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 شروع کنیم

نظیر است و  کامال تازگی داشته و بیاین سفر برای شما . کنید که بقیة زندگی شما را شکل خواهد داد شما سفری را آغاز می

تعهد و کوشش شما در این . مقدس خواهد داشت ا در رشد و درک کتابی به نام کتابنقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شم

 . کند سازد زیرا خدا از طریق کالمش با شما گفتگو می درس، زندگی شما را پر بار می

 :شود لوازم زیرا را تهیه فرمایید جهت مطالعة این دورة آموزشی توصیه می

 وعدة خدا، برکت ما: این کتاب -۱ 

 . مقدس شریف مقدس فارسی تفسیری، یا مژده برای عصر حاضر و یا کتاب تابک -۲ 

 .ESV (English Standard Version)مقدس انگلیسی  در صورت لزوم کتاب

 . شود مقدس یافت می یاب و چند نقشة جغرافیایی که معموال در پشت کتاب کتاب آیه

 .مداد و یا خودکار -۳ 

 . ۴×۶و یا  ۳×۵های  زهکارت برای یادداشت در اندا -۴ 

. شروع کنید« مقدس سیری در کتاب»اید، بهتر است که با مطالعة کتاب  مقدس آشنا شده  اگر برای نخستین بار با کتاب

وعدة خداوند، »کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری مطالعة کتاب کنونی به نام  هرچند که این کتاب را توصیه می

  .شود محسوب نمی« برکت ما

. نماییم را برای خط کشیدن زیر عبارات و یا کلمات توصیه نمی( الیت های)به کار بردن مداد رنگی یا قلم جوهری رنگی 

برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما را در این سیر و سفر در  های نت توانید دفتر و یا کارت می

 . مقدس کمک نماید کتاب

ای منظم و روشی  با برنامه. توانید به تنهایی آنها را مطالعه کنید اند که اگر مایل باشید می ه صورتی تهیه شدهها ب این درس

آورید، با در میان  در عین حال که اطالعات جدیدی به دست می. مثبت قادر خواهید بود که این دروس را به آسانی بیاموزید

برای دریافت این پاسخ، شما را تشویق . نیاز به پاسخ دارند، مطرح نمایید ای را که گذاشتن عقاید خود، سواالت پیچیده

 . در مطالعة این دروس دعوت نماییدکنیم که چند نفر از دوستان خود را برای شرکت  می

لب مقدس ق های کتاب امیدوارم که داستان. امیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آمادة دریافت کالم خدا باشد

 . شما را نسبت به محبت عظیم خداوند که از طریق پسرش عیسی به ما عطا فرمود اطمینان بخشد
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 درس اول

 ابرام به خدا ایمان داشت
 ـ وعده 2۶ -22، 21پیدایش 

 
 2بررسی درس 

 ۳          ۱۶-۱۵، ۱۲پیدایش : دوره

 ۴            مقدمه

 ۱۶-۱۵، ۱۲پیدایش : ۱درس 

x ۵          کاروان چادرنشینان 

x ۷         ...خواهم... خواهم... خواهم 

x 9         بخش خداوند کالم اطمینان 

x ۱۱         عادل شدن از طریق ایمان 

x ۱۲          هاجر و اسماعیل 
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 مقدمه

ت رخ اتفاقا. شود های جدیدی به داستان زندگی ما اضافه می هر روز بخش. ها بخش مهمی از زندگی ما هستند داستان

افراد گوناگون و شرایط . همیشه در مسیر رشد و نمو هستیم. دهد و همة ما سرگذشتی منحصر به فرد برای گفتن داریم می

با هر . دهد که سرانجام ما را به صورت شخصیتی که داریم تکامل میسازد  می  ای یگانه متفاوت مسیر زندگی ما را به شیوه

ها به صورت  العمل آوریم که بعضی از این عکس العمل به دست می موقعیتی برای عکستجربه و رویارویی در روابط متقابل 

های فردی ما  ها داستان در هر صورت، این گزینه. باشد انتخابی آگاهانه است و برخی دیگر، اگر رخ دهد، از روی احتیاط می

 . آورد را به وجود می

های  داستان(. ۵: ۱۷پیدایش )هنگامی که خدا او را ابراهیم نامید  داستان زندگی ابرام است« وعدة خدا، برکت یافتن ما»

سازد و اینکه  این حکایات رابطة نزدیک ابرام را با خدا آشکار می. متعددی که زندگی او را شکل داد مطالعه خواهیم کرد

در هر یک (. ۱۵: ۳پیدایش )ام رساند ای که به آدم و حوا در باغ عدن داد، به انج چگونه خداوند از ابرام استفاده نمود تا وعده

حقایقی . آموزیم العمل او را در مداخلة خداوند در زندگیش می ای از شخصیت، طرز رفتار و عکس ها، جنبه از این داستان

داستان ابراهیم، بصیرتی دربارة . دربارة رابطة خانوادگی او، فرزندان او و تاثیری که خداوند در خانوادة او به جا گذاشت

بینی از جانب ماست  شود که مستلزم نوعی درون سواالت مهم و کلیدی پرسیده می. دهد سرگذاشت زندگی خود ما، به ما می

 . کنیم هنگامیکه کار خدا را در خود ما و در میان خودمان مشاهده می

. آنها لذت ببرید سرگذشت زندگی ابراهیم را مورد توجه قرار دهید و ازرویم،  درضمن اینکه در این دروس پیش می

ها را چنان در نظر داشته باشید که گویی ابراهیم  خواندن سرگذشت. ای یادداشت نمایید های خود را در دفترچه سوال

. کند که چگونه این تجارب به او کمک کرد که به مردