «دهنده خود اعتماد کرديم، خدا  عنوان نجات مسيح بهوقتی ما به 

ه به اين دليل که ما از آن مسيح برکات آسمانی را به ما ارزانی داشت
تنها کاری که بايد بکنيم اين ! اين ارثيه ماست). ٣ :١افسسيان (» هستيم

» ثروت شکوهمند«است که آن ارثيه را با ايمان صاحب شويم و از آن 
ای است که  نامه منزله وصيت کالم خدا به. استفاده کنيم) ١٩ :۴فيليپيان (

منزله کليد صندوق گنج   ايمان ما نيز بهدهد چه گنجی داريم، و نشان می
مند  کند در صندوق را باز کنيم و از ارث خود بهره است که کمک می

  .شويم
نه تنها ابراهيم سرش را بلند کرد و  .خواند ابراهيم خدا را سپاس می

، بلکه از )١٧ :١٣(و برخاست و راه افتاد ) ١۴ :١٣پيدايش (نگريست 
ات فيضش از او تشکر کنمود و از تمام برصميم قلب خداوند را ستايش 

اش را  رفت و همانجا ميخ خيمه کرد، می او هر جا خدا هدايت می. کرد
مردمان . ساخت  برای نيايش خدا میقربانگاهیکوبيد و  به زمين می

، ولی ابراهيم از )۴٩ :١۶حزقيال (باليدند  سدوم به مال و منال خود می
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-٣١ :۴يوحنا  (غافل بودندها از آن ثروت روحانی برخوردار بود که آن
  .خواست، داشت یماو با خداوند در ارتباط بود و هر چه ). ٣۴ 

کند تا ما  شيطان از اوضاع پيرامون ما و مردم و اجناس استفاده می
را وسوسه کند و شخصيت ما را به بدترين وضع دچار کند؛ اما خدا 

مايد و از ما شخصيت کند تا ما را بياز نيز از اين وسايل استفاده می
ابراهيم در دو آزمايش شکست خورد چون به حکمت . بهتری بسازد

ولی در . داشته باشدايمان انسان تکيه کرده بود بجای اينکه به کالم خدا 
آزمايش سوم روسپيد بيرون آمد چون گذاشت خداوند اوضاع را کنترل 

»  ايمان ماای که دنيا را مغلوب کرده است، يعنی اين است غلبه«. کند
  ).۴ :۵اول يوحنا (
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  فصل سوم
  

  غلبه ايمان
 )١۴پيدايش (

 
فهميم بعد چه  کنيم، هرگز نمی نام می ثبت" مدرسه ايمان"وقتی در 
بينيد يک روز مشغول  اگر به زندگی ابراهيم نگاه کنيد، می. خواهد شد

چرا . بيند حل اختالفات مرزی است، اما روز ديگر تدارک جنگ می
  چنين است؟

خواهد ما در همه جوانب  يک چيز قطعی است، و آن اينکه خدا می
بدون . آيد مان رشد کنيم و بالغ شويم، ولی بلوغ آسان بدست نمی زندگی

اگر . ؛ و بدون تغيير، چالش ممکن نيستشود میچالش، رشد ميسر ن
بينی است؛ و وقتی  ها تغيير نکنند همه چيز قابل پيش اوضاع و موقعيت

. ای وجود نخواهد داشت بينی باشد چالش و مبارزه پيشزندگی قابل 
گريه نکنيد که «:  قطعه شعری دارد بدين مضمون١ويليام کالن براينت

چرا دنيا متغيير است، بلکه برای اوضاع ثابت و نامتغيير دنيا گريه 
  .»کنيد

توانيم  ، می)١٠ -۵ :١اول يوحنا (داريم  وقتی در نور گام برمی
.  را مشاهده کنيم و از زندگی متنوع برخوردار باشيممانتغييرات اطراف

ندارد که  یتعجب. آيد شکل به نظر می ولی در تاريکی همه چيز يک
اعتنا   سرد و بی خود ايمانان و همچنين ايماندارانی که نسبت به ايمان بی
دايم به فکر فرار از اوضاع  واند  حوصله و کالفه اند هميشه بی شده

طلبد و ما را به تحرک وا  زندکی با ايمان، مبارزه می! ان هستنداطرافش
  .گردد دارد و باعث رشدمان می می

                                                 
١ ًWilliam Cullen Bryant 
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: قش ويژه به عهده داردندر اين فصل، ابراهيم، اين مرد ايمان، سه 
، نيايشگر )١۶ -١٣ :١۴(، سلحشور )١٢ -١ :١۴پيدايش (ناظر 

 او در هر سه نقش خود، ايمانی را که به خدا داشت). ٢۴ -١٧ :١۴(
  .بکار گرفت و تصميمات درستی اتخاذ کرد

  
  )١٢ -١ :١۴پيدايش ( ابراهيم ناظر -١

شده است، و اگر اشاره مقدس  نگ در کتابجاولين به در اين آيات 
. شد داشت، در اين آيات صحبتی از آن نمی ابراهيم نقشی در آن نمی

  مقدس متون تاريخ بسياری دارد؛ و به گفته دکتر  کتاب
  .»تاريخ چيزی نيست جز داستان خدا«، ٢ونپيرس. تی. ای

 خدا نقشه گونه چتا دريابيم برای ما است به نگارش در آمدهآنچه 
مقدس، وقايع تاريخ  در کتاب. بزرگ نجات دنيا را طراحی کرده است

  .هايی هستند برای ديدن حقايق روحانی  اغلب به منزله پنجره
به مدت ) ١٠ :١٣؛ ٢ :١۴( در دشت اردن شهر واقع پنج دولت

و ) ١ :١۴(شهر شرقی بودند  پادشاه دولتدوازده سال زير سلطه چهار 
 جنگ بود؛ البته اين به منزله اعالم. سرانجام بر عليه آنها انقالب کردند

پس چهار پادشاه جلگه اردن را تصرف کردند و آن پنج پادشاه ديگر را 
مکش از ديد امروزی، اين تصرف شايد يک کش. تابع خود ساختند

المللی قلمداد  جزيی به نظر آيد، ولی برای آن زمان يک جنگ بين
  .شد می

قاعدتًا پنج پادشاه بايد بتوانند در خاک خود چهار پادشاه مهاجم را 
ولی برعکس، لشکر پنج شهر جلگه اردن توسط . شکست دهند

ظاهرًا آن پنج پادشاه حتی با ! پادشاهان مهاجم کامًال شکست خورد

                                                 
٢ A. T. Pierson 
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های کوچک  ان آشنايی نداشتند، چرا که در درهسرزمين خودش
  .های اطراف نداشتند ای جز فرار به تپه به دام افتادند و چاره) ١٠ :١۴(

 گويا گفته بودلشکر خود سان ديدن  در حال ٣وقتی دوک ولينگتن
دانم اين لشکر بر دشمن چه اثری خواهد گذاشت، ولی مرا  نمی «:است

دهد که شيوه   نشان می۵٠ و ۴٩ :١۶ حزقيال» !به وحشت انداخته است
زندگی مردم سدوم و عموره آنگونه نبود که بتواند آنان را برای جنگ 

  ).١٧ -١۵ :٢همچنين اول يوحنا (آماده کند 
کردند،  مهم نيست اين پادشاهان چه هدفی را در اين جنگ دنبال می

. او اسير جنگی شد: مهم آن است که خدا هدفی ويژه برای لوط داشت
و ، )١٣ -١٠ :١٣پيدايش  (لوط به سدوم نظر کرد و به سوی آن رفت

هر چند ). ١ :١؛ مزمور ١٢ :١۴پيدايش  (کرد حال در سدوم زندگی می
گويد که لوط  مقدس می باور اين موضوع مشکل است، ولی کتاب

اگر چنين است، پس چه ). ٨ -۶ :٢دوم پطرس (شخص پارسايی بود، 
  ؟ديدرشد که او در ايمانش سست گ

در . های دنيوی را چشيد وقتی که لوط با ابراهيم در مصر بود، لذت
 ساخته و به قربانگاهیخوانيم که او مانند عمويش ابراهيم،  هيچ جا نمی

، )٢٣ :٢يعقوب (دوست خدا بود ابراهيم . پرستش خداوند پرداخته باشد
به مرور لوط همشکل ). ۴ :۴پيدايش (ولی لوط دوست اين جهان بود 

 لوط با اهل ،؛ و زمانی که سدوم جنگ را باخت)٢ :٢روميان (يا شد دن
 يکی انگاشتهاگر کسی با دنيا ). ٣٢ :١١اول قرنتيان (دنيا محکوم شد 

  .نصيب نخواهد ماند شود، نتيجتًا از مشکالت دنيا نيز بی می
ای بود که خدا برای تأديب او بکار برد  اسارت لوط در واقع وسيله

بايست سدوم را برای زندگی کردن انتخاب  ر شود که نمیو يادآوه اتا ب
کرد که از جهان  بدون شک ابراهيم برای او وفادارانه دعا می. کرد می

                                                 
٣ The Duke Of Wellington 
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خدا . در آن زيست نمايد" بيگانه و غريبه"گيری کند و مانند يک  کناره
کند چون آنها را دوست دارد و خيريت  فرزندانش را تنبيه و تأديب می

اگر ما به ). ١١ -١ :١٢؛ عبرانيان ١٢ و ١١ :٣امثال (هد خوا آنها را می
توبيخ او گوش ندهيم، از راه ديگری توجه ما را جلب خواهد کرد، 

  .راهی که معموًال بسيار دردناک است
  

  )١۶ -١٣ :١۴پيدايش ( ابراهيم سلحشور -٢
ابراهيم خود را درگير اين جنگ نکرد، تا اينکه فهميد لوط  .رفتار او
ابراهيم جدا بود، ولی نه منزوی؛ مستقل بود اما نه . ه استاسير شد

در واقع او و بعضی از مشايخ محلی برای چنين موارد . اعتنا بی
او به ). ١٣ :١۴پيدايش (ای تشکيل داده بودند  اضطراری، اتحاديه

شخصی «: معروف بود که معنی آن اين است" ابراهيم عبرانی"
 نبود، "احساس ابراهيم بی" او ».خارجی که امنيتی در جامعه ندارد

 اين را بهانه ، اين وجودبااما بود، " غريب و اجنبی"بلکه در آن ديار 
  . از مسائل آنجا دور نگه دارد خود رانکرد تا
ايمان درباره زندگی و  چند يک ايماندار نبايد با اشخاص بی هر

ند در توا ، اما می)١ :٧ -١۴ :۶دوم قرنتيان (خدمت روحانی سازش کند 
دوستی و رفاه عمومی، با  خدمات اجتماعی و تقويت روحيه نوع

وقتی ما مردم را در مصيبت . اشخاص غيرايماندار همکاری کند
بينيم، الزم نيست قبل از کمک به آنها بپرسيم آيا ايماندارند يا نه  می

های  خدمت فداکارانه يکی از راه). ١٠ :۶؛ غالطيان ٣٧ -٢۵ :١٠لوقا (
اگر مسيحيان سهم ). ١۶ :۵متی (بت مسيح به ديگران است رساندن مح

توانند نمک و  خود را در مصائب زندگی به گردن نگيرند، چطور می
  نور جهان باشند؟

برای مثال، يوسف در مصر خدمت کرد و خداوند او را برای نجات 
نحميا يک پادشاه غيرايماندار را . اش و قوم يهود بکار برد خانواده
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د ولی خداوند اقتدار و منابع پادشاه را برای بازسازی کر خدمت می
استر يک يهودی بود که با يک حاکم غيريهودی . اورشليم بکار برد

ازدواج کرده بود و خدا او را بکار برد تا قوم يهود را از نابودی نجات 
دانيال در بابل هرگز در مورد اعتقاداتش سازش نکرد، ولی به . دهد

. ای باشکوه توسط خدا بکار برده شد  و به گونهچندين حاکم کمک کرد
توانيم با اشخاص گوناگون و در شرايط گوناگون برای نيل به  ما می

اهداف گوناگون همکاری کنيم، ولی هرگز نبايد از وظيفه خود که 
  .جالل دادن خداست غافل باشيم

ابراهيم با برادرزاده خود لوط با محبت رفتار کرد، چه هنگامی که 
و چه زمانی که جانش ) ٩ :١٣پيدايش (و حق انتخاب ملک را داد به ا

م مهربان يلوط نسبت به ابراه. را برای نجات وی به مخاطره انداخت
نبود و ابراهيم بهانه و دليل کافی داشت که بگذارد لوط در مصيبتی که 

ولی . اش به آن دچار شده بود، زجر بکشد در اثر تصميمات احمقانه
، بنابراين محبت )١۶ :١۴(دانست  خود می" برادر"ا ابراهيم لوط ر

روميان (برادرانه خود را نشان داد و بدی را با نيکی مغلوب ساخت 
  ).٢ و ١ :۶؛ غالطيان ٢١ -١٧ :١٢

 آمادگی الزم جو بود ولی برای نبرد هرچند که ابراهيم صلح .سپاه او
ا شد، بلکه چون لوط رناو برای نفع شخصی وارد جنگ .  داشترا

وقتی مشخصات افراد سپاه . خواست به او کمک کند دوست داشت، می
که برای اينکه بتوانيم بر دنيا شويم  ابراهيم را مالحظه کنيم، متوجه می

  .پيروز شويم به چه لوازم روحانی نياز خواهيم داشت
از لحاظ روحانی اين مطلب به ما  ).١۴آيه (زاد بودند   آنان خانه-١

هر که از خدا زاده شده است، بر دنيا غلبه  «کند که يادآوری می
تولد اول، ما را فرزندان آدم کرد، فرزندان ). ۴ :۵اول يوحنا (» يابد می

ا فرزندان ولی تولد دوم، ما ر. کسی که نتوانست غلبه کند و موفق شود
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او بر تمام دشمنان غالب شد . خدا ساخت و ما توسط او پيروز شديم
آورند، در   تمام کسانی که به او ايمان می، و)٢٣ -١٩ :١افسسيان (

و اين پيروزی ايمان ماست که بر جهان «. شوند شريک میاو پيروزی 
  ).۴ :۵اول يوحنا (» چيره و غالب شده است

برای پيروزی در يک نبرد جرأت و  ).١۴آيه ( آنان مسلح بودند -٢
 سرباز مسيحی بايد لباس. مجهز بودشهامت کافی نيست، بلکه بايد 

اسلحه ما روحانی است، ). ١٨ -١٠ :۶افسسيان (رزمی خدا را تن کند 
القدس  ؛ و ما آن را در قدرت روح)۵ -٣ :١٠دوم قرنتيان (نه انسانی 
، و )۴ :۶اعمال ( است سالحکالم خدا و دعا مؤثرترين . بريم بکار می

همانطور که يک سرود معروف . ما بايد آنها را با ايمان بکار بريم
  .»ديهر قسمت از اسلحه انجيل را با دعا بر تن کن«: گويد می
اگر سربازان تعليم ديده نباشند،  ).١۴آيه ( آنان تعليم ديده بودند -٣

پيش نخواهد برد و آنها به آسانی شکست خواهند  داشتن اسلحه کاری از
های کليسا اين است که به فرزندان خدا ياد دهد که  يکی از هدف. خورد

مقدس را بکار برند، چطور دعا کنند، به  ؤثرتری کتابطور م چگونه به
بردار  چه ترتيب دشمن را شناسايی نمايند و به چه نحو سربازی فرمان

هر چه بهتر کالم خدا را بدانيم، بيشتر . و مطيع در سپاه مسيح باشند
فرمانده ). "١٧ و ١۶ :٣دوم تيموتائوس (شويم  برای نبرد مجهز می

شما را به هر چيز نيکو «ما را تعليم دهد و خواهد ش شما می "نجات
در اصل " مجهز"واژه ). ٢١ و ٢٠ :١٣عبرانيان (» مجهز گرداند

اگر در جنگ شکست بخوريم، . يونانی به تجهيز نظامی اشاره دارد
اشکال را بايد در . اشکال از تجهيزات يا تدابير جنگی فرمانده ما نيست

  .سربازان جستجو کرد
 حدود ابراهيم و متحدين او .خود اطمينان داشتند آنان به رهبر -۴

 را زير پا نهادند تا با يک يورش آن چهار پادشاه را دويست کيلومتر
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به . غافلگير کنند، و بدين ترتيب توانستند به پيروزی کامل نائل آيند
خداوند هدايت جانب رسد که ابراهيم در اين جنگ کامًال از  نظر می

در اينجا کاربرد روحانی . ک پيروزی ايمان بود، بنابراين، اين يشد می
 اگر ايمانداران انتظار شکست دشمنان: بسيار واضح و روشن است

 را دارند، حتمًا بايد به خدا اطمينان و اعتماد کنند و فرامين او را خود
 بود که يوشع سرزمين موعود را فتح کرد روشبه همين . اطاعت کنند

ست داد، و به همين ترتيب هم کليسا و داود دشمنان اسرائيل را شک
  .امروز بايد نبرد کند

 سه لشکر با سه رهبر نبودند؛ بلکه يک  آنها. آنان متحد بودند-۵
اگر امروزه ايمانداران در . لشکر بودند و تنها ابراهيم رهبرشان بود

سراييم،  ما می! بودند تر می شدند، چقدر پيروزمند محبت با هم متحد می
؛ ولی عمًال »رود تش قوی، کليسای خداوند به پيش میمانند يک ار«

کليسا شباهتی به يک ارتش ندارد، به ويژه وقتی بايد با نظام و اتحاد 
اشکال کليسا اينجاست «به قول دوست شبانی . حرکت کنيم و پيش رويم

  »!ر زياد دارد و سرباز کمککه سرلش
تقام يا منافع  قصد آنان در اين جنگ ان. آنان توافق فکری داشتند-۶

، بلکه پيروزی بر دشمن و آزادی )٢٣ و ٢٢ :١۴پيدايش (شخصی نبود 
سرباز اگر هدف مشخصی نداشته باشد، محکوم به شکست . اسيران

هيچ کس به هنگام سربازی، خود را گرفتار «. خواهد بود
سازد، چرا که خواهان جلب خشنودی فرمانده  های زندگی نمی مشغوليت

زندگی افرادی چون عخان ). ۴ :٢يموتائوس دوم ت(» خويش است
) ١۵اول سموئيل (و شائول ) ١۶ -١٣داوران (، سامسون )٧يوشع (

  .کند واقعيت اين آيه را تأييد می
و ابراهيم و متحدين او به قدری قوی بودند که تا صد  .موفقيت او
 دشمن را تعقيب کردند و موفق شدند اسيران را آزاد پنجاه کيلومتر
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ی يآيا ابراهيم و لوط دنيوی گفتگو. غنائمی به چنگ آورند و سازند
هايی که به   بازگشت داشتند؟ آيا لوط نسبت به قولهنگام بهطوالنی 

  هايی داده بود؟ هنگام اسارت داده بود، وفادار ماند؟ آيا به ابراهيم قول
دانيم که نه تأديب  ما جواب اين سؤاالت را نداريم، ولی اين را می

ه نيکويی وی در باز آوردن لوط از اسارت، به حال لوط خداوند و ن
آورد  بايست لوط را به توبه می اين نيکويی خداوند می. تأثيری نداشت

. ولی بجای توبه، لوط به سدوم رفت). ۴ :٢ ؛ روميان١٩ -١۴ :١۵لوقا (
توانست با ابراهيم متحد شود، ولی تصميم گرفت به زندگی  او می
نام  الکساندر وايت در کتاب معروفش به. گردداز آلود ب گناه

ابراهيم پدر افراد وفادار است «: نويسد می" مقدس های کتاب شخصيت"
برخی . »اند اش لوط پدر تمام کسانی که به زور نجات يافته و برادرزاده
های آتش جان به در  همچون کسی که از ميان شعله«يابند اما  نجات می
؛ ولی چقدر خوب خواهد شد که به )١۵ :٣اول قرنتيان (» برده باشد

 به فراوانی عطا شود "دخول به پادشاهی جاودانی خداوند"ايمانداران 
  ).١١ :١دوم پطرس (

  

  )٢۴ -١٧ :١۴پيدايش ( ابراهيم ستايشگر -٣
 ی با خطر،بعضی اوقات بعد از پيروزی در نبرد .نبردی جديد

به نفس پس از فتح اريحا بود که اعتماد . شويم بزرگ روبرو می
؛ و ايليا بعد )٧يوشع (شان در شهر عای شد تاسرائيليان منجر به شکس

اول (مل، دچار ترس شد و فرار کرد راش در کوه ک از پيروزی
 بسيار بجا گفته ٤نام آندرو بونار يک شبان اسکاتلندی به. )١٩پادشاهان 

ه که پيش از جنگ مواظب اوضاع هستيم بايد پس زبه همان اندا«: است
  ».نگ نيز باشيماز ج

                                                 
٤ Andrew Boner 
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: گشت، دو پادشاه او را مالقات کردنداز وقتی ابراهيم از نبرد ب
صلح و (، پادشاه ساليم ملکيصدق، )سوزان(بارع، پادشاه سدوم 

؛ بارع، غنائم جنگی را به ابراهيم پيشنهاد کرد و در عوض از )سالمتی
 به ملکيصدق را به او واگذار کند، در حالی که  شهراو خواست مردم

ابراهيم با پيشنهاد بارع مخالفت کرد ولی نان . ابراهيم نان و شراب داد
در . يک غنائم را به او داد  قبول کرد و دهملکيصدقو شراب را از 

 نهفته است که امروزه بايد به آن نمادين درسی روحانیطور  اينجا به
  .توجه کنيم و در زندگی خود بکار بريم

اين دو . کرد ادشاه يکی را انتخاب میبايست بين اين دو پ ابراهيم می
 یسدوم شهر. پادشاه نمايشگر دو جهت مخالف زندگی هستند

، و بارع )۵٠ و ۴٩ :١۶؛ حزقيال ١٣ :١٣پيدايش (پيشه بود  شرارت
). ٣ -١ :٢افسسيان (های جسمانی بود  نماينده نظام دنيوی برای لذت

دنيا با دادن هديه است، که اشاره دارد به اين که " هديه"بارع به معنی 
است، پس " سوزان"اما سدوم به معنی !  کندجذب خودخواهد ما را  می

اگر به طرف بارع سر خم کنيد، ! بايد مواظب باشيم نزديکش نشويم
و اين دقيقًا چيزی بود که . آنچه در زندگی داريد روزی خواهد سوخت

  .برای لوط اتفاق افتاد
صلح "د، و ساليم به معنی ده معنی می" پادشاه عدالت"، ملکيصدق
 را با ملکيصدق هر دو ١١٠ و مزمور ٧عبرانيان . است" و سالمتی

پادشاه "و " پادشاه صلح و سالمتی"ند، ساز بط میمرتمسيح خداوند 
 زمان ملکيصدقی مسيح همچون عيس). ١٠ :٨۵مزمور " (عدالت

 کاهن ما در آسمان است، و به ما که او را خدمت  وابراهيم، پادشاه
). ١١ :١٢عبرانيان ؛ ١٧ :٣٢اشعيا (بخشد  کنيم، عدالت و سالمتی می می

هنگام عشاء ربانی، با شرکت در نان و شراب است که متوجه  البته به
  .فدا کردبرای ما  ش راروی صليب جانبر شويم که  مرگ مسيح می



  مطيع باشيد۴۴

44 

 و در عوضبنابراين وقتی ابراهيم دست رد به سينه بارع زد 
دنيا مال «داشت که   اظهار میش در واقع با ايمان را پذيرفت،ملکيصدق

گرفت، ولی  بايست همين تصميم را می لوط هم می. »تو، مسيح مال من
  .گشتاز آلود خود ب در عوض به زندگی گناه

بود؟ آيا مگر  چرا تصاحب غنائم جنگی توسط ابراهيم اشتباه می
دشاهان واقعًا جان خود و جان همراهانش را به خطر نينداخت تا پا

مهاجم را شکست دهد و اسيران را آزاد کند؟ قانونًا حق او بود که غنائم 
جنگی را به خود اختصاص دهد؛ ولی به لحاظ معنوی کار مناسبی 

خيلی چيزها در اين دنيا به حکم دادگاه ممکن است قانونی و . نبود
درست باشد، ولی برای قوم خدا به لحاظ روحانی و اخالقی نادرست 

  . شودقلمداد
گذشته از اين، قبل از اينکه ابراهيم بتواند غنائم را تصاحب کند، 

زيرا گرداند از شان ب مردم سدوم را به پادشاهکرد میبايست موافقت  می
همانطور که ). ٢١ :١۴پيدايش (» مردمان را به من بده«: گفته بوداو 

 ١ :١٢روميان (خواهد مردم را برای جالل خودش بکار برد  خداوند می
، شيطان نيز دوست دارد مردم را برای )٢٠ و ١٩ :۶؛ اول قرنتيان ٢و 

شيطان در واقع ). ١٣ و ١٢ :۶روميان (مقاصد شيطانی خود بکار برد 
تان را به من بدن«: گفت می) ١دانيال ( دانيال و) ٣٩پيدايش (به يوسف 

اما وقتی شيطان همان پيشنهاد را به » !نه«: ، ولی آنها گفتند»بدهيد
يوحنا (و يهودا ) ١١دوم سموئيل (، داود )١۶داوران (امسون س
  !و چه بهای هنگفتی پرداختند» !باشد«: کرد، آنها گفتند) ٢٧ :١٣

ابراهيم پيشنهاد بارع پادشاه را نپذيرفت، و احتماًال به همه کسانی که 
که همراه او تا انتخاب کنند از اسارت آزادشان کرده بود فرصت داد 

ابراهيم شيخ قدرتمندی بود، و . دای حقيقی ايمان آورندبروند و به خ
ولی هيچ اثری از اينکه . همسايگانش از خيمه و مذبح او خبر داشتند
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. جمله خانواده لوط، دعوت او را پذيرفته باشند نيستاز يکی از آنان، 
  .سدوم از بين رفتندبا نابودی ش، همه مردم ان از لوط و دختررغي

 برکت :م تقديم کردي چيزی بهتر به ابراهقملکيصد .برکتی جديد
ابراهيم با برکت خداوند زندگی . »خدای متعال، خالق آسمان و زمين«
او هرگز مايل نبود . کرد هايی که دنيا پيشنهاد می کرد، نه با رشوه می

حتی قبول يک بند . کسی فکر کند که دنيا او را ثروتمند کرده است
شمار زيادی از خادمين خدا ! کرد یکفش را خطری برای خود قلمداد م

 به وجهه ،به سبب تجليل از طرف مردم و يا قبول هدايايی از مردم دنيا
شود هم خادم خدا بود و هم  نمی. اند و شهادت روحانی خود صدمه زده

  .در پی کسب شهرت در دنيا
 بعد از اتمام جنگ، به مالقات ابراهيم رفت تا او را برای ملکيصدق

هايی که بعد از شکست دشمن  خدا از وسوسه. آماده کندکسب پيروزی 
ابراهيم خداوند را قبل از جنگ مالقات . آيند خبر دارد به سراغ ما می

کرده بود و قول داده بود که هيچ چيزی از غنائم جنگی برای خودش 
او با عزمی راسخ لشکر خود را رهبری کرد و خدا به او . برندارد

  .پيروزی داد
قادات خود را به همراهان خود عانر، اشکول و ممری ابراهيم اعت
خواستند مقداری از غنائم  اگر آنها می). ٢۴ :١۴پيدايش (تحميل نکرد 

را بردارند، اين به خودشان مربوط بود؛ ابراهيم آنها را سرزنش 
. يک بدهند  دهملکيصدقاو همچنين انتظار نداشت که آنها به . کرد نمی

بيش نبود، در حالی که متفقين " ای ريب و بيگانهغ"ابراهيم در اين دنيا 
. ضابطه و معيار متفاوتی داشتهای دنيوی بودند و رفتارشان  او انسان

  .»توانيد توانند، اما شما نمی ديگران می«
" يک ده"مقدس که درباره   اولين جايی است در کتاب٢٠ :١۴پيدايش 
دارايی خود، چه ، دادن ده درصد از "يک ده"منظور از . گويد سخن می
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وقتی . پول باشد چه محصوالت کشاورزی و دامداری، به خداست
کنيم که خدا مالک همه چيز است و ما  دهيم، تصديق می می" يک ده"

خود که هر " يک ده"يهوديان عالوه بر . ناظر و مباشر ثروت او هستيم
، هر سه سال )٣٣ -٣٠ :٢٧الويان (کردند  سال به خداوند پرداخت می

تثنيه  (کردند ای پرداخت می جداگانهيک  دهخاص فقرا بار نيز يک 
مانده نيز برای جشنی  توانستند از نود درصد باقی آنان می). ١۵ -١٢ :٢۶

  ).١٩ -۵ :١٢تثنيه (يک بدهند  شد ده که در اورشليم برگزار می
دادن پيش از شريعت موسی رايج بوده است؛ چون نه فقط " ده يک"

به ). ٢٢ :٢٨پيدايش (يک داده است  يعقوب هم دهابراهيم بلکه حتی 
همين دليل است که بسياری از مسيحيان معتقدند که امروزه ايمانداران 

يک شماس . شروع کنند" ده يک"بايد هديه دادن به خدا را با دادن 
 ده ،اگر يهوديان عهد قديم زير شريعت«: کليسايی روزی به من گفت

ان عهد جديد که زير فيض هستند بايد دادند چقدر بيشتر مسيحي يک می
 شرح ٩ -٨روش هديه دادن در عهدجديد در دوم قرنتيان » !آن را بدهند

ما بايد . است" ده يک"داده شده، ولی بهترين راه شروع اين کار، دادن 
عنوان رشوه به خدا برای  مواظب باشيم که از صميم قلب بدهيم نه به

ار معروف مسيحی گفته  د رخانه کا٥لتورنيو. جی. آر. دريافت برکت
دهی که سود ببری، سودی  اگر ده يک را به اين منظور می«: است

  »!نخواهی برد
او هدايای . دهد ابراهيم الگوی خوبی برای هديه دادن به ما ارائه می

-١ :٧عبرانيان ( به حضور عيسی مسيح آورد ملکيصدقخود را توسط 
ار کليسا د يسا يا شبان يا خزانهمان را به کلک يا هدايايما ده ي). ١٠ 

 حقيقی باشد، آن را به یاگر هديه دادن ما يک عمل پرستش. دهيم نمی

                                                 
٥ R. G. LeTourneau 



 ۴٧غلبه ايمان 

47 

 بدهيمکنيم؛ و به همين دليل است که بايد بهترين خود را  خداوند تقديم می
  ).٨ -۶ :١مالکی (

هايی که من در آنجا شبان بودم، روزهای يکشنبه  در يکی از کليسا
هايی را کنار درهای خروجی کليسا  يم، بلکه جعبهکرد هدايا جمع نمی

گذاشتيم تا مردم به هنگام ورود يا خروج در آن هدايای خود را  می
گويند يک روز  قبل از اينکه من شبان آن کليسا شوم، می. ندزبيندا

جوانی که برای اولين بار به کليسای ما آمده بود از دوستش پرسيد آن 
يی است که ما يابرای هدا «:پاسخ داد دوستش .ها برای چيست جعبه
  .»دهيم می

دوستش » کنند؟ ها را چه کار می اين پول«وارد از او پرسيد،  تازه
  .»دهند کنم آن را به شبان کليسا می فکر می«: پاسخ داد

ها  خوب، شبان با آن پول«تر شده بود پرسيد،  جوان بيچاره که گيج
دانم  نمی«: ود، گفتبدادن دوستش که آماده جواب » کند؟ چه می

  »!دهد چطور، ولی او آن را به خدا می
و همه (دانست  او می. وقتی شبان کليسا اين را شنيد از ته دل خنديد

که هر عضو کليسا بايد هدايايش را با قلبی شاکر به خداوند ) دانيم ما می
های خود را  توانند قربانی تمام فرزندان خدا کاهنانی هستند که می. بدهد

  ).٩ و ۵ :٢اول پطرس (حضور او تقديم کنند به 
او اين اصل را در قلب خود . کرد ابراهيم در دادن هديه درنگ نمی

  .پذيرفته بود که مالک اصلی خداست و او ناظر و مباشری بيش نيست
داد، روشی که توسط پولس رسول نيز تأکيد  او با تناسب هديه می

شروع خوبی است؛ ولی " کده ي ").٢ و ١ :١۶اول قرنتيان (شده است 
ما نيز بايد به درصد بنابراين دهد،  به تدريج خداوند برکت بيشتری می

را مطابق دوم قرنتيان " با فيض هديه داد"مان اضافه کنيم و عمًال  هديه
  . انجام دهيم٩ و ٨
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داد زيرا خدا را دوست داشت و مايل بود اعتقادی  ابراهيم هديه می
چه تضاد آشکاری . خدا داشت ثابت کندرا که به عظمت و نيکويی 

خدای ابراهيم خالق آسمان و ! ها و بت" خدای متعال"وجود دارد بين 
او اليق ستايش و نيايش از ). ۴٠؛ اشعيا ١٩ :١۴پيدايش (زمين است 

  !باشد جانب قومش می
هايش را با ايمان بلند کرد و به خدا قول  ابراهيم قبل از جنگ، دست

ريانش  او با عزمی راسخ لشک.داردز غنائم را بر نداد که هيچ چيزی ا
  ).٢۴ :۶متی (را در جنگ رهبری کرد 

در موقع نبرد ابراهيم شمشير خود را با ايمان و اعتماد به خدا برای 
  .پيروزی بکار برد

عقب هايش را در مقابل هديه شاه سدوم  پس از جنگ، با ايمان دست
ليم برای دريافت نان و  اما آغوش خود را بر روی پادشاه ساکشيد

  .شراب و دادن ده يک گشود
» ای که دنيا را مغلوب کرده است، يعنی ايمان ما و اين است غلبه«

  ).۴ :۵اول يوحنا (
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  فصل چهارم
  

  شب تاريک روح انسان
  )١۵پيدايش (

  
ترسد و مطيع اوست، ممکن است در  شخصی که واقعًا از خدا می«

نداشته باشد؛ و امکان دارد تاريکی خاصی قرار گيرد هيچ نوری 
  »... در آن وضع بسر بردیهای بسيار  روزها و سال

، قديس معروف فرقه پيوريتن است ١اين از سخنان توماس گودوين
ای کسانی که ترس خداوند «: نويسد که اشعيا نبی هم در توافق با او می

د را در دل داريد و مطيع و خدمتگزار او هستيد، به خداوند اعتماد کني
ريک باشد و هيچ نوری به آن نتابد، اما شما به خدای اهرچند راه شما ت

  ).١٠ :۵٠اشعيا (» خود اطمينان داشته باشيد
" بودن در تاريکی"ترين مسيحی نيز احساس  گاهی حتی به روحانی

ماند که چرا خدا آن قدر دور به نظر  دهد و او در شگفت می دست می
 چين که منجر به اخراج ١٩٠٠در دوران شورش معروف . رسد می

نيز صدمه زيادی " ميسيون مسيحی چين"بيگانگان از آن کشور شد، و 
توانم  نه می«:  به دوستش گفت٢ديد، مؤسس آن ميسيون، هادسن تايلور

توانم  دعا کنم؛ ولی میتوانم  توانم فکر کنم؛ حتی نمی بنويسم، نه می
  .يج روشنايی بخشيددوران تاريکی بود، ولی خدا به تدر» .اعتماد کنم

نامند  می" شب تاريک روح"ابراهيم آنچه را رهبران روحانی 
اين اصطالح از کتاب روحانی کالسيک مربوط به . تجربه کرده بود

                                                 
١ TomasGoodwin (1600-1679) 
٢ Hudson Taylor  
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اين کتاب با الهام از .  اخذ شده است٣قرن شانزدهم، اثر ژان قديس
 صحبت از آن فرزند خدايی ،ها غزل  کتاب غزلتغزلیهای  صحنه
با تجربه کردن موقتی تاريکی و گويی جدايی از خدا، در کند که  می

ای راحت نيست  چنين تجربه. شود تر می عشق و ايمان به خدا عميق
  .ولی گاهی الزم است

" شب تاريک"خدا در آن تجربه . ابراهيم سه نگرانی بزرگ داشت
  .هر سه نگرانی او را برطرف ساخت

  
  )١ :١۵پيدايش ( ايمنی او -١

فصل قبلی بر اعمال ابراهيم تمرکز داشت، ولی  .خودگوش دادن به 
وحشت "آيد که شامل  در اين فصل از احساسات او سخن به ميان می

اشخاص ايماندار احساس نيز ). ١٢ :١۵(باشد  نيز می" تاريکی بزرگ
بسياری از . اهميت شمرد و انکار کرد دارند و احساسات را نبايد بی

 عادت دارند بر فکر و اراده انسان  هستند کهانی ايماندارن،مسيحيا
تأکيد کنند و به احساسات توجه کمتری نشان دهند، ولی اين اشتباه 

  .شود بزرگی است که منجر به زندگی ناموزونی می
ايم، و اين بدان معنی است که احساس  صورت خدا آفريده شده ما به

هرچند درست نيست که به احساسات خود . نيز جزء وجود ما است
ان از گيريم، و يا اجازه دهيم احساساتمماد کنيم و فکرمان را بکار ناعت

کنترل خارج شود؛ اما در ضمن اين نيز صحيح نيست که احساساتمان 
خوريم و در نتيجه به يک آدم مصنوعی مذهبی  برا انکار کنيم و يا فرو

داود و نويسندگان ديگر در مزامير احساسات و عواطف . تبديل شويم
 نسبت به خدا، خودشان و اوضاع اطراف داشتند علنًا با خود را که

گذاشتند؛ و ما نيز بايد از اين الگوی خوب پيروی  خداوند در ميان می

                                                 
٣ St. John of the Cross  
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 واقعی بود، و احساساتش را اعم از شادی، اندوه و یعيسی انسان. کنيم
  .داشت خشم مقدس يا محبت، علنًا ابراز می
م در جنگ پيروز شده بود،  ابراهيبا اين تفاصيل چرا با وجود اينکه

احساسات ما ممکن  د؟ برای اينکه او بشر بود؛ ويترس میاما همچنان 
اين نکته کمک . است پس از يک خطر يا مشکل بزرگ فرو بپاشد

بفهميم چرا ايليا بعد از پيروزی بر بعل بر روی کوه کرمل، کند  می
ای  ، درهبعد از هر کوهی). ١٩اول پادشاهان (آنقدر افسرده شده بود 

  .وجود دارد
او که چهار پادشاه . دليل ديگری نيز برای ترس ابراهيم وجود داشت

هدف حمله آنها ه بود، هر آن احتمال داشت که خود، را شکست داد
دانست که پادشاهان شرقی شکست را سرسری  ابراهيم می. قرار گيرد

هيم تصور کنيد اگر ابرا. کند شان زود فروکش نمی گيرند و کينه نمی
  شد؟  عهد و وعده خدا چه می،شد کشته می

شکی نيست که شخص بايد به احساس خود گوش  .گوش دادن به خدا
 ٤دکتر روانکاو، ديويد ويسکات. فرا دهد و نسبت به آن صادق باشد

هرگاه کسی مسئوليت احساسات خود را بپذيرد، «: نويسد چنين می
اين حال نبايد در قلمرو با . »مسئوليت دنيای خود را نيز خواهد پذيرفت

به خدا وقت بدهيد تا با شما صحبت : احساس ماند بلکه بايد جلو رفت
مقدس  اين اولين آيه در کتاب. کند، و با کالمش شما را قوت قلب ببخشد

 عتيق؛ اين عبارت در عهد»کالم خداوند نازل شد«: گويد است که می
کند  ترس غلبه میايمانی که بر . بيش از صد بار بکار برده شده است

  .ايمان به کالم خداست نه ايمان به احساسات
يوحنا  (ويدگ میخواند و با وی سخن  میخدا دوستش را به نام 

کردم؛ کارکنان  وقتی نوجوان بودم اغلب برای مادرم خريد می). ٣ :١٠

                                                 
٤ David Viscott 
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. پرسيدند  را میام خانوادهزدند و حال من و  فروشگاه مرا به نام صدا می
خواند و  رفتند تحويلدار آنها را به نام می  به بانک محلی میوقتی والدينم

شان،   به استثناء بعضیاما امروزه، کارمندان بانک،. گفت آمد می خوش
شايد باور کردن . بينند عدد در کامپيوترشان میيک به صورت فقط مرا 

اين نکته سخت باشد ولی آن خدايی که حساب تمام سيارات را دارد و 
به فکر داند و  مگذاری کرده است، همچنين نام شما را میآنها را نا
  ).۴ و ٣ :١۴٧مزمور (تان هست نيازهاي

مقدس به کلمه  همچنين در اين آيه برای اولين بار در کتاب
ق اخدا آن را خطاب به اسح. خوريم بر می" مترس"بخش  اطمينان

و اغلب قوم اسرائيل ) ٣ :۴۶پيدايش (، يعقوب )٢۴ :٢۶پيدايش (
تکرار کرده ) ٢١ :١؛ تثنيه ٩ :١۴؛ اعداد ٢٠ :٢٠، ١٣ :١۴روج خ(

  .است
راه حل خدا برای ترس ابراهيم اين بود که به او گوشزد کند که او 

» من سپر تو هستم و اجر بسيار عظيم تو«: برای ابراهيم کيست
" من نيستم"خدا کامًال مکفی است برای " من هستم). "١۵:١پيدايش (

زندگی ). ١٠ :۴٧مزمور (»  بدان که من خدا هستمساکت باش و«. بشر
شما به اندازه ايمان شما بزرگ است، و ايمان شما به اندازه بزرگی 

اگر تمام وقت خود را صرف نگاه کردن به خود کنی، دلسرد . خدا
  .یشو خواهی شد؛ ولی اگر با ايمان به خدا نگاه کنی دلگرم می

. مان استيکننده نيازها أمينخداوند سپر و پاداش ماست؛ حافظ ما و ت
ديگر الزم نبود ابراهيم نگران نبردهای بعدی باشد، برای اينکه خدا او 

و الزم نبود پشيمان شود که چرا دارايی را که . کرد را محافظت می
توسط پادشاه سدوم به او پيشنهاد شده بود از دست داد؛ چون خدا پاداش 

 عهدعتيق تطابق دارد با اين قسمت. بزرگتری برای او در نظر داشت
  .١٩ :۴ و فيليپيان ٣٣ :۶متی 
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 نياز برکاتی هستند که دنيا دنبال آن است و  تأمين محافظت و
. دهند سياستمداران به هنگام انتخابات وعده آنها را به مردم می

امنيت در کوچه دهندگان وعده محافظت از جنگ و  به رأیشدگان کانديد
 پيشه و کار، درمان، دانش و بازنشستگی ها وهمينطور تأمين نو خيابا
آيد، ولی بيشتر آنان به  بعضی از تعهدات به اجرا در می. دهند را می

شما خدای متعال تنها کسی است که به . شود بوته فراموشی سپرده می
دهد و آن را تمامًا اجرا  تان را میوعده محافظت و تأمين نيازهاي

تو حافظ و نگهدارنده ما ! ا هستیزيرا تو ای خداوند، نور م«. کند می
تو به ما فيض و جالل خواهی داد و هيچ چيز نيکو را منع ! هستی

  ).١١ :٨۴مزمور (» کنند نخواهی کرد از آنانی که به راستی عمل می
  
  )۶ -٢ :١۵پيدايش ( وارث او -٢

خدا به ابراهيم قول داد که نسل او  ).٣ و ٢ :١۵پيدايش (خواستن 
و برای تمام دنيا برکت ) ١۶ :١٣(دياد خواهد يافت چون غبار زمين از

ولی ابراهيم و ساره فرزندی نداشتند؛ و اگر او ). ٣ -١ :١٢(خواهد آورد 
او ممکن است همان (ر نداشت ذاالعامباشرش، مرد وارثی غير از  می

از لوط ديگر خبری نيست و . ) ذکر شده، باشد٢ :٢۴خادم او که در 
النهرين   او در بينهشتصد کيلومتریز در  ابراهيم نيبقيه خويشان
  شد؟ پس عهد خداوند چه می. کردند زندگی می

ش نبود، هرچند آنان نيز همسرنگرانی اصلی ابراهيم برای خود و 
.  داشته باشندیکردند فرزند مانند هر زن و شوهر شرقی آرزو می

ی ا نقشهخداوند . نگرانی او برای اجرای نقشه خدا برای نجات بشر بود
وعده پرجاللی به ابراهيم داده بود، ولی باشکوه و عظيم داشت و 

اگر به همين ترتيب جلو ! کرد ظاهرًا خدا در اين مورد کاری نمی
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شدند و زمان انجام کار به پايان  ابراهيم و ساره پير میرفت  می
  .رسيد می

اين است که خواست خدا " مدرسه ايمان"يکی از دروس اصلی در 
خدا از ابراهيم و ساره . خدا و در وقت خدا انجام گيردبايد به روش 

ای برای خود پيدا کنند؛ تنها چيزی که از ايشان  نخواسته بود ورثه
خواست اين بود که مايل و آماده باشند که او بتواند مقصود خود را  می
آنچه ابراهيم و ساره متوجه نشده بودند . وسيله آنان به انجام رساند به

کرد قوت بدن آنها تمام شود و مانند بدن  خدا صبر میاين بود که 
  .شود شخص مرده گردد تا تمام قدرت و جالل اين کار از آن خدا

مان را به خداوند بگوييم، حتی اگر آنچه هاي خوب است که ما نگرانی
خدا نسبت به . صبری ما گردد ايمان و يا بی گوييم حمل بر بی می

او ابراهيم را سرزنش نکرد؛ .  نيستاعتنا ها و احساسات ما بی پرسش
های  بار تمام نگرانی«. ولی به او آن اطمينانی را که احتياج داشت داد

اول (» خود را به دوش او بگذاريد، زيرا او هميشه در فکر شما است
  ).٧ :۵پطرس 

واضح به ابراهيم به طور  خدا ).۵ و ۴ :١۵پيدايش (نگاه کردن 
ه کس ديگر پدر آن فرزند موعود و ورثه نشان داد که خود ابراهيم و ن

سپس ). ١٧ -١۴ :٨روميان (وراثت به فرزندی بستگی دارد . خواهد بود
ای چشمگير به ابراهيم اطمينان داد که اين فرزند پدر آن  گونه خدا به

حتی . نسلی خواهد بود که هيچ کس توان شمارشش را نخواهد داشت
وقتی به پيش . ها را ديد تارهتوان س ، باز میباشدوقتی زندگی تاريک 

ابراهيم . بينی، به باال نگاه کن کنی و اوضاع را تيره و تار می نگاه می
بايست به  کرد، در حالی که می برای حل مشکلش به اطراف نگاه می

  .باال بنگرد
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دود هزار ستاره ثبت شده است، حشناسان  در کتاب مخصوص ستاره
 ستاره وجود داشته ميلياردد صد زنند که در مجموع حدو ولی تخمين می

داد، به او خواهد د فرزند وعده نداد که چه تعداخدا به ابراهيم ! باشد
هر بار . ولی گفت نسل او مانند ستارگان غيرقابل شمارش خواهند بود

) ١۴ :١٣پيدايش (ديد  کرد و غبار زمين را می ابراهيم به پايين نگاه می
، وعده خدا )۵ :١۵(کرد  را مشاهده مینگريست و ستارگان  يا به باال می
اين وعده بارها برای ابراهيم . کرد آورد واطمينان پيدا می را به ياد می

  ).۴ :٢۶(ق تکرار شد ا برای اسح همچنينو
 که به ما داده شده باور  راای عدهاگر و ).۶ :١۵پيدايش (باور کردن 

خواهد فايده  ینداريم، آن وعده برای ما ب نکنيم و بر اساس آن گام بر
و با ترک وطن و ) ٣ -١ :١٢(ابراهيم به وعده خدا اعتماد داشت . بود

 اولين ۶ :١۵پيدايش ). ٨ :١١عبرانيان (ابت کرد ثرفتن به کنعان آن را 
توان آن را   می همچنينکند ای است که به ايمان ابراهيم اشاره می آيه

 است که عهدعتيق محسوب کرد؛ و به همين دليل در ١۶ :٣يوحنا 
نويسندگان عهدجديد از اين آيه برای تشريح نجات توسط ايمان استفاده 

  .کنند می
شود، اما   فقط پنج کلمه يافت می۶ :١۵در متن اصلی عبری پيدايش 
اين آيه سه مرتبه در عهدجديد بکار ! چه معنای پرارزشی در آنها هست

مه کليدی در سه کل. ٢٣ :٢ و يعقوب ٣ :۴؛ روميان ۶ :٣غالطيان : رفته
  . شدنعدالت و محسوبايمان، : اين آيه عبارتند از

ابراهيم «شود   میابراهيم به خدا ايمان آورد، که معنی لغوی آن
ترجمه شده در اصل به " ايمان"کلمه عبری که » !آمين، ای خدا: گفت

با تمام وزن بر چيزی «يا » تمام وزن خود را بر چيزی افکندن«معنی 
دهنده تکيه  خدای وعده ابراهيم کامًال به وعده خدا و. است» تکيه دادن

يابيم بلکه با ايمان  ما با قول و وعده دادن به خدا نجات نمی. کرد می
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در انجيل يوحنا، که بدين منظور نگارش يافت تا . آوردن به وعده خدا
" ايمان"، کلمه )٣١ :٢٠يوحنا (توان نجات يافت  نشان دهد چگونه می
نجات هديه پر لطف خداست . ه شده استد بکار برنزديک به صد بار

  ).٩ و ٨ :٢افسسيان (شود  که با ايمان دريافت می
اين بزرگترين ). پارسايی(بزرگترين نياز ابراهيم چه بود؟ عدالت 

اند و از جالل خدا کوتاه  زيرا همه گناه کرده«نياز امروز ما نيز هست، 
» يست، حتی يک نفرهيچ کس پارسا ن«). ٢٣ :٣روميان (» آيند می

کند که  باشيم؛ خدا امر می" مذهبی"کافی نيست که ). ١٠ :٣روميان (
  .عادل و پارسای کامل باشيم وگرنه ما را به بهشت راه نخواهد داد

ابراهيم چگونه به پارسايی رسيد؟ او به خدا ايمان آورد و پارسايی 
ساب روی صليب گناهان و خطاهای ما به ح. به حساب او گذاشته شد

وقتی ). ۶ :۵٣اشعيا (» ن محسوب شدااز خطاکار «.مسيح گذاشته شد
دوم (شود  به او اعتماد کنی، پارسايی او به حساب تو گذاشته می

پارسا و در حالی که ، و تو در برابر خدای مقدس )٢١ :۵قرنتيان 
  .ايستی ، میای ده شدهيبخش

ر عمل ثابت  ايمان خود را دقربانگاه،ابراهيم با نهادن اسحاق بر 
وسيله اطاعت از خدا نبود که  ابراهيم به). ٢۴ -١۴ :٢يعقوب (کرد 

نجات يافت، و نه حتی با قول دادن به اطاعت از خدا؛ بلکه اطاعت او 
" ايمان يا عمل"وسيله ترکيب  گناهکاران به. دهنده ايمانش بود نشان

  .کند وسيله ايمانی که عمل می کنند، بلکه به نيست که نجات پيدا می
 را مطالعه کنيد؛ و ٢ ويعقوب ۴؛ روميان ٣با حوصله غالطيان 

متوجه خواهيد شد چگونه زندگی ابراهيم نجات توسط ايمان را نمايان 
شود؛ در روميان  ، پولس بر ايمان متمرکز می٣در غالطيان . سازد می
کند؛ و   به موضوع محسوب شدن يا به حساب کسی گذاشتن توجه می۴

  . کند صل دوم پارسايی را تشريح میدر يعقوب در ف
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چاره نگرانی . »من هستم«: چاره ترس ابراهيم حضور خدا بود
حال، . »من خواهم داد«: اش وعده خدا بود ابراهيم در خصوص ورثه

  ای دارد؟ خدا برای سومين نگرانی ابراهيم چه راه چاره
  
  )٢١ -٧ :١۵پيدايش ( سرزمين او -٣

به ابراهيم گفته بود که سرزمين کنعان را خدا  ).٧ :١۵پيدايش (تأييد 
، و حال )١٧ و ١۵ :١٣، ٧ :١٢پيدايش (به او و نسل او خواهد داد 

ای از عهد خدا را تشکيل  سرزمين بخش عمده. کند مجددًا آن را تأييد می
خدا جامه " بخش تاريخ نجات"دهد، چرا که در سرزمين اسرائيل  می

ين شاهد آخرين صحنه اين واقعه سرزمين اسرائيل همچن. پوشد عمل می
  .يعنی بازگشت مسيح و حکومت او بر دنيا خواهد بود

ها، قوم اسرائيل ملتی بدون سرزمين بوده است؛ و به نظر  قرن
 در .شد هايی که خدا عهد کرده بود ديگر عملی نمی رسيد که وعده می

برای «:  چنين نوشت٥کمبل مورگان.  واعظ انگليسی، جی١٩٣٢سال 
طور کلی حاکی از   مقدس به گر محرز شده است که تعاليم کتابمن دي

عنوان ملتی در دنيا وجود  اين است که هيچ اميدی برای اسرائيل به
 سر رسيد و ملت اسرائيل تولد ١٩۴٨اما چهاردهم ماه مه . »ندارد

درست همانطور که خدا در قول خود به ابراهيم ! دوباره پيدا کرد
عود را فرستاد، به همان نحو هم به قول خود در وفادار ماند و مسيح مو

  .احيای سرزمين اسرائيل وفا کرد
ايمانی او   سؤال ابراهيم مبنی بر بی).١٢ -٨ :١۵پيدايش (اطمينان 

او . ی که به او اطمينان ببخشدا هنبود، بلکه درخواستی بود برای نشان
ی يقين داشت که خدا پسری که وعده کرده، به او خواهد داد، ول

). ٢١ -١٩ :١۵پيدايش (پرست بود  سرزمين موعود در دست ده قوم بت

                                                 
٥ G.Campbell Morgan 
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شد ولی نوادگانش چگونه  البته ابراهيم صاحب آن سرزمين می
  توانستند آن را به تصرف درآورند و از آن استفاده کنند؟ می

خوانيد مراسمی است که در آن زمان   می١٧ -٩ :١۵پيدايش  آنچه در
اين مراسم شامل کشتن حيوانات و عهد . "بريدن عهد"معروف بود به 

بستند چند  اشخاصی که عهد می. و پيمان بستن بين طرفين قرارداد بود
کردند  های آنان را از وسط به دو قسمت می حيوان را قربانی کرده، بدن

ميان اين از بعد آن اشخاص . گذاشتند و روبروی هم روی زمين می
اشتند که اگر به عهد خود وفا د کردند و اظهار می ها عبور می قسمت

 و ١٨ :٣۴ارميا (نکنند به سرنوشت اين حيوانات دچار خواهند شد 
١٩.(  

او حيوانات را کشت، روی زمين . ولی عمل ابراهيم متفاوت بود
که بوی کرد گذاشت و بقيه روز را صرف راندن پرندگان شکاری 

  غروب کرد،بوقتی آفتا.  بودرسيدهگوشت و خون به مشامشان 
رفت؛ و آنگاه خدا به او ظاهر شد و با او فرو ابراهيم به خواب عميقی 

در اين . خدا بود که با ابراهيم عهد بست نه ابراهيم با خدا. سخن گفت
عهد هيچ شرطی وجود نداشت؛ پيمان فيض خدا از قلب سخاوتمند او 

  .صادر شد
وحشت تاريکی " ابراهيم از ميان ).٢١ -١٣ :١۵پيدايش (انتظار 

 و ١٣ :١۵پيدايش (مفاد عهد خدا را شنيد و از نقشه او برای قوم " ظيمع
پيدايش  ( وعدهو سرزمين) ١۵ :١۵پيدايش (، خودش )١٧ و ١۶، ١۴
  .آگاه شد) ٢١ -١٨ :١۵

 يعقوب و خاندانش به مصر ).١٧ و ١۶، ١۴ و ١٣ :١۵پيدايش (قوم 
شدند رفتند تا توسط يوسف محافظت شوند، و در آنجا اشخاص مقتدری 

يهوديان نخست همچون مهمانانی ارجمند ). ١ خروج -۴۶پيدايش (
کم وجودشان خطری برای مصريان شد؛ پس  وارد مصر شدند، اما کم



 ۵٩شب تاريک روح انسان 

59 

خروج (فرعون آنان را برده ساخت و مورد ستم فراوان قرار داد 
ای از رنج و الم  نشانه) ١٧ :١۵پيدايش (شايد تنور آتشين ). ١٢ و ١١ :١

سنگدلی فرعون نتوانست قوم را از ). ٢٠ :۴تثنيه (د قوم در مصر باش
خدا بر . ها داشت بين ببرد، چرا که خدا برای قوم برگزيده خود نقشه

مصر داوری کرد و ده آفت بر ايشان فرستاد، سپس به موسی قدرت 
  ).١۵ :۵خروج (بخشيد تا قوم را با پيروزی از مصر خارج کند 

چهارصد سال .  خدا بود جملگی در دست آنهارخدادها و زمان
 مربوط است به مدت اقامت قوم اسرائيل در ١٣ :١۵مذکور در پيدايش 

اين مدت . مصر، يعنی از ورود يعقوب تا خروج اسرائيل از آنجا
ذکر شده چهار صد و سی سال درست  ۴٠ :١٢ خروج بر طبقزمانی 
 چرا خدا اينقدر صبر کرد تا).  را نيز مالحظه کنيد۶ :٧اعمال  (است

نيز  اقوام کنعانی خواست میقومش را رهايی دهد؟ برای اينکه خدا 
کسانی ). ٣٢ :٢٣؛ متی ١٨ :٣دوم پطرس (توبه کنند و مجازات نشوند 

ها چنين  کنند که چرا با کنعانی را محکوم می) و نيز خدا(که اسرائيل 
ها مهلت  ها به کنعانی اند که خدا قرن رفتار کردند، گويا فراموش کرده

  .های خود توبه کنند  از شرارتتا ه بودداد
 سال عمر کرد و به پيری ١٧۵ ابراهيم .)١۵ :١۵پيدايش (ابراهيم 

، به عبارت ديگر او حدود يک )٧ :٢۵پيدايش (کامل و مطلوب رسيد 
رغم خطاها و  علی). ۴ :١٢پيدايش (قرن با خدا گام برداشته بود 

مايه سرانجام آورد و  جا می، او غالبًا اراده خدا را به متعددهای  شکست
خاطر وعده خدا به ابراهيم و ساره بود که  احتماًال اين به. برکت دنيا شد

ايشان را در اوضاع سخت اين چنين دلگرم ساخته بود؛ درست مانند 
 که امروزه ايمانداران ١٠ :٢ و افسسيان ۶ :١هايی همچون فيليپيان  وعده

  .سازد را دلگرم می
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 در اوايل سفر ابراهيم، خدا به او ).٢١ -١٨ :١۵پيدايش (سرزمين 
اين «: بعد گفت). ١ :١٢پيدايش  (»زمينی که به تو نشان دهم«: گفت

: گويد ولی حال می). ١٧ -۵ :١٣پيدايش (» زمين را به تو خواهم بخشيد
عهد خدا تأييد ). ١٨ :١۵پيدايش (» ام اين زمين را به نسل تو بخشيده«

  . خواهد بوداسحاقنسل ابراهيم از طريق کرد که سرزمين متعلق به 
؛ ٢١ :۴اول پادشاهان (کرد  سليمان بر سرزمين وسيعی سلطنت می

. ، ولی تمام آن سرزمين در تصاحب اسرائيل نبود)٨ :٧٢مزمور 
مورد شناسايی قرار داده بودند و به او  پادشاهان حکومت سليمان را

د بنشيند و سلطنت وقتی مسيح خداوند بر تخت داو. پرداختد جزيه می
، آنگاه سرزمين اسرائيل به ابعاد کاملی )٣٢ :١؛ لوقا ٢٨ :١٩متی (کند 

  .که خدا وعده آن را داده است، خواهد رسيد
پيمان خدا با ابراهيم به قوت خود باقی است و ربطی ندارد که 

به وقوع  پيمان خدا بدون قيد و شرط است و. کند اسرائيل چه فکر می
به همين ترتيب، عهد . ی به ايمان و امانت انسان نداردپيوستن آن بستگ

نوينی نيز که توسط عيسی مسيح برقرار شد، محکم و قابل اعتماد است 
تمام آنانی که به عيسی . و ربطی به پذيرش يا عدم پذيرش انسان ندارد

مسيح ايمان آورند وارد اين پيمان جديد شده، نجات ابدی دريافت 
، و صاحب ارثی جاودانی خواهند )١٢ :٩، ٩ :۵ عبرانيان(خواهند کرد 

اول پطرس (، و جاللی ابدی خواهند داشت )١۵ :٩عبرانيان (شد 
وقتی ابراهيم نگران وضع خويش بود، خدا به او اطمينان داد و ).١٠ :۵

: گويد وقتی نگران وارث خود بود، شنيد که خدا می» !من هستم«: گفت
 او را برای سرزمينش چنين و حال خدا نگرانی» !من خواهم داد«

  »!ام من داده«: دهد پاسخ می
  .دهد عيسی مسيح امروزه به پيروانش همين اطمينان را می

  شما چطور؟. ابراهيم به خدا ايمان آورد
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  فصل پنجم
  

  های فرعی خطر راه
  )١۶پيدايش (

  
دامنه  بخش در ، من و همسرم به يک سفر لذت١٩۶٠در دهه 

همسرم پيشنهاد کرد  ،گشتيم وقتی به خانه برمی. های آپاالچی رفتيم کوه
نظر  چطور است از اين جاده فرعی برويم، جاده جالبی به «که
  .»رسد می

ای بود که تا آن زمان در آن رانندگی کرده   اين جاده بدترين جادهاما
هايی که در سفرهای بشارتی خود در  بوديم، حتی بدتر از جاده
در حالی ! های عميق بود ه پر از گودالجاد. کشورهای ديگر ديده بوديم

َ !شدت عصبانی بودم به من  و کرد که ماشين من گرد و خاک بلند می
از اين کسی هاست که  وقتی به يک پيچ رسيديم، متوجه شديم که مدت

  در جلوی ماسالنه پشت سالنه تا الک و فقط دو جاده استفاده نکرده است
  .در حرکت بودند

ای  گشتيم، به ياد جمله دن و جاده اسفالت بازوقتی سرانجام به تم
 آن را اغلب بر زبان ١، ونس هاونرپابتيستافتادم که واعظ معروف 

  .»راه فرعی هميشه بدتر از جاده اصلی است«: راند می
 پيدايش حاکی از راه فرعی دردناکی است که ابراهيم و ١۶فصل 

 تنها باعث اين راه نه. ساره در طی سفر عمر خود در پيش گرفتند
چيزی که .  بلکه در تمام دنيا شد،هايی درخانواده بوجود آمدن کشمکش

" زد و خورد ميان اعراب و اسرائيل"نگاران  امروزه روزنامه
  .خوانند از همين جا شروع شد می

                                                 
١ Vance Havner 
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ولی اين فقط يک اتفاق تاريخی نيست که عواقب سياسی را در 
ن واقعه درس عبرتی بايد از اي ايمانداران .عصر ما حادث گشته است

که با ايمان قدم بردارند و منتظر خداوند باشند تا عهد خود را از بگيرند 
همانطور که مراحل زندگی . راه خود و در زمان خود اجرا نمايد

 قدرکنيد متوجه خواهيد شد که چ ابراهيم و ساره را مطالعه می
  .شويد خطرناک است وقتی که به عقل انسانی خود متوسل می

  
  )قسمت اول ١ :١۶پيداش ( منتظر شدن -١

او با خداوند مدت ده سال . حال ابراهيم هشتاد و پنج ساله شده بود
خدا به .  گرفته بودفراگام برداشته بود و دروس پرارزشی را در ايمان 

.  فرزند داده بود ولی زمان آن را به آنها نگفته بودوعدهابراهيم و ساره 
 اغلب مردم انتظار را در حالی که، نددمان میبايست منتظر  آنها می

با ايمان و شکيبايی «ولی واقعيت اين است که ايمانداران . دوست ندارند
  ).١٢ :۶عبرانيان (» شوند ها می است که وارث وعده

خواهد انجام دهد يک جدول زمانی دقيقی  خدا برای آنچه که می
عمولی فرق از اين گذشته، تولد فرزند ابراهيم با تولدهای م. دارد
اين تولد قسمت مهمی از نقشه خدا برای نجات تمام جهان را : داشت

کم  ی بود کمدبه هر تقدير، ساره که در انتظار رويدا. داد تشکيل می
  .کاسه صبرش لبريز شد

خواست که بدن ابراهيم و ساره  چرا خدا آنقدر درنگ کرد؟ او می
.  به تنهايی جالل يابدتا خدا) ١٢ :١١عبرانيان  (باشدهمچون بدنی مرده 

از داشت که ايی را تواناين ابراهيم در سن هشتاد و پنج سالگی هنوز 
دنيا آمدن  فرزندی شود، پس هنوز زمان بهطريق زن ديگری صاحب 
برای جالل هر چه واقعًا با ايمان انجام شود . فرزند معجزه نرسيده بود

  . دمد مرينه برای تمج) ٢٠ :۴روميان  (شود خدا انجام می
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داريم اين  دهد ما در ايمان گام برمی يکی از داليل ديگر که نشان می
هر که «. يم صبر کنيم تا خداوند به موقع عمل کند باشاست که مايل

پولس در روميان ). ١۶ :٢٨اشعيا (» ايمان آورد تعجيل نخواهد نمود
ايمان آورد  هر که به او«: دهد تری می  به اين آيه معنی وسيع١١ :١٠
هرگاه از اطمينان کردن به خدا دست برداريم، . »جل نخواهد شدخ

شدن " خجل" که عاقبتش  کردن در راه کج" تعجيل"کنيم به  شروع می
  .است

سومين دليل ايمان اين است که شخص در اقتدار کالم خدا عمل 
). ١٧ :١٠روميان (» ايمان از شنيدن است و شنيدن از کالم«. کند می

 گويد قادر خواهيد بود آنچه خدا در کالمش میدر صورت اطاعت از 
عبرانيان . برکت خواهد داداو شما را با ايمان قدم برداريد و بدانيد که 

 است که از یانگيز مردان و زنان  حاکی از کارهای حيرت١١فصل 
  .ترسی نداشتنداوامر او  اجرای های خدا و به وعدهاعتماد کردن 

کنيم، خدا به زندگی ما  ان عمل میسخن آخر اينکه هر وقت ما با ايم
خدايی که سرچشمه همه اميدهاست، به شما «. بخشد شادی و آرامش می

ميان رو(» برای ايمانی که به او داريد، آرامش و شادی عطا کند
 شما را احاطه کند، ولی ها کشمکشممکن است مشکالت و ). ١٣ :١۵

د در شما قرار شو  میناشیکه از خدا آرامش و شادی مطمئن باشيد که 
  .خواهد گرفت

 -١: خداکالم بر پايه ايمان حقيقی نکات زير شواهدی هستند از 
 و الغير؛  بودن خواهان جالل خدا-٢مايل به انتظار کشيدن برای خدا؛ ت
خوردار بودن از شادی و آرامش خدا ر ب-۴؛  بودن مطيع کالم خدا-٣

، خدا ايمان و صبر که ابراهيم و ساره منتظر بودندزمانی . در قلب خود
يعقوب (ساخت  ان را میشداد و شخصيت و سيرت آنان را فزونی می
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ای دردناک به  گونه يم و ساره بهابراهبينيم که  در ادامه می). ۴ -١ :١
  . روند میيراهه ب

  
  )قسمت اول ۴ -قسمت دوم ١ :١۶پيدايش (نقشه طرح  -٢

وهرش هنوز دار شدن نيست، ولی ش دانست که قادر به بچه ساره می
طور خاص ابراهيم را پدر نسل موعود  خدا به. داشتتوليد مثل توانايی 

قاعدتًا آن زن . ناميده بود، ولی هنوز مادر را معرفی نکرده بود
کرد شايد خدا  بايست همسر ابراهيم باشد؛ ولی ساره با خود فکر می می

چه کار خطرناکی است که در مورد نقشه . نقشه ديگری نيز دارد
فراموش نکنيد که ايمان . کار خدا به حدس و گمان متوسل شويمآش

نه بر عقل بشر ) ١٧ :١٠روميان (حقيقی بر کالم خدا استوار است 
نيرنگ و طرح ايمان يعنی زيستن بدون «، زيرا )۶ و ۵ :٣امثال (

؛ ولی )١٣ :١۵پيدايش " (يقين بدان"خدا به ابراهيم گفته بود . »نقشه
  .نداشت تا بر آن اساس عمل کندساره چنين اطمينانی 

گذشته از اين، ساره به فکر جالل خدا نبود؛ تنها هدفش اين بود که 
» خداوند مرا از زاييدن باز داشت«: با گفتن اينکه. بچه داشته باشد

خواست نوميدی خود را نشان دهد و يا حتی  شايد می) ٢ :١۶پيدايش (
 جانب خدا بدين معنی اغلب گفته شده تأخير از. خدا را مقصر بداند

نيست که خدا آن امر را رد کرده است؛ اما شيطان در گوش ما نجوا 
شت دا اگر تو را دوست می! خدا تو را کنار گذاشته است«کند که،  می

پيدايش (» ! تقصير خداستهمۀ اين وقايع! بود وضعيت بهتر از اين می
١ :٣- ۶.(  

عنوان زن   شرعًا بهتوانست هاجر را  آن زمان، ابراهيم میرسمطبق 
بينيم که يعقوب کنيزان  ها بعد، می سال. دوم به عقد خود درآورد

 یآورد و از هر کدام صاحب پسران همسرانش را به عقد خود در می
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گذشته از اين، ظاهرًا نقشه آنها نيز با موفقيت همراه بود، زيرا . شود می
  .ده بودشايد ساره به حساب خودش کار درستی کر. هاجر حامله شد

آميزی لزومًا با اراده و خواست  اما هر کار قانونی و ظاهرًا موفقيت
عنوان همسر ابراهيم قبول  خدا هرگز هاجر را به. خدا سازگار نيست

 ).٨ :١۶پيدايش (کرد  خطاب می" کنيز سارای"نکرد؛ فرشته خدا او را 
 نه شدند، ناميده می) ١٠ :٢١پيدايش " (کنيز و پسرش"هاجر و اسماعيل 

هر چه از ايمان نيست، «، چرا؟ برای اينکه "زن ابراهيم و پسرش"
 های انسانی را نقش بر خدا تمام اين نقشه). ٢٣ :١۴روميان (» گناه است

تری برای ابراهيم و ساره در نظر  آب کرد، چرا که نقشه بسيار عالی
  .داشت

ر مقدسی را که قبًال شرح داده شد، مرو اگر چهار دليل ايمان کتاب
کنيد، متوجه خواهيد شد که ابراهيم و ساره از عهده امتحان ايمان 

آنها نخواستند منتظر خداوند بمانند، بلکه با عجله آنچه دلشان . برنيامدند
عمل آنها برای خوشی دل خودشان بود، نه . خواست انجام دادند می

آنها از کالم خدا اطاعت نکردند، و پرواضح است که . برای جالل خدا
  .شان نيز محال بود رنگی از شادی و آرامش ببيند ب و خانهقل

هر کاری که «: ويدگ می ٢نويس اسکاتلندی، جرج مک دونالد داستان
تری  انسان بدون خدا انجام دهد با شکست اسفناک يا موفقيت اسفناک

ابراهيم و " راه فرعی"و اين ما را به مرحله سوم . »شود روبرو می
  .کند ساره هدايت می

  
  )۶ - قسمت دوم۴ :١۶پيدايش ( نزاع -٣

عاقبت همچون دنيا گرفتار  کسی که از حکمت دنيا پيروی کند،
از ميان همه دعواها، زد ). ١٨ -١٣ :٣يعقوب (جنگ و ستيز خواهد شد 

                                                 
٢ George MacDonald 
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تر  تر و حل و فصل آن مشکل  از همه دردناکخانوادگیو خوردهای 
مشکل به شايد کرد،  اگر هاجر به همان کنيز بودنش بسنده می. است

؛ ولی او مغرور شد، و اين باعث ناراحتی خاتونش شد اينجا کشيده نمی
  ).٢٣ -٢١ :٣٠امثال  (گرديدسارا 

فهم هستيد که به روح شروع کرده،  آيا اينقدر بی«: پرسد پولس می
؛ و اين همان چيزی )٣ :٣غالطيان (» شويد؟ االن به جسم کامل می

آنها وقتی به خدا ايمان آوردند در . فتاداست که در خانه ابراهيم اتفاق ا
اند؛ در  حل به جسم متوسل شده روح بودند، ولی حاال برای يافتن راه
). ٢١ -١٩ :۵غالطيان (ه کرد ننتيجه اعمال جسم نيز به زندگی آنها رخ

با خدا در در واقع  ساره و هاجر با هم در نزاع بودند زيرا ،ابراهيم
های خودپسندانه   نيز آن بود که خواستهستيز بودند، و دليل اين کار

يعقوب ( بود شدهشان ايجاد  جنگ و ستيز در قلببه همين دليلداشتند و 
۴: ١٠ -١.(  

 بسازند و قربانگاهیکردند اين بود که  بايست می اولين کاری که می
آنها . خداوند را ستايش کنند و مشکالت خود را با او در ميان بگذارند

ن خود اعتراف کرده، از خداوند بخشش رايگانش را بايست به گناها می
هرگاه از جنگ و ستيز با خدا و با خودتان دست . کردند دريافت می

اولين . توانيد از درگيری با ديگران امتناع ورزيد تر می برداريد، راحت
گام به سوی آشتی با ديگران اين است که رابطه خود را با خدا درست 

  .کنيم
خانواده ابراهيم بجای اينکه هر يک با گناهش به هر تقدير، در 

تر و بدتر  رو شود، هر کدام به راهی رفتند؛ و اين مسئله را غامضبرو
راه حل ساره اين بود که همه تقصيرها را به گردن شوهرش . کرد

 فراموش کرده بود که او خودش هسار. بيفکند و با هاجر بدرفتاری کند
راه حل ابراهيم اين بود که تسليم زنش . پيشنهاد اين ازدواج را داده بود
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او بايد دلش . گيری کند بشود و از رهبری روحانی خانوادگی کناره
گذاشت که ساره با او رفتاری  سوخت و نمی برای آن کنيز وامانده می

، ولی اين کند دعوت قربانگاهبايست همه را به  او می. خشن داشته باشد
  .کار را نکرد

د که از مشکلش فرار کند، روشی که همه ما از راه حل هاجر اين بو
به هر حال، همه ما دير يا زود ). ٨،:٣پيدايش (ايم   گرفتهفراآدم و حوا 
. توان با فرار از مشکالت آنها را حل کنيم شويم که نمی متوجه می

 ١٠ :١٢پيدايش (ابراهيم وقتی به مصر گريخت اين حقيقت را دريافت 
 خانواده ابراهيم از آرامش برخوردار بود، برای مدت کوتاهی). به بعد

بسی بود شکننده و موقتی که به  نبود؛ آتش" آرامش خدا"ولی آن آرامش 
  .شد زودی با شکست روبرو می

  
  )١۶ -٧ :١۶پيدايش ( تسليم شدن -۴

 ؛ همچنينجنگند دهد که چرا مسيحيان می  نشان می١٠ -١ :۴يعقوب 
طبق گفته يعقوب ما از . کند میتنها راه کسب آرامش را به ما معرفی 

و ) ١ :۴يعقوب (، جسم )۴ :۴يعقوب (دنيا : بريم سه دشمن فرمان می
ديگر با يکتوانيم انتظار صلح با خدا و  چطور می). ٧ :۴يعقوب (شيطان 

خدا متکبران «! کنيم را داشته باشيم در حالی که برای دشمن زندگی می
  ).٧ -۴ :۴يعقوب (» بخشد میکند، اما فروتنان را فيض  را مخالفت می
 اين ).١۴ -٧ :١۶پيدايش (شد  ست به خدا تسليم میيبا هاجر می

مقدس از ظهور فرشته خداوند نام برده  نخستين باری است که در کتاب
. معموًال در عهدعتيق فرشته خداوند همان عيسی مسيح است. شده است

تواند   خدا میدهد کاری کند که فقط ، فرشته قول می١۶ :١٠در پيدايش 
اين . خواند می" خدا"، هاجر فرشته را ١٣ :١۶انجام دهد؛ و در 

 پوشيدن عيسی مسيح و ورودش به دنيا، جهت  ديدارهای پيش از جسم
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اين واقعيت که . رفع نيازهای خاص و انجام وظايفی ويژه بوده است
يک پسر خدا موقتًا جسم انسانی پوشيد و از آسمان به زمين آمد تا به داد 

. دهنده فيض و محبت اوست بيچاره برسد، نشان دختر خدمتکار
خدمتگزاران خداوند، ابراهيم و ساره نسبت به خداوند و هاجر گناه 

  .ورزيده بودند، اما خداوند آنها را ترک نکرده بود
داد خدا با ازدواج او با  ناميد که نشان می" کنيز ساره"فرشته او را 

راهی وقتی به فرشته بر خورد،  هاجر ظاهرًا. ابراهيم مخالف بود
گردد و از  به طرف خيمه ابراهيم بگفتمصر بود، ولی خداوند به او 

خواست چرا که ساره او را  اين کار ايمان زيادی می. تسليم او شود
  .آزار رسانده بود و امکان داشت باز چنين کند

سپس خدا به هاجر گفت که او حامله است و پسری به دنيا خواهد 
هرچند . خواهد نهاد" شنود خدا می"آورد و اسمش را اسماعيل يعنی 

اسماعيل وارث ابراهيم در برکات عهد نخواهد بود، اما خواهد توانست 
خداوند به اسماعيل قول . از خدا برکت بگيرد، چون فرزند ابراهيم بود

پيدايش (داد نسل او را زياد کند و از او قوم بزرگی بوجود آورد 
، و او آن را انجام داد؛ اسماعيل بانی اقوام عرب )١٨ -١٢ :٢۵، ١٨ :٢١
  .شد

، که تعريف )١٢ :١۶پيدايش (» مردی وحشی خواهد بود«اسماعيل 
در  «:اين اشاره دارد به زندگی صحرايی او. زياد جالبی نيست

؛ همچنين )۵ :٢۴؛ ايوب ٢١ و ٢٠ :٢١پيدايش (» تيراندازی ماهر گشت
  .ويی اوستحاکی از استقالل و جنگج

او بر ضد . سازگاری نخواهد داشت با برادران خود سر«اسماعيل 
البته اين ). ١٢ :١۶پيدايش (» ضد او خواهند بود همه و همه بر

کند، اما واقعيت  خصوصيات در مورد تمام نوادگان اسماعيل صدق نمی
اين است که در طی قرون متمادی ميان اعراب و اسرائيل خصومت 
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اعراب مردمانی . توان اين واقعيت را ناديده گرفت یبوده است، و نم
کنند و در مقابل مداخله  ها زندگی می بسيار مستقل هستند، در بيابان

  .کنند ساير ملل مخصوصًا اسرائيل و متحدينش مقاومت می
تجربه هاجر در بيابان او را با خدا روبرو کرد و خدا حقايق مهمی 

فت که او خدايی است زنده که ما  گرفراهاجر . آموختاز خودش به او 
ی که هچا. شنود های ما را وقتی در مصائب هستيم می بيند و ناله را می

او خدای . لقب گرفت» بيند ای که مرا می چاه خدای زنده«در آنجا بود 
نيز تولد نشده مهای   است، و در فکر تجاوزشدگان و بچهها  انسانهمه
کنند  نانی که به او اعتماد میاو از آينده با خبر است و از آ. هست

  .کند مواظبت می
مطمئنًا او از توهين و نااطاعتی . گشت و مطيع ساره شداز هاجر ب

او به خدا . فرارش عذرخواهی کرداقدام به نسبت به خاتونش و نيز 
های  از او و پسرش برای سالبه او وعده داده بود که اعتماد کرد که 

فرار از مشکالت توانيم با  نمیرگز ما ه. متمادی مواظبت خواهد کرد
يع خداوند باشيم و به او اعتماد کنيم بايد مط.  آنها را حل کنيم،زندگی
 همه چيز را برای مصلحت ما و جالل خودش روبراه خواهد زيرا او

  .کرد
هاجر به منزل برگشت و  وقتی .شد بايست به خدا تسليم می ساره می

است، ساره چه فکر کرد؟ آيا گزارش داد که خدا با او صحبت کرده 
برای خدا يک کنيز فقير اهميت دارد؟ آيا خدای اسرائيل از يک کودک 
مصری مراقبت خواهد کرد؟ بله، چون آن کودک مصری به ابراهيم 

نوشته نشده که ساره . تعلق داشت؛ و خدا با ابراهيم عهد بسته بود
و واقع شده  بر ا راآنچه، ولی ظاهرًا او هاجر و کرد برخورد گونهچ
ساره ديگر .  قبول کرده و باز او را به کنيزی خود گماشته است،بود
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 مراقب بود و همه مثل سابق به او آزار نرساند، چون به هر حال خدا
  !ديد چيز را می

 در تمام اين ماجرا، ابراهيم .شد بايست به خدا تسليم می ابراهيم می
و را وادار به ازدواج با او اجازه داد ساره ا. نقش چندان فعالی نداشت

قرار دهد تا او از خانه اذيت مورد آزار و را چنان هاجر هاجر کند و 
ها  البته بعد(ه هاجر نکرد ظاهرًا ابراهيم هيچ کمکی ب. فراری شود

اما وقتی ). ٩ :٢١ پيدايش -دهد بينيم که او را مورد توجه قرار می می
ندش پذيرفت و نامی را اسماعيل متولد شد، ابراهيم او را همچون فرز

  .که خدا تعيين کرده بود بر او نهاد
شان به گرفتند که با وجود اشتباهات د میبايست يا ابراهيم و ساره می
برد، و قلب اين  ابراهيم از رشد پسرش لذت می. زندگی خود ادامه دهند

اما ابراهيم ). ١٨ :١٧پيدايش (پيرمرد از محبت برای پسرش لبريز بود 
دانست که اسماعيل عضو دايمی خانواده موعود الهی  ل میدر عين حا
اين نبود که ابراهيم و " مسئله اسماعيل"راه حل خدا برای . نخواهد بود

 به اسحاقساره و هاجر را مقصر بداند، بلکه او فرزندی ديگر به نام 
اسماعيل برای ابراهيم و ساره مشکلی ايجاد نکرد . اين خانواده بخشيد

در فصول بعدی ). ١١ -١ :٢١پيدايش ( وارد صحنه شد اقاسحتا اينکه 
خواهيم ديد که چگونه تمام اين رويدادها از اهميت مهم الهياتی برای 

  .مسيحيان امروزه برخوردار است
در رساله به روميان، چند آيه کليدی مهم وجود دارد که با حوادث 

توان در  طوری که کاربرد اين آيات را می اين فصل همخوانی دارد، به
  .آنها مشاهده کرد

ها   تمام نقشه).٢٣ :١۴روميان  (»هر چه از ايمان نيست گناه است«
موفقيت را با " امتحان ايمان"های ما بايد چهار مرحله  و فعاليت
ممکن است مردم با کار ما موافق باشند و قانون نيز از آن . بگذرانند
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بايد به انجام دادن آن حمايت کند؛ ولی اگر برکت خدا در آن نباشد، ما ن
ما بايد اجازه دهيم خدا اراده خود را به روش خود و ! مبادرت بورزيم

ساره سعی کرد از خدا جلو بزند، و مشکالتی . در وقت خود انجام دهد
  .ايجاد کرد که تا امروز هنوز با ماست

پذيرند، در حيات  آنانی که افزونی فيض و بخشش عدالت را می«
 در فصل پانزدهم پيدايش، به ).١٧ :۵روميان (» سلطنت خواهند کرد

 اما او در. کرد دليل ايمان ابراهيم، واقعًا فيض خدا در حيات سلطنت می
.  از تختش به زير آمد و گناه شروع کرد به سلطنت کردن١۶فصل 

اعتنايی بر زندگی خانوادگی  صبری، خشم، غرور و بی ايمانی، بی بی
شاهان قوم خدا پاد. ه لبه پرتگاه نابودی بردآنها را بابراهيم مسلط شد و 

، آنها بايد با تسليم شدن به عيسی مسيح، )۶ :١مکاشفه (و کاهنان هستند 
  ).١۴ -١١ :۶روميان (» در حيات سلطنت کنند«

روميان (» نهايت افزون گرديد جايی که گناه زياد گشت، فيض بی«
 يا گناه کردن ردپذي را میاين بدان معنی نيست که خدا گناه  ).٢٠ :۵

بلکه ). ١٧ -١ :۶پيدايش (کند  یزياد راهی برای فيض فراوان باز م
 و وقتی تر از گناه بشر استور اين است که فيض خدا بسيار بزرگمنظ

تواند بهترين کار را در مقابل آن  کند خدا می ترين کار را می بشر بد
صر فرار در فيض بود که وقتی خدا هاجر را ديد که به م. انجام دهد

خدا او را مادر ملت . کند، به او ظاهر شد و نيازش را برآورد می
خاطر ابراهيم اين کار را کرد؛ اما عهد خدا با  البته به. بزرگی ساخت

  . بودش فيضبر پايهابراهيم 
که اين خانواده در پيش گرفت " های فرعی راه"از نظر انسانی، 

. نجات خدا متوقف شودشد نقشه بزرگ  آميز بود چون باعث می فاجعه
. دوش خدا هرگز غافلگير نمی. اما از ديدگاه خدا قضيه چيزی ديگر بود
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اش را انجام  کند و وظيفه وقتی انسان مطابق خواست خدا عمل نمی
  . سازد اش را عملی می  خدا کماکان نقشه،دهد نمی

ما تا و نااطاعتی " های فرعی راه"خواهد ما فکر کنيم که  شيطان می
. مر تنها راه زندگی ما خواهد بود؛ ولی اين يک دروغ استآخر ع

توانيم به گناهان خود اعتراف کرده،  همچون ابراهيم و ساره، ما می
، و ياد بگيريم که ديگر خطا )٩ :١اول يوحنا  (بپذيريمآمرزش خدا را 

بله، درد و پشيمانی وجود دارد؛ ولی در آخر فيض خدا غالب . نکنيم
  .خواهد آمد
زندگی  «نقل کنيم که را ٣ بار ديگر گفته جورج موريسونبجاست

  .» استیپيروزمند مسيحی شامل  آغازهای نوين

                                                 
٣ George Morrison 
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  فصل ششم
  

  چه چيز در يک اسم وجود دارد؟
  )١٧پيدايش (

  
 گفته  رومئو و ژوليت، اثر ويليام شکسپير،در پرده دوم نمايشنامه

آنچه چه چيز در يک اسم وجود دارد؟ «: مشهوری هست بدين مضمون
ناميم، با هر کلمه ديگری نيز همان رايحه خوش را   گل سرخ میهرا ک

  .»خواهد داشت
زد، بدون   با اين کلمات با خود حرف میاش خانهژوليت در بالکن 

. دهد های او گوش می اينکه متوجه باشد که رومئو زير بالکن به حرف
و از ژوليت در اين انديشه بود که از خانواده کالپوت است و رومئ

خانواده رقيب آنها مانتگيو، و اين اتفاق در تولد آنها باعث شده بود که 
چه فرق مهمی در اين اسامی بود؟ . آنها نتوانند با يکديگر ازدواج کنند

شد؛ اين مرد عشق  برای ژوليت مهم نبود رومئو به چه اسمی ناميده می
  .او بود
مقدسی  برغم داستان شکسپير، اگر شما از يک شخصيت کتا علی

آن شخص جواب » چه چيز در يک اسم وجود دارد؟«: پرسيديد می
مقدسی  يک اسم کتاب» !اسامی ما بسيار مهم هستند! همه چيز«: داد می

-٣١ :٢٩پيدايش (ممکن است به واقعه مهمی در هنگام تولد شخص 
. و يا به دگرگونی عظيمی در زندگی وی اشاره داشته باشد) ٢۴ :٣٠ 

ک شب کشمکش با خدا، اسم جديد اسرائيل را دريافت يعقوب بعد از ي
، صاحب اسم مالقات کرد عيسی مسيح اهمچنين شمعون وقتی ب. کرد

حتی اسامی که بر ). ۴٢ -۴٠ :١يوحنا (شد ) صخره(جديد پطرس 
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پيدايش ( معنای خاصی داشت ،شد کودکان تولد نيافته گذاشته می
  ).٢۵ -١٨ :١؛ متی ١١ :١۶

فی چهار اسم جديد و يک اسم قديمی و غيرقابل در اين فصل به معر
  .تغيير خواهيم پرداخت

  
  )٢ و ١ :١٧پيدايش ( خدای قادر مطلق -١

که برای اولين بار در اين آيه " ال شدای" عبارت عبری .مکاشفه
. ترجمه شده است" قادر مطلق"آمده، در عهدعتيق چهل و هشت بار 
: در اين آيات مشاهده کردتوان  در عهدجديد، معادل يونانی آن را می

، ١۴ و ٧ :١۶، ٣ :١۵، ١٧ :١١، ٨ :۴، ٨ :١؛ مکاشفه ١٨ :۶دوم قرنتيان 
  .٢٢ :٢١، ١۵ و ۶ :١

" شدای"گويد؛ ولی  اسم خداست که از قدرت سخن می) يا ايل(" ال"
برخی . نظر دارند چه معنی دارد؟ دانشمندان در مورد معنی آن اختالف

اخذ شده؛ ديگران " قوی بودن"ه معنی ای عبری ب گويند از کلمه می
توان  طور مجازی کوه را می به. است" سينه"يا " کوه"معتقدند معنی آن 

اگر ما اين .  قدرت نيز هستنمادتشبيه کرد؛ و البته کوه " سينه"به 
" ال شدای" چنين تعريفی از يمتوان معانی را با هم ترکيب کنيم، می

قادر به هر کاری و برآورنده هر خدای قادر و غنی که «: يمبدست آور
  .»نيازی است

ولی چرا خدا در اين زمان اين اسم را به ابراهيم مکشوف کرد، و 
خواست به دوستش بگويد  آن هم پس از سيزده سال سکوت؟ چون می

خواست ابراهيم بداند که  خدا می. که ساره صاحب فرزندی خواهد شد
خدا . ش غيرممکن نيستيااو خدايی است قادر و غنی، و هيچ چيز بر

خواهد  دهد؛ او می دوازده بار در اين فصل وعده انجام کاری را می
  .آسا انجام دهد کاری معجزه
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 ابراهيم با چهار پادشاه، خدا همچون جنگاوری به او دپس از نبر
و چون ابراهيم در فکر امتناع . »من سپر تو هستم«: ظاهر شد و گفت

من اجر « بود، خدا به او گفت از بدست آوردن ثروت هنگفت سدوم
حال که ابراهيم و ساره بدنی ). ١۵:١پيدايش (» بسيار عظيم تو هستم

ی غنی است و يدهد که او خدا تقريبًا مرده دارند، خدا به آنها اطمينان می
خدا در زمانی که .  به آنان فرزندی خواهد بخشيديیآسا معجزهبه طرز 

  .آيد ا میمکمک بيش از هميشه محتاجش هستيم به 
.  مکاشفه هميشه احساس مسئوليت با خود همراه دارد.مسئوليت

، ولی )٩ و ٨ :۶، ٢٢ :۵پيدايش (خنوخ و نوح با خدا راه رفته بودند 
داشت، يعنی او آگاه بود که چشمان  ابراهيم در حضور خدا گام بر می

بدون "به معنی " کامل" کلمه ). ١٣ :۴عبرانيان (خدا همواره بر اوست 
تواند هدفی دست يافتنی برای کسی   نمیانيست، چون با اين معن" اهگن

مالمت،  جازم، بی«اين کلمه به معنی ). ۴۶ :٨اول پادشاهان (باشد 
، ۵ :١٢در خروج . است» ريا و کامًال وقف شده به خداوند صادق و بی

اين کلمه . عيب است بکار رفته است اين کلمه در مورد قربانی که بی
 و دعوت به داشتن صداقت و راستی در زندگی شخصی برای تشويق

  .بکار رفته است
اين بدان معنی نيست که قوم خدا هر جا که هستند همانجا راحت 

 ١الکساندر مکالرن. بمانند و کوشش نکنند اراده خدا را انجام دهند
ميل و آرزوی خدا برای ما بايد ميل و آرزوی ما برای «: نويسد می

 است در رنج و آرزوی بدست آوردن چيزی باشيم بهتر. خودمان باشد
که غيرقابل وصول است تا اينکه به داشتن موفقيتی نسبی راضی باشيم 

 نارسيدنی چشم بدوزيم و باال ای بهتر است به قله. و راحت بنشينيم
  .»برويم، تا اينکه در دره وفور نعمت راحت دراز بکشيم

                                                 
١ Alexander Maclaren 
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 پرستش او آغاز سلوک کامل و گام برداشتن در حضور خدا، با
زمين همچون ابراهيم، هر ايمانداری بايد در پيشگاه خداوند بر . شود می

ال شدای، خدای قادر "اگر او . افتد و همه چيز را به او واگذار کند
  .، ما کی باشيم که بخواهيم با اراده او مقاومت کنيم"مطلق است
 و نه بار در اين فصل بکار برده شده" من عهد" عبارت .روابط

اين عهد فرقی با عهدی که خدا . کند رابطه خدا با ابراهيم را تشريح می
اين در ). ٢١ -١ :١۵، ٣ -١ :١٢پيدايش (قبًال با ابراهيم بسته بود نداشت 
کرد، و امر مهم ختنه را نيز که نشان و  واقع آن عهد پيشين را تأييد می

  .افزود مهر عهد بود بدان می
نسل ابراهيم را ازدياد بخشد، هرچند که خدا بار ديگر قول داد که 

پيدايش (نسل او مانند غبار زمين . آنها هنوز دارای فرزندی نبودند
اين دو مقايسه ). ۵ :١۵پيدايش (و ستارگان آسمان خواهد بود ) ١۶ :١٣

دهد که ابراهيم هم خاندانی جسمانی يعنی   نشان می- زمين و آسمان-
ی روحانی متشکل از ايمانداران به و هم خاندان) ٩ :٣متی (قوم يهود 

  ).٢٩ -٢۶ :٣غالطيان (عيسی مسيح خواهد داشت 
  

  )٢٧ -٢٣ و ١۴ -٣ :١٧پيدايش ( ابراهيم -٢
به معنی " ابراهيم"است، و " پدر متعال"به معنی " ابرام. "مردم

وقتی ابراهيم در اردوگاهش اعالم کرد که از ". های بسيار پدر قوم"
: ، احتمال دارد برخی با پوزخند گفته باشنداسم جديد برخوردار شده

اما » !او و زنش برای داشتن فرزند خيلی پيرند! های بسيار پدر قوم«
کرد يا به ستارگان آسمان  هر وقت ابراهيم به غبار زير پايش نگاه می

کرد، او به  گاه کسی نام جديد او را صدا می هر دوخت، و يا  میشمچ
  .افتاد شمار می  داشتن نسلی بیياد وعده پرفيض خدا مبنی بر

شد،  الزم به تذکر است که نسل ابراهيم نه تنها شامل يهوديان می
-١ :٢۵هايی که در پيدايش  طه اسماعيل دنيای عرب و قومسبلکه به وا
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تمام کسانی که به عيسی مسيح . گرفت اند را نيز در بر می  ذکر شده۴ 
ن روحانی ابراهيم هستند دهنده خود ايمان دارند، فرزندا همچون نجات

  ).٩ :٧مکاشفه (، و اينها قومی عظيم خواهند بود )٩ -۶ :٣غالطيان (
ما ازخود چيزی نداريم که بتواند ما را در ثمر آوردن برای خدا 

ابراهيم و ساره با نقشه خود پيش رفتند و با شکست روبرو . ياری دهد
» وانيد کردت جدا از من، هيچ نمی«: فرمايد عيسی مسيح می. شدند

به  ما ادعا داريم که توکل ما«: نويسد  می٢ونس هاونر). ۵ :١۵يوحنا (
القدس است، اما در واقع آنقدر به ابراز و اختراعات خود  روح
ايم که اگر آتشی که منتظرش هستيم از آسمان نازل نشود،  وابسته

  .»توانيم با زدن يک کليد آتشی کاذب بوجود آوريم خودمان می
خواندم، حاکی از اينکه  باره يک کشيش اسکاتلندی میمطلبی در

اش اين کشيش، با غرور باالی منبر  چطور در نخستين روز موعظه
تحصيالت عالی بود، پس با دارای باهوش و فردی او . رفت

اما هر چه بيشتر از .  جماعت ايستاد، در مقابل خاصینفس اعتمادبه
حضور ر آن موعظه اش گذشت، مردم متوجه شدند که خدا د موعظه

پس او زود پيامش را تمام کرد و سرافکنده از منبر به پايين آمد، . ردندا
سپس، . شد اش ديده نمی  در چهرهاثری از غرورديگر در حالی که 

گونه که از  اگر همان«:  و گفترفتاو پيش يکی از اعضای کليسا 
 پايينبر توانستی آن گونه از من منبر پايين آمدی باال رفته بودی، می

  .»بيايی که باال رفتی
. شد  عهد ابدی خدا شامل تصاحب سرزمين کنعان نيز می.سرزمين

اين سرزمين در حال حاضر درگير جنگ است و هميشه نيز در نبرد و 
ولی طبق عهد . گردداز جدال خواهد بود تا زمانی که عيسی مسيح ب

  .خدا اين سرزمين متعلق به اسرائيل است

                                                 
٢ Vance Havner 
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طبق عهدی که خدا با ابراهيم بسته بود متعلق ن  اين سرزمي.تملک
ولی تصاحب و . خدا آن ملک را به آنان بخشيد: استيهود به قوم 
  به وفاداری آنها در اطاعت از اوامر خداوند،ور شدن از آن خطه بهره

در اين کتاب . اين است موضوع پيام موسی در کتاب تثنيه. بستگی دارد
گويد که آن خطه را به ارث  میبيش از شصت بار موسی به قوم 

کم بيست و پنج بار موسی  خواهند برد و تصاحب خواهند کرد؛ و دست
. خداوندجانب ای است از  کند که سرزمين آنها هديه به آنها يادآوری می

کرد  می، او آن را محافظت )١٢ و ١١، ۵ :١٢تثنيه (اسم خدا آنجا بود 
  .شتنددا  می گام بر اگر قوم در راه او، البتهددا میو برکت 

ها صاحبش شدند غاری بود که  تنها قطعه زمينی که تمام پاتريارخ
ابراهيم از عفرون بن صوحار خريد، تا آن را به مقبره خانوادگی تبديل 

ن آيعقوب و خاندانش مجبور شدند ). ٣١ -٢٩ :۴٩؛ ٢٣پيدايش (کند 
 قول ، ولی خدا)۴۶پيدايش (سرزمين را ترک کنند و به مصر بروند 

پيدايش (داده بود که آنان به وقت مقرر به کنعان مراجعت خواهند کرد 
١۵: ١٧ -١٣.(  

شان هدايت کرد و آنان بر ساکنين آنجا غلبه يوشع آنها را به سرزمين
ولی قوم اسرائيل به عهد خدا وفادار . ارث خود شدند مدعی کردند و

ن تنبيه کند نماندند، بنابراين خدا مجبور شد آنان را در آن سرزمي
اسرائيليان را به اسارت او دشمنانی فرستاد تا ). ٢٣ -١٠ :٢داوران (

هيچ کنترلی اسرائيليان در سرزمين موعود بودند، اما . آورند خود در
  ). به بعد١۵ :٢٨داوران (د جستن آن نداشتند و از آن بهره نمیبر 

در زمان سلطنت داود و سليمان، مردم از ميراث خود برخوردار 
ولی پس از تجزيه . کردند بودند و خداوند را با وفاداری خدمت می

، بجز چند مورد بيداری روحانی، از لحاظ اسلطنت، اسرائيل و يهود
. روحانی رو به انحطاط نهادند و سرانجام در دام اسارت گرفتار شدند
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در آن زمان . آشور اسرائيل را شکست داد، و بابل بر يهودا غلبه يافت
 هخواست ب  گويا می.شان تنبيه کردا قوم را بيرون از سرزميند که خدبو

ايد، پس من هم  هايتان آلوده کرده شما سرزمين مرا با بت«: آنان بگويد
پس اکنون از آن .  بت استپر ازگذارم که  شما را در سرزمينی می

پس از هفتاد سال دوری از وطن، شايد قدر آن چيزی را که ! لذت ببريد
  .»ام بدانيد به شما داده

ردند و شهر و معبد را گاز شان با اجازه داد تعداد کمی به سرزمينخد
بازسازی نمايند و قوم را احيا کنند؛ ولی آنها ديگر هرگز نتوانستند به 

وفا  در هر حال، چه اسرائيل وفادار يا بی. دولتی بزرگ تبديل شوند
احب آن باشد، سرزمين مال آنها است، و روزی برای جالل خداوند ص

سند مالکيت سرزمين موعود قسمت حياتی عهد ابدی خدا با . خواهند شد
  .دهد ابراهيم را تشکيل می

 ٩ :١٧؛ ولی در »اما من«: گويد  خدا می۴ :١٧ در پيدايش .نشانه
سهم ابراهيم در عهد اين بود که خدا را اطاعت . »و اما تو«: گويد می

دهنده عهد  گذارد که نشانکند و بر هر ذکوری در خاندان خود نشانه ب
های زمان ابراهيم  ای نبود، چون ساير قوم ختنه کردن چيز تازه. باشد

. بخشد  مییدادند؛ ولی حال خدا بدان معنی خاص نيز آن را انجام می
  .حال برای نسل ابراهيم ختنه نه امری اختياری بلکه اجباری بود

آن هچ برکت نبود و اجرای " سنت"الزم به تذکر است که ختنه يک 
يک پسر هشت روزه . کرد شده نمی روحانی و ثوابی نصيب ختنه

است؛ و وقتی  توانست بفهمد موضوع از چه قرار نمی) ٣ :١٢الويان (
اطاعت . دادند بايست معنی آن را برايش شرح می شد می تر میبزرگ

کردند،  والدين مطرح بود؛ چون اگر در اين امر از خدا اطاعت نمی
بايست اين  قوم می). ١۴ :١٧پيدايش (شد   بقيه قوم طرد میفرزندشان از

  .داشت نشان عهد را بر خود می
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شد، بجا بود که نشانه عهد  از آنجا که عهد خدا شامل نسل ابراهيم می
چون همه مردم در گناه زائيده . نيز بر آلت تناسلی جنس مذکر باشد

شد که  دآور می، اين نشانه مخصوص به آنها يا)۵ :۵١مزمور (اند  شده
خدا بود که . اند خاطر عهد خدا مورد قبول واقع شده آنها صرفًا به

؛ او آنها را )١١ -١ :٧تثنيه (يهوديان را برگزيد، نه يهوديان خدا را 
فساد اخالق در بين مردم کنعان . انتخاب کرد که قومی مقدس باشند

شد؛ ولی   از دين آنها محسوب میيیرايج شده بود، و حتی جز
شده بودند تا از اين فساد اطراف خود در " گذاری نشانه"اسرائيل  بنی

  .امان باشند
يافتن نجات ای برای  وسيلهکم اين سنت ختنه را  متأسفانه يهوديان کم

کرد که آنها مورد قبول خدا  نها ختنه تضمين مینظر آ به.  کردندتلقی
ب را بر در عصر ما نيز هستند کسانی که همان اعتماد کاذ. (هستند

البته اين . نهند های مذهبی می تعميد آب يا عشاء ربانی و ساير آئين
 آنها ).ها اگر درست بجا آورده شوند اهميت و مفهوم خاصی دارند آئين

تری دارد و به رابطه شخص با خدا  ند که ختنه معنی عميقا هپی نبرد
حبت و تا ما در م» قلب ما را ختنه کند«خواهد  خدا می. کند میاشاره 

؛ روميان ۴ :۴؛ ارميا ۶ :٣٠، ١۶ :١٠تثنيه (اطاعت کامًال وقف او باشيم 
  ).٢٩ و ٢٨ :٢

دهد که عملی که بر بدن   نشان میبه طور واضح ١٢ -٩ :۴روميان 
ابراهيم . گيرد هيچ ربطی با نجات ابدی ابراهيم ندارد شخص انجام می

 شود دريافت کرد به خدا ايمان آورد و عدالت او را قبل از اينکه ختنه
ختنه وسيله نجات او نبود بلکه نشانی بود از جدايی او ). ۶ :١۵پيدايش (

گرايان سعی  در کليسای اوليه شريعت. از دنيا و رابطه او با خدای عهد
داشتند ختنه و اطاعت از شريعت را شرط نجات غيريهوديان کنند، ولی 

در رساله ). ٣۵ -١ :١۵اعمال رسوالن (اين بدعت در نطفه خفه شد 
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 کرسی هرا با داليلی محکم ب" نجات يا فيض"غالطيان، پولس حقانيت 
  .نشاند می

تواند داشته باشد؟  ی میايتمام اينها برای مسيحيان امروز چه معن
نجات ما مراسم خارجی نيست بلکه عبارت است از حضور گواه 

- ٩ :٨؛ روميان ٣ :۴، ١٣ :١افسسيان (القدس  باطنی شاهدی چون روح
که ما را ) ١٢ -٩ :٢کولسيان (برخورداريم " ختنه روحانی"ما از ). ١۶ 

وقتی برای نجات ). ٣ -١ :٣فيليپيان (سازد  می" شدگان حقيقی ختنه" جزو
انجام " جراحی روحانی" ايمان آورديم، روح خدا بر ما حخود به مسي

داد و با اين کار به ما قدرت بخشيد تا بتوانيم بر طبيعت کهنه و 
ختنه جسمانی فقط قسمتی . های زندگی قديمی خود پيروز گرديم واستهخ

از «که به معنی " ختنه روحانی"سازد، ولی  از پوست بدن را جدا می
با جديت با ) ١١ :٢کولسيان (» تن به درآوردن شخصيت نفسانی است

  .کند آلود برخورد می طبيعت گناه
 روح در بدن آورد و توسط وقتی که گناهکار به مسيح ايمان می

در شخص صورت " ختنه روحانی"نگاه آگيرد،  مسيح تعميد می
، ايماندار را با مسيح پيوند اين تعميد). ١٣ :١٢اول قرنتيان (گيرد  می
دهد و او را در مرگ، تدفين، رستاخيز و صعود مسيح و همچنين  می

). ٢١ :٢؛ لوقا ١٢ و ١١ :٢کولسيان (سازد  شريک می" ختنه مسيح"
  .مهم است" ختنه مسيح"بلکه " ختنه موسی"مانداران نه برای اي
طبيعت گناهکار ما احتياج به «: گويد  می٣لد گری بارن هاوسانود

. » نه اينکه تکه تکه کند،چاقويی دارد که آن را تمامًا بکند و در آورد
را بجا " تمايالت نفس"رفتار کنيم و " در روح "متواني در مسيح ما می

  ).١۶ :۵ غالطيان(نياوريم 

                                                 
٣ Donald Grey Barnhouse 
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 تمام مردان رابراهيم فوری از خدا اطاعت کرد و نشانه عهد را ب
 جديد خود را به آنها همانطور که نامبدون شک . اعمالاش  خانواده

  . معنی اين سنت را هم برای آنان توضيح دادگفته بود،
  

  )١٧ -١۵ :١٧پيدايش ( ساره -٣
. باشد یم" شاهزاده"است که به معنی " ساره"سومين اسم جديد 

" استهزا"گويند به معنی  برخی می. معلوم نيست" سارای"معنی کلمه (
به " ساره"ی از  ديگراما ممکن است صرفًا شکل. است" ستيزه"يا 

 ،شد از آنجا که ساره مادر پادشاهان می). باشد" شاهزاده"همان معنی 
  !حقش بود که شاهزاده خوانده شود

او نيز . کم گرفت جات خدا دستنبايد مقام ساره را در نقشه عظيم ن
هايی داشت؛ ولی در ضمن همچون  ، عيب)و همه ما(مانند شوهرش 

عبرانيان (شوهرش به خدا اعتماد کرد و مقاصد او را انجام داد 
بلکه الگويی ) ٢ :۵١اشعيا (او نه تنها مادر قوم يهود است ). ١١ :١١

 بايد با شوهر مسيحی). ۶ -١ :٣اول پطرس (است برای زنان مسيحی 
همسرش مثل يک شاهزاده رفتار کند، چون او در مسيح از چنين 

  .مقامی برخوردار است
ابراهيم از :  ربط داده شده استاسحاقبه تولد " خنديدن"سه مورد 

خوشحالی خنديد وقتی شنيد همسرش فرزند موعود را به دنيا خواهد 
ايمانی   بیی؛ ساره وقتی اين خبر را شنيد از رو)١٧ :١٧پيدايش (آورد 
؛ و باالخره وقتی بچه به دنيا آمد ساره از خوشحالی )١۵ -٩ :١٨(خنديد 
  .است" خندد می "اسحاقمعنی اسم ). ٧ و ۶ :٢١(خنديد 

 بايد ورود بچه به دنيا را ؛مادر شدن امری است بسيار قابل احترام
ها را به ازدواج فرا  چند خدا همه زن هر. آمد گفت با شادی خوش

دار شوند، اما  د و نيز از زنان متأهل انتظار ندارد که حتمًا بچهخوان نمی
مزامير (رزندانشان دارد در مجموع توجه خاصی نسبت به مادران و ف
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خواه، بسياری  در يک جامعه خود). ١۴ :١٩؛ متی ۵ -٣ :١٢٧، ٩ :١١٣
ها را باری گران به حساب  از مردمان مادر بودن را مزاحمت و بچه

دانند  ها را چنان بار سنگينی می واقع برخی از آنان بچهدر . ورندآ می
که حتی پيش از تولدشان، بدون اينکه فرصتی برای برکت بودن داشته 

  .برند باشند، آنها را از بين می
االقداسی است که خدا در آن بکار مشغول  رحم مادر همچون قدس

مقدس چه اسفناک است وقتی آن جای ). ١٨ -١٣ :١٣٩مزمور (باشد  می
  . کنند را به کشتارگاه و قبرستان تبديل می

  

  )٢٢ -١٨ :١٧پيدايش  (اسحاق -۴
 نامگذاری شد شمقدس قبل از تولد نخستين کودکی که در کتاب

همانطور که در . اسحاق، و دومی )١١ :١۶پيدايش (اسماعيل بود 
 خواهيم ديد، اين دو پسر دو تولد مختلف را نشان ٢١بررسی پيدايش 

تولد اول ما به صورت جسمانی است؛ نشانی از  اسماعيل -١ :دهند می
؛ ٨ -١ :٣نگاه کنيد به يوحنا ( تولد دوم ما توسط روح است اسحاق -٢و 

  ).٢٩ و ٢٨، مخصوصًا آيات ٣١ -٢١ :۴غالطيان 
توانيم بفهميم چرا ابراهيم برای اسماعيل دعا  از نظر انسانی، می

. داشت م او را بسيار دوست میاسماعيل پسر او بود و ابراهي. کرد می
. سيزده سال با هم زندگی کرده بودند و اسماعيل به سن بلوغ رسيده بود

ارزش خواهد  آيا خدا تمام آنچه را ابراهيم برای اسماعيل کرده بود بی
آيا . تفصير اسماعيل نبود که به دنيا آمده بود شمرد؟ به هر حال اين
اين ابراهيم و ساره بودند که خطا ای وجود داشت؟  برای اين جوان آينده

  .ورزيده بودند، نه اين پسر
 را بگيرد يا اسحاقتوانست جای  ولی از ديد روحانی، اسماعيل نمی

خدا قبًال . طور مساوی در نقشه عهد خداوند جايی داشته باشد حتی به
، و بر سر قول )١١ :۶پيدايش (قول داده بود که به اسماعيل برکت دهد 
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؛ ولی اسماعيل سهمی در برکات عهد )١۶ -١٢ :٢۵پيدايش (خود ايستاد 
؛ روميان ۶ و ۵ :٢۵پيدايش ( وارث همه چيز بود اسحاقتنها . نداشت

٩: ۶- ١٣.(  
کنند در ايمان  در اينجا درس سودمندی برای آنانی که سعی می

ای درخشان برای شما تدارک  وقتی خدا آينده: زندگی کنند وجود دارد
اسماعيل گذشته را نشان .  را درگير گذشته نکنيدبيند، خودتان می
 که  بود طريق انسان جسمانینماداسماعيل .  آينده رااسحاقداد،  می

که بود  فرزند معجزه اسحاقدهد؛ ولی  کاری برای خداوند انجام می
اسماعيل نفاق به خانه آورد ولی . وسيله قدرت خداوند تولد يافت به

 ی در زندگی داريد او را به خدا وااگر شما اسماعيل.  خندهاسحاق
. بهترين استخدا طرح کاملی دارد، و هر چه او طرح کند . گذاريد

ممکن است دردناک باشد که روياهای دلخواه خود را از دست بدهيد، 
  .ولی طريق خداوند هميشه به مصحلت ماست

 ،کرد عنوان ميسيونر خدمت می به در هندوستانکه  ٤می کارمايليِا
از دوستانش که در اثر حادثه دردناکی روحيه خود را باخته به يکی 

گويم چيزی است که پدر آسمانی ما ساليان  آنچه می«: بود چنين نوشت
در : "کند پيش به من گفت، و هنوز هم هر از گاهی برای من تکرار می

  .»"آن، فرصت مردن را ببين
ر من ای کاش آن اسماعيل د«شايد همه نياز داريم که دعا کنيم، 

  »!بميرد
 پيدا نکرد، چون او نماينده جسم است؛ و جسم یاسماعيل نام جديد

و ) ٣ :۶يوحنا (» آنچه از جسم تولد يابد جسم است«. تواند تغيير کند نمی
دانم که در من، يعنی در نفس  می«. صورت جسم خواهد ماند هميشه به

نده روح است که ز«). ١٨ :٧روميان (» من، هيچ نيکويی ساکن نيست

                                                 
٤ Amy Carmichael 
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تواند   طبيعت کهنه می).۶٣ :۶يوحنا (» ای نيست کند؛ جسم را فايده می
تر گردد و حتی تا حدی کنترل شود؛ ولی هرگز  تربيت شود، آرام
تا زمانی که ما بدن جالل يافته خود را در حضور . عوض نخواهد شد

ايم، کشمکش بين جسم و روح ادامه خواهد داشت  خداوند دريافت نکرده
  ).٢۶ -١۶ :۵ غالطيان(

شد زيرا ساره صاحب   آغاز میدیبرای ابراهيم و ساره روز جدي
  !گشت فرزندی می

پدر شما ابراهيم شادی کرد بر اينکه روز مرا ببيند و ديد و «
  ).۵۶ :٨يوحنا (» شادمان گرديد
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  فصل هفتم
  

  چنانکه از ميان آتش
  )١٩ و ١٨پيدايش (

  
ت تا اين حد مديون های بشری، هرگز اکثري در تاريخ درگيری«

  .»اقليت نبوده است
 است که در بيستم آگوست ١اين گفته معروف از وينستون چرچيل

او در اين جلسه که .  در مجلس عوام انگلستان به زبان راند١٩۴٠
کرد، از خلبانان  رويدادهای اولين سال جنگ جهانی را مرور می

ير جنگ دالوری و فداکاری در تغيير مس"خاطر  نيروی هوايی به
دانستند که  مردم انگلستان می. عمل آورد تقدير فراوان به" جهانی

ره وکند، ولی مردم سدوم و عم نيروی هوايی سلطنتی برای آنان چه می
دانستند که سه شخص يعنی ابراهيم و  و ديگر شهرهای آن دشت نمی

 مطلق همچون ديواری ايستاده ،نها و نابودیآلوط و عيسی مسيح ميان 
  .بودند

  

  )٢٨پيدايش ( ابراهيم دوست خدا -١
؛ يعقوب ٨ :۴١؛ اشعيا ٧ :٢٠اين عنوان خاص، در دوم تواريخ 

 به ابراهيم داده شده است؛ و او تنها شخصيتی است در ٢٣ :٢
ر زعيسی مسيح ايلعا. مقدس که از چنين عنوانی برخوردار است کتاب

ه او ايمان و نيز آنانی را که ب) ١١ :١١يوحنا (را دوست خود خواند 
). ١۵ -١٣ :١۵ يوحنا(خواند  خود می" دوستان"دارند و مطيع او هستند 

توانيم از محبت و مشارکت او برخوردار  عنوان دوستان او، می بهما 

                                                 
١ Sir Winson Churchill 
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اگر توسط يک «: نويسد  می٢ونس هاونر. شويم و اراده او را بدانيم
کنار ايم، در عوض دوست ناديدنی را نيز در  دشمن ناديدنی احاطه شده

 کند ی میهمراهی که ما را دشمن ما بزرگ است ولی دوست. خود داريم
  .»تر استبزرگ

دوستی شامل خدمت است؛ و در اين فصل خواهيم ديد که ابراهيم 
، )٨ -١ :١٨پيدايش (خدمت به خداوند : کرد در سه جهت خدمت می

و خدمت به دنيای گمراه ) ١۵  -٩ :١٨پيدايش (خدمت به خانواده 
  ).٣٣ -١۶ :١٨ش پيداي(

تمام خدمات ). ٨ -١ :١٨پيدايش (کرد  ابراهيم به خداوند خدمت می
بايد اول برای خداوند باشد؛ چون اگر نتوانيم برای خداوند برکت باشيم، 

اين در مورد کاهنان يهود . نخواهيم توانست به ديگران برکت برسانيم
کليسای اوليه و نيز خادمين خدا در ) ١ :٢٩، ۴ و ۴١ -٣، ١ :٢٨خروج (
هر کاری را از جان و دل چنان «. صادق بود) ٢ و ١ :١٣اعمال (

چرا ... کنيد، نه برای انسان  انجام دهيد که گويی برای خداوند کار می
 و ٢٣ :٣کولسيان (» کنيد که در حقيقت خداوند مسيح را خدمت می

٢۴.(  
ه ابراهيم در گرمای روز، به استراحت مشغول بود که ديد سه غريب

در گرمای نيمروز معموًال کسی مسافرت . شوند به او نزديک می
  .پس ابراهيم با کنجکاوی برخاست تا از آنها پذيرايی کند. کرد نمی

ش پيداي(او ی مسيح و دو فرشته اين سه غريبه عبارت بودند از عيس
 که چه شد تشخيص داد از ظاهرشان نمی). ١ :١٩ ، ٢٢ و ١ :١ ٨

راهيم در حين پذيرايی متوجه شد که بايد اشخاصی هستند، ولی اب
خدمت او به خداوند چنان مورد قبل واقع شد . اشخاصی واالمقام باشند

  .توانيم از آن سرمش بگيريم که ما هم امروز می

                                                 
٢ Vance Havner 
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فراموش نکنيد که . ابراهيم شخصًا کمر به خدمت خداوند بست
ابراهيم نود و نه سال داشت و آدم ثروتمندی بود و به راحتی 

 خادمش محول ٣٠٠توانست اين وظيفه را به مباشر خود يا يکی از  یم
ولی او ترجيح داد شخصًا خداوند خود را خدمت ). ١۴ :١۴پيدايش (کند 
  .کند

توانست خود را به خواب   ابراهيم می.او فوری به خدمت پرداخت
 توانست بگويد فعًال بنشينيد تا بزند و آنان را نديده بگيرد، و يا اينکه می

اما ابراهيم مرد ايمان بود و ايمان نيز وقتی . استراحت بکنمخودم من 
  .کند موضوع خدمت خداوند مطرح باشد هرگز درنگ نمی

. دهد که ابراهيم به شتاب خداوند را خدمت کرد اين فصل نشان می
و به ) ٢ :١٨پيدايش (ها را ديد به استقبال ايشان شتافت  او وقتی غريبه

او به سوی رمه شتافت ). ۶ :١٨پيدايش (ان کرد ساره سفارش پختن ن
 آن را سريعگوشت سوا کند؛ و از جوانان خواست تا  ای خوش تا گوساله

فراموش نکنيد که اين يک پيرمرد است که اين ). ٧ :١٨پيدايش (بپزند 
او تا از مهمانان ! دود چنين در گرمای روز به اين سو و آن سو می

  ).٨ :١٨پيدايش (ايستاد پذيرايی نکرد از حرکت باز ن
ها را به او  کرد و بهترين ابراهيم سخاوتمندانه خدا را خدمت می

، از گوشت )۶ :١٨پيدايش (پخت ساره از بهترين آرد نان  .کرد تقديم می
آنها غذای ). ٧ :١٨پيدايش (خوراک تهيه کردند " يک گوساله خوب"

گی است ميان چه فرق بزر. مقام ندادند لیامانده به اين مهمانان ع
ها به خدا،  ابراهيم و کاهنان زمان مالکی، زيرا آنها از دادن بهترين

  ).١۴ - :١مالکی (ورزيدند  امتناع می
به مهمانان تعظيم کرد  او .خدمت ابراهيم حاکی از فروتنی بود

، و آن )۵ -٣ :١٨پيدايش (، خود را خادم معرفی کرد )٢ :١٨پيدايش (
و نيز پس از . ناميد" لقمه نان"ه بود غذای مفصلی را که تهيه ديد
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از خواب راحت . مهمانان، دست به سينه در کنارشان ايستاد پذيرايی از
نظر کرد که به اين سه نفر خدمت کند؛ و برای   از ظهرش صرف بعد

  .دريافت کردندفراوانی همين خدمت او و ساره برکات 
گذاشت   او.در خاتمه، با همکاری ديگران خداوند را خدمت کرد

ساره نان پخت، جوانی . ديگران نيز در اين خدمت سهمی داشته باشند
گوشت را آماده کرد و بدون شک ساير خدمتگزاران برای ابراهيم شير 

من «: ، مبشر معروف به حق گفته است٣دی ال مودی. و کره آوردند
دهم که ده نفر را به کار بگمارم تا اينکه خودم کار ده مرد را  ترجيح می

  .»نجام دهما
ام، و ياد  ها من شرح زندگی ايمانداران بزرگ را مطالعه کرده سال
ام که خادمان برجسته خداوند هميشه باعث تشويق و ترغيب  گرفته

دی . شوند تا آنها نيز بتوانند خادم خوبی برای مسيح بشوند ديگران می
 زيادی را مشمول و مشغول دال مودی را خداوند به کار برد تا تعدا

. ای. ، آر٥، جی کمبل مورگان٤ير می.بی. خدمت کند؛ از قبيل اف
 هم شبيه همين ٧مبشر معروف ديگر آمريکای، پال ريدر. ٦توری

 داد و کمک کرد تا خدمات روحانی مخدمت را در عصر خويش انجا
گذاری شوند، و اين خدمات هنوز هم به کار خود ادامه  گوناگونی پايه

کنيم،  يا به پروژه و برنامه خود خدمت میوقتی ما به خود . دهند می
 دايمی  کنيم او ثمر رود، اما وقتی خداوند را خدمت می کارمان تحليل می

  ).٢٨ -٢٠ :١٢يوحنا (دهد  به ما می
قبل از اينکه اين قسمت را تمام کنيم من بايد چند کلمه هم در مورد 

ن هتل و توا در اين دوران که همه جا می. نوازی مسيحی بگويم مهمان
                                                 

٣ D. L. Moody 
٤ F. B. Myer 
٥ Campbell Morgan  
٦ R. A. Torrey  
٧ Paul Rader  
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 راحت پيدا کرد، ما به ندرت به فکر پذيرايی از غريبان مکان اقامت
نوازی قسمت بزرگی از  ، ولی مهمان)٢ و ١ :١٣عبرانيان (افتيم  می

). ٩ :۴؛ اول پطرس ١٣ :١٢روميان (خدمت مسيحی است 
اول (يکی از شرايط رهبری در کليسای محلی است " نوازی مهمان"

کنيم  وقتی با محبت به ديگران خدمت می). ٨ :١؛ تيطس ٢ :٣تيموتائوس 
به ، و با اين کار )۴٠ -٣۴ :٢۵متی (ايم  در واقع خداوند را خدمت کرده

  ).٨ :۵سوم يوحنا (کنيم  گسترش حقيقت کالم خدا کمک می
 چون ).١۵ -٩ :١٨پيدايش  (کرد هيم به همسرش خدمت میاابر

ای همسرش و بعدًا برای ابراهيم به خداوند وفادار بود، وسيله برکت بر
ساره نقش مهمی در پيشبرد نقشه ). ١٩ :١٨پيدايش (اش شد  خانواده

نجات خدا برای جهانيان داشت، و سهم خود را در اين کار انجام داد 
حال ). ٢١ -١٨ :۴؛ روميان ٧ -١ :٣؛ اول پطرس ١١ :١١عبرانيان (

ايی جوانی ساره هشتاد و نه ساله شده بود، اما هنوز از لطافت و زيب
يک دليل اين واقعيت اين بود که همسرش ). ٢٠پيدايش (برخوردار بود 

او را دوست داشت و با او همانطور که بود يعنی همچون يک شاهزاده 
  .کرد رفتار می

خداوند تمام اين راه را از آسمان آمده بود تا به ابراهيم و ساره اعالم 
 را به دنيا خواهد کند که سال ديگر همين وقت ساره فرزند موعود

نمود که ساره را به خنده  َ اين خبر به قدری باورنکردنی می!آورد
پذير  انداخت و پرسيد که آيا چنين چيزی برای يک زوج پير امکان

، )١٧ :١٧پيدايش (يده شادی ايمان او بود يخنده ابراهيم زا. خواهد بود
  .کرد ايمانی او بود، هر چند او اين را انکار  ولی خنده ساره از روی بی

کنيم، در واقع صداقت و قدرت او  البته هر وقت ما به خدا شک می
های خود وفادار است؟ آيا قدرت  آيا او به وعده. بريم را زير سؤال می
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!  استمثبتيد دارد؟ جواب هر دو سؤال گو انجام آن چيزی را که می
  ).٢١ و ٢٠ :۴روميان (

پيدايش (» مگر کاری هست که برای خداوند مشکل باشد؟«
خواهيد گوش کنيد به سخنان ايوب  اگر دليل می! البته که نه). ١۴ :١٨

و پولس ) ٣٧ :١لوقا (، جبرائيل فرشته )٢٧ و ١٧ :٣٢(ارميا ، )٢ :۴٢(
دهد مطمئنًا قدرت  وقتی خدا قولی می). ٢١ و ٢٠ :٣افسسيان (رسول 

دوم ( کنيم او وفادار خواهد ماند وفايی انجام آن را دارد؛ اگر ما بی
ساره بعدًا توبه کرد و به اتفاق همسرش به خدا ). ١٣ :٢تيموتائوس 

بنابراين وعدۀ فرزندی که خدا به آنها داده بود تحقق اعتماد کرد و 
  .يافت

ست خانواده و به ويژه همسرش را نيز شوهری که خادم خداوند ا
اما . اش خواهد بود او منبع برکت برای خانواده. خدمت خواهد کرد

 اين را در مورد لوط خالفکنيم   را مطالعه می١٩وقتی پيدايش 
 دنيوی بود که هيچ گونه تأثير روحانی در یاو شخص. بينيم می

  .اش نداشت خانواده
 ابراهيم ).٣٣ -١۶ :١٨پيدايش (کند  ابراهيم به دنيای گمراه خدمت می

 در اين .ای تعلق داشت که به گروه شفيعان معروف است به گروه ويژه
گروه افرادی چون موسی، سموئيل، ارميا، رسوالن و خود خداوندمان 

در واقع خدمت امروزی مسيح در آسمان . عيسی مسيح قرار دارند
 برای ديگران ؛ پس ما نيز وقتی)٣۴ :٨روميان (شفاعت کردن است 

باعث ما نه فقط بايد . شويم کنيم بيش از همه مانند مسيح می شفاعت می
مايه برکت خانواده خود باشيم، بلکه بايد کاری نيز جالل نام خدا و 

  .برای نجات دنيای گمراه و گناهکاران بکنيم
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گناهکاران گمراه ممکن است صدای «: گويد  می٨چارلز اسپرجن
توانند از  نها نمیبا ايشان سخن بگوييد نشوند، اما آخواهيد  شما را که می
آيا وقتی برای آنها موعظه . کنيد جلوگيری بکنند شان میدعايی که براي

توانند هنگام  آنها نمیکنند؟ اشکال ندارد،  کنيد شما را مسخره می می
توانيد با آنها در  آيا آنقدر دور هستند که نمی. شوندتان دعايتان مزاحم

اند که  آيا به شما گفته. رسد يد؟ ولی دعاهای شما به آنها میتماس باش
تان را ببينند؟ مهم خواهند روي وش نخواهند داد و نمیديگر به شما گ

با خدا صحبت کنيد و او با . نيست آنها حتمًا صدای خدا را خواهند شنيد
گرچه آنان شما را مورد اهانت قرار دهند، . قلب آنان سخن خواهد گفت

های شما را با اعمال شيطانی پاسخ دهند، اما شما با دعاهای  و خوبی
 انگاری در شفاعت برای خود در پی آنان باشيد تا مبادا در اثر سهل

  .»شان، از بين برونداي
خداوند و دو فرشته همراه او خيمه ابراهيم را ترک کردند و به 

خداوند رفتند  اما در حالی که فرشتگان می. راه افتادند بهسوی سدوم 
در نيمه اول اين فصل ). ١ :١٩، ٢٢ و ١۶ :١٨پيدايش (درنگ کرد 
او  ،دود، اما در نيمه دوم بينيم که به اين سو و آن سو می ابراهيم را می
 خداوند ايستاده تا برای لوط و ساير اهالی سدوم شفاعت مؤدبانه جلِو

  .چه سعادتمندند کسانی که در زندگی از موازنه برخورداند. کند
کننده بايد با خداوند رابطه شخصی داشته و مطيع اراده او  شفاعت

 بگيرد فرااو را " اسرار"او بايد چنان با خداوند نزديک باشد که . باشد
 در کالم خدا ).١۴ :٢۵؛ مزمور ٧ :٣عاموس (و بداند برای چه دعا کند 

 و ما من او را برگزيده«يعنی ) ١٩ :١٨پيدايش (» شناسم من او را می«
ابراهيم از آينده سدوم ). ١۵ :١۵يوحنا (» و دوست نزديک من استا

                                                 
٨ Charles Spurgeon 
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ايمانداری که از فساد دنيوی به . بيشتر از اهالی آنجا و لوط خبر داشت
  .تواند اسرار خدا را بداند دور و جداست می

ابراهيم در تهيه غذا برای سه مهمانش به ساره و خدمتگزاران 
. اهيم به تنهايی عمل کردکمک کردند؛ ولی به هنگام شفاعت، ابر

اصل عبری کلمه ). ٨ :۴يعقوب (ابراهيم خود را به خداوند نزديک کرد 
حاکی از نزديک شدن به ميز محاکمه به منظور رسيدگی به مسئله 

سوخت، و هم چنين برای  ابراهيم دلش برای لوط و خاندانش می. است
سوزی را با گناهکاران پنج شهر ديگری که در آن دشت بودند، و اين دل

روی رحمت خدا بنا نشده بود بر دعاهای ابراهيم . خدا درميان گذاشت
آيا داور تمام جهان، انصاف نخواهد  «: روی عدالت خداوند بربلکه
خدای عادل و قدوس ). ۴ :٣٢؛ تثنيه ٢۵ :١٨پيدايش (» کرد؟
ايمان از بين  توانست ايمانداران عادل را با اشخاص شرور و بی نمی

، گرچه عمل و کالم او )٩ -۶ :٢دوم پطرس (لوط ايماندار بود ببرد، و 
  .داد خالف اين را نشان می

پيدايش (غرق شده بودند شهرهای سدوم وعموره در شرارت 
زيرا مردان اين شهرها به اعمال جنسی غيرطبيعی تن در ) ١٣ :١٣

مردان ). ٢٧ :١؛ روميان ٧؛ داوران ۵ :١٩پيدايش (داده بودند 
، يا )٩ :٣اشعيا (حتی سعی نداشتند اين گناه خود را بپوشانند باز  همجنس

نابودی ناگهانی سدوم و عموره در ). ١۴ :٢٣ارميا (از آن توبه کنند 
ا ياشع(ای است از داوری عادالنه خدا بر گناهکاران  مقدس نمونه کتاب
و عيسی مسيح ) ۶ :٢؛ دوم پطرس ٩ :٢؛ صفنيا ۶ :۴ ی؛ مراث٩ :٣، ٩ :١

لوقا (های آخر استفاده کرد  ن به عنوان هشداری به مردم زماننيز از آ
٣٢ -٢٨ :١٧.(  

خواست خدا اين مردم شرير را حفظ کند؟ بهتر نبود  چرا ابراهيم می
اش مورد  البته اول لوط و خانواده! شدند که اينها از روی زمين محو می



 ٩۵چنانکه از ميان آتش 

95 

خاطر لوط  در حقيقت، ابراهيم قبًال اهالی سدوم را به. ابراهيم بودندنظر 
، ولی آنان قدر آن را ندانستند، و )١۶ -١٢ :١۴پيدايش (رهايی داده بود 

از آلود خود ب اعتنايی کردند و به زندگی گناه به اخطار و هشدار خدا بی
  .گشتند

بايست در سدوم  که اصًال نمی(لوط جدای از خود ولی حتی 
ن شهر را خواست مرگ و نابودی ابدی اهالی آ ، ابراهيم نمی)ماند می
، او )٩ :٣دوم پطرس (» خواهد کسی هالک شود نمی«خدا . ببيند

خداوند ). ۴ :٢اول تيموتائوس (» دنخواهد تمامی بشر نجات ياب می«
من از مردن مرد شرير خوش نيستم بلکه خوش هستم که  «:فرمايد می

). ١١ :٣٣حزقيال (» شرير از طريق خود بازگشت نموده، زنده بماند
شوند، هر چند برخی  يست که مردم چه گناهانی مرتکب میمسئله اين ن

باشند، ولی به هر تقدير، ديگر گناهان ممکن است بدتر از گناهان 
و بعد از مرگ نيز جهنم ابدی ) ٢٣ :۶روميان (» مزد گناه موت است«

کنندگان بايد قلبی دلسوز و فکری جدی برای نجات  شفاعت. قرار دارد
اهميت ندهند که گناهان آنان از چه نوع است گمشدگان داشته باشند، و 

  ).١ :١٠، ٣ -١ :٩روميان نگاه کنيد به (
کرد، برعکس او با  خداوند مباحثه می ما نبايد فکر کنيم که ابراهيم با

پيدايش (فروتنی کامل خواسته خود را به درگاه خداوند تقديم داشت 
نفر ايماندار در آن ابراهيم اطمينان داشت که اقًال ده ). ٣٢ -٣٠، ٢٧ :١٨

  .شوند شهر يافت می
هرگز گروه ايماندارن را کم اهميت تلقی نکنيد، ولو گروه کوچکی 

توانست باعث نجات آن شهر  حتی يک گروه کوچک ده نفره می. باشد
اگر لوط فقط خانواده خودش را ايماندار کرده بود، شهر نجات ! گردد
بسيار مهم است، هرچند شهادت شما به ديگران در نظر خدا . يافت می

  .در نظر خودتان ناچيز باشد
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  )١٩پيدايش ( لوط دوست دنيا -٢
دهد؛  انگيز روحانی لوط را شرح می اين فصل سرگذشت نزول غم
کند در حالی که لوط از صحنه محو  داستان ابراهيم ادامه پيدا می

ابراهيم دوست خدا، ولی لوط دوست دنيا ). ١٧ :٢اول يوحنا (شود  می
  .فرق ميان اين دو را ديدتوان  به آسانی می، و )۴ :۴يعقوب (د بو

وقتی مهمانان آسمانی به مالقات ابراهيم ). ١ :١٩پيدايش  (مکان
پيشه  اش بود؛ ولی لوط دم دروازه شهری شرارت آمدند او دم در خيمه

ابراهيم زائری در حال عبور از اين دنيا بود؛ در حالی که . نشسته بود
او بجای . رفت ج خيمه خود را ترک کرد و بسوی سدوم لوط به تدري

، به سدوم )١۶ -١۴، ١٠ :١١عبرانيان (اينکه چشم به آسمان بدوزد 
 و ١٠ :١٣پيدايش ( قدم برداشتن ها زيبايیخيره شد و شروع کرد بسوی 

، و )١٢ :١٣پيدايش  (برپا کرداش را نزديک سدوم  سپس خيمه). ١١
محل اقامت لوط نزديک ). ١٢ :١۴پيدايش (سرانجام وارد شهر گناه شد 
داد سمتی بايد داشته باشد، چون تمام داد و  دروازه شهر بود که نشان می

  ). به بعد١ :۴روت (گرفت  ستدهای رسمی آنجا صورت می
شد  رفت بودنش در آنجا سبب می اگر لوط با هدايت خدا به سدوم می

ر مصر، دانيال را همانطور که خدا يوسف را د. مقاصد خدا عملی شود
.  و وجودشان مايه برکت شدقرار داددر بابل، و استر را در ايران 

دنيوی شدن ربطی به مکان جغرافيايی ندارد، بلکه به حالت قلبی 
قلب لوط حتی قبل از ورودش به ). ١٧ -١۵ :٢اول يوحنا (مربوط است 

 اولين عشق دنيوی او موقعی شروع شد که او با. سدوم در آنجا بود
، و هرگز نتوانست بر آن )١٠ و ١ :١٣پيدايش (ابراهيم به مصر رفت 

  .غالب آيد
 کمی از ظهر گذشته بود که خداوند و ).١ :١٩پيدايش (زمان 

، ولی شب بود که )١ :١٨پيدايش (فرشتگانش با ابراهيم مالقات کردند 
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لوط در  داشت و ابراهيم در نور گام برمی. فرشتگان وارد سدوم شدند
  ).١٠ -۵ :١اول يوحنا (ظلمت 

 فقط دو فرشته با لوط مالقات کردند، چون .)١ :١٩پيدايش (ديدار 
توانست آن طور که با ابراهيم و ساره مالقات کرد با لوط  خداوند نمی
ای بود که  اش به گونه گرچه لوط ايماندار بود، ولی زندگی. روبرو شود
غير فردی ماندار اي. کند" احساس راحتی"توانست با او  خداوند نمی

دوم (دنيوی است که دوست دارد با خداوند از نزديک گام بردارد 
يوحنا (و با او مشارکت و مصاحبت داشته باشد ) ١٨ -١۴ :۶قرنتيان 

 دعای ٩پژوهشگر معروف زبان يونانی، کنت وست). ٢۴ -٢١ :١۴
تا مسيح نهايتًا «:  را چنين ترجمه کرده است١٧ :٣پولس در افسسيان 

تان در آنجا کامًال احساس راحتی لب شما ساکن شود و توسط ايمانر قد
برعکس ابراهيم، لوط خيمه و قربانگاهی نداشت، و خداوند . »کند
  .توانست با او مشارکت داشته باشد نمی

دانست،  می" خادم" لوط خود را ).١١ -٢ :١٩پيدايش (نوازی  مهمان
ند، و يا کد و غذايی تهيه بينيد که او مثل ابراهيم به شتاب بدو ولی نمی

اما آمدن مردان شهر برای . برای خدمت بيشتری دست به سينه بايستد
ای لوط «. لوط بودبرای شب آن اجرای مقاصد فاسد خود، نقطه اوج 

آن دو مرد را که امشب مهمان تو هستند، پيش ما بياور تا به آنها تجاوز 
اکره خود را قربانی خواست دو دختر ب لوط می). ۵ :١٩پيدايش (» کنيم

واقعًا . ولی فرشتگان مداخله کردند). ١٩داوران (شهوت آن مردم بکند 
خواست دخترانش را فدای  های معنوی لوط کجا رفته بود که می ارزش

  .»برعکس، ابراهيم پسرش را به خداوند تقديم کرد «شهوت مردم کند؟
 بخش  مسرتی پيام خدا به ابراهيم پيام).١٣ و ١٢ :١٩پيدايش (پيام 

ابراهيم و ساره در عرض يک سال صاحب پسر موعود خواهند : بود

                                                 
٩ Kenneth West 
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خدا سدوم و آنچه را در آن است : ولی پيام خدا به لوط ترسناک بود. شد
کردند  َ اگر فرشتگان ده ايماندار در آن شهر پيدا می!نابود خواهد کرد

ا با برد، ولی چون ده ايماندار يافت نشد، خد خدا شهر را از بين نمی
پيدايش (رحمتش هر ايمانداری که فرشتگان پيدا کردند، نجات داد 

پيام خدا برای گمشدگان اين است که داوری نزديک است، ). ١۶ :١٩
اول (ولی قول او به فرزندانش اين است که آنها رهايی خواهند يافت 

  ).١٠ -۴ :٢؛ دوم پطرس ١١ -١ :۵تسالونيکان 
خاطر ايمان و اطاعتش  ابراهيم به ).١۴ :١٩پيدايش (تأثير روحانی 

اما لوط به سبب دنيوی . مايه برکت خانواده خود و تمام جهانيان شد
بار اش به  بودنش هيچگونه تأثير و برکت روحانی برای شهر و خانواده

کردند و حاضر  شان او را ريشخند میدختران او با همسران. نياورد
فته آن شهر بود که حتی همسرش چنان شي. نشدند شهر را ترک کنند

مجبور شد آخرين نگاه را به آن بيندازد و همان نگاه باعث مرگش شد 
دو دختر باکره لوط همراه او از شهر ). ٣٢ :١٧؛ لوقا ٢۶ :١٩پيدايش (

خارج شدند، ولی بعد در يک غار پدرشان را مست کردند و با وی 
يص لوط پس از جدا شدنش از ابراهيم، تمام خصا. مرتکب زنا شدند

خوب خود را به تدريج از دست داد و در نتيجه تأثير و نفوذ روحانی او 
  .نيز رو به کاهش نهاد

 بار اول که خدا لوط را رهايی ).٢۶ -١۵ :١٩پيدايش (طرز فکر 
، و مستقيمًا به سدوم )١۶ -١٢ :١۴پيدايش (داد، او يک اسير جنگی بود 

ش بوده باشد که از آن تجربه دردناک بايد اعالم خطری براي. گشتاز ب
حال .  نگرفتدرس عبرتاراده خدا به دور شده است، ولی او از آن 

! کشد گيرد و از سدوم بيرون می  دست لوط را میربينيم خدا به زو می
  رفت، بعد بحث کرد، سپس التماس کرد که او را رهاهاول لوط طفر

رگزار او به جای اينکه برای رحمت خدا شک. کنند تا به راه خود برود
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از رهانندگانش پيروی کند، شروع به مقاومت کرد و حاضر شد  باشد و
  .فرزندش را برای او قربانی کند

  مالقات خداوند با ابراهيم هيجان و).٣٨ -٢٧ :١٩پيدايش (آمدها  پی
طوری که او و ساره با شادی به تولد  اميد جديدی به وی بخشيد، به

ز خود را به هنگام نابودی ولی لوط همه چي. فرزندشان چشم دوختند
» چنانکه از ميان آتش«سدوم از دست داد و تنها خودش نجات يافت اما 

دخترانش دو پسر به دنيا آوردند که نسل آنها ). ١۵ :٣اول قرنتيان (
را ديد سدوم و عموره ابراهيم نابودی شهرهای . دشمنان اسرائيل شدند

خدا به . ر آنان نيافته استو فهميد که خدا ده ايماندار د) ٨ :٩١مزمور (
اين صرفًا از فيض ). ٢٩ :١٩پيدايش (خاطر ابراهيم لوط را رهايی داد 

  ).١٩ :١٩پيدايش (گرفت  و رحمت خدا نشأت می
تمام آنچه که در ). ٢ :١١٢روميان (شده بود " همشکل اين دنيا"لوط 

های کنار  زندگی بدست آورده بود، دود شد و به هوا رفت و در خرابه
زندگی لوط هشداری است به ايمانداران که دلداده . ريای مرده دفن شدد

، زيرا )٢٧ :١يعقوب (دنيا نشوند و خود را از آاليش آن دور نگاه دارند 
  . خواهد رسيداه حساب سرانجام فرسويروز ت

  

   عيسی، دوست گناهکاران-٣
ای است از داوری عادالنه خدا  ودی سدوم و عموره نه تنها نمونهبنا

. ، بلکه نمايشگر محبت خدا نسبت به گمشدگان نيز هست)٧داوران (
کرد، ولی او  عيسی بدون شک روش زندگی مردم سدوم را تأييد نمی

متی (آمد تا گناهکارانی شبيه مردم سدوم و عموره را نجات بخشد 
دوست باجگيران و «در زمان خدمتش در اين دنيا، او را ). ١٧ -٩ :٩

  !خواندند، و همين نيز بود می) ١٩ :١١متی (» گناهکاران
. بار مالحظه کنيد ترمحبت خداوندمان را برای اين شهرهای شرا

پيدايش (کرد  ديد و تحمل می قبل از هر چيز او گناهان آنان را می
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درست مثل خون هابيل که از زمين به سوی خدا ). ١٣ :١٩، ٢٠ :١٨
ردم سدوم و عموره ، همانطور هم گناهان م)١٠ :۴پيدايش (زد  فرياد می
دارد تا  خدا صبور است و داوری خود را باز می. کشيد فرياد می

  ).٩ -١ :٣دوم پطرس (گناهکاران وقت توبه داشته باشند 
نه تنها خدا صبور بود بلکه مايل بود به دعای شفاعت ابراهيم گوش 

 ده عادل در آنجا در صورتی کهدهد و سدوم را از هالکت رهايی دهد 
وقتی زمان نابودی اين شهرها فرا رسيد، گرچه ده عادل . شدند يافت می

اش  در آنجا يافت نشدند، اما او فرشتگانش را فرستاد تا لوط و خانواده
نهايت افزون  لکن جايی که گناه زياد گشت فيض بی«! را نجات دهند

ولی ! بود؟ البته که نهرهايی آيا لوط مستحق ). ٢٠ :۵روميان (» گرديد
ک از ما مستحق هستيم که از غضب آينده نجات يابيم؟ البته آيا هيچ ي

  !که نه
 موضوع اين است که عيسی مسيح برای گناهکاران نآورتري شگفت

زيرا که مسيح برای گناهان يک بار «! سدوم و عموره جانش را داد
اول (» نزد خدا بياورد زحمت کشيد، يعنی عادلی برای ظالمان تا ما را

 برای اشخاص خوب نمرد، زيرا حتی يک مسيح). ١٨ :٣پطرس 
و ) ۶ :۵روميان (» دينان بی«او برای . شخص خوب نيز وجود ندارد

شايد ما گناهان مردم سدوم . جان داد) ٨ :۵روميان (» گناهکاران«
وعموره را مرتکب نشده باشيم، اما ما نيز همچون آنها گناهکاريم و 

ری که خواهد آمد نجات توانيم از داو بدون ايمان به عيسی مسيح نمی
  .يابيم

عيسی . اوضاع امروز نيز با اوضاع آن زمان فرق نکرده است
هنوز دوست گناهکاران است و آنانی که با توبه حقيقی و ايمان نزد او 

او احتياج به کسانی دارد که برای گناهکاران . بيايند نجات خواهد داد
خاطر ايشان   بهدعا و شفاعت کنند و به آنان بگويند که عيسی مسيح
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توانند آغازی نوين داشته  اگر به او ايمان آورند می جان داده است، و
  .باشند

توانستند فکرش را بکنند که   نمیسدوم و عمورهاهالی شهرهای 
همه ). ٢٣ :١٩پيدايش (د بود ح روز بعد آخرين روز عمرشان خواهصب

  ).٣٠ -٢۶ :١٧لوقا (چيز مثل روزهای قبل بود که ناگهان آتش فرود آمد 
وقتی روز داوری برسد، آيا تو مانند ابراهيم خواهی بود که نگرانی 
از غضب خدا نداشت؟ يا مانند لوط خواهی بود که هر چند رهايی يافت 

؟ يا همچون اهالی سدوم خواهی بود که »چنانکه از ميان آتش«اما 
  برای هميشه نابود شدند؟

 مادامی که نزديک است شود بطلبيد و خدا را مادامی که يافت می«
شرير راه خود را و گناهکار افکار خويش را ترک نمايد . او را بخوانيد

و بسوی خداوند بازگشت کند و بر وی رحمت خواهد نمود و بسوی 
  ).٧ و۶ :۵۵اشعيا (» خدای ما که مغفرت عظيم خواهد کرد
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  فصل هشتم
  

  همسايهدر مقام ابراهيم 
  )٣۴ -٢٢ :٢١، ٢٠پيدايش (

  
دوستان و اين ما هستيم که «: نويسد  می١چسترتن.  کی.جی
به ما خدا کنيم، ولی همسايه ديوار به ديوار را   تعيين میان رامدشمنان
ه کسی ک«:  همسايه را اين طور تعريف کرده استشخصی. »دهد می

کشد  تان شود، ولی دو ساعت طول میتواند وارد منزل در يک دقيقه می
و از قوم و تواند منبع برکت باشد   همسايه می.»تا بتوانی بيرونش کنی
همسايه نزديک بهتر از برادر دور «. تر شودخويش نيز به ما نزديک

چه ايماندار و چه غيرايماندار ولی همسايه ). ١٠ :٢٧امثال (» است
ما نيز ممکن است برای . ممکن است گاهی هم مايه دردسر شود

  ! ناراحتی کنيمايجادمان  همسايه
کنيم که هميشه در حال انجام  ًال ابراهيم را مردی تصور میما معمو

زندگی او هم مثل ما يک کنيم که  شاهکارهای ايمانی بود و فراموش می
بايست از همسر حامله خود و پسر خردسالش   او می.داشته استعادی 

 و به بود مید، و همچنين مراقب گله و رمه بزرگ خود رک میمواظبت 
ابراهيم و مباشرش مسئول رتق . کرد میود رسيدگی گاه خ کارهای خيمه

  .های مهم بودند گيری گاه خود و تصميم و فتق مسائل مورد اختالف خيمه
پادشاه جرار نيز  از اين گذشته ابراهيم همسايگانی مانند ابيملک،

در نگاه اول . و رفتار کنداچگونه با بود که  مواظب مید ايبداشت که 
صورت  بينيم، ولی بعد به می) ٢٠پيدايش (مزاحم ای  ابراهيم را همسايه

با مطالعه ). ٣۴ -٢٢ :٢١پيدايش (رسد  طلب به نظر می ای صلح همسايه
                                                 

١ G. K. Chesterton 
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 که چطور با کسانی که ايماندار نيستند بياموزيمتوانيم  اين دو مورد، می
؛ اول ۵ :۴کولسيان (رفتار کنيم و شاهدان بهتری برای آنان باشيم 

  ).٧ :٣ول تيموتائوس ؛ ا١٢ :۴تسالونيکيان 
  

  )٢٠پيدايش ( ابراهيم مزاحم -١
اين فصل را برای نخستين بار  شناختيد، و اگر شما ابراهيم را نمی

دانستيد؟ مطمئنًا نه  خوانديد، کدام يک از اين دو نفر را ايماندار می می
عيب نبود و نه آن ابراهيمی که  او آن ابراهيم بی! ابراهيم دروغگو را

از روی کاری که ابراهيم کرد . داشت ز گناه کردن باز میخدا او را ا
در اينجا شخصيت .  بود، ولی ابيملک سخاوتمندی نشان دادیخودخواه
 "دوست خدا"که ما او را به عنوان  ابراهيم نه ابيملک است برجسته

اساس در اين مورد برسيم،  ولی قبل از اينکه به نتايج بی. شناسيم می
. يع مربوط به اين رخداد را زير نظر بگيريمالزم است به دقت وقا
های ابراهيم اسفناک بود، ولی ما  ها و ناکامی درست است که شکست

  .گيريم های پرارزشی برای زندگی ايمانی خود از آنها می درس
 شايد مطالعه اين فصل برای ما .شوند ايمانداران نيز مرتکب گناه می

مقدس  ه کتابدر نظر گرفت کايد کننده باشد، اما اين نکته را ب ناراحت
گويد و اين شامل ايماندارن نيز  در مورد همه اشخاص حقيقت را می

گويد و   نوح سخن میان شدنمقدس علنًا از مستی و عري کتاب. شود می
، همچنين از عصبانيت )٢٣ -٢٠ :٩پيدايش (گذارد  بر آن سرپوش نمی

نقشه ر اين مرد خدا اينکه چطو، زنای داود و )١٣ -١ :٢٠اعداد (موسی 
همچنين در ). ١١دوم سموئيل  (کشد گناه را می بی رزمندهقتل يک 

متی ( که پطرس مسيح را سه بار انکار کرد خوانيم میمقدس  کتاب
  .پيدا کرد ش، و برنابا به تعليمی کاذب گراي)٧۵ -۶٩ :٢۶

مقدس نوشته شده، نه برای اينکه ما را تشويق به  اين همه در کتاب
پس اگر اين . ند، بلکه به ما هشدار دهد که از آن برحذر باشيمگناه ک
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مردان ايمان در اطاعت از خدا قصور ورزيدند، چقدر بيشتر ما 
پس آنکه گمان برد که قايم «! بايد مواظب باشيم" ايمانداران عادی"

  ).١٢ :١٠اول قرنتيان (» است، با خبر باشد که نيفتد
  چرا ابراهيم گناه کرد؟

ه، هر چند ابراهيم توسط ايمانش عادل شمرده شده بود نخست اينک
جايگزين " ابراهيم(" ، و خدا به او اسمی جديد داده بود)۶ :١۵پيدايش (
اگر گوييم که گناه «. ، ولی طبيعت کهنه او عوض نشده بود)شد" ابرام"

). ٨ :١اول يوحنا (» کنيم و راستی در ما نيست نداريم خود را گمراه می
، و نيز به سبب )١۶ :۵غالطيان (القدس در ما  ر روحخاطر حضو به

توانند بر طبيعت   روی صليب انجام داد، ايمانداران می برآنچه مسيح
ما بايد در . گيرد کهنه پيروز شوند، ولی اين خود به خود صورت نمی

  .القدس گام برداريم تا در وسوسه گرفتار نشويم روح
او پس از بيست . وارد شده بود" قلمرو دشمن"دوم اينکه، ابراهيم به 

تصميم گرفت به سرزمين ) مشارکت(سال زندگی در حبرون 
جرار در همان حوالی فلسطين بود، و از حبرون . ها برود فلسطينی

. فاصله زيادی نداشت، ولی با اين حال جای خطرناکی برای زندگی بود
 به خاطر نابودی سدوم و عموره بود که ابراهيم تصميم گرفت شايد به

ای که او اين کار را کرده باشد، رفتن به  ولی با هر انگيزه. آنجا برود
تا گذشته درست است که ابراهيم مانند . ای نبود جرار تصميم عاقالنه

، بلکه در مرزهای سرزمينی سکونت گرفت )١٢پيدايش (مصر نرفت 
که خدا قول داده بود به او بدهد، ولی اين تغيير مکان او را در حالت 

بيدار باشيد و دعا کنيد تا در معرض آزمايش «. طرناکی قرار دادخ
  ).۴١ :٢۶متی (» نيفتيد

ابراهيم پس از ورود به جرار ديگر به ايمان عمل نکرد بلکه به 
ترس از ). ١١ :٢٠پيدايش (ديدار، چرا که ترس بر او غلبه کرده بود 
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 انسان ترس از «:شخص باشندتوانند در قلب  بشر و ايمان به خدا نمی
» گستراند، اما هر که بر خداوند توکل نمايد سرافراز خواهد شد دام می

خدای قادر "ابراهيم فراموش کرده بود که خدايش ). ٢۵ :٢٩امثال (
انجام   را بهتواند هر کاری   میو) ١ :١٧پيدايش (است " مطلق و توانا

 را اوست که عهد کرده ابراهيم و ساره و هم) ١۴ :١٨پيدايش  (برساند
  .برکت دهد

اما دليل اصلی شکست ابراهيم اين واقعيت تلخ بود که او و ساره در 
محکوم ساختن گناهی که در مصر مرتکب شده بودند قصور ورزيدند 

آنها به گناه خود نزد خدا و پيش فرعون اعتراف ). ٢٠ -١٠ :١٢پيدايش (
ود که دهنده اين واقعيت ب کرده بودند، ولی بروز مجدد اين گناه نشان

در واقع گناه آنها ). ١٣ :٢٨امثال ( بودند کردهآنها آن گناه را ترک ن
بدتر شده بود، زيرا حال ساره نيز در گفتن دروغ شريک شده بود 

ای که با دروغ نگاه داشته شود، عاقبت خوشی  خانه). ۵ :٢٠پيدايش (
  .نخواهد داشت

شکسته اعتراف سرسری به گناه غير از اعتراف به گناه با قلبی 
اگر طرز فکر و حالت ما درست باشد، ما از ). ١٧ :۵١ مزامير(است 

گناه کردن متنفر خواهيم بود، از خودمان نيز کراهت خواهيم داشت که 
خاطره گناه نيز برای  ، و)٣١ :٣۶، ٩ :۶حزقيال (ايم  مرتکب گناه شده
شان را به خاطر اشخاصی که دوست دارند گناهان. ودما تلخ خواهد ب

ورند و باز از آن لذت ببرند، هنوز در فکر خود گناه را محکوم بيا
پدر روانشناسی آمريکايی، ويليام . اند اند و وخامت آن را نفهميده نکرده
کند، شرم و خجالت تمام  برای کسی که اعتراف می«: نويسد  می٢جيمز

  .»ها آغاز گشته است شده و واقعيت

                                                 
٢ William James 
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گويند دروغ  که آنچه میهيم و ساره به خود قبوالنده بودند اابر
، و معتقد )١٢ :٢٠پيدايش (را گفته بودند " حقيقتيمی از ن" آنها .نيست
البته بدتر از آن .  به اندازه دروغ کامل بد نيست"حقيقتنيمی از "بودند 
به همان اندازه نيز در انگيزه افراد «: نويسد  می٣ير می. بی. اف! است

به اندازه کافی عنصر " حقيقتيمی از ن"در . »دروغ وجود دارد
  .خطر کند ايجاد فريبنده هست که انسان را گمراه سازد و

 آنان کنند، و اين گناه هر چند ايمان ران نيز گناه میابنابراين، ايماند
دار  برد، ولی باعث خدشه شان را از بين نمیکند و يا نجات را باطل نمی
لطمه زده بود، ابراهيم با اينکه به شهادتش . شود شان میشدن شهادت

تر از وضع  اما وضع ابيملک بسيار وخيم. ولی هنوز فرزند خدا بود
پيدايش (ابراهيم بود، زيرا ابيملک زير محکوميت مرگ قرار داشت 

  ).٧ و ٣ :٢٠
گفت  ابيملک شخص صالحی بود و هر گاه خدا با وی سخن می

او صفات خوب زياد داشت، ولی ايماندار نبود، . کرد اطاعت می
البته اين ). ٣ -١ :٢افسسيان (شد  ای محسوب می راين شخص مردهبناب

کند، زيرا ايماندار نبايد آنچه ابراهيم کرد، به عمل  ابراهيم را تبرئه نمی
:  داشتندتفاوتی مموضعاما ابراهيم و ابيملک در پيشگاه خدا . آورد می

  .يکی نجات داشت و ديگری نداشت
عنوان   را به٢٠يدايش خواهد پبای که  نيافته هر شخص نجات

بهتر است ) »همه شما رياکاريد«(ن بکار برد اضد ايماندار ای بر حربه
اگر اشخاص . نگاهی به وضع روحانی خود در پيشگاه خداوند بيفکند

پذيرند،  مقدس درباره دروغگويی ابراهيم را می  نيافته گفتار کتاب نجات
ابراهيم با وجود . اند ه که در گناه و عصيان مردبپذيرندپس بايد همچنين 

نااطاعتی، در پيشگاه خدا مورد قبول واقع شد، ولی ابيملک کنار 

                                                 
٣ F. B. Meyer 
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خدا ). ٢١ -١٨ :٣يوحنا (گذاشته شد و زير محکوميت الهی قرار گرفت 
  .شدا تأديب کرد، ولی ابيملک محکوم رابراهيم 

چارلز اسپرجن گفته . بينند کنند آسيب می وقتی ايمانداران گناه می
وقتی ما . »دهد فرزندانش با موفقيت گناه کنند دا اجازه نمیخ«: است

يکی به : بينيم کنيم، به دو لحاظ صدمه می عمدًا از خدا نافرمانی می
ديگری به لحاظ تأديب خداوند، مگر اينکه توبه  لحاظ عواقب گناه و

خدا با فيضش گناه ما را ). ١١ :١٢عبرانيان (کنيم و تسليم شويم 
، اما خدا چنين مقدر فرموده که ثمره )١٠ -۵ :١حنا اول يو(بخشد  می

وضعيت  ۵١ و ٣٢مزامير ). ٧ :۶غالطيان (گناه تلخ و درناک باشد 
را به خوبی مورد بررسی قرار لحاظ جسمانی و روحانی داود از 

توبه کند و گناهان خود را به خدا حاضر نبود  او دهد زمانی که می
  .اعتراف نمايد

چند ثانيه بيشتر طول نکشيد، ولی چه تأثير دروغ گفتن ابراهيم 
وغ بذری بود که کاشته شد و نمو کرد و رآن د. ای برجای نهاد گسترده

، ١٧ :۶امثال (خدا از دروغ متنفر است . ميوه تلخی به بار آورد
القدس روح راستی  ، و روح)۴ :٣٢تثنيه (او خدای حق است ). ٢٢،:١٢

). ١٨ :١يعقوب (ز کلمه حق است ، و کالم خدا ني)١٧ :١۴يوحنا (است 
ای بيش نيست، اما حقيقت   عمر دروغ لحظه«: نويسد  می٤متيو هنری

  .» زمان است، که سرانجام پديدار خواهد شددختر
ابراهيم برای اين دروغ چه بهايی پرداخت؟ قبل از هر چيز 

هدف زندگی «: گويد  می٥فيليپس بروکس. دار شد شخصيت او خدشه
کار خدا فقط اين . »وسيله حقيقت تن شخصيت بهعبارتست از ساخ

وسيله  بلکه او به. نيست که مردم را نجات بخشد و آنها را به بهشت ببرد

                                                 
٤ Mattew Henry 
٥ Phillips Brooks 
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يافته را شبيه عيسی  های زندگی، اشخاص نجات مشکالت و آزمايش
ابراهيم بجای . شود سازد و با اين کار باعث جالل خودش می مسيح می

شروع کرد به پرسيدن اينکه » ست؟چه کاری درست ا«: اينکه بپرسد
وقتی نمک . و همين باعث سقوطش شد» خطر است؟ چه کاری بی«

  .خواهد داشتناش را از دست بدهد ديگر خاصيتی  مزه
ابراهيم چگونه . توانست شاهدی برای خدا باشد او ديگر نمی

پرست خود درباره خدای حقيقت بشارت  توانست به همسايگان بت می
 خودش دروغ گفته بود؟ لوط شهادت خود را در سدوم دهد در حالی که

: نويسد  چنين می٦جميز استراهن. راز دست داد و ابراهيم در جرا
گذارد، اما کارهای  کارهای بد اشخاص بد، تأثير چندانی بر مردم نمی«

ای به دست شيطان  العاده صفت و مشهور، قدرت فوق بد اشخاص نيک
  .»دهد می

 چه خفتی به حضور ابيملک شرفياب شد و مجسم کنيد ابراهيم با
تسليم شدن به تأديب برادر يا . مورد سرزنش و توبيخ او قرار گرفت

خواهر ايماندار به اندازه کافی کار سختی است چه برسد به پذيرفتن 
اين کار واقعًا مستلزم صداقت و ! تأديب از يک شخص غيرايماندار

پيدايش (» ن کردیکارهای ناکردنی به م«. فروتنی زيادی است
! کند اين نوع سخنان مانند چاقو قلب شنونده را پاره می). ٩ :٢٠

هستند باشند " بيرون"مسيحيان بايد مواظب رفتارشان با کسانی که در 
  ).١٢ :۴؛ اول تسالونيکيان ۵ :۴کولسيان (

او به جای اينکه مايه برکت . ابراهيم خدمت خود را نيز از دست داد
در مدت اقامت موقتش در . مسبب بال شد) ٣ -١ :١٢پيدايش (باشد 

). ١٨ و ١٧ :١٢پيدايش (ش نشد يک از فرزندانجرار، صاحب هيچ 
خداوند او را شود،   دور میپدر آسمانی خودوقتی فرزند خدا از اراده 

                                                 
٦ James Strahan 
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يونس مسبب طوفانی شد که نزديک بود کشتی را . خواهد کردتأديب 
، و داود )٧يوشع (ر شد ، عخان باعث شکست لشک)١يونس (غرق کند 

  ). ١٠ :١٢دوم سموئيل  (گرديدمسبب اندوه خاندانش 
در آن زمان، .  را از دست بدهداسحاقابراهيم نزديک بود ساره و 

ديد به حرمسرای خود  پادشاه حق داشت هر زن مجرد زيبايی که می
کرد ساره مجرد است پس او را با خود برد، و  ابيملک گمان می. ببرد

 پادشاه عملاين . شد مداخله نکرده بود، پادشاه با او همبستر میاگر خدا 
روبرو سازد، پس بزرگی توانست نقشه نجات خداوند را با خطر  می

با هر وقت ما .  را محافظت کنداسحاقخدا وارد عمل شد تا ساره و 
آسا دخالت کند، در واقع  طور معجزه  بهيمکن میمجبور خدا را مان اعمال

؛ ١۶ :۶تثنيه (کنيم، و آزمايش کردن خدا گناه است   می را آزمايشوا
  ).٧ :۴متی 

ترين عواقب گناه ابراهيم تکرار همان گناه توسط  انگيز شايد غم
باعث ). ١١ -٧ :٢۶پيدايش (ها بعد به وقوع پيوست   بود که سالاسحاق

خصوص  کند، به تأسف است وقتی که گناهان ما به ديگران سرايت می
 از اسحاقحقيقتًا گناه . در خانواده خودمان تکرار شودوقتی آن گناه 

گناه پدرش بدتر بود، چونکه ساره واقعًا خواهر ناتنی ابراهيم بود، در 
  . بوداسحاقحالی که ربکا دختر دايی 
کند، تا موقعی که توبه و اعتراف به گناه  وقتی ايماندار گناه می

يند نيست، ولی اب خوشاين تأدي. دهد نکرده خدا به تأديب او ادامه می
سودمند است، و در پايان موجب سعادت و تقديس شخص و منجر به 

  .شود جالل خداوند می
گرچه . توانند آمرزيده و احيا شوند اند می ايماندارانی که گناه کرده

ای  ، ولی از او دفاع کرد و به گونهرا ناديده نگرفتهيم اخدا گناه ابر
به طور کامل  خادمش تا آورددرتحت کنترل خود اوضاع را 
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در حقيقت خدا ابراهيم را نبی ناميد و . خورده و مغلوب نشود شکست
 کشيد ینشان داد که دعای شفاعت ابراهيم بين ابيملک و مرگ ديوار

در واقع جواب دعای ابراهيم برای ابيملک دليلی بود ). ٧ :٢٠پيدايش (
و خداوند او را مبنی بر اينکه ابراهيم به گناهان خود اعتراف نموده 

  ).٢٠ -١٨ :۶۶مزمور  (استمورد عفو قرار داده 
کند،   طرد نمیاند ی که مرتکب شدهگناهبه خاطر خداوند فرزندانش 

اشعيا (کنند  همان طور که والدين فرزندان نامطيع خود را طرد نمی
ابراهيم با ايمان خود نزد خدا پارسا شمرده شد و مورد ). ١۶ -١٣ :۴٩

. کند پارساشمردگی تغيير نمی). ۵ -١ :۴روميان (گرفت قبول وی قرار 
ايم، ديگر اهميت ندارد ما در نظر  ما مورد قبول مسيح واقع شده

البته ). ۶ :١؛ افسسيان ٢١ و ١٧ :۵دوم قرنتيان (خودمان چه هستيم 
شمارد، تغييراتی در زندگی ما پديدار  وقتی خدا ما را پارسا می

اما ). ٢٠ :٢يعقوب (» ل مرده استايمان بدون عم«شود، چون  می
تأثير رفتار ما در دنيا  تحت) پارساشمردگی(موقعيت ما در مسيح 

  .نيست، و غير قابل تغيير است) تقدس(
مان روبرو شويم،  که با صداقت و فروتنی با گناهانمهم اين است

آنها را به خدا اعتراف کنيم، آنها را محکوم کنيم و ترک گوييم، و وعده 
 و ١٨ :٧؛ ميکا ٩ :١اول يوحنا (مان بپذيريم مبنی بر عفو گناه خدا را
توانيد همچون ابراهيم و ساره  شما نيز می). ١٣ -۶ :۵۵؛ اشعيا ١٩

  .آغازی نوين داشته باشيد
  

  )٣۴ -٢٢ :٢پيدايش (جو   ابراهيم صلح-٢
 در حدود چهار سال از رويدادهای ).٢۴ -٢٢ :٢١پيدايش (سوگند 

که طی اين مدت خدا به واضح است گذرد، و  میفصل بيستم پيدايش 
تجديد رابطه وقتی ايمانداری با خداوند . ابراهيم و ساره برکت داده است

هدف تنبيه اين است که شخص . دهد کند، خدا دوباره به او برکت می می
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نه تنها ثروت . ح شود، و هدف اصالح نيز خدمت و برکت استاصال
پسر " نيز تولد يافته بود، و اين اسحاقکه ابراهيم رو به افزايش بود، بل

  .حتمًا ورد زبان همسايگان بود" معجزه
 بنابراين مطمئن ؛ بلکه لقبی رسمی بود، عادییابيملک نه اسم

نيستيم اين ابيملک همان است که قبًال ابراهيم را سرزنش کرد، يا کس 
ابراهيم اطمينان خواست از صداقت  اين امر که او می. ديگری است

گر اين واقعيت است که فريبکاری ابراهيم باعث ان نماي،اصل کندح
خواستند مطمئن شوند که  آنها می. شده بودهمسايگان سلب اعتماد 

 ابراهيم با آنها منصفانه معامله خواهد کرد، زيرا او شخص مقتدر و
  .متنفذی بود

پيدايش (» کنی با تو است خدا در هر چه می«: چه شهادت با قدرتی
ابراهيم اجازه نداد يک لغزش او را به کلی فلج کند، او ). ٢٢ :٢١

جميز . اش را با خدا درست کرد و به آغازی نوين پرداخت رابطه
داوری اشخاص نه بر اساس وجود يا عدم وجود «: استراهن گفته است

مسيری که در آن رو به جلو هستند اشتباهات خواهد بود، بلکه 
هرگاه ما در مکان برکت باشيم خدا . »ودکننده اين داوری خواهد ب تعيين

  ).٣ -١ :١مزمور (نيز ما را برکت خواهد داد 
کرد با برخی رهبران محلی  زمانی که ابراهيم در حبرون زندگی می

نداشت که با ابيملک موردی ، بنابراين )١٣ :١۴پيدايش (متحد شده بود 
ندگی روحانی ای به ز اين قرارداد لطمه. نيز قرارداد ببندد و متحد شود
 ،مردمان خداشناس با اشخاص مختلف. کرد و شهادت ابراهيم وارد نمی

کنند، و ايماندار  در اوقات مختلف و برای مقاصد گوناگون همکاری می
تواند تشخيص دهد که چه وقت يک قرارداد يا همکاری در  خردمند می

  .اراده خدا هست و چه وقت نيست
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 چيز آب  هم اسرائيل هنوز در).٢۶ و ٢۵ :٢١پيدايش (اعتراض 
های مختلف آبياری استفاده  امروزه از روش .نادر و پرارزشی است

شود، ولی در زمان ابراهيم الزم بود چاه بکنند و از آن مواظبت و  می
کرد، دشمنانش  اگر کسی از چاه آب خود محافظت نمی. حراست کنند

بعضی ). ١٨ :٢۶پيدايش (توانستند آن را تصرف نمايند يا پر کنند  می
 بنابراين ظاهرًا ؛يای ابيملک چاه ابراهيم را متصرف شده بودنداعراز 

. قراردادی که اين دو با هم منعقد کرده بودند کاری از پيش نبرده بود
 همسايگان در چگونگی امر اعتراض کند، ولی هابراهيم حق داشت ب

! داند گفت؟ خدا می آيا او حقيقت را می. کرد یخبر بیابراز ابيملک 
ولی به ابراهيم اطمينان دادند که اين مسئله ديگر هرگز اتفاق نخواهد 

  .افتاد
به معنی " سوگند" کلمه عبری ).٣٢ -٢٧ :٢١پيدايش (شهادت 

" هفت"و ) سابا ("سوگند"است، و کلمه » بستن توسط هفت چيز«
اين بار اين دو گامی بيش از سوگند خوردن . به هم شبيه هستند) ِسبا(

آنان پيمانی بستند که شامل ذبح حيوانات نيز بود . ی برداشتندمعمول
همانطور که ابراهيم و ابيملک بين ). ١٠ و ٩ :١۵، ٢٧ :٢١پيدايش (

باشد تا خدا ما را چنين و «: گفتند داشتند، می می  های قربانی قدم بر الشه
و اين امری مهم و . »بيش از اين بکند اگر ما پيمان يکديگر را بشکنيم

  .دی بودج
او هفت بره ماده بسيار : ولی ابراهيم يک قدم نيز فراتر برداشت

گرانقيمت را کنار گذاشت تا همچون شاهدانی زنده باشند بر اينکه او 
ها را به ابيملک داد تا  او بره. داشتتعلق به او چاه را کنده بوده و آب 

 صاحب اين نوعی ضمانت بود که ابراهيم. کنداز آنها به دقت نگهداری 
يعنی چاه سوگند بود، و اين نيز " بئرشبع"اسم اين چاه . چاه آب است
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هر دو شخص قسم خوردند که پايبند . شاهدی ديگر برای اين معامله بود
  .پيمان خواهند بود، و بدين ترتيب مشکل حل شد

پيدايش (قربانی : تمام اين معامله متشکل از سه عنصر بود
 و ٣١ :٢١پيدايش (ها  و قول) ٣٠ -٢٨ :٢١پيدايش (، شاهدان )٢٧ :٢١
توان در عهد خدا با ما توسط عيسی مسيح  ن عناصر را میيهم). ٣٢

 آمده، به ترتيب مشاهده ١٨ -١ :١٠خداوند به طوری که در عبرانيان 
، )١۴ -١ :١٠عبرانيان ( صليب یروبر نخست، قربانی مسيح . کرد

، و در )١۵ :١٠يان عبران(القدس در قلب ايمانداران  سپس شهادت روح
پيمان ابراهيم با ). ١٨ -١۶ :١٠عبرانيان (آخر، قول و وعده کالم خدا 

آب نوشيدنی را کرد که  ابيملک فقط مالکيت يک چاه را ضمانت می
کند که  ، اما عهد خدا با فرزندانش آب حيات را تضمين میکرد مهيا می

  .بخشد اويد میدهنده خود توکل دارند حيات ج به همه کسانی که به نجات
 هميشه سبز هم قسمتی از پيمان یدرخت. )٣٣ :٢١پيدايش (کاشتن 

اين . ابيملک به هم داده بودند هايی که ابراهيم و بود، شاهدی برای قول
درختان کوتاه بودند ولی چوب بسيار محکمی داشتند و هميشه سبز 

 ساخت عالقه خود را به محيط زيست ابراهيم هر آبادی که می. بودند
 با اين کار به آنچه خداوند برايش ،تر از اين داد، ولی حتی مهم نشان می

در زندگی از تجربه سختی گذشته بود و . داد کرده بود نيز شهادت می
او مثل زائری بود که . هايی نيز برای ديگران برجای نهاده بود برکت

يعنی ( شرحش آمده است، که چطور از وادی بکا ۶ :٨۴در مزمور 
کند تا جان ديگران  ای تبديل می کند و آن را به چشمه  عبور می)"گريه"

  .را تازه سازد
هايی  توان از چاه  رد پای ابراهيم را می).٣٣ :٢١پيدايش (پرستش 

 ۴ :١٣، ٨ و ٧ :١٢پيدايش (هايی که ساخته پيدا کرد  که کنده و قربانگاه
يگان او هيچ وقت شرم نداشت که قربانگاش را در حضور همسا). ٨و 
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در اينجا اسم جديدی برای خدا . و به ستايش خداوند بپردازدبنا کند 
ابراهيم . است)" سرمدی(ابدی خدای "اوالم که به معنی  ال: ارائه شده

و ال شدای، ) ٢٢ و ١٩ :١۴پيدايش " (خدای تعالی"اليون،   با القبًال
با  آشنايی پيدا کرده بود ولی حال) ١ :١٧پيدايش " (خدای قادر مطلق"

مهم است که در دوران . کرد میستايش خداوند را نام جديدی 
مان هر چه بيشتر خداوندمان را بشناسيم تا بتوانيم بهتر او را  زندگی

  .ستايش کنيم
! را بشناسيم" خدای ابدی"چه دل گرمی و امتياز بزرگی است که 

ها بزرگ شده،  گردد، بره شوند، درختان قطع می ها ناپديد می چاه
رود، ولی  شوند، و قراردادها از بين می ها خراب می يرند، قربانگاهم می

های  اين خدای ابدی پيمانی با ابراهيم و نسل. ماند خدای ابدی باقی می
، و به آنان سرزمين کنعان را )١٩ و ١٣، ٧ :١٧پيدايش (او بسته 

هر سال که از ). ۴ :۴٨، ٨ :١٧پيدايش (عنوان ملک ابدی بخشيده بود  به
کند و در زير  دانست که خدا تغيير نمی  گذشت، او می  ابراهيم میعمر

  ).٢٧ :٣٣تثنيه  (برد در ايمنی به سر میخدا " بازوهای جاودانی"
تواند  می" ايام بسيار" در اين آيه عبارت ).٣۴ :٢١پيدايش (انتظار 

 وقتی همراه پدرش به کوه اسحاق سال باشد، چون ١۵ الی ١٠به معنی 
بايست زمان  اين ايام می). ٢٢پيدايش (رد جوانی بود موريا رفت م

آنان .  بوده باشداسحاق برای ابراهيم، ساره و  و شادی آرامشمملو از 
خبر بودند، ولی خدا ايشان را آماده  از آزمايشی که در پيش داشتند بی

  .کرد تا با آن روبرو شوند می
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  فصل نهم
  

  »زمانی برای گريه، زمانی برای خنده«
  )٣١ -٢١ :۴؛ غالطيان ٢١ -١ :٢١دايش پي(

  
زندگی مسيحی «: ، واعظ اسکاتلندی گفته است١جورج موريسن

اين گفته او بر اساس . »ها ها و دره همچون سرزمينی است پر از کوه
 همان عقيده را ابراز ۴ :٣سليمان نيز در جامعه .  است١١ :١١تثنيه 
 شادی در بهشْت. »هزمانی برای گريه، زمانی برای خند«:  استهداشت

انتها خواهد بود، ولی تا  پايانی نخواهد داشت، و در جهنم نيز رنج بی
زمانی که در اين دنيا هستيم، بايد انتظار هر دو، يعنی شادی و غم، 

ها قرار  های زندگی، دره در کنار کوه. خنده و اشک را داشته باشيم
  .دارند

حقيقت دارد، زيرا اين مطلب، به ويژه در مورد زندگی خانوادگی 
. توانند باعث غم نيز بشوند شوند می همان کسانی که باعث شادی ما می

دار شده، تغيير کنند، و ما  يک شب خدشهدر طی تواند  روابط می
يک . پرسيم چه بر سر خوشبختی خانواده ما آمد زده از خود می حيرت
در تواند بر سر  ای نمی هيچ خانواده«: گويد المثل چينی می ضرب

  .»"ای وجود ندارد اينجا هيچ مسئله": منزلش بنويسد
 به خانه ابراهيم و ساره، غم و شادی را با هم برای اسحاقآمدن 

وقتی ما به اشخاصی که در اين واقعه مهم . ايشان به ارمغان آورد
ی در مورد اصول اساسی بهايهای پر کنيم، درس شرکت داشتند نگاه می

  .آموزيم ی مسيحی میاعتقادات مسيحی و روش زندگ

                                                 
١ George Morison 
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  )١٧ -١ :٢١پيدايش (ايمان و وعده :  ابراهيم و ساره-١
 را تحمل کرده بود، که واقعًا رنج یفرزند بیها درد  برای سالساره 

شنيدند نام  مردم وقتی می. آمد حساب می بهبزرگی در فرهنگ آن زمان 
د است، احتماًال پوزخن" ها پدر قوم" ابراهيم به معنی ،همسر ساره

توانست به  او پدر يک پسر يعنی اسماعيل بود، و اين نمی. زدند می
 فرزندی به دنيا نياورده از خودباشد، و ساره نيز " ها پدر قوم"معنی 
ها پايان يافته بود و   همه اين طعنهاسحاقولی اکنون با آمدن . بود

  .خانواده شادمان بودند
 را در بر داشت،  ارزشی واالتر از شادی والدينشاسحاقاما تولد 

 وقتی خدا ابراهيم را .انجام يافتن وعده خدا بودچرا که تولد او به معنی 
 تا به تمام دنيا برکت بسازدفرا خواند، قول داد که از او قوم بزرگی 

سپس بارها وعده داد که سرزمين کنعان را به ). ٣ -١ :١٢پيدايش (د ده
خواهد  را بسيار افزون و آنان) ٧ :١٧پيدايش (د ادخواهد های او  نسل
پيدايش (ابراهيم پدر آن فرزند وعده ). ١٧ -١۵ :١٣پيدايش  (ختسا
 ١٩،:١٧پيدايش (ادر او خواهد بود نيز م) نه هاجر(، و ساره )۴ :١۵
سازد که خدا به قول خود   به ما خاطرنشان میاسحاقتولد ). ١۵ -٩ :١٨

براهيم و ساره ا. کند خواهد و در زمان خودش وفا می آن طوری که می
رغم قصوراتی، به خدا ايمان داشتند، و خدا نيز ايمان ايشان را  علی

  ).١١ -٨ :١١عبرانيان (محترم شمرد 
ابراهيم و ساره .  استپاداش صبردهنده   همچنين نشاناسحاقتولد 

با «برای تولد پسرشان بيست و پنج سال صبر کردند، زيرا ايمانداران 
نه ). ٣۶ :١٠، ۶:١٢عبرانيان (» باشند  میها ايمان و صبر وارث وعده

، بلکه شود برکت میباعث های خدا در آخر  اعتماد به وعدهتنها 
همانگونه که ورزشکاران . بريم هنگامی نيز که در انتظار بسر می

سازند،  میخود را آماده ات فشرده تمرينبا ها قبل از روز مسابقه  مدت
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ند تا در کنام وعده خدا بايد تمرين فرزندان خدا نيز به هنگام انتظار انج
ايمان ما يک سفر طوالنی است، و به هر . قدوسيت و ايمان رشد کنند

وقتی خدا . شود می رسيم، سفری جديد آغاز بخشی که می مقصد شادی
دهد، ما را آزمايش  هايی می خواهد صبر ما را زياد کند، به ما وعده می
  ).٢٨ -١ :١يعقوب (کنيم گويد به او اعتماد  کند و به ما می می

يک دليل تأخير . ای بود از قدرت خدا مکاشفه بدون شک اسحاقتولد 
" بدن مرده"خواست از طريق  او می: طوالنی وعده خدا همين بود

 را به دنيا آورد تا اين تولد معجزه خدا باشد نه ، اسحاقابراهيم و ساره
و ساره قدرت ابراهيم ). ٢١ -١٧ :۴روميان (يک شگفتی طبيعی بشری 

رستاخيز خدا را در زندگی خود ديدند چون به او توکل کرده بودند و به 
 به جريان های خدا قدرت خدا را ايمان به وعده. کالمش ايمان داشتند

زيرا نزد خدا هيچ «، )١٠ :٣؛ فيليپيان ٢١ و ٢٠ :٣افسسيان  (اندازد می
  ).٣٧ :١لوقا (» امری محال نيست
نجات . در انجام مقصود خداگام بزرگی بود  اسحاقسرانجام، تولد 

از اسحاق يعقوب بوجود ! آينده دنيای گمراه در دست يک پسر بچه بود
 اسرائيل را به دنيا تقديم کرد، و از اسرائيل هآمد، و يعقوب دوازده طايف
ها،  در طی قرون متمادی، در زنجير وعده. مسيح موعود تولد يافت

نظر آيند، اما  ست ضعيف و ناچيز بهممکن ا" های زنده حلقه"برخی 
  .شد بدون وجود آنها مقاصد خدا عملی نمی

دهيم  ما نيز ممکن است گاهی شک کنيم که آيا کاری که انجام می
 البته که مهم است، ؛واقعًا برای خدا و کارش در اين دنيا مهم است يا نه
اس هرگاه احس. کنيم اگر وفادارانه به کالم و اراده خدا اعتماد می

خاطر بياوريد، و به   کنيد، ابراهيم و ساره را به شکست و دلسردی می
خدا وعده خود .  با هم همراه هستندايمان و وعدهخود يادآور شويد که 

خواهد انجام  بخشد تا آنچه او می سازد و به شما قدرت می  مییرا عمل
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مانيد، مطمئن باشيد که خدا منظور  مهم نيست چقدر منتظر می. دهيد
  .خود را عملی خواهد ساخت

  

  )١١ -٨ :٢١پيدايش (روح و جسم :  و اسماعيلاسحاق -٢
دهد که اسماعيل نمادی   پولس توضيح می٢٩ و ٢٨ :۴در غالطيان 

 نمادی است از تولد دوم اسحاقو ) جسم(است از تولد نخستين ايماندار 
ت چون بدن ابراهيم هنوز به حال» جسم تولد يافت«اسماعيل از ). روح(

 از اسحاق). ١۶پيدايش (مرده در نيامده بود و قادر به توليد مثل بود 
زيرا در آن زمان والدينش هر دو به لحاظ بدنی » روح تولد يافت«
توانست عمل بارداری و تولد را  بودند و فقط قدرت خدا می" مرده"

روحانی مقدم نبود بلکه نفسانی و «اسماعيل اول تولد يافت، . انجام دهد
  ).۴۶ :١۵اول قرنتيان (» از آن روحانیبعد 

آسا  آوريم، از خدا تولدی معجزه وقتی به عيسی مسيح ايمان می
-١ :٣يوحنا (القدس است  ، و اين کار روح)١٣ -١١ :١يوحنا (يابيم  می

 فيض و ساره نمادی است از ايمانابراهيم نمادی است از ). ٨ 
وسيله  به.... ض فيضمح« نيز اسحاق، بنابراين )٢۶ -٢۴ :۴غالطيان (

اين تنها راهی است که گناهکار ). ٩ و ٨ :٢افسسيان (تولد يافت » ايمان
  .تواند جزو خانواده خدا شود می

مقدس، خدا اغلب فرزند   کتاباجراهایالزم به تذکر است که در م
او قائن را رد کرد و هابيل . گزيند کند و دومی را برمی ارشد را رد می

، اسماعيل را فرزند ارشد ابراهيم بود رد )١۵ -١ :۴ پيدايش(را برگزيد 
 را پذيرفت، عيسو را کنار گذاشت و يعقوب را برگزيد اسحاقکرد  

). ۴٨پيدايش (، افرايم را بجای منسی انتخاب کرد )١٣ -٨ :٩روميان (
) ١٢ و ١١خروج (خداوند در مصر تمام پسران ارشد را محکوم کرد 

نجات داد زيرا توسط ايمان » د يافته بودنددوباره تول«ولی آنانی را که 
  .به خون بره محفوظ مانده بودند
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بلکه در  نه تنها در تولدش تصويری بود از فرزند خدا، اسحاق
است و اين بار " خنده" به معنی اسحاق .شادی نيز که همراه خود آورد

در مثلی که در ). ١۵ -٩ :١٨پيدايش (ايمانی نبود  اين خنده، خنده بی
 پانزدهم انجيل لوقا آمده است، عيسی بر شادی که در نتيجه توبه فصل

شبان گله وقتی گوسفند گمشده . کند شود تأکيد می يک گناهکار ايجاد می
يابد،  شود، و زنی که سکه گمشده را می کند، شاد می را پيدا می

خواهند که با آنها شادی  شان میکند، و هر دو از دوستان شحالی میخو
کند و از  اش به خانه برگشته شادی می ی از اينکه پسر گمشدهپدر. کنند

نمايد تا در جشنی که بدين مناسبت بر پا کرده  همسايگانش دعوت می
کند در  حتی وقتی گناهکاری بسوی خدا بازگشت می. شرکت کنند

  ).١٠ و ٧ :١۵لوقا (دهد  آسمان شادی رخ می
نواده ابراهيم شده خوانيم که اسماعيل باعث شادی خا در هيچ جا نمی

کرد  ابراهيم پسرش را دوست داشت و برايش خوشبختی آرزو می. باشد
اسماعيل حتی قبل از تولد نيز باعث درد و رنج بود ). ١٨ :١٧پيدايش (
تری را موجب قتی بالغ شد در خانواده درد بزرگ، و و)١۶پيدايش (

را به القدس  تواند ميوه روح سرشت کهنه نمی). ٩ :٢١پيدايش (گشت 
  ).٢۶ -١۶ :۵غالطيان (بار آورد، هر چند سخت تالش کند 

 نمو کرد و از اسحاق:  با فرزند خدا توجه کنيداسحاقبه مقايسه سوم 
تولد جديد پايان کار نيست، بلکه ). ٨ :٢١پيدايش  (شير باز گرفته شد

آغاز کار است، و ايماندار بايد برای رشد روحانی خود از کالم خدا 
به هنگام رشد در خداوند بايد ). ١٨ :٣؛ دوم پطرس ۴ :۴متی (تغذيه کند 

و اجازه ) ١١  -٩ :١٣اول قرنتيان (را ترک گوييم " رفتارهای کودکانه"
های  ، يعنی از کمک)١٣١مزمور (دهيم خدا ما را از شير بگيرد 

  .موقتی که ممکن است موانع هميشگی ايجاد کنند
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اينکه او را دوست دارد و گيرد برای  اش را از شير می مادر بچه
ولی کودک اين . خواهد مستقل از او بتواند به رشد خود ادامه دهد می

کودک . کند عمل مادر را به منزله طرد کردن و دوست نداشتن تلقی می
اش چسبيده است، در حالی که مادر سعی دارد کودک  به آسايش گذشته

. زندگی وارد سازداو را به مشکالت آينده در  را ترغيب به رشد کند و
ها را تبديل به يباز رسد که بايد اسباب در زندگی ايماندار هم زمانی می

های فروتنانه  های خودخواهانه را مبدل به خدمت ابزار بکند و آسايش
  ).٢۶ -٢٣ :١٢يوحنا (نمايد 

 زير جفا قرار گرفت نيز همچون ديگر فرزندان خدا، اسحاق
نمود، تا  اسماعيل فرزند مطيعی می). ٢٩ :۴؛ غالطيان ٩ :٢١پيدايش (

شروع کرد به " جسم" وارد خانواده شد، از آن پس اسحاقاينکه 
  بهچه عالی گفته شده که طبيعت کهنه". روح"مخالفت کردن با 

 ولی طبيعت تازه نيازی به شريعت ندارد، و کند اعتنايی نمیشريعت 
  .شد اين امر در دو پسر ابراهيم به وضوح ديده می

شدند،  ن يهودی معموًال در سن سه سالگی از شير گرفته میکودکا
پيدايش (بنابراين اسماعيل احتماًال آن موقع هفده ساله بوده است 

او چه پسر هفده ساله لجبازی بود که بچه سه ساله را اذيت ). ١۶ :١۶
خواهد " مردی وحشی"ولی خدا گفته بود که اسماعيل ! کرده است می

جسم و روح مخالف هم .  و همينطور هم شد،)١٢ :١۶پيدايش (بود 
هستند و تا روزی که ما مسيح را ببينيم هميشه چنين خواهد بود 

  ).٢۶ -١۶،:۵غالطيان (
در واقع در ثروت يابد،   از روح تولد میاسحاقوقتی کسی مانند 

 وارث تمام دارايی پدرش اسحاق). ١٠ :٢١پيدايش  (تولد يافته است
» ورثه خدا و هم ارث با مسيح« خدا نيز بود، و همينطور فرزندان

اش بود  ابراهيم تا موقعی که اسماعيل در خانه). ١٧ :٨روميان (هستند 
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پيدايش (»  داداسحاقآنچه که داشت به «کرد، ولی   میمراقبتاز او 
٢۵: ۵.(  

 در صورتی که اسماعيل آزاد متولد شد اسحاقسخن آخر اينکه 
 آزادی يکی از موضوعات ).٢٢ :۴غالطيان (فرزند يک برده بود 

و نيز يکی از برکات ) ١ :۵غالطيان (کليدی رساله غالطيان است 
البته آزادی در مسيح ). ٣١ :۴غالطيان (باشد  اصلی زندگی مسيحی می

به معنی هرج و مرج نيست چون هرج و مرج بدترين نوع بردگی 
ی  خدا در عيسهمان بشويم کهمنظور اين است که آزاد باشيم . است

فيليپس بروکس .  و مطابق آن عمل کنيممسيح برای ما در نظر دارد،
ای در اين دنيا از بردگی به آزادی دسترسی پيدا  هيچ برده«: گويد می
، و اين مقام »يابد کند بلکه در بردگی خود به مقام باالتری ارتقا می نمی

هيچ کس به اندازه يک فرزند خدا . باالتر کسی نيست جز عيسی مسيح
دهد، آزاد  برد و از صميم قلب آن را انجام می ه از اراده خدا لذت میک

  .نيست
  

  )١٣ -٩ :٢١پيدايش ( ساره و هاجر، فيض و شريعت -٣
ساره اشتباه کرد وقتی به ابراهيم گفت هاجر را به عقد خود درآورد 

 گفت که بايد هاجر و م، ولی وقتی به ابراهي)٢ و ١ :١۶پيدايش (
پولس رسول در اين . نه بيرون کند، کار درستی کرداسماعيل را از خا

غالطيان (بيند  واقعه تمثيلی در مورد شريعت موسی و فيض خدا می
و هاجر ) اورشليم آسمان(ساره نمادی است از فيض ). ٣١ -٢١ :۴
نتيجه اينکه فرزندان ). اورشليم دنيوی تحت بندگی(ادی از شريعت من

  .ی کنند نه در بندگی شريعتبايست زير لوای برکات فيض زندگ می
شد  می. های خانوادگی ابراهيم از چهار طريق قابل حل بود  کشمکش

 را از خانه بيرون کرد، ولی اين به منزله رد کرد عهد خدا و اسحاق
 اسحاقاسماعيل و . تمام آنچه خدا برای آينده در نظر داشت بود
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. بودند رد میتوانستند با هم زندگی کنند، ولی هميشه در زد و خو می
تر کند، ولی اين يک  توانست تغيير کند و او را نرم سرشت اسماعيل می
، )۶ :٣يوحنا (» آنکه از جسم تولد يابد جسم است«. معجزه الزم داشت

تنها راه حل اين بود که اسماعيل و . و هميشه جسمانی خواهد بود
  . را تنها وارث سازنداسحاقگاه مرخص کنند و مادرش را از خيمه

توان رابطه ميان  های زندگی هاجر، خوب می با بررسی واقعيت
  .شريعت و فيض را در زندگی مسيحی درک کرد

 او در کنار ساره قرار .هاجر زن دوم ابراهيم بودنخست اينکه، 
طور موقت  همينطور نيز شريعت به. گرفت و به زندگی او افزوده شد

، ١٩ :٣غالطيان (شد " ودهافز"های خدا که قبًال داده شده بود،  به وعده
رابطه او با آدم .  خدا با شريعت شروع نکرد، بلکه با فيض).٢۵ و ٢۴

و حوا بر فيض بنا شده بود نه بر شريعت، هر چند که آنان را با يک 
رهايی اسرائيل از ). ١٧ -١۵ :٢پيدايش (ممنوعيت کوچک امتحان کرد 

ها و   و قربانیمصر حاکی از فيض خدا بود، همچنين تدارک توشه راه
قبل از اينکه موسی . گرفت کهانت، جملگی از فيض او نشأت می

هايی که خدا به ابراهيم  وسيله وعده  اسرائيل به،شريعت را ارائه دهد
او در عقد خدا ( و يعقوب داده بود، با خدا رابطه عهدی داشت اسحاقو

  ).٨ -١ :١٩خروج ) (بود
 اين پرسش را ١٩ :٣ان  پولس در غالطي.هاجر يک برده بوددوم، 

شريعت برده . دهد سپس خود پاسخ می» ؟تپس شريعت چيس«کند،  می
خدا بود تا از قوم اسرائيل که هنوز ") مربی کودکان"يا " الال("يا غالم 

طفلی بيش نبود مراقبت کند و او را تربيت نمايد تا برای آمدن 
شريعت برای ). ۵ -١ :۴، ٢۵ و ٢۴ :٣غالطيان (دهنده آماده شود  نجات

. و نه از برای آزادی از گناه) ٢٠ :٣روميان (شناخت گناه داده  شد 
! کند فيض خادم شريعت نيست، شريعت است که فيض را خدمت می
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کند، و فيض کامًال جدا از  شريعت احتياج ما را به فيض آشکار می
  ).٢٨ و ٢٠ :٣روميان (بخشد  اعمال شريعت ما را نجات می

. دار شود هاجر هرگز قرار نبود بچه:  بديهی استواقعيت سوم کامًال
تواند چيزی ارائه دهد که تنها عيسی مسيح قادر به دادنش   نمیشريعت
، )٢١ :٢غالطيان (، عدالت و پارسايی )٢١ :٣غالطيان (حيات : هست
تمام ). ١٨ :٣غالطيان (، و ميراث جاودانی )٢ :٣غالطيان (القدس  روح

داده شده » )ابراهيم(وسيله ايمان  به)... هسار(محض فيض «اين برکات 
  ).٩ و ٨ :٢افسسيان (است 

ای به  هاجر برده: شود و اين ما را به واقعيت چهارم رهنمون می
اگر بخواهی در زير شريعت زندگی کنی، فرزند هاجر . دنيا آورد

آورد  خواهی بود، يک برده خواهی بود، چون شريعت بندگی به بار می
ن درگيری کليسايی در مورد همين مسئه بود، و کليسا به اولي. نه آزادی

وسيله فيض و بدون دخالت  اين نتيجه رسيد که گناهکاران فقط به
گرايان امروزه  شريعت). ٣٢ -١ :١۵اعمال (کنند  شريعت نجات پيدا می

تبديل کنند و بردگی " غالمان"را به " فرزندان"سعی دارند در کليساها 
، ولی خدا ما را به )١١ -١ :۴غالطيان (انند را جانشين آزادی گرد
  ).١ :۵غالطيان (آزادی فرا خوانده است 

. بايست بيرون رانده شود هاجر بدون هيچ تخفيف می. هاجر طرد شد
به شريعت . طور کامل و دايم از خانه اخراج شدند او با اسماعيل به

 )١٢ -٧ :٧روميان (دهد  جای پيروزی بر جسم، جسم را پرورش می
الزم نيست ). ۵۶ :١۵اول قرنتيان (» قوت گناه، شريعت است«چون 

ايمانداران خود را زير نوعی شريعت مذهبی قرار دهند تا بتوانند شبيه 
القدس هستند  مسيح شوند، چون آنان در مسيح کامل و سرشار از روح

کند تا بتوانند بر گناه غالب  که آنها را تقويت می) ٢٣ -٨ :٢کولسيان (
  ).۴ -١ :٨روميان (شوند 
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 خدا شريعت را فقط به .هاجر ديگر هرگز ازدواج نکرددر آخر، 
از . های ديگر يا کليسا تجويز نکرد قوم يهود داد و هرگز آن را به قوم

ده فرمان موسی نه فرمان در رساالت عهدجديد به ايماندار داده شده 
ست مراسم است و ما بايد آنها را اطاعت کنيم، ولی به ما امر نشده ا

). ١٠ -٩ :١٣روميان (شريعت را که به قوم اسرائيل داده شده اجرا کنيم 
وقتی . سازد کند که محبت است که شريعت را تکميل می پولس تأکيد می

خواهيم خدا را اطاعت  کنيم، در واقع می ديگر را محبت میيکما خدا و 
  .دهيم کنيم، و با قدرت روح آنچه را درست است انجام می

 از اينکه اين قسمت را به پايان برسانيم، بايد توجه داشته باشيم پيش
هر ). ١١ :١اول تيموتائوس (که شريعت دارای کاربرد خاصی است 

تواند تقدس  تواند ما را نجات دهد يا تقديس کند، اما می چند شريعت نمی
بخش مراسمی و نمايشی شريعت، . خدا و وخامت گناه را ظاهر سازد

ای است که  شريعت آينه. دهد مسيح را نشان میشخصيت و کار 
، ولی )٢۵ -٢١ :١يعقوب (نيم مان را در آن ببيتوانيم گناهان یم

همچنين اين آينه جالل ! يميتوانيم بشو مان را در آينه نمیصورت
دهد، تا ما بتوانيم در او تفکر کنيم و  خداوندمان مسيح را به ما نشان می

هر نظام مذهبی که شما را به اسارت .  شويمتغيير يابيم و بيشتر شبيه او
کشاند مطمئن باشيد با انجيل فيض خدا که در عهدجديد آمده است  می

؛ يوحنا ١٧ :٣دوم قرنتيان (دهد   نمیاستعالسازگار نيست و آن را 
٣ -٣١ :٨۶.(  

  

  )٢١ -١٢ :٢١پيدايش (وعده و تدارک :  خدا و هاجر-۴
که با پسرش ) ١٢ و ١١ :٢١پيدايش (بود " سخت"برای ابراهيم 

او . بايست اطاعت کند خداحافظی کند، ولی اين امر خدا بود و او می
ی بخشيد برای آزمايش دانست که همين اطاعت به او آمادگی می نمی
در " سخت"کلمه .  بر قربانگاهاسحاقتر که عبارت بود از نهادن بزرگ
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يی که در اثر ها است، ماننده پرده" به شدت لرزيدن"اين متن به معنی 
ابراهيم عميقًا تحت تأثير قرار گرفته بود و . خورند وزش باد تکان می

  .شايد زياد هم از اين موضوع خشنود نبود
در ضمن، خدا هاجر و اسماعيل را ترک نکرد، زيرا به هر حال 

اسماعيل و ). ١٣ :٢١پيدايش ( دوست خدا بود ،اسماعيل پسر ابراهيم
 باشند؛ آنچه خدا برای آنان انجام داد گيريم دل حق نداشتند از ابراههاجر
اش تأکيد کرد که  خدا در وعده. ش به ابراهيم بودا خاطر وفاداری به

، و او )٢٠ :١٧، ١٨ و ١٣ :٢١پيدايش (اسماعيل قوم بزرگی خواهد شد 
امروز قوم عرب قدرتی ). ١۶ -١٢ :٢۵پيدايش (به قول خود وفا کرد 

  .آن بوداست جهانی که اسماعيل بانی 
های مدرسه   تصاويری که معموًال در جزوات و کتابخالفبر

افتاد اسماعيل يک  شود، وقتی اين وقايع اتفاق می کليسايی ديده می
ترجمه " پسر"ای که در اين متن  کلمه. نوجوان بود، نه يک پسر بچه

اين کلمه گاهی اشاره . تواند به سنين مختلف اشاره داشته باشد شده می
، گاهی )١٨ و ١٧ :١(ی به نوزاد ، گاه)٢٢ :٢١خروج (کند  میبه جنين 

، و يا حتی جوان بالغ )٢٣ -٢١ :١٧اول پادشاهان (به پسر بچه کوچک 
کند   متن اشاره به پسری میدر اين).  به بعد۴ :١ ؛ دانيال ١۴ -٨ :١٢(

  .که حداقل پانزده سال سن دارد
که همراه داشتند اسماعيل و هاجر در بيابان گم شدند، آب خوردنی 

اين تجربه کامًال با . تمام شد، و آنها به کلی اميد خود را از دست دادند
تجربه قبلی هاجر که برای اولين بار خدا را در بيابان مالقات کرد فرق 

شانزده سال قبل، او چشمه آبی پيدا کرد؛ ولی ). ٧ :١۶پيدايش (داشت 
ًا هاجر وعده خدا را در ظاهر. حاال کامًال اميدش را از دست داده بود

مورد پسرش فراموش کرده بود، ولی اسماعيل آن را به خاطر داشت و 
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خدا به فرياد او رسيد و هر دو را به خاطر . خدا را به کمک طلبيد
  .ابراهيم نجات داد

خدا برای ما تهيه ديده را که اکثر اوقات در تالطم زندگی، آنچه 
ما دست . کنيم داده است فراموش میهايی را که به ما  بينيم و وعده نمی

کنيم احتياج داريم دريافت  کنيم تا آنچه فکر می نياز بسوی او بلند می
نچه که جای اينکه از او بخواهيم چشمانمان را باز کند تا به آ ه ب،کنيم

 کافی ر مقابل دست ما است؛ چيزها د ازجواب بسياری. داريم بنگريم
  ).۶ -١ :٢١ ، ١٣ -١ :۶يوحنا (کنيم است با چشمی بينا به آنها نگاه 

سرگردان، خسته، : ای است از انبوه محتاجين اين دنيا هاجر نمونه
ما بايد اين خبر خوش را به آنها برسانيم که آب . تشنه، کور و نوميد

، ١۴ -١٠ :۴يوحنا ! (حيات موجود است و سرچشمه آن زياد دور نيست
يح، رحمت و فيض خود خاطر فرزندش عيسی مس خدا به). ٣٩ -٣٧ :٧

  .خوانند کند که او را می را شامل حال تمام کسانی می
  :هوراتيوس بونار اين قطعه را سراييده است

  :گفت صدای عيسی را شنيدم که می
  بنگريد، من برايگان«

  بخشم، ای تشنگان آب حيات می
  .»خم شويد، بياشاميد، و زنده بمانيد

  نزد عيسی رفتم و نوشيدم
  بخش؛ ياتاز آن چشمه ح

  عطشم فرو نشست، جانم تازه شد،
  .ام و حال در او زنده

هر که تشنه باشد نزد من «: فرمايد  عيسی مسيح می٣٧ :٧در يوحنا 
خواهد و تشنه  هر که می«: گويد  می١٧ :٢٢و در مکاشفه » آيد و بنوشد

  .»قيمت بگيرد باشد، بيايد و از آب حيات بی
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 فصل دهم
  

  مترين آزمايش ابراهيبزرگ
  )٢٢پيدايش (

  
  :شود روی صفحه ساعت کليسای بزرگی اين نوشته ديده می

  گريستم، خنديدم و می ، در کودکی، مییوقت
  .خزيد زمان می

  گفتم، ديدم و سخن می ، در جوانی، رويا مییوقت
  .رفت زمان راه می

  ،وقتی مردی بالغ شدم
  .دويد زمان می

  تر شدم، سپس وقتی مسن
  .کرد زمان پرواز می

  .ديگر نيستزمان زودی، در حين سفر، در خواهم يافت که به 
  

. نام کرد ثبت" مدرسه ايمان"ابراهيم در سن هفتاد و پنج سالگی در 
. کند ساز عبور می هنوز از تجربياتی شخصيتو حال او صد ساله شده، 

وقتی . ها و مبارزات جديد پير نيستيم ما هرگز برای رويارويی با چالش
شود، وقتی رشدمان  بکشيم، رشدمان متوقف میاز يادگيری دست 

  .متوقف شود، زندگی ما متوقف خواهد شد
چل سال اول زندگی به ما متن را «: آرتور شوپنهاور نوشته است

برای مسيحيان ايماندار " متن. "»دهد و سی سال بعد تفسير آن را می
مرد عادل با ايمان خود زيست خواهد «: گويد  است که می۴ :٢حبقوق 

دهيم و روز به روز  و اما وقتی ما به صدای خدا گوش فرا می. »کرد
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متأسفانه برخی . شود نوشته می" تفسير"کنيم،  از احکام او اطاعت می
، در نتيجه زندگی آنها قبل از  رافهمند و نه تفسير از مردم نه متن را می

  .کند اينکه شروع شود خاتمه پيدا می
  

  )٢ و ١ :٢٢پيدايش (اشيد های خدا ب  در انتظار آزمون-١
گهگاهی بايد امتحان نيز بدهيم، وگرنه هرگز به " مدرسه ايمان"در 

ابراهيم از همان ابتدا با چندين . وضع روحانی خود پی نخواهيم برد
بود، و او مجبور " آزمون خانوادگی"اولين امتحان . امتحان روبرو شد

پيدايش (شد عزيزانش را ترک گويد و به سرزمين موعود برود 
 شد چون مردودفرا رسيد و او " آزمون قحطی"سپس ). ۵ :١٢ -٢٧ :١١

-١٠ :١٢پيدايش (به خدا شک کرد و برای کمک راهی مصر شد 
  پ).۴ :١٣ 

آزمون " در ،وقتی ابراهيم دوباره به سرزمين خود بازگشت
پيدايش (قبول شد، زيرا او حق انتخاب چراگاه را به لوط داد " مشارکت

قبولی بدست آورد وقتی " آزمون جنگ"سپس در  .)١٨ -۵ :١٣
" آزمون ثروت"و نيز در ) ١۶ -١ :١۴پيدايش (پادشاهان را شکست داد 
پيدايش (به مال و منال سدوم جواب رد داد نيز قبول شد چرا که 

رد شد چون او پيشنهاد " آزمون پدری"ولی ابراهيم در ). ٢۴ -١٧ :١۴
). ١۶پيدايش ( هاجر را پذيرفت ساره عجول مبنی بر داشتن فرزند از

وقتی زمان اخراج اسماعيل از خانه فرا رسيد، ابراهيم هرچند از اين 
موفقيت بدست آورد " آزمون وداع"موضوع قلبش شکست، اما در 

  ).٢١ -١۴ :٢١پيدايش (
البته هر (همه مشکالت زندگی لزومًا آزمايشی از خدا نيست 

 باشد و بستگی به ما دارد که تواند يک آزمون يا وسوسه ای می تجربه
گاهی ). ١۶ -١٢ :١نگاه کنيد به يعقوب . چطور با آن روبرو شويم

اندازد، همانطور که  نااطاعتی خود ما، ما را در دردسر و زحمت می
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و بعد به جرار )  به بعد١٠ :١٢پيدايش (ابراهيم با رفتن به مصر 
های ما چيزی گاهی نيز درد.  دردسر انداختبهخود را ) ٢٠پيدايش (

به تدريج که ما به پيری : نيست جز نتيجه طبيعی زندگی بشری
دهند و حتی  ناخواه دوستان و نزديکان تغيير مکان می رسيم، خواه می

شود، و ما  کنند، اوضاع اطراف ما دستخوش تغييرات می فوت می
شويم در نحوه زندگی خود تغييراتی بدهيم که زياد خوشايند  مجبور می

  .نيست
 های وسوسه از هوس. فرا بگيريدرق ميان آزمايش و وسوسه را ف

در صورتی که ). ١۶ -١٢ :١يعقوب (گيرد  درون ما سرچشمه می
وسوسه از شيطان . آزمايش از خداست که مقصودی در انجام آن دارد
القدس است که ما را  است که ما را رسوا کند، ولی آزمايش از روح

ولی رسد  به نظر می منطقی سوسهو). ۶ -١ :١(ند بهتر از پيش ک
بخشد و بعد از او  چرا خدا به ابراهيم پسری می. آزمايش غيرمنطقی

  خواهد او را بکشد؟ می
شوند که آنان را به  روبرو میهای مشابهی  م ايمانداران با وسوسهتما

، ولی همه ايمانداران يکسان )١٣ :١٠اول قرنتيان (دهند  گناه سوق می
خدا برای هر ايمانداری آزمايش خاصی . گيرند نمیمورد آزمايش قرار 

خدا از لوط هرگز . در نظر دارد، و هر آزمايش منحصر به فرد است
چرا؟ چون که . نخواست که با آزمايشی که ابراهيم داشت، مواجه شود

لوط به صورت دنيوی و جسمانی وسوسه شده بود و هيچگاه به درجه 
ک نظر، اين برای ما افتخار است از ي. بلوغی که ابراهيم داشت نرسيد

خواهد در  دهد که خدا می که خدا ما را آزمايش کند، زيرا اين نشان می
خدا هرگز به ما آزمون . ما را به کالس باالتر بفرستد" مدرسه ايمان"

  .نخواهد داد مگر وقتی که مطمئن باشد ما آمادگی داريم
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 بدانيم زندگی وقتی واقعًا«: نويسد روانکاو معروف، اسکات پک می
سخت است و اين موضوع را درک کنيم و بپذيريم، از آن به بعد 

اين اولين درس است که بايد . »زندگی ديگر سخت نخواهد بود
  .ا از خدا است چون زندگی مسيحی آسان نيسته، آزمايشبياموزيم

  

  )۵ -٣ :٢٢پيدايش (ها توجه کنيد نه به توضيحات   به وعده-٢
در آغاز زندگی روحانی «: نويسد م گويان میعارف فرانسوی، مادا

 در ادامه آن سازش با ؛ همسايه است باترين کار ما سازش سخت
ايمان ما واقعًا . » و در انتهای آن، سازش با خداست؛خودمان است

  را کهخواهد آنچه گيرد که خدا از ما می وقتی مورد آزمايش قرار می
ه را که به نظر غيرممکن به نظر غيرمنطقی است انجام دهيم، و آنچ

به يوسف که در زندان است نگاه کنيد، يا به موسی و . است، قبول کنيم
 .اسرائيل در دريای سرخ، يا به داود در غارها، يا به عيسی در جلجتا

کنيم  ها زندکی می گيرم اين است که ما با وعده درسی که از همه فرا می
  .نه با توضيحات

رسد که  راهيم چقدر نامعقول به نظر میببينيد درخواست خدا از اب
تولد .  را که آينده وعده به آن بستگی دارد قربانی کنداسحاقفرزندش 
 يک معجزه بود، يک هديه از طرف خدا به ابراهيم و ساره اسحاق

اندازه دوست داشتند و تمام   را بیاسحاقابراهيم وساره . برای ايمانشان
وقتی خدا از ابراهيم . يزی کرده بودندر شان را پيرامون او برنامه آينده

خواست پسرش را قربانی کند، او در واقع ايمان و اميد و محبت 
رسيد که خدا در حال  کرد، و چنين به نظر می ابراهيم را امتحان می

  .نابود کردن تمام زندگی ابراهيم و ساره بود
ين فرستد، معموًال اولين واکنش ما ا وقتی خدا آزمايشی برای ما می

ما » چرا من؟«: گوييم ، سپس با اعتراض می»خدايا، چرا؟«: است
دانيم که خدا بدون دليل ما  البته می. خواهيم خدا فوری توضيح دهد می
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شايد اين آزمايش برای پاک کردن ايمان ماست . کند را آزمايش نمی
، يا )۴ -١ :١يعقوب (، يا کامل ساختن شخصيت ما )٩ -۶ :١اول پطرس (

توانيم   ولی نمی،)١٠ -٧ :١٢دوم قرنتيان (ا از ارتکاب گناه محافظت م
وقتی از پدر . شود ا به ما مربوط میهببينيم که چگونه اين آزمايش

دهيم که ما هنوز خود  خواهيم در واقع نشان می آسمانی خود توضيح می
  .شناسيم و خدا را آن طور که بايد و شايد نمی

او . ا ايمان اطاعت کردابراهيم سخن خدا را شنيد و فوری ب
دانست اراده خدا هرگز با وعده او مغايرت ندارد، بنابراين محکم به  می

»  خوانده خواهد شداسحاقذريت تو از «: وعده خدا چسبيد که گفته بود
 اسحاقابراهيم اطمينان داشت که اگر خدا اجازه دهد ). ١٢ :٢١پيدايش (

-١٧ :١١عبرانيان (ا دارد را قربانی کند، حتمًا قدرت زنده کردن او ر
  .ها استوار است ايمان احتياج به توضيح ندارد، ايمان بر وعده). ١٩ 

شما در اينجا نزد االغ بمانيد، : "آنگاه ابراهيم به خادمان خود گفت«
پيدايش (» "تا من با پسر بدانجا رويم، و عبادت کرده، نزد شما بازآييم

دانست با جنازه پسرش  شت که میابراهيم آنقدر به خدا ايمان دا). ۵ :٢٢
گفتيم که ابراهيم زمانی به خدا ايمان آورد و از او ! برنخواهد گشت

عبرانيان (، چه وقت )٨ :١١عبرانيان (اطاعت کرد که هنوز پاسخ کجا 
، و چرا )١٢ و ١١ :١١عبرانيان (، چگونه )١۶ -١٣، ١٠ و ٩ :١١

  .دانست را نمی) ١٩ -١٧ :١١عبرانيان (
  

  )١۴ -۶ :٢٢پيدايش (کننده تکيه کنيد  ای فراهم به خد-٣
خدا بره «: خورد در اين متن دو عبارت مهم و قابل توجه به چشم می

يهوه  " نيز؛ و)٨ :٢٢پيدايش (» قربانی را برای خود مهيا خواهد ساخت
خدا فراهم خواهد «که معنی آن اين است ) ١۴ :٢٢پيدايش " (هيري

رفت، مطمئن بود   کوه موريا باال میوقتی ابراهيم با پسرش از. »کرد
  .که خدا تمام نيازهای آنان را فراهم خواهد کرد
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توانست تکيه کند؟ بر احساسات خود به  ابراهيم بر چه چيزی می
رفت پسر خود را روی  توانست تکيه کند، چون می هيچ وجه نمی

 يگانهاو . اين درد بزرگی برای او بود  هيزم قربانی کند وقربانگاه و
خواست  پسرش را دوست داشت، اما خدايش را هم دوست داشت و می

  .او را اطاعت کند
ساره در خانه مانده . توانست تکيه کند ابراهيم به ديگران نيز نمی

بود و دو خادم ابراهيم نيز که همراه او بودند، اينک به خانه برگشته 
 که بار  خانوادهیکنيم برای دوستان و اعضا ما خدا را شکر می. بودند

هايی در زندگی ما  کنند، ولی برخی سختی های ما را سبک می ناراحتی
تنها در چنين موقعيتی . آيد که بايد به تنهايی با آنها روبرو شويم پديد می

  !تواند بکند توانيم ببينيم پدر آسمانی ما واقعًا برای ما چه می است که می
او قبًال . کيه کندتوانست به عهد و کمک خداوند ت ابراهيم تنها می

، )٢١ -١٩ :۴روميان (قدرت رستاخيز خدا را در بدنش تجربه کرده بود 
 مرده را زنده کند، اگر قصد اسحاقدانست خدا قادر است  بنابراين می

ظاهرًا تا آن زمان رستاخيزی اتفاق نيفتاده بود، ولی . او چنين باشد
  .ابراهيم ايمان بزرگی به خدا داشت

، ايمانداران امروزه ٢١ و ٢٠ :٣ ، ٢٠ و ١٩ :١بنا بر افسسيان 
شان  شوند، قدرت رستاخيز مسيح در بدنهرگاه به روح خدا تسليم

ها و مشکالت  ما برای رويارويی با مسئوليت. موجود خواهد بود
). ١٠ :٣فيليپيان (او برخوردار شويم " قدرت قيام"توانيم از  روزانه می

آيا «شويد، از خود بپرسيد،  رو میای روب کننده وقتی با اوضاع نوميد
و به خود ) ١۴ :١٨پيدايش (»  برای خداوند غيرممکن است؟چيزی

کند، به انجام هر کاری  در مسيح که مرا تقويت می«يادآوری کنيد که 
  ).١٣ :۴فيليپيان (» قادرم
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 اسحاقيک قوچ جای .  که الزم بود فراهم کردای را خداوند قربانی
ابراهيم نام جديدی برای ). ١٣ :٢٢پيدايش (رد  پر کقربانگاهرا روی 

خداوند توجه "تواند به معنی  ، که می"هيرييهوه : "خداوند کشف کرد
در کوه، يهوه «جمله . باشد" خدا مشاهده خواهد شد"يا " خواهد کرد

کند برخی حقايق درباره تدارک و  به ما کمک می» ديده خواهد شد
  .تأمين خداوند را بياموزيم

کند؟ در جايی که او خود  اوند نيازهای ما را برآورده میخدکجا 
ابراهيم در جای درستی قرار داشت، و خدا توانست . مقرر کرده است

 انتظار داشته باشيم خدا توانيم ما نمی. احتياجات او را برآورده سازد
  .مان را تأمين کند، مگر اينکه کامًال در اراده او باشيمنيازهاي

کند؟ درست وقتی که  ای ما را برآورده مینيازه خدا چه وقت
زمانی که شما نياز خود را به . نيازمنديم، نه حتی يک دقيقه جلوتر

جواب " به هنگام نياز"آوريد، خدای رحمت و فيض  تخت فيض خدا می
رسد که خدا برای کمک به  گاهی به نظر می). ١۶ :۴عبرانيان (دهد  می

خدا هرگز . ن از ديد انسانی استکند، اما اي ما تا دقيقه آخر صبر می
  .کند دير نمی
هايی که معموًال بسيار  کند؟ از راه  خدا برای ما مهيا میچگونه

خدا توسط فرشته حيوان قربانی را نفرستاد، بلکه اجازه . طبيعی است
فرمود درست در زمانی که ابراهيم نياز داشت و در همان جايی که او 

خدا يک گله گوسفند .  دام بيفتدهای بوته به  قوچی در شاخه،بود
  .نفرستاد، چون ابراهيم فقط به يک حيوان احتياج داشت

کند؟ برای آنانی که به او اعتماد   خداوند مهيا میچه کسیبرای 
وقتی اراده خداوند را انجام . کنند کرده، دستورات او را اجرا می

ين در نخست. دهيم، آنگاه حق داريم انتظار برکت داشته باشيم می
 هميشه نکليسايی که من شبانی را در آن شروع کردم، يکی از شماسا
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هرگاه کار خدا به روش خدا انجام شود، از «کرد که،  به ما يادآوری می
خدا اجباری ندارد که عقايد و . »نصيب نخواهد بود حمايت خدا بی

پروژه مرا برکت دهد ولی موظف است از کاری که به راه و روش او 
  .ه است حمايت کندانجام گرفت
 نام یبزرگو سازد؟ برای جالل   خدا نياز ما را برآورده میچرا
 نخستين درخواست در دعای ربانی است » نام تو مقدس باد«! خويش

خداوند در . ها ارجحيت دارد که بر ديگر درخواست) ١٣ -٩ :۶متی (
،  اراده او را انجام دادهاسحاقکوه موريا جالل يافت زيرا ابراهيم و 

  .بايد بر اين حقيقت مهم تأمل و تفکر کنيم. باعث جاللش شدند
  

   در پی جالل مسيح باشيد-۴
در زمان آزمايش خيلی آسان است که فقط به احتياجات و مشکالت 
خود فکر کنيم، در صورتی که بايد در پی جالل دادن عيسی مسيح 

اين توانم از  چطور می«: پرسيم  از خود مییدر چنين مواقع. باشيم
از اين مشکل چه «: در حالی که بايد بپرسيم» مشکل رهايی يابم؟

اغلب اوقات » توانم بگيرم که باعث جالل خداوند شود؟ ای می نتيجه
دهيم،   را از دست میها رود زيرا فرصت درد و رنج ما هدر می

استفاده کنيم تا عيسی مسيح را به  هاتوانستيم از آن يی که میها فرصت
  .بينند کنيم که سختيهای ما را میکسانی معرفی 

شان جالل عيسی مسيح را آشکار توان گفت رنج کسانی که می
تجربه آنها نمايشگر .  بودند بر کوه موريااسحاقساخت، ابراهيم و

صليب است و يکی از زيباترين نمادهای مسيح در "و " پسر"و " پدر"
: ن فرمود مسيح به يهوديا۵۶ :٨در يوحنا . باشد سراسر عهدعتيق می

کرد که روز مرا ببيند، و آن را ديد و  پدر شما ابراهيم شادی می«
، ابراهيم روز تولد اسحاقآسای  در روز تولد معجزه. »شادمان شد

، او روزی را )٢۴پيدايش  (اسحاقمسيح را ديد، و در روز عروسی 
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اما بر کوه موريا . آيد می) کليسا(ديد که مسيح برای بردن عروسش 
 نهاد، ابراهيم روز مرگ و قربانگاه داوطلبانه خود را بر اقاسحوقتی 

چندين حقيقت در مورد کفاره مسيح در اين . رستاخيز مسيح را ديد
  .وشد واقعه ديده می

هر دو با هم « عبارت احساس برانگيز .پدر و پسر با هم عمل کردند
تی وق). ٨ و ۶ :٢٢پيدايش (شود  دو بار در اين داستان ديده می» رفتند

دهيم، اغلب بر محبت خدای پدر نسبت به گناهکاران  ما بشارت می
و نيز محبت خدای پسر برای کسانی که جانش را ) ١۶ :٣يوحنا (

کنيم، ولی از محبتی که ميان  تأکيد می) ١۶ :٣اول يوحنا (برايشان داد 
خدای "  محبوبرپس"عيسی مسيح . گوييم پدر و پسر هست سخن نمی

تا مردم دنيا بدانند «: ، و پسر خدا فرموده است)١٧ :٣متی (پدر است 
ابراهيم پسر ). ٣١ :١۴يوحنا (»  پدرم خدا را دوست دارمکه من چقدر

روميان (» او را در راه همه ما فدا ساخت«خود را دريغ نکرد، بلکه 
٣٢ :٨.(  

 ابراهيم يک چاقو و يک مشعل با خود داشت .مرد بايست می پسر می
داد   را خاتمه میاسحاقچاقو زندگی جسمانی .  بودندکه هر دو آلت قتاله

. کشيد  بر آن قرار داشت به آتش میاسحاقو مشعل هيزم را که بدن 
توانست نهايتًا و   ذبح شد، ولی هيچ کس نمیاسحاقحيوانی به جای 
خدا قوچی را مهيا ساخت، . نيان را برطرف سازداکامًال گناه جه

بره قربانی «پرسش . فته بود سراغ بره را گراسحاقدرحالی که 
ای  اين همان بره! نگاه کنيد«: دهنده پاسخ داد را يحيی تعميد» کجاست؟

است که خدا فرستاده تا برای آمرزش گناهان تمام مردم دنيا قربانی 
  ).٢٩ :١يوحنا (» د شو

، ٢۴ :۴تثنيه (مقدس آتش اغلب نشانه قدوسيت خداست  در کتاب
يب آلت مرگ بود، ولی در جلجتا عيسی صل). ٢٩ :١٢؛ عبرانيان ٣ :٩
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 داوری خدا را برای گناهان او. بيش از مرگ را تجربه کردچيزی 
 نه چاقو و نه آتش را حس کرد، ولی عيسی اسحاق.  خود گرفتبشر بر

 همان جا در اسحاقپدر مهربان . هر دو را بر تن خود تجربه کرد
او را ترک گفت کنارش بود، ولی وقتی عيسی برای ما گناه شد، پدر 

  !انگيزی چه محبت حيرت). ٢١ :۵؛ دوم قرنتيان ۴۶ و ۴۵ :٢٧متی (
 جالب توجه است که در اين داستان پنج .پسر بار گناه را متحمل شد

 قبل از اينکه به کوه موريا اسحاقبار به هيزم اشاره شده است و اينکه 
، هيزم نمادی از صليب نيست. کرد برسند، هيزم را خودش حمل نمی

هيزم . تمام راه تا جلجتا حمل نکرددر چون مسيح صليب خود را 
اول پطرس (نمادی است از بار گناه که عيسی برای ما متحمل شد 

 اسحاقخود ابراهيم هيزم قربانی سوختنی را گرفته، بر پسر «). ٢۴ :٢
خداوند تقصيرها و گناهان همه ما را به «، و )۶ :٢٢پيدايش (» نهاد

آتش هيزم را سوزاند، ). ۶ :۵٣اشعيا (» !گذاشت) عيسی(حساب او 
  .همينطور خدا گناه را بر صليب عيسی داوری کرد

توان گفت به  می« واقعًا نمرد، بلکه اسحاق .پسر از مرگ برخاست
اما عيسی واقعًا . مرد و زنده شد)  هزاره نو-١٩ :١١عبرانيان (» نوعی

 جالب توجه اينکه .خاست جان داد، دفن شد و پيروزمندانه از مرگ بر
 اسحاق، اما درباره )١٩ :٢٢پيدايش (ابراهيم نزد دو خادمش بازگشت 

 نيست تا اسحاقدر واقع، ديگر صحبتی از . چيزی گفته نشده است
هر چند ). ۶٢ :٢۴پيدايش (کند  وقتی که او عروس خود را مالقات می

گاه گشته است، ولی از ديد با پدرش به خانه باز اسحاقمعلوم است که 
مقدس، رويداد بعدی در تقويم الهی، همانا بازگشت  نمادشناسی کتاب

  .باشد مسيح خداوند برای بردن عروسش، کليسا می
ترين اتفاقی که ممکن است به هنگام مشکالتی که خدا برای ما بزرگ

تر شود که رابطه ما به پدر آسمانی نزديکفرستد رخ دهد، اين است  می
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جلجتا فقط محلی نيست که عيسی .  شويمو ما نيز بيشتر شبيه مسيح
برای گناهان ما در آنجا جان دهد، بلکه همچنين مکانی است که او در 
. آنجا رنج را تقديس کرد و با رستاخيزش رنج را تبديل به جالل کرد

  .شما در پی خداوند باشيد، او بقيه کار را انجام خواهد داد
رنج خوانده نيستند  های ما شايسته رنج«: مارتين لوتر گفته است

کنم،  های خود نگاه می ها، زحمات و آزمايش هرگاه به صليب. شوند
دهنده  های نجات خواهم از خجالت بميرم، چرا که در مقايسه با رنج می

  .»عزيزم مسيح عيسی، آنها هيچ هستند
  

  )٢۴ -١۵ :٢٢پيدايش ( چشم انتظار برکت خدا باشيد -۵
نيز وجود دارد " پس از آن" زندگی هميشه يک یاهدر آزمايش

، زيرا خدا هرگز دردی را )١٠ :۵؛ اول پطرس ١١ :١٢عبرانيان (
او از تمام کارهای «: فرمايد  خدا می١٠ :٢٣در ايوب . کند ضايع نمی

من آگاه است و اگر مرا در بوته آتش بگذارد مثل طالی خالص پاک 
ندين برکت خاطر ايمان مطيعی که داشت، چ ابراهيم به. »آيم بيرون می

  .کرداز خدا دريافت 
پيدايش  (ابراهيم تأييديه جديدی از خدا دريافت کردنخست اينکه، 

 را اسحاقابراهيم تمام اين آزمون سخت قربانی کردن ). ١٢ :٢٢
، زيرا برای او اين عمل واقعًا )۵،:٢٢پيدايش ( ناميده بود "عبادت"

 خشنودی خدا بود کرد و در پی او از اراده خدا اطاعت می. عبادت بود
از مشکالت عبور کردن ارزش . و خدا نيز او را تحسين و تأييد کرد

  »!آفرين«: زيادی دارد، زيرا در پايان خدا به ما خواهد گفت
ديگر يک و ابراهيم با اسحاق.  جديد يافتیابراهيم فرزندديگر اينکه 

بود " قربانی زنده" يک اسحاق بودند، و اکنون قربانگاهکنار در 
 را به ابراهيم باز داد، و ابراهيم نيز اسحاقخدا ). ٢ و ١ :١٢وميان ر(
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بايد مواظب باشيم که هدايای خدا جای . گرداند  را به خداوند براسحاق
  .را نگيرد" دهنده هديه"

). ١٨ -١۶ :٢٢پيدايش  (ای بخشيد اطمينان تازهسپس خدا به ابراهيم 
د، ولی حال آنها برای وی معنی ها را شنيده بو ابراهيم قبًال نيز اين وعده

های خدا در کوره  گفت وعده چارلز اسپرجن هميشه می. جديدی داشتند
آنچه ابراهيم و . رسد مشکالت به باالترين حد درخشندگی خود می

 تبديل به برکتی ی در آن قربانگاه خلوت انجام دادند، روزاسحاق
  !جهانی شد

). ١۴ :٢٢پيدايش  (آگاه شدای برای خدا  ابراهيم از نام تازههمچنين 
يا " خداوند ديده خواهد شد"به معنی " هيهوه يير"همانطور که ديديم 

معبد يهوديان در کوه موريا ساخته . باشد می" خدا فراهم خواهد کرد"
، و در زمان خدمت مسيح در اين دنيا، او در )١ :٣دوم تواريخ (شد 

يا ساخت تا برای گناهان او بره حقيقی خدا بود که خدا مه. آنجا ديده شد
  .بشر قربانی شود

مؤسس ميسيون سرزمين چين، هادسون تيلور، تابلويی در ديوار 
و " ابن عزر: "شد اش داشت که فقط دو کلمه عبری در آن ديده می خانه

اول سموئيل (» تا اينجا خدا ما را کمک کرده است«، يعنی "هيهوه يير"
ود که چه سون تيلور مطمئن بهاد". خدا مهيا خواهد ساخت"و ) ١٢ :٧

به عقب بنگرد چه به جلو، خدا مشغول کار است، و او نبايد نگران 
  .باشد

 کرد، اسم جديد ديگری به گوشش ت وقتی ابراهيم به خانه مراجع
 در نظر اسحاق، دختری که خدا برای )٢٣ :٢٢پيدايش " (ربکا: "خورد

رای او که فقط يک شنيدن اسامی خانواده برادر ابراهيم ب. گرفته بود
پسر داشت ممکن بود زياد خوشايند نباشد، ولی ابراهيم هراس به دل 
راه نداد، چرا که خدا به او وعده داده بوده که نسل او را به اندازه 
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پيدايش ! (های ساحلی افزايش خواهد داشت ستارگان آسمان و شن
١٧ :٢٢.(  

اين بود که برکت نهايی که از اين آزمايش سخت نصيب ابراهيم شد 
مسيح در يوحنا . تری برای خداوند در قلب او ايجاد گشت محبت عميق

گويد و پولس رسول در   از محبت عميق خود سخن می٢۴ -٢١ :١۴
آيا شما اين محبت را تجربه . کند  برای آن دعا می٢١ -١۴ :٣افسسيان 

  ايد؟ کرده
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 فصل يازدهم
  

  !آيد عروس می
  )٢۴پيدايش (

  
ترين فصل کتاب پيدايش به  رسد که طوالنی  مینظر کمی عجيب به

. داستان خواستگاری و يافتن همسر يک شخص اختصاص يافته باشد
باشد،  هر چند اين موضوع مهمی است، و بدون شک داستان زيبايی می

مقدس اشغال  ولی آيا واقعًا ارزش آن را دارد که اين همه جا در کتاب
 آيه صرف آفرينش شده است، کند؟ در فصل اول پيدايش فقط سی و يک

در حالی که شصت و هفت آيه به مراسم خواستگاری ربکا، و عروسی 
  چرا؟.  اختصاص دارداسحاقاو با 

ابراهيم واضحًا گفته . نخست اينکه، اين فصل بر جدايی تأکيد دارد
شريعت ). ٣ :٢۴پيدايش (بايست زن کنعانی بگيرد  بود که پسرش نمی
-١۴ :۶دوم قرنتيان ( يهودی زن کافر بگيرد داد مرد موسی اجازه نمی

فصل بيست و چهارم پيدايش مشوق ). ۴٠ و ٣٩ :٧؛ اول قرنتيان ١٨ 
خواهند در انتخاب همسر اراده خدا  بزرگی است برای آنانی که می

بريم، ولی   روش خادم ابراهيم را بکار نمیندامروزه، هر چ. انجام شود
بايد اراده خدا را بطلبيم، : يت کنيمبايد اصول کالم را در اين مورد رعا

دعا کنيم و هدايت او را بخواهيم، بايد از او اطاعت کنيم و نسبت به 
  .هدايت خدا هشيار باشيم

 پسر عزيز ابراهيم باشد، مسلمًا اسحاق ،البته وقتی شوهر مورد نظر
حلقه  "اسحاقچرا که . گردد داستان از اهيمت خاصی برخوردار می

دهنده ختم  زنجيره برکاتی بود که به تولد مسيح نجاتبعدی در " زنده



  مطيع باشيد١۴۴

144 

افتد در نقشه عظيم نجات   اتفاق میاسحاقشد؛ پس هر آنچه برای  می
  .اهميت خاصی داشت

. نهد رود و قدم به الهيات می ولی اين فصل از تاريخ فراتر می
دهد که همسری برای پسرش فراهم   آسمانی بدست میرتصويری از پد

قرنتيان دوم (کليسا به عروس مقايسه شده ). ١۴ -١ :٢٢متی (آورد  می
، و در اين دوران از تاريخ الهی، )٢٣ و ٢٢ :۵؛ افسسيان ٣ و ٢ :١١
خواند به مسيح ايمان آورند و با او  القدس مردم را فرا می روح

 اسحاقعواملی که در ازدواج ). هزاره نو-۴ :٧روميان (کنند " وصلت"
ذيًال . دواج مسيح و کليسايش نيز وجود داردو ربکا در کار بود در از

  :به چهار عامل مربوطه توجه کنيد
  

  )٩ -١ :٢۴پيدايش ( ارادۀ پدر -١
و ) ٢٠ :٢۵، ۵ :٢١پيدايش (اکنون ابراهيم صد و چهل ساله است 

تنها ). ٧ :٢پيدايش (سی و پنج سال ديگر نيز زندگی خواهد کرد 
وتش زنی برای ف قبل از می که در فکر داشت، اين بود کههموضوع م

توانست به  فقط در اين صورت خدا می.  پيدا کنداسحاقتنها پسرش 
های عهد خويش مبنی بر برکت دادن ابراهيم با دادن فرزندان  وعده
شمار و عطای سرزمين کنعان همچون ميراثی به آنان، جامه عمل  بی
 آن در). ٢ :٢١، ١٨ :١۵، ١٧ -١۴ :١٣، ٣ -١ :١٢پيدايش (پوشاند ب

پسر و دختر اول . کردند زمان، والدين برای فرزندان همسر انتخاب می
پيدايش (ورزيدند  آمدند، بعد به يکديگر عشق می به عقد هم در می

  .در بيشتر نقاط دنيا ديگر از اين رسم خبری نيست). ۶٧ :٢۴
ر ااگر همان العاذ. خانه ابراهيم کيست" خادم بزرگ"دانيم اين  نمی

، االن بايد پير )٢ :١۵پيدايش (در فصل پانزدهم باشد دمشقی مذکور 
 باشد، چرا که رويدادهای فصل پانزدهم، پنجاه سال خوردهمردی سال

ابراهيم در مورد . قبل از اتفاقات فصل بيست و چهارم رخ داده است
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انتخاب  از قوم کنعان همسر اسحاق برای -١: سه چيز او را قسم داد
 را به اسحاق -٣قوام ابراهيم برگزيند،  بلکه او را از ا-٢نکند، 

  .سرزمين قبلی ابراهيم نبرد
دانست که مسئوليت سنگينی به خادمش محول کرده،  ابراهيم می

). ۴١ -٣٩، ٧ :٢۴پيدايش (بنابراين به تشويق و ترغيب وی پرداخت 
خدا ابراهيم را به مدت شصت و پنج سال هدايت کرده و برکت داده بود 

مضاف بر اين، خدا . گذاشت  به هيچ وجه تنها نمیو حال نيز او را
وعده خاصی به ابراهيم داده بود که نسل او وارث سرزمين موعود 

بايست همسر اختيار کند  خواهد شد، و اين بدان معنی بود که پسرش می
 خادم پس خدا فرشته خود را پيشاپيش. تا از او فرزندی به دنيا بيايد

  . را به نزد دختر مورد نظر هدايت کنداو خواهد فرستاد تا ابراهيم
دانست که  ابراهيم مرد ايمان بود و به کالم خدا اعتقاد داشت و می

او در پی . های خاص از آن ياری بجويد گيری برای اوضاع و تصميم
اطاعت از کالم خدا بود، چرا که ايمان واقعی هميشه منجر به اطاعت 

کنيم، حقيقت بيشتری در آن هر چه بيشتر در کالم خدا تفکر . شود می
اين در امر ازدواج . مان خواهد شد خواهيم ديد و راهنمايی بيشتری عايد

نيز صادق است، همچنين در انتخاب شغل، خدمات روحانی، و ديگر 
تا به کالم خدا اطمينان نکنيم، او ما را هدايت نخواهد . های زندگی جنبه
  ).۶ و ۵ :٣امثال (کرد 

خواست عروسی برای پسرش پيدا کند، خدا   میهمانطور که ابراهيم
چرا؟ نه برای . آمد عروسی برای پسر محبوبش بيابد نيز در صدد بر

اينکه عيسی نياز به کسی داشت، چون پسر ابدی خدا قايم به ذات و 
عروس، هديه پدر مهربان است . خودکفاست و به چيزی محتاج نيست

ای است از پدر مهربان  هديهکنيم که پسر،  معموًال تأکيد می. به پسرش
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کنيم که کليسا نيز هديه پدر  و فراموش می) ١۶،:٣يوحنا (به جهانيان 
  ).٢۴ و ١٢، ١١، ٩، ۶، ٢ :١٧يوحنا (است به پسرش 

در شورای ازلی الهی، پدر اراده کرد تا گناهکاران را به فيض خود 
نجات بخشد، پسر موافقت کرد که برای گناهان بشر جان دهد، و 

در زندگی کسی که ايمان آورده را القدس پذيرفت که کار نجات  روح
:  به ترتيب نشان داده شده است١۴ -١ :١اين در افسسيان . عملی کند
 و عمل )١٢ -٧ :١افسسيان (، عمل پسر )۶ -٣ :١افسسيان (عمل پدر 

توجه داشته باشيد که دليل اصلی ). ١۴ و ١٣ :١افسسيان (القدس  روح
 و ١٢، ۶ :١افسسيان (جات، همانا جالل خدا است اين نقشه عظيم ن

افسسيان ( ميراث او  و قومی خاص،آنانی که به مسيح توکل کنند). ١۴
عروس مسيح، ). ٣٣ -٢٢ :۵افسسيان (و عروس او خواهند بود ) ١٨ :١

روزی . گردد چه در اين دنيا چه در آخرت، تا ابد باعث جالل وی می
روسش را در جالل به پدر تقديم عيسی مسيح افتخار خواهد داشت ع

  ).٢۴؛ يهودا ٢ :١٢عبرانيان (دارد 
خاطر  تان گردد، بهار معرفی عيسی مسيح به مردم تصيبهرگاه افتخ

  !کنيد داشته باشيد که در واقع آنان را به عروسی آسمانی دعوت می
  

  )۴٩ -١٠ :٢۴پيدايش ( شهادت خادم -٢
ن عروس نرفتند، بلکه  در پی يافتيک هيچ اسحاق ابراهيم و .خادم

او دوست .  سرسپرده ابراهيم گذاشتند واين امر را به عهده خادم گمنام
شود اين  بخواند، و به طوری که مشاهده می" آقايم"داشت ابراهيم را 

کار و زندگی او خشنود . لقب نوزده بار در اين داستان تکرار شده است
  .ز هستساختن آقايش بود، و اين سرمشق خوبی برای ما ني

وقتی سوگند . کرد اين خادم دستورات اربابش را مو به مو اجرا می
دانست که  او نيک می. اطاعت ياد کرد، با تمام وجود به آن وفادار ماند

چه در مأموريتش موفق شود چه شکست بخورد، موظف است به 
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خواست بدون شرمساری و با تمام نيرو اين  اربابش گزارش دهد، و می
  ).٢٨ :٢؛ اول يوحنا ١٢ -١٠ :١۴روميان (م دهد کار را انجا

توانست همسری مناسب برای پسر آقايش بيابد؟ خادم  اما چگونه می
 او قول ).١٢ :٢۴پيدايش ( عمل کرد اسحاقبا ايمان به خدای ابراهيم و 

خدا را باور کرد و به مشيت الهی اعتماد داشت که او را رهبری 
به دعا وقت داد و از خدا کمک او ). ٢٧ :٢۴پيدايش (خواهد کرد 

در واقع هنگامی که . کند خواست، و چشم انتظار خدا شد تا ببيند چه می
خادم عجله ). ٢۴ :۶۵اشعيا (کرد خدا نيز مشغول کار شد  او دعا می

هرکه ايمان «). ٢١ :٢۴پيدايش (نکرد، بلکه منتظر عمل خداوند شد 
  ).١۶ :٢٨اشعيا (» آورد تعجيل نخواهد نمود

 خدا به تقدير الهی خويش، همان زمان که خادم دست به .وسعر
دعا برداشته بود، ربکا را به سر چاه آورد، و ربکا درست همان کاری 

خادم همان روشی را بکار برد که . کرد را کرد که خادم برايش دعا می
البته برای ). ٣۶ :۶داوران (ها بعد جدعون نيز از آن استفاده کرد  سال

بندی با خدا  وش برای پی بردن به اراده او شرطرين رقوم خدا بهت
گذاريم ممکن است با اراده او  نيست، چون شرطی که ما برای خدا می

کنيم نه به ايمان، در نتيجه ممکن  ما به ديدار رفتار می. فرق داشته باشد
به هر تقدير، خدا خود را برای رفع . است دست به امتحان خدا بزنيم

آماده کرد و آنان را آن طور که ) و نيز جدعون(راهيم نياز خدمتکار اب
  .دنموخواسته بودند هدايت 

اش به يک غريبه او را  روح ربکا خبر نداشت که خدمت فروتنانه
 عهد با ای مبتنی بر عروس شخص ثروتمندی خواهد ساخت که رابطه

دانست که مادر يعقوب خواهد شد، و يعقوب پدر  او نمی. خدا دارد
قولی خواندم از  ها پيش، نقل سال! بيله اسرائيل خواهد بوددوازده ق
معرفی کرده بود، و اين " مارسدن"ای که خود را صرفًا  نويسنده
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از هر موقعيتی يک موقعيت «: قول هميشه خاطرم زنده است نقل
ا که بزرگ بساز، زيرا هيچ بعيد نيست که يک نفر ديگر آن موقعيتی ر

  .»تری بکار ببردای حتی برای جای بزرگ ساخته
خادم ابراهيم به ارزيابی ربکا پرداخت تا ببيند آيا همسر خوبی برای 

او متوجه شد که ربکا دختری است مهربان، .  خواهد بود يا نهاسحاق
آب دادن به ده شتر کار . کش خوش برخورد، فروتن، سالم و زحمت

 تواند يک شتر تشنه، پس از طی يک راه طوالنی می! ای نبود ساده
بايست اين همه آب از چاه با   ليتر آب بخورد، و ربکا می١۵٠حدود 

  .دست بکشد
پرسشی است که در هر ) ٢٣ :٢۴پيدايش (» دختر کيستی؟«

خواست خانواده دختر را  البته خادم می. شود خواستگاری مطرح می
بشناسد، ولی چنين پرسشی برای ايمانداران امروز، چه مرد و چه زن، 

آيا فرزند خدا هستی؟ آيا تولد تازه داری و «. ی داردتر کاربرد عميق
چه اسفناک است وقتی ايمانداران با » جزو خانواده الهی هستی؟
خواهند بدون برکات کامل خدا  کنند و می غيرايمانداران ازدواج می

  .تشکيل خانواده دهند
دوان به خانه رفت تا به پدر و مادر و برادرش   ربکا دوان.خانواده

بگويد که مرد سخاوتمندی را ) او در خانه سمت رهبری داشت(البان 
نوازی  مهمان. مالقات کرده که احتياج به محلی برای استراحت دارد

زمين است، پس همگی راهی مالقات آن  شرط اول خانوادگی در مشرق
.  تشريح شده است٣٠ :٢۴شخصيت البان در پيدايش . شخص شدند

نوازی  متی بود تا ديدن غريبه و مهمانهيجان او بيشتر برای هدايای قي
 و ربکا و پسرشان يعقوب متوجه شدند که اسحاقها بعد  سال. از او

  ).٣١ -٢٩پيدايش ( بوده است باز ک و نيرنگريالبان چقدر ز
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پيدايش (ناظر ابراهيم تا مأموريت خود را انجام نداد لب به غذا نزد 
 و دارايی او اسحاقامًا از او نه از خود بلکه تم). ٣٢ :۴؛ يوحنا ٣٣ :٢۴

خادم آنچه را ). کرد ده بار شتر هدايا، سخن او را تأييد می(سخن گفت 
 بار پی ود تعريف کرد، و ربکا برای نخستيندر کنار چاه رخ داده ب

ولی آيا . انگيز نامزده شده است برد که او برای يک زندگی هيجان
ودش نيز مايل به رفتن والدينش اجازه رفتن او را خواهند داد، و آيا خ

  خواهد شد؟
ها بپردازيم، نخست ببينيم  پيش از اينکه به پاسخ به اين پرسش

القدس  چگونه آنچه خادم ابراهيم کرد نمادی است از آنچه امروزه روح
او از خودش ). ٨،:١اعمال (دهد  توسط ما برای دادن بشارت انجام می

، ٢۶ :١۵وحنا ي(حرفی نزد فقط از ارباب و ثروتش تعريف کرد 
ای از ثروت اربابش را هديه داد، همانطور  او نمونه). ١۴ و ١٣ :١۶

ثروت روحانی را که ما در مسيح " بيعانه"و " نوبر"القدس  که روح
  !اصل ثروت در راه است). ١۴ و ١٣ :١افسسيان (دهد  داريم به ما می

وظيفه خادم ابراهيم اين نبود که چانه بزند يا رشوه دهد، بلکه 
او ربکا را مجبور به .  از عظمت اربابش سخن بگويد اينکهصرفًا

 گفت و فرصت داد که  بلکه فقط حقايق را به او نکرد،اسحاقازدواج با 
هرچند ترغيب مردم برای پذيرش نجات اشکالی . او تصميم بگيرد

القدس را که تنها  ، اما بايد مواظب باشيم جای روح)۴٠ :٢اعمال (ندارد 
-٧ :١۶يوحنا (تواند قلب بشر را ملزم سازد، نگيريم  ه میعاملی است ک

 ١١.(  
  

  )۶٠ -۵٠ :٢۴پيدايش ( تمايل عروس -٣
 شود، اسحاقبرادر و مادر ربکا مايل بودند که او برود و عروس 

اين يک . کم ده روز ديگر نزد ايشان بماند ولی از او خواستند دست
شتند هر چه بيشتر درخواست طبيعی بود، چرا که والدين او دوست دا
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با او وقت صرف کنند و شايد هم در نظر داشتند همسايگان را برای 
بدون شک آنها از هدايايی ). ٢٧ -٢۵ :٣١پيدايش (جشنی دعوت کنند 

شد، شادمان  که خادم آورده بود، و احتماالًً مهريه ازدواج قلمداد می
 که ربکا ای  و خانهاسحاقخواستند کمی بيشتر در مورد  بودند ولی می

  .در آن زندگی خواهد کرد بدانند
پيدايش (اش تأمل نکرد  همانطور که خادم در ابراز خواسته

وقتی . ای پيش آيد خواست وقفه ، در انجام مأموريتش نيز نمی)٣٣ :٢۴
او از آنها خواست که اجازه ! خداوند در کار است، ما نيز بايد کار کنيم

. »خواهم بروم می«: اسخ دادربکا پ. دهند ربکا خودش تصميم بگيرد
با مسيح ازدواج «خواهد  اين تصميمی است که هر گناهکاری که می

  .و در خانه او در بهشت ساکن شود، بايد اتخاذ کند» کند
چه باعث شد ربکا تصميم درست را بگيرد؟ او آنچه را که درباره 

او با ديدن شواهد موجود متوجه عظمت، .  شنيد، باور کرداسحاق
مندی و ثروت او گرديد و تصميم گرفت تا آخر عمر متعلق به او سخاوت
، ولی آنچه از )٨ :١اول پطرس ( را هرگز نديده بود اسحاقربکا . باشد

دهان خادم ابراهيم شنيد کافی بود که او را قانع کند و راهی کنعان 
  .سازد

احتمال دارد والدين يا دوستان ربکا با او جر و بحث زيادی کرده 
تو که «. تا رفتنش را به تعويق اندازند يا به کلی منصرفش کنندباشند 

دانی که اين خادم آدم  از کجا می» «!ای هرگز آن مرد را نديده
» ! راه طوالنی استاسحاقاز اينجا تا خانه » «دروغگويی نيست؟

ولی ربکا تصميم خود را » !ات را نبينی ممکن است ديگر خانواده«
 آن مسافرت سخت تن در دهد و زن آن مرد گرفته بود و حاضر بود به

  .شود، هر چند که او را هنوز نديده بود
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آنان : اين موضوع کاربرد واضحی برای گناهکاران امروز دارد
دهنده به تأخير  عنوان نجات نبايد تصميم خود را برای پذيرفتن مسيح به

، تصميمی است از روی ايمانی که بر شواهدی یچنين تصميم. اندازند
القدس توسط کالم و بشارت کليسا به ارمغان  ستوار است که روحا

رود در خطر از دست دادن فرصت  گناهکاری که طفره می. آورد می
). ۶ -١ :١۴يوحنا (پيوستن به خانواده خدا و زندگی در بهشت است 

» شنويد، دل خود را سخت مسازيد امروز، اگر صدای اورا می«
 هان، امروز ؛اکنون زمان لطف خداست ،هان«). ١۵ و ٧ :٣عبرانيان (

  ).٢ :۶دوم قرنتيان (» روز نجات است
 کليسای باپتيست داالس تگزاس، دکتر جرج ترووئت، شبان نخستين

در جلسه اختتاميه يک گردهمايی بشارتی بزرگی که در شهر فورت 
شيطان «: ورث تگزاس ترتيب داده بود، به جماعت عظيم حاضر گفت

اينکه مردم به خانه خدا يا محل اجتماعاتی نظير شود از  ناراحت نمی
تأثير قرار گيرند، به شرطی که از اين فرصت   اين بيايند و سخت تحت

آه، چه دردناک است که . روحانی برای تغيير خود استفاده نکنند
ترين نياز جان انسان برآورده فرصت روحانی بيايد و برود و بزرگ

واقعًا چه . » از دست برودنشود و اين فرصت نجات برای هميشه
  !دردناک است

يک قرن و نيم پيش، چارلز اسپرجن به جماعت کليسايش در لندن 
رسد، ولی ممکن است ده  ده روز، به نظر زمانی طوالنی نمی«: گفت

رسد، ولی اگر  يک روز، زمان زيادی به نظر نمی. روز دير شده باشد
، بله، يک دقيقه يک روز تأخير شود، ممکن است کار از کار بگذرد

  »! شود تمامتأخير، ممکن است به قيمت از دست دادن ابديت
 انتخاب اسحاقتمام داستان حاکی از اين است که خدا ربکا را برای 

. توان هدايت الهی او را مشاهده کرد کرده بود، چرا که قدم به قدم می
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هيچ . کرد  را انتخاب میاسحاقبايست  با وجود اين، ربکا نيز می
خدا نقشه دارد . ادی ميان تقدير الهی و اختيار بشری وجود نداردتض

در حقيقت، مسيح هر دو . ولی انسان نيز از مسئوليت برخوردار است
هر آنچه پدر به من عطا کند، به جانب من «: را در يک جمله تعليم داد

) اختيار و مسئوليت بشری(و هر که به جانب من آيد ) تقدير الهی(آيد 
  ).٣٧ :۶يوحنا (» رون نخواهم نموداو را بي

 سؤالی نيست که  اين»آيا من جزو کسانی هستم که خدا برگزيده؟«
دعوت و برگزيدگی خود «دستور .  نيافته بايد بپرسد يک گناهکار نجات

نه به گناهکاران بلکه به ايمانداران ) ١٠ :١دوم پطرس (» را ثابت کنيد
:  اين است کهاه بايد بکندسؤالی که يک گناهکار گمر. داده شده است

و پاسخ اين است که ) ٣٧ :٢، ٣٠ :١۶اعمال (» چه کنم تا نجات يابم؟«
وقتی خدا با شما ). ٣١ :١۶اعمال (» به خداوند عيسی مسيح ايمان آور«

کند، همان موقع بايد عمل بکنيد و به مسيح ايمان بياوريد  صحبت می
  ).٧ و ۶ :۵۵اشعيا (

گيريم، سپس تصميم  ما تصميم می«: سدنوي فرانک بورهم چنين می
اش را  ای که ربکا خانه از همان دقيقه» !گيرد گردد و ما را می می بر

، او تحت مراقبت خاص خدا قرار گرفت و )٨ :٣۵پيدايش (ترک کرد 
نظيری که نجات را به تمام دنيا به ارمغان  عنصری شد در نقشه بی

ماند و با يکی از مردان آن  یالنهرين م اگر ربکا در همان بين. آورد می
  .ماند کرد، ديگر از او نامی برجای نمی ديار ازدواج می

  

  )۶٧ -۶١ :٢۴پيدايش ( استقبال داماد از عروسش -۴
رود، و اگر   کيلومتر راه می۴٠شتر در حالت عادی در يک روز 

تواند بپيمايد، در حالی که يک   کيلومتر نيز می٩٠مجبورش کنند تا 
. تواند راه برود  کيلومتر بيشتر نمی٣٠ر متوسط روزی طو انسان به

تواند مسافت ميان  يک کاروان متشکل از ده شتر همراه با سوارانش می
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را در عرض )  کيلومتر١۴٠٠حدود (النهرين و برگشت  حبرون تا بين
خواست  خادم ابراهيم شخصيتی بود که نمی. کمتر از دو ماه طی کند

د، و عجله داشت که اين کار سخت را با تأخيری در مأموريتش رخ ده
 هر دو برای او و اسحاقمطمئنًا ابراهيم و . موفقيت به پايان برساند

  .شان مستجاب شده بودأموريتش دعا کرده بودند و دعاهايم
آسای خداوند ما عيسی مسيح را   تصويری از تولد معجزهاسحاق
ر مورد دادن همچنين اطاعت او از پدر د). ٢١پيدايش (دهد  بدست می

همينطور که گفتيم، . ای است از کار مسيح نمونه) ٢٢پيدايش (جانش 
 با پدرش از کوه موريا اسحاقدهد که  مین نشان ١۶ :٢٢پيدايش 

مراجعت کرده يا نه، هر چند هيچ شکی نيست که او به خانه بازگشته 
ولی اين سکوت، به صعود خداوندمان اشاره ). ۵ :٢٢پيدايش (است 
گشت تا در آنجا منتظر مالقات عروسش  و به جالل خود بازا: دارد
  ).١٨ -١٣ :۴اول تسالونيکيان (باشد 

او در جنوب حبرون . کرد  در آن موقع با پدرش زندگی نمیاسحاق
 در داشتن اسحاقمعروفيت . ای برای خود بود مشغول تهيه کاشانه

که همانطور ) ٣٣ -١٧ :٢۶، ١١ :٢۵، ۶٢ :٢۴پيدايش (ها بود  چاه
در آن زمان، آب کاالی . ها بود معروفيت ابراهيم در ساختن قربانگاه

بايست مورد محافظت قرار  شد و می نادر و پربهايی قلمداد می
  .گرفت می

 برای او که چشم به راه بازگشت خادم بود، اسحاقاسم چاه 
» بيند ای که مرا می چاه خدای زنده«: توانست قوت قلبی باشد می

اگر خدا نيازهای هاجر را برآورده کرد، حتمًا نياز ). ١۴ :١۶پيدايش (
 را هم برآورده خواهد کرد و زنی به او خواهد بخشيد که بتواند اسحاق

ای است که  يهوه خدای زنده. در ظهور مسيح موعود نقش داشته باشد
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بيند و برای جالل خود و خوبی فرزندانش نقشه  همه چيز را می
  .ريزد می

 شخص ساکت و متفکری بود اسحاق پيداست که ۶٣ :٢۴از پيدايش 
اما ). ٢ :١مزمور (کرد  که در تنهايی در امور خداوند تفکر می

شد  اعث میهمسرش شخصيتی پرجنب و جوش و فعال داشت، و اين ب
آنها يکديگر را از دور ديدند، . وجود آيد بهشان تعادلی در زندگی مشترک

در آن روزها، .  بروداسحاقوی و ربکا از شتر پياده شد تا پياده به س
 نربکا همچني. خالف ادب بود که زن در مقابل مرد بيگانه سواره باشد

  .روبند بلندی بر صورت داشت که نشانه نجابت و اطاعت بود
" شامگاهان" عروس خود را در اسحاقجالب توجه است که 

، زيرا وقتی عيسی برای بردن )۶٣،:٢۴پيدايش (مالقات کرد 
-١١ :١٣روميان (د دنيا در تاريکی روحانی خواهد بود عروسش بياي

درست همانطور که روز جديدی برای ربکا آغاز شد، به همان ). ١۴ 
ترتيب هم آمدن خداوند سرآغاز روز جديدی برای فرزندانش خواهد 

  ).١١ -١ :۵اول تسالونيکيان (بود 
پسر خادم نيز به . ولی اين مالقات صرفًا پيوند داماد و عروس نبود

وقتی مسيح برای بردن ). ۶۶ :٢۴پيدايش (اربابش حساب پس داد 
- ١ :١٩مکاشفه  (کليسايش بيايد، نه فقط جشن عروسی بر پا خواهد شد

روميان  (، بلکه تخت پرصالبت داوری نيز برقرار خواهد گرديد)٩ 
تا اعمال ما بررسی شود و هر ) ١٠ و ٩ :۵؛ دوم قرنتيان ١٣ -١٠ :١۴

  ).۵ -١ :۴، ١۵ -١٣ :٣اول قرنتيان ( خود را بگيريم يک از ما پاداش
يح در ما چه س با اولين نگاه عاشق ربکا شد، ولی عيسی ماسحاق

ديد که ما را عروس خود ساخت؟ ما گناهکارانی ياغی بوديم که هيچ 
هنر يا زيبايی نداشتيم که بتوانيم بدان بباليم، ولی مسيح ما را دوست 

  ).٨ -۶ :۵روميان (د خاطر ما جان دا داشت و به
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 دريافت کرده بود، ولی اکنون که اسحاقربکا قبًال هدايايی از طرف 
آنها يک تن .  تعلق داشت، از تمام دارايی وی برخوردار بوداسحاقبه 

 ٢٢ :۵افسسيان (شده بودند، همانطور که مسيح و کليسايش يک هستند 
  ).٢٣و 

. آل قديمی نيست دهداستان عشقی اي و ربکا صرفًا يک اسحاقداستان 
توانيد از چنين زندگی عالی برخوردار باشيد اگر به  امروز شما نيز می

  »!من خواهم رفت«: عيسی مسيح اعتماد کنيد و مانند ربکا بگوييد
ايد،  دهنده خود پذيرفته اگر شما قبًال عيسی مسيح را همچون نجات

وسی رپس مانند خادم وفادار ابراهيم باشيد و به ديگران مژده ع
من خواهم «: شان کنيد که بگويندپرشکوه مسيح را بدهيد و دعوت

  »!رفت
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  فصل دوازدهم
  

  »زمانی برای مرگ«
  )١١ -١ :٢۵، ٢٣پيدايش (

  
نامی از بهترين  نيک«: گويد  می١ :٧سليمان پادشاه در جامعه 

او . »روز مرگ از روز تولد بهتر است. تر است عطرها نيز خوشبو
 از تولد است، زيرا حتی برای مردن بايد اول گويد مرگ بهتر نمی

  .متولد شويم
کند اين است که نامی که هنگام  ای که سليمان بدان اشاره می نکته

شود، همچون عطری خشبو است و شخص بايد  تولد به کسی داده می
وقتی روز تولد به ما نامی . رايحه خوش آن را تا روز مرگ نگه دارد

 ما از آن نام چه خواهيم ساخت، ولی هنگام دانست دادند، هيچ کس نمی
اگر هنگام . افشاند  می، چه خوش چه بد،مرگ آن نام رايحه خود را

توانند شادی کنند، چرا که بعد از  مرگ آن نام معطر باشد، مردم می
بنابراين برای شخص . تواند آن را عوض کند مرگ هيچ چيز نمی

  .نام، روز مرگ بهتر از روز تولد است خوش
نام ابراهيم و ساره چه در حيات و چه در مرگ معطر بود، و هنوز 

در اين فصول، ابراهيم و ساره را در اواخر عمرشان . هم خوشبو است
  .يم که در ايمان مردن چه معنی داردآموز میکنيم، و از آنان  مالقات می

  

  )٢٠ -١ :٢٣پيدايش ( مرگ شاهزاده -١
.  بوداسحاقمهربان برای ساره زنی خوب برای ابراهيم و مادری 

بله، او نيز مثل همه ما اشتباهاتی داشت، ولی خدا او را شاهزاده ناميد 
). ١١ :١١عبرانيان (و او را در شمار قهرمانان آورد ) ١۵ :١٧پيدايش (
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اول پطرس (کند  پطرس او را همچون سرمشقی برای زنان معرفی می
ندگی ايماندار او را ، و پولس برای نشان دادن فيض خدا در ز)۶ -١،:٣

  ).٣١ -٢١ :۴غالطيان (زند  مثال می
ام در  در دوران شبانی). ٢ و ١ :٢٣پيدايش  (های ابراهيم اشک

 وقتی به اقوام اآگاهیشنيدم که مردم مهربان از روی ن کليسا، اغلب می
خوب، ديگر گريه «: گفتند رسيدند، می و دوستان داغديده خود می

 است، چون خدا طوری ما را خلق کرده ارزش اين نصيحت بی» !نکن
حتی عيسی . خواهد که ما اشک بريزيم که بتوانيم گريه کنيم، و او می

گريه يکی از هدايای خداست برای شفای ). ٣۵ :١١يوحنا (گريست 
پولس رسول به . های شکسته به هنگام از دست دادن عزيزی قلب

ه آنها گفت مانند ايمانداران تسالونيکی نگفت که گريه نکنند، بلکه ب
). ١٨ -١٣ :۴اول تسالونيکيان (ماتم نکنند » که اميد ندارند«ايمانان  بی

  .اندوه ايماندار بايد با غم گناهکار فرق داشته باشد
او . ابراهيم زنش را دوست داشت، و مرگ او برايش دردناک بود

اين نخستين بار در . اش نشان داد عشق و اندوه خود را با گريه
ها تا روزی  اشک. دس است که از گريه سخن به ميان آمده استمق کتاب

). ۴ :٢١مکاشفه (که خدا در جالل آن را پاک کند، تمام نخواهد شد 
اش  ايمانی اش را دليل کم ابراهيم مرد ايمانداری بود، و به هيچ وجه گريه

  .دانست نمی
، بنابراين ابراهيم )١٣ و ١١ :١١نيان عبرا(ساره در ايمان مرد 

و از کدر عهدعتيق، خيلی . دانست که او در آغوش خداوند است یم
دانستند  زندگی پس از مرگ سخن به ميان آمده است، ولی قوم خدا می

  ).٢۴ :٧٣مزمور (پذيرد  که وقتی بميرند خدا آنها را می
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چيزی از مرگ زودرس .  زنی به نام سارا داشت فقيدونس هاونر
به دکتر هاونر در دانشگاه اين زن نگذشته بود که من خود را 

  .مقدس مودی رساندم تا به او تسليت بگويم کتاب
  .»خيلی متأسفم که همسرت را از دست دادی«: گفتم

يعنی چيزی کجا است، دانی  میوقتی پسرم «: لبخندی زد و گفت
  ». ای اينکه آن را گم نکرده

" حضور خدا"يعنی بودن در " يبت از بدنغ"برای ايماندار 
، بنابراين مسيحيان به هنگام )٨ -١ :۵؛ دوم قرنتيان ٢٣ -٢١ :١ن فيليپيا(

بنويس که از کنون خوشحالند مردگانی که در «. مرگ ترس ندارند
بلی، تا از زحمات خود آرامی يابند و اعمال ايشان ... ميرند خداوند می

  ).١٣ :١۴مکاشفه (» رسد از عقب ايشان می
 داده شده، و  شرح١٨  فصليوبمرگ انسان شرور به وضوح در ا

ميرد، مثل اين  وقتی شخصی مفسد می! واقعًا چه تصور هولناکی است
ای  حيوان يا پرندهيا ، )۶ و ۵ :١٨ايوب (است که چراغی خاموش شود 

-١١ :١٨ايوب (فتد بي مقاتلی به دايا ، )١٠ -٧ :١٨ايوب (فتد بيدر تله 
وضع ). ٢١ -١۵ :١٨ايوب (و يا درختی از ريشه کنده شود ) ١۴ 

دهنده  کند وقتی عيسی مسيح او را همچون نجات شخص چقدر فرق می
؛ دوم ٢۶ و ٢۵ :١١يوحنا (پذيرفته باشد " رستاخيز و حيات"و همچون 
  ).١٠ :١تيموتائوس 

توانيم برای هميشه در   ما نمی).۶ -٣ :٢٣پيدايش (شهادت ابراهيم 
که اتفاق افتاده رسد که بايد مرگی را   زمانی می؛سوگ عزيزمان بمانيم

بپذيريم، زندگی خود را پی گيريم و وظائف خود را نسبت به افراد زنده 
عبرانيان (ابراهيم تبعه اين دنيا نبود و ملکی نداشت . و مرده انجام دهيم

واقعيت امر اين . لذا برای دفن همسرش درخواست زمين کرد) ١٣ :١١
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را خدا آن را به او بود که تمام آن سرزمين متعلق به ابراهيم بود، زي
  .ای نبود داده بود، ولی قبوالندن اين موضوع ديگران امر ساده

غريب و "امروزه نيز فرزندان خدا همچون ابراهيم در اين دنيا 
دوم (ساکنيم " خيمه"ما در ). ١١ :٢، ١ :١اول پطرس (هستند " بيگانه

يده و روزی که بسوی جالل حرکت کنيم اين خيمه برچ) ٨ -١ :۵قرنتيان 
دوم (» زمان رحلتم فرا رسيده است«: نويسد وقتی پولس می. خواهد شد

چادر را "برد که به معنی  ، اصطالح نظامی بکار می)۶،:۴تيموتائوس 
بدن ما موقتی است و روزی بدنی . است" جمع کردن و حرکت کردن

؛ ٢١ و ٢٠ :٣فيليپيان (پرجالل همچون بدن مسيح دريافت خواهيم کرد 
  ).٣ -١ :٣اول يوحنا 

پيدايش (خواندند  می" رئيس خدا"مردم سرزمين کنعان ابراهيم را 
او شهادت خوبی در بين آنها داشت، و به او احترام ). ۶ :٢٣
هر چند که اين دنيا محل زندگی دايمی ما نيست و ما . گذاشتند می

رهگذری بيش نيستيم، اما بايد مواظب شهادت خود در ميان گناهکاران 
اين ). ١١ :٢؛ اول پطرس ۵ :۴؛ کولسيان ١٢ :۴ تسالونيکيان اول(باشيم 

کردند، ولی برای ابراهيم و ايمانش  حتيان خدای ابراهيم را پرستش نمی
های خود را در اختيار  آرامگاهآنها يکی از . احترام بسياری قائل بودند

  .ولی ابراهيم قبول نکرد) ۶ :٢٣پيدايش (او گذاشتند 
ان خدا حتی به هنگام عزاداری نيز بتوانند چه عالی است که فرزند

عزاداری و بروز دادن غم . ايمانان بجای نهند  قوی برای بییشهادت
 طبيعی است، ولی داشتن شادی و آرامش در وسط غم از فيض یچيز

بينند و اين فرصت خوبی  گناهکاران فرقش را می. العاده خداست خارق
  .ت را برسانيمدهد که به ديگران خبر خوش نجا به ما می

ر  در شرق قديم، داد و ستدها د).١۶ -٧ :٢٣پيدايش (روش ابراهيم 
توانستند  جايی که مردم می) ١٠ :٢٣پيدايش ( دروازه شهر نزديکی
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جنس معموًال سر قيمت ). ٧ :٢٣پيدايش (گرفت  شاهد باشند انجام می
ه کردند و حقيقت را وارون زبانی و تعارف می زدند، چرب زياد چانه می

ولی ابراهيم . همه اين شگردها ريشه در طمع داشت. دادند نشان می
او مايل بود غار مکفليه را از : صادقانه درخواستش را در ميان گذاشت

مطابق رسم تعارف . عفرون که آن روز ميان جماعت بود، بخرد
خواست نه تنها غار بلکه تمام زمينی را نيز که  ها، عفرون می شرقی

البته اين يک تعارف بود، چون هيچ .  به ابراهيم بدهدغار در آن بود،
خواست آن ملک گرانقيمت را مفت از دست بدهد، مخصوصًا  دلش نمی

ر ابراهيم از پاسخ عفرون دو واقعيت د. به مرد ثروتمندی چون ابراهيم
خواست کل ملک را بفروشد نه  عفرون اهل معامله بود، اما می: يافت

  .فقط غار را
. يم را غافلگير کرده بود، و ابراهيم اين را دريافته بودعفرون ابراه

شد به تعويق انداخت، و چيزی که ابراهيم نياز  خاکسپاری ساره را نمی
بنابراين ابراهيم . داشت همان ملکی بود که عفرون صاحبش بود

موافقت کرد هم غار و هم تمام زمين را بخرد، حتی قبل از اينکه 
قيمتی که ! اين واقعًا يعنی زندگی با ايمان. عفرون قيمت را اعالن کند

عفرون اعالن کرد بيش از ارزش واقعی زمين بود، ولی ابراهيم آن را 
  .پرداخت و صاحب ملک شد

گويد که ابراهيم ملک  ، استيفان می١۶ و ١۵ :٧در اعمال رسوالن 
بلکه ) ١٩ :٢٣پيدايش ( آن ملک نيز نه در حبرون ؛را از حمور خريد

پيداست . اين با آنچه در پيدايش خوانديم تناقض دارد. اقع بوددر شکيم و
احتمال دارد ابراهيم محلی . که در اينجا دو محل مختلف مطرح است

ها بعد  ديگر نيز برای دفن در شکيم از حمور خريده باشد، و سال
ابراهيم و ). ١٩ و ١٨ :٣٣پيدايش (يعقوب آن را بازخريد کرده باشد 
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ب در حال تغيير مکان بودند و برای اهالی آن  و يعقوب مرتاسحاق
  .شان داشته باشندکه پرونده درستی از آنها و امالکسرزمين مشکل بود 

ن  بايد صداقت داشته باشيم و شهادتمادر معامالتمان با مردم دنيوی،
دانست که عفرون با  ابراهيم می. تر از سود مالی باشد برای خداوند مهم

ه، ولی حاضر نشد تن به خفت چانه زدن دهد، او به نيرنگ رفتار کرد
  .هر چند مردم شرق اين رسم را دوست داشتند

مرده " عبارت کليدی اين فصل ).٢٠ -١٧ :٢٣پيدايش (مقبره ابراهيم 
ساره فوت کرده بود، و ابراهيم برای بدن او . است" مرا دفن کنم

. زار کندای برگ خواست مراسم تدفين آبرومندانه احترام قايل بود و می
نه در عهدعتيق . مقدس است اين رسم مردم خداپرست در سراسر کتاب

سوزاندند و به خاکستر  و نه در عهدجديد مردم مردگان خود را نمی
زدند و  شستند و به آن مواد خشبو می بدن مرده را می. کردند تبديل نمی

سپردند و يا در غار   و به خاک میپيچيدند در پارچه تميزی می
هر چند در برخی اوضاع خاص ممکن است سوزاندن بدن . ادندنه می

  .دهند بدن را دفن کنند بهتر باشد، ولی مسيحيان معموًال ترجيح می
 با اين کار ؛وقتی ابراهيم غار مکفليه را برای تدفين بدن ساره خريد

.  ايمانی کردی مبتنی بردر واقع در حضور کسانی که آنجا بودند حرکت
شان در اور نبرد، بلکه در به محل سکونت سابقو بدن ساره را ا

او نسبت به بدن . سرزمينی که خدا به او و نسلش داده بود دفن کرد
اعتنا نبود، بلکه با در نظر گرفتن رستاخيز موعود،  مرده ساره بی

 ،دهد وقتی خدا ما را نجات می. ای برايش بجا آورد مراسم دفن شايسته
ای دارد، و  بدن آينده. را" روح" نه فقط دهد، تمام وجود ما را نجات می

  .دفن بدن نشانگر ايمان ماست به بازگشت مسيح و رستاخيز بدنی
خدا . نيست" سازی دوباره"الزم به تذکر است که رستاخيز به معنی 

گيرد تا آن را دوباره به صورت اوليه  خاک بدن مرده ما را نمی
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در اول قرنتيان ! هدخدا قول داده که به ما بدن جديدی بد. درآورد
دهد که ميان بدن کهنه و بدن تازه  ، پولس توضيح می٣٨ -٣۵ :١۵
  . وجود دارد، نه انطباقمیتداو

دانه . زند او برای نشان  دادن اين معجزه، کاشتن دانه را مثال می
. آيد وجود می پوسد، ولی از آن گلی زيبا يا نوعی گياه به ميرد و می می
ای که کاشته شد از خاک  همان دانه: د نه تطابق در کار خواهد بومتداو

. ای است که کاشته شده بود آيد از آن دانه آيد، آنچه بيرون می بيرون نمی
  .دهد مراسم دفن مسيحی اعتقاد ما را برای رستاخيز آينده نشان می

وقتی به انتهای کتاب پيدايش برسيم متوجه خواهيم شد که مقبره 
، ربکا و اسحاق آنجا دفن شد بعد ابراهيم، اول ساره. ابراهيم پر است

پيدايش (، سپس يعقوب نيز به آنها اضافه شد )٣١ -٢٩ :۴٩پيدايش (ليه 
پذيرد، ولی چهار انجيل با  پيدايش با يک مقبر پر پايان می). ١٣ :۵٠

مسيح بر مرگ غالب آمده و نيش آن را خنثی ! يابند قبر خالی پايان می
به سبب اين پيروزی، ما ديگر ). ۵٨ -۵۵ :١۵اول قرنتيان (کرده است 

  .الزم نيست از مرگ يا قبر هراسان باشيم
ی که قانونًا انابراهيم تمام آن سرزمين را صاحب بود، ولی تنها مک

اگر مسيح خداوند در دوران زندگی . به اوتعلق داشت، همين مقبره بود
د، تنها ما بازگشت نکند که ما را قبل از اينکه بميريم به آسمان بر

يک از ما در اين دنيا دارا خواهيم بود، قطعه زمينی در  چيزی که هر
توانيم آن را  ما با خود چيزی نخواهيم برد، ولی می! قبرستان است

پيشاپيش به آسمان بفرستيم، و اين زمانی است که از دارايی خود در 
ی اگر با ايمان زندگ). ٣۴ -١٩ :۶متی (گذاری کنيم  ملکوت خدا سرمايه

توانيم با ايمان نيز بميريم، و هرگاه با ايمان بميريم، آينده  کنيم، می
  .درخشانی خواهيم داشت
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" ونوآتو"، ميسيونری به نام جان پتن عازم جزاير ١٨۵٨در نوامبر 
در دوازدهم فوريه . در اقيانوس آرام شد تا به مردم آنجا خدمت کند

مسرش فوت  صاحب پسری شد، و در سوم مارس همان سال ه١٨۵٩
پتن درباره اين موضوع . در گذشتهفده روز بعد نيز پسرش . کرد

اگر مسيح و گروه ايماندارانی که او در آنجا به من داد «: گفته است
رفتم و همانجا در کنارش  شدم و به آن قبر منزوی می نبودند، ديوانه می

  .»مردم می
ا را م«! کنيم ولی ما همچون کسانی که اميد ندارند ماتم نمی

د نمود برای يوساطت برخاستن عيسی مسيح از مردگان از نو تول به
آن اميد مبارک و تجلی جالل خدای «، تا )٣ :١اول پطرس (» اميد زنده

تيطوس (» دهنده خودمان عيسی مسيح را انتظار کشيم عظيم و نجات
١٣ :٢.(  

  

  )١١ -١ :٢۵ دايشپي (پاتريارخ مرگ -٢
ر اين است که نخست کند، رسم ب وقتی شخصی فوت می

شود، و پس از مراسم خاکسپاری  اش خوانده می نامه زندگی
بياييد برای ابراهيم نيز همين روش را . گردد اش قرائت می نامه وصيت

  .در پيش گيريم
، "کامياب از دنيا رفت"او ). ٨ و ٧ :٢۵پيدايش (نامه ابراهيم  زندگی

با خدا يک ). ١۵ :١۵ پيدايش(همانطور که خداوند به او قول داده بود 
). ٢٣ :٢يعقوب (بود " دوست خدا"و ) ۴ :١٢پيدايش (قرن راه رفته بود 

از دنيا " کامياب"اگر شخص برکت خدا را در زندگی دارا باشد، 
رغم ضعف بدن و تحليل  تواند علی او می). ٣١ :١۶امثال (خواهد رفت 

عمر را اش، از حضور خدا برخوردار باشد و باقی  رفتن نيروی جسمی
  ).٨ :۵ -١۶ :۴دوم قرنتيان (صرف انجام اراده او بکند 
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ابراهيم نيز مانند ساره که پيش از او دار فانی را بدرود گفته بود، 
غريب و "ابراهيم در اين دنيا به مدت صد سال ". در ايمان فوت کرد"

او که دايم در جستجوی سرزمين آسمانی بود اينک به . بود" بيگانه
زندگی او راحت نبود، ). ١۶ -١٣ :١١عبرانيان ( است آرزويش رسيده

. کرد داشت و خداوند او را هدايت می ولی هر روز در ايمان گام برمی
کرد و  شد، به سوی خدا بازگشت می هرگاه ابراهيم مرتکب اشتباه می

  .بخشيد رفت، و خدا نيز آغازی نوين به او می باز به پيش می
اين نه تنها ). ٨ :٢۵پيدايش ( کرد فوت" در کمال پيری"او در ضمن 

جميز استراهن . به کميت سن بلکه بيشتر به کيفيت عمر اشاره دارد
. »از زندگی راضی«: کند اصطالح کمال پيری را چنين ترجمه می

ابراهيم که تا آخر عمر در حال رشد و ثمر دادن بود، کامًال در قالب 
واقعًا . گنجد ه، می از سن پيری شد١۵ -١٢ :٩٢تعريفی که در مزمور 

رسند هنوز از شادابی و   هستند کسانی که چون به سن پيری می چه کم
غالبًا اشخاص پير وقتی به گذشته ! ند باشرضايت خاطر برخوردار

کنند احساس  نگرند، احساس پشيمانی دارند، وقتی به آينده نظر می می
سر يت افکنند، شکوه و شکا وقتی به اطراف نظر میو ، کنند  میترس
  .دهند می

دهم باالی تپه باشم تا زير  شخص ناشناسی گفته است من ترجيح می
 اما برای کسی که به عيسی .)هم پير باشم تا بميرم يعنی ترجيح می (آن

تواند تهديدی  نمیمرگ کند،  مسيح ايمان دارد و با کالم خدا زندگی می
صت عالی تواند تجربه غنی در خداوند باشد و فر سن پيری می. باشد

مزمور (فراهم آورد تا شخص مسيح را به نسل بعدی معرفی کند 
 شخص ،سپس وقتی زمان مرگ فرا رسد). ٧ -۵ :٧٨، ١۴ و ١٣ :۴٨

  .ايمانداراطمينانی سرشار از شادی به مالقات مسيح خواهد رفت
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خواهد مرد " در آرامش"خداوند به ابراهيم اطمينان داده بود که 
 ديالن توماس ،شاعر ويلزی. طور هم شد، وهمين)١۵ :١۵پيدايش (

، ولی »گويد سوزد و هذيان می آدم سالخورده می«: نويسد چنين می
ابراهيم با ايمان . نگرش مسيحی به پيری و مرگ غير از اين است

، بنابراين با خدا آرامش داشت )۶،:١۵پيدايش (نجات پيدا کرده بود 
 بود، پس از آرامش خدا او در راه عدالت گام برداشته). ١ :۵روميان (

خدايی که يک قرن راهنمای او بوده ). ١٧ :٣٢اشعيا (برخوردار بود 
پيدايش (است، حال در آخر عمرش هرگز او را ترک نخواهد گفت 

۴۶: ۴.(  
 ،اين يک اصل زندگی است که اگر کسی بخواهد موفقيت کسب کند

شد که  به همين ترتيب، کسی در پيری کامياب خواهد ؛بايد کوشش کند
اين اندرزی است که سليمان در . از جوانی برای آن کوشيده باشد

او به ذکر مشکالت غيرقابل اجتناب زمان . دهد  می١٢جامعه فصل 
 که ای کند که زندگی خداپسندانه پردازد، ولی همچنين تأکيد می پيری می

گذاری است که در پيری و  در عنفوان جوانی آغاز شده باشد، سرمايه
  . عظيمی در بر خواهد داشتمرگ سود

بدين معنا نيست ) ٨ :٢۵پيدايش (» به قوم خود ملحق شد«اصطالح 
، چون تنها بدن ساره در مقبره »در مقبره خانوادگی دفن شد«که 

اين اولين بار است که اين اصطالح . خانوادگی به خاک سپرده شده بود
لمرو مقدس آمده است، و معنی آن اين است که شخص به ق در کتاب

ای است به سرنوشت روح و ربطی به  رود که اشاره مردگان می
کلمه عبری که برای قلمرو ). ٢۶،:٢يعقوب (موقعيت بدن ندارد 

است، معادل " شئول"در عهدعتيق بکار رفته، ) عالم اموات(مردگان 
های  موقت روح" خانه"منظور . است" سِداه"يونانی آن در عهدجديد، 
  ).١۵ -١١ :٢٠مکاشفه (روز قيامت هستند مردگان است که منتظر 
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يافتگان آسمان يا بهشت است، و خانه جاودانی  خانه جاودانی نجات
 اين مکان موقت شئول ١٩ :١۶طبق لوقا . نيافته جهنم گناهکاران نجات

دس از دو بخش تشکيل شده است و يک ورطه بزرگ آنها را از ايا ه
) فردوس(ر مکانی متبارک يافتگان د کند، و اينکه نجات هم مجزا می

احتمال . نيافته در مکانی پر از درد هستند در حالی که گناهکاران نجات
دارد که عيسی مسيح به هنگام صعودش فردوس را خالی از سکنه 

 کسانی را که در آنجا بودند با خود به جالل آسمان برده باشد  وکرده
امت، پيش از س در روز قيِدااما بخش ديگر ه). ١٠ -٨ :۴افسسيان (

- ١١ :٢٠مکاشفه (خالی خواهد شد " تخت بزرگ سفيد"داوری در پای 
 و ،نيافتگان است زندان موقت نجات) عالم مردگان" (دساه). "١۵ 

  .جهنم تبعيدگاه ابدی آنان
اگر در اين . »به قوم خود ملحق خواهد شد«هر کس، يک روز 

يز به اتفاق زندگی قوم خدا قوم آن شخص بوده باشند، بعد از مرگ ن
آنان در مکانی خواهد بود که اکنون عيسی مسيح در حال تهيه آن است 

اما اگر خانواده مسيحی قوم آن شخص نباشند، او با ). ۶ -١ :١۴يوحنا (
). ٢٧ و ٨ :٢١مکاشفه (روند همراه خواهد بود  قومی که به جهنم می

خوب است هر کس از هم اکنون وضع خود را مشخص کند، زيرا 
  . و جهنم هر دو ابدی استبهشت

 ابراهيم ثروت دنيوی خود ).۶ -١ :٢۵پيدايش (نامه ابراهيم  وصيت
اش را برای تمام جهان،  اش گذاشت و ثروت روحانی را برای خانواده

  .آورند يعنی برای کسانی که به مسيح ايمان می
 تجديد کرد، اسحاقهيم را برای توليد اوقتی خداوند قدرت بدنی ابر

 قدرت را پس نگرفت، و ابراهيم توانست بار ديگر ازدواج کند ديگر آن
 فرق اسحاقاما او ميان اين شش پسر جديد و . و تشکيل خانواده دهد

فرزندان .  برگزيده خدا برای پيشرد وعده او بوداسحاققايل بود، زيرا 
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 ارثيه و برکات عهد را اسحاققطوره هدايايی دريافت کردند اما 
  .صاحب شد
 اسحاقهمچون  «،اند انی که به عيسی مسيح ايمان آوردهتمام کس

به عبارت ديگر ما نيز ). ٢٨ :۴غالطيان (هستند » فرزندان وعده
او برای ما چه چيز به ارث ! نامه ابراهيم داريم سهمی از وصيت

  گذاشت؟
نخست ابراهيم برای ما يک شهادت علنی نجات توسط ايمان به جا 

کند و آن را به   نقل می۵ -١ :۴ا در روميان پولس نمونه ابراهيم ر. نهاد
ابراهيم ممکن نيست با رعايت . دهد  ربط می١۵تجربه وی در پيدايش 

و نيز . شريعت نجات يافته باشد، زيرا هنوز شريعتی داده نشده بود
امکان نداشت با مراسم ختنه نجات پيدا کرده باشد، چون خدا او را 

ابراهيم نيز مانند هر . ادل شمرده بودها پيش از اينکه ختنه شود، ع سال
 که نجات دارد، با ايمان و تنها با ايمان نجات يافته بود یکس ديگر

  ).٣؛ غالطيان ١١عبرانيان (
ای از يک زندگی امين به ارث  ابراهيم همچنين برای ما نمونه

کند تا نشان دهد  يعقوب در رساله خود از ابراهيم ياد می. گذاشته است
يعقوب (م است که ما در عمل ايمان خود را ثابت کنيم که چقدر مه

ی قرانگاهزد و  رفت، خيمه می هر جا ابراهيم می). ٢۶ -١۴ :٢
داد که او خدای  ساخت، و بدين وسيله به مردم آن سرزمين نشان می می

 به خدا تقديم قربانگاه را روی اسحاقوقتی . پرستد حقيقی زنده را می
او با اعمال نجات . ا به خدا ثابت کرد، ايمان و محبت خود رنمود

  .نيافت، ولی با اعمال ايمان خود را به ثبوت رسانيد
البته او .  که چگونه در ايمان گام برداريمآموزيم میاز ابراهيم 

د، ولی روش کلی زندگی او نشان از ايمان يلغز گهگاهی در ايمانش می
» اطاعت کرد. ..با ايمان بود که ابراهيم «. او به کالم خدا داشت
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اساس و عصاره ايمان «: گويد چارلز اسپرجن می). ٨ :١١عبرانيان (
  .»ها افکندن خود بر وعده: استاين 

ين، يک بار به اآهنگساز و رهبر ارکستر فقيد، لئونارد برنست
من به هر چيزی ايمان دارم، به هر چه که هر کس «:  گفتخبرنگاری

به عبارت ديگر من به خود . رمن به مردم ايمان داايمان دارد، چون م
  .»ايمان، ايمان دارم

غير از ايمان به خدا است، زيرا پايه و اساسی " ايمان به ايمان"اما 
ايمان واقعی ). ٢٧ -٢۴ :٧ی مت(چنين ايمانی روی شن بنا شده . ندارد
شنويم و  گويد، ما می خدا سخن می.  مطيع ما است به کالم خداواکنش

ابراهيم و ساره به وعده . کنيم ه آنچه گفته عمل میآوريم، و ب ايمان می
  .خدا متکی شدند و خدا ايمان آنان را پاداش داد
توسط يهوديان است که ما . ابراهيم به تمام دنيا قوم يهود را هديه داد

ايم  به شناخت خدای حقيقی، کالم خدا و نجات خدا دسترسی پيدا کرده
را برخی نسبت به يهوديان تا اين توانم بفهمم چ من نمی). ٢٢ :۴يوحنا (

اند و  حد خصومت دارند، زيرا يهوديان خدمات زيادی به جهانيان کرده
جای تأسف است که يهوديان گمان . اند در اين دنيا رنج فراوان ديده

؛ ١٢ -٧ :٣متی (شود  شان میصرفًا تعلق به ابراهيم باعث نجاتکردند  می
ايمان ندارند   فرقی با غيريهوديان بیالبته آنان چندان). ۵٩ -٣٣ :٨يوحنا 

- ١١ :١يوحنا (توانند نجات بيابند  شان میکنند با ايمان والدين که گمان می
 ١٣.(  

در اولين آيه . ای داريم دهنده و سرانجام به خاطر ابراهيم ما نجات
، نام ابراهيم در کنار نام داود و عيسی مسيح آمده )١ :١متی (عهدجديد 

اهيم عهد بست که توسط او تمام دنيا برکت خواهد يافت خدا با ابر! است
مسئله اينجا است که . ، و او به آن وعده وفا کرد)٣ -١ :١٢پيدايش (

دهنده عالم  براستی نجات«گويد که عيسی مسيح  کليسا به جهانيان نمی
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داريم در  ما خبر خوش را برای خود نگاه می). ۴٢ :۴يوحنا (» است
توانيم آن را به گوش تمام  نيم تا آنجا که میصورتی که بايد تالش ک

  .مردم عالم برسانيم
تواند باشند،  در نقشه عظيم نجات خدا فقط يک ابراهيم و ساره می

افسسيان (اما ما نيز بايد سهم خود را در انجام اراده خدا به جا آوريم 
امروز با توجه به ارث روحانی خود، در حال نوشتن ). ١٠ :٢

شوی تا آخرين  امروز آماده می. نامه خود هستی وصيتنامه و  زندگی
  .مرحله سفر خود را طی کنی

کنی؟ اگر در ايمان  آيا آمادگی کامل داری؟ آيا در ايمان زندگی می
  .کنی، پس همچون ابراهيم مطيع باش زندگی می
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  فصل اول
  

  آغازی نوين
  )٩ :١٢ -٢٧ :١١پيدايش (

  
   چرا خدا ابراهيم را برگزيد؟-١
توانند از زندگی ابراهيم   ايمانداران امروز چه سرمشقی می-٢

  بگيرند؟
  ای بنا شده است؟  ايمان واقعی بر چه پايه-٣
  ای داد؟  خدا به ابراهيم چه وعده-۴
  هايی خدا به ما داده است؟  چه وعده-۵
   ورزيد؟ در چه مواردی ابراهيم در اطاعت کامل از خدا قصور-۶
   ابراهيم چگونه اعتمادش را به خدا نشان داد؟-٧
  ت؟توان آموخ ت به خدا چه درسی می از واکنش ابراهيم نسب-٨
   در چه بخشی از زندگی خود، نياز به ايمانی بيشتر به خدا داريد؟-٩
  توان ايمان را تقويت کرد؟  چگونه می-١٠
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  فصل دوم
  

  داری و درگيری خشکسالی، گله
  )١٨ :١٣ -١٠ :١٢پيدايش (

  
شود اعتماد و اطمينان   نمی،به ايمانی که امتحانش را نداده «-١
  اين برای شما چه معنی دارد؟. »کرد
 چرا خدا کمی پس از ورود ابراهيم به کنعان، اجازه داد در آن -٢

  سرزمين خشکسالی پديد آيد؟
  اند؟ ايد که به پيروزی ختم شده هايی در زندگی داشته  چه آزمايش-٣
   چرا غرور، دشمن زندگی ايمانداران است؟-۴
  شود؟  چگونه مشکالت باعث رشد ايمان می-۵
اين برای شما چه معنی . »چيدن  ايمان يعنی زندگی بدون نقشه «-۶
  دارد؟
» زندگی پيروزمند مسيحی يک سری آغازهايی نوين دارد «-٧

  معنی اين جمله چيست؟
  آورد؟  به بار میای های کليسايی اغلب چه نتيجه  درگيری-٨
آسان است يا » به ايمان، نه به ديدار« آيا برای شما زندگی -٩

  سخت؟ چرا؟
 در زندگی شما خدا چگونه اوضاع، مردم و چيزهای ديگر را -١٠

  بکار برده تا شما را آزمايش کند و شخصيتی بهتر از شما بسازد؟
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  فصل سوم
  

  غلبه ايمان
  )١۴پيدايش (

  
در زندگی . »رشد ميسر نيست) طلبی مبارزه(بدون چالش  «-١

  مسيحی اين مطلب به چه معنی است؟
   چرا خدا اجازه داد که لوط اسير جنگی شود؟-٢
  کند؟ هايی خدا امروزه مسيحيان را تأديب می  از چه راه-٣
مسيحيان در دنيای .  ابراهيم از دنيا جدا بود ولی نه منزوی-۴

  ند؟توانند مانند ابراهيم باش امروز چگونه می
شرکت » کارهای اجتماعی«توانند در   ايمانداران تا چه حد می-۵
  شان را از دست ندهند؟ و نمک جهان باقی بمانند و خاصيتکنند
  ؟»که دنيا را مغلوب کرده است«ای است   ايمان ما چگونه غلبه-۶
   چرا امروزه کليسای خدا آن سپاهی نيست که بايد باشد؟-٧
که هر چند از مواردی وانيد ذکر کنيد ت های امروزی می  چه مثال-٨

هستند ولی برای ايمانداران مسيحی غيراخالقی محسوب " قانونی"
  شوند؟ می
. »شود هم خادم خدا بود و هم در پی کسب شهرت در دنيا نمی «-٩

  آيا با اين عقيده موافقيد يا مخالف؟ چرا؟
  .هيد آيا اعتقاد داريد که مسيحيان بايد ده يک بدهد؟ توضيح بد-١٠



 

176 

  فصل چهارم
  

  شب تاريک روح انسان
  )١۵پيدايش (

  
کند ايمان به کالم خداست نه ايمان  ايمانی که بر ترس غلبه می« -١

  آيا با اين موافقيد؟ چرا؟. »به احساسات
زندگی «: کنيد منظور نويسنده کتاب از اين جمله چيست فکر می -٢

  ؟»شما به اندازه ايمان شما بزرگ است
دهد و آنکه خدا  که دنيا وعده میامنيتی حافظت و فرق ميان م -٣

  دهد چيست؟ وعده می
. »خواست خدا بايد به روش خدا و در وقت خدا انجام گيرد« -۴

  چرا گاهی قبول اين موضوع برای مسيحيان سخت است؟
  باشد؟ مقدس می در کتاب چنين آيه مهمی ۶ :١۵چرا پيدايش  -۵
  ترين نياز ما چيست؟زرگترين نياز ابراهيم چه بود؟ ب بزرگ-۶
  شويم؟ محسوب می) عادل( ما چگونه پارسا -٧
 ١٧ -٩ :١۵در پيدايش " مراسم عهد بستن" چه چيز غيرعادی در -٨

  وجود داشت؟
مقدس بيش از همه مايه آرامش شما  های کتاب  کدام يک از وعده-٩

  .گرديده است؟ توضيح دهيد
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  فصل پنجم
  

  های فرعی خطر راه
  )١۶پيدايش (

  
   چرا خدا آنقدر صبر کرد تا به ابراهيم و ساره پسری بدهد؟-١
اش را  مقدس صبر کردند تا خداوند اراده های کتاب  کدام شخصيت-٢

  .شان انجام دهد در زندگی
مقدس مانند ابراهيم عمل کردند و بجای  های کتاب  کدام شخصيت-٣

  اينکه منتظر خدا بمانند خودشان دست بکار شدند؟
اوقات مانند ساره، در مورد نقشه آشکار خدا به  چرا بعضی -۴

  شويم؟ حدس و گمان متوسل می
 وقتی ابراهيم و ساره سعی کردند از خدا پيشی گيرند، چه -۵
  ای گرفتند؟ نتيجه
   چگونه خدا محبت و فيض خود را شامل حال هاجر کرد؟-۶
تأخير امری از جانب خدا بدين معنی نيست که خدا آن امر را  «-٧
  چرا پذيرفتن اين حقيقت اغلب سخت است؟. »ده استرد کر
تر از گناه بشر فيض خدا بسيار بزرگ« معتقديد که  آيا شما نيز-٨

تواند بهترين کار را در  کند خدا می است و وقتی بشر بدترين کار را می
  .مثالی غير از مثال ابراهيم ذکر کنيد. »مقابل آن انجام دهد

اقتی ما را بکار گيرد و از ما ط تواند بی  شيطان چگونه می-٩
  ثمر بسازد؟ ايماندارانی بی

  روبرو هستيد؟ چگونه؟" تأخير الهی" آيا در زندگی خود با -١٠
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  فصل ششم
  

  چه چيز در يک اسم وجود دارد؟
  )١٧پيدايش (

  
  .دانيد؟ شرح دهيد آيا معنی اسم خود را می -١
نش شما واک. است) شدای ال" (قادر مطلق"يکی از اسامی خدا  -٢

  نسبت به اين اسم چيست؟
 را در چنين موقعيتی به ابراهيم ظاهر  خودچرا خدا اين اسم -٣

  ساخت؟
  ختنه چه اهميتی داشت؟ -۴
  ما چيست؟" ختنه روحانی"القدس در  امروزه نقش روح -۵
  ظ ساره الگوی خوبی برای زنان ايماندار است؟ا چه لح از-۶
بيند، خودتان  ما تدارک میای درخشان برای ش وقتی خدا آينده« -٧

  اين برای شما چه معنی دارد؟. »را درگير گذشته نکنيد
  چرا خدا به اسماعيل اسم جديدی نداد؟ -٨
رود؟  شود، آيا طبيعت کهنه او از بين می کسی مسيحی میوقتی  -٩

  .توضيح دهيد
پدر شما ابراهيم شادی کرد بر اينکه روز مرا «:  عيسی فرمود-١٠

  منظور عيسی چه بود؟. » شادمان گرديدببيند و ديد و
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  فصل هفتم
  

  چنانکه از ميان آتش
  )١٩ و ١٨پيدايش (

  
 اگر نتوانيم برای خداوند برکت باشيم، نخواهيم توانست به -١

اين در مورد انگيزه ما برای خدمت مسيحی . »ديگران برکت برسانيم
  گويد؟ چه می
  رد؟دوستی نقش مهمی در خدمت مسيحی دا  چرا مهمان-٢
  نيافته دارد؟  دعا چه نقشی در خدمت به مردم نجات-٣
 ابراهيم با شفاعت کردن برای سدوم وعموره چه رفتاری نشان -۴
  داد؟
 خدا به ابراهيم گفت سدوم و عمورده را نجات خواهد داد اگر ده -۵

ها  توانست باعث نجات اين شهر آيا لوط می. ايماندار آنجا پيدا شوند
  شود؟ چگونه؟

اين چه . »قلب لوط حتی قبل از ورودش به سدوم در آنجا بود «-۶
  معنی دارد؟

 واکنش دامادهای لوط نسبت به هشدار وی، چه چيزی درباره -٧
  دهد؟ شخصيت آنان نشان می

 زندگی لوط چه درس عبرت و هشداری است برای ايماندارن -٨
  امروز؟
  ؟ فيض خدا به چه شکل در اين داستان نشان داده شده است-٩
 به ايمان امروز، از بشارت دادن  آيا بشارت دادن به مردم بی-١٠

  تر؟ تر است يا سختمردم سدوم و عموره آسان
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  فصل هشتم
  

  همسايهدر مقام ابراهيم 
  )٣۴ -٢٢ :٢١، ٢٠پيدايش (

  
های مردان و زنان خدا  مقدس از گناهان و شکست  چرا کتاب-١

  م؟يتوانيم بياموز ويد؟ از اين چه میگ سخن می
به ديدار و نه به « چگونه زندگی ، وقتی ابراهيم به جرار رفت-٢
  را شروع کرد؟» ايمان
دهد فرزندانش با  خدا اجازه نمی«: گويد  چارلز اسپرجن می-٣

  منظورش چيست؟. »موفقيت گناه کنند
   ابراهيم با گفتن يک دورغ چه چيز را از دست داد؟-۴
 چه ،اسحاقاو، توسط ها بعد از   تکرار دورغ ابراهيم، سال-۵

  دهد؟ درسی در مورد شخصيت والدين به ما می
 بازی  جو را در مسئله چاه  چگونه ابراهيم توانست نقش صلح-۶
  کند؟
   چرا ابراهيم پس از فيصله مسئله چاه درختی کاشت؟-٧
ان ند برای نشان دادن آنچه خدا برايشتوان  ايمانداران چگونه می-٨

  بکارند؟" ودهای يادب درخت"کرده است، 
  برای شما چه معنی دارد؟) خدای ابدی" (اوالم ال "-٩
  دهد؟  اين درس در مورد همسايه خوب بودن چه تعليمی می-١٠
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  فصل نهم
  

  »زمانی برای گريه، زمانی برای خنده«
  )٣١ -٢١ :۴؛ غالطيان ٢١ -١ :٢١پيدايش (

  
  کند؟  خدا چگونه صبر ما را زياد می-١
   چه شکل نمايشگر روح و جسم هستند؟ و اسماعيل بهاسحاق -٢
   ابراهيم و ساره چگونه نمادی از ايمان و فيض هستند؟-٣
ها را  بازی رسد که بايد اسباب در زندگی ايماندار زمانی می «-۴

  اين برای شما چه معنی دارد؟. »تبديل به ابزار کند
   چرا مسيحيان مقيد نيستند خود را تابع شريعت کنند؟-۵
  ای دارد؟ ی ما چه فايده شريعت برا-۶
 چگونه هم شادی و هم غم برای ابراهيم به ارمغان اسحاق تولد -٧
  آورد؟
 وقتی خدا از ابراهيم خواست اسماعيل را از خانه بيرون کند، -٨

  ساخت؟ چگونه ابراهيم را آماده می
   هاجر به چه شکل تصويری است از مردم نيازمند دنيا؟-٩
کنيم  کنيم تا آنچه فکر می بلند میما دست نياز بسوی خدا  «-١٠

مان را باز ه جای اينکه از او بخواهيم چشماناحتياج داريم دريافت کنيم ب
  آيا با اين جمله موافقيد؟ چرا؟. »کند تا به آنچه که داريم بنگريم



 

182 

  فصل دهم
  

  ترين آزمايش ابراهيمبزرگ
  )٢٢پيدايش (

  
  خدا؟ آيا هر سختی در زندگی، آزمايشی است از جانب -١
 را قربانی کند، اسحاق پيش از آنکه خدا از ابراهيم بخواهد -٢

  ی را پشت سر گذاشته بود؟هايابراهيم چه آزمايش
   فرق ميان آزمايش و وسوسه چيست؟-٣
  کند؟ چرا؟  آيا خدا همه ايمانداران را آزمايش می-۴
، چه معنی برای »ها، و نه به توضيحات توجه کردن به وعده «-۵

   دارد؟ايمانداران
 به هنگام آزمايش معموًال اولين فکری که به مغزمان خطور -۶
  کند چيست؟ اولين فکر درست چه بايد باشد؟ می
 در کوه موريا، به چه شکل نمادی است اسحاق داستان ابراهيم و -٧

  از مرگ جانبازانه عيسی برای ما؟
   فرق بزرگ ميان اين داستان و واقعه مرگ عيسی چيست؟-٨
  برای شخص شما چه مفهومی دارد؟" هييريهوه  "-٩
ايد؟ آيا االن در   آيا تا به حال توسط خدا در آزمايش قرار گرفته-١٠

ايد با ديگران در ميان  آزمايش هستيد؟ آنچه از اين آزمايش فرا گرفته
  .بگذاريد
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  فصل يازدهم
  

  !آيد عروس می
  )٢۴پيدايش (

  
  ست؟ اين چنين مهم ااسحاق چرا داستان زن گرفتن -١
 اين داستان در مورد انتخاب همسر، چه درسی برای ايمانداران -٢
  دارد؟
 آن عروسی که خدا برای پسرش مهيا ساخته است کيست؟ -٣

  .توضيح دهيد
نظر  که بهتشويق به انجام کاری کرد  ابراهيم چگونه خادمش را -۴

  رسيد؟ غيرممکن می
  روز؟ اين خادم از چه نظر سرمشقی است برای مسيحيان ام-۵
 حتی پيش از اينکه خادم دعايش را به پايان برساند، خدا پاسخ -۶
  .آيا چنين چيزی برای شما نيز اتفاق افتاده است؟ توضيح دهيد. داد

 خادم ابراهيم به چه شکل نمادی است از اين واقعيت که ما بايد -٧
  .در هر کاری که به ما سپرده شده، بهترين خود را ارائه دهيم

نه نمونه خوبی است از اين واقعيت که ما بايد در هر  ربکا چگو-٨
  .کاری که به ما سپرده شده، بهترين خود را ارائه دهيم

  ؟"مسيح و کليسا"و "  و ربکااسحاق"هايی است ميان   چه شباهت-٩
 واکنش خادم ابراهيم به هنگام مالقات ربکا، چه درسی برای -١٠
  ما دارد؟
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  فصل دوازدهم
  

  »زمانی برای مرگ«
  )١١ -١ :٢۵، ٢٣پيدايش (

  
   عزاداری ايمانداران چه تفاوتی با عزاداری غيرايمانداران دارد؟-١
  هستند؟" غريب و بيگانه"مسيحيان چگونه در اين دنيا -٢
 داد و ستدهای مالی مسيحيان چگونه بايد باشد؟ مثالی از تجربه -٣
  .د ذکر کنيدوخ

 روز رستاخيز  مراسم دفن مسيحی چگونه اعتقاد ما را برای-۴
  دهد؟ نشان می

 مراسم دفن در فرهنگ شما چگونه است؟ آيا اين رسم باعث -۵
  شود؟ جالل خدا می

  تواند ما را در سن پيری بکار برد؟  از چه طرقی خدا می-۶
  و جهنم چيست؟) عالم اموات" (دساه" فرق ميان -٧
 اسحاقاند همچون  تمام کسانی که به عيسی مسيح ايمان آورده «-٨

  ا چه معنی دارد؟مش اين برای. هستند» رزندان وعدهف
   مسيحيان امروزه چه دينی به ابراهيم دارند؟-٩
 خواهيد روی سنگ قبر شما نوشته شود؟  چه می-١٠

  
  



در هر چيز زحمت کشده، ولی در شکنجه نيستيم، متحير ولی «
مأيوس نی؛ تعاقب کرده شده، ليکن نه متروک؛ افکنده شده ولی هالک 

 .)٩-٨:٤ قرنتيان ٢(» شده نی

 

شوند، بهترين نامزدها  افرادی که مبارزه کرده و متحمل بارها می
رنتيان اين همان چيزی است که پولس به ق. جهت دريافت برکات هستند

آنها اغلب خود را تحت زحمات و سردرگمی حس . گفت مأيوس می
 .کنند کردند؛ همانگونه که ايمانداران امروزی احساس می می

او . ولی خداوند آنها را رها نکرد؛ و او ما را نيز ترک نخواهد کرد
خدای جميع «بخشد چون فقط  د را آسايش میديده خو فرزندان رنج

  .قادر است ما را تسلی و تقويت بخشد» تسليات

، نويسنده مقيم کالج (Dr. Warren W. Wiersbe)دکتر وارن ويرزبی
، (Grand Rapids) زدر گراند رپيد (Cornerstone) کورنرستون

ميشيگان و همچنين پروفسور ممتاز سخنرانی در دانشکده الهيات 
او شبانی سه کليسا، منجمله کليسای . باشد يست گراند رپيدز میباپت

در شيکاگو را به عهده داشته است و به عنوان  (Moody) مودی
مقدس  مقدس در برنامه بازگشت به کتاب سرپرست کل و معلم کتاب

  .خدمت کرده است

 

  .باشد اين کتاب شامل راهنمای مطالعه شخصی و گروهی نيز می
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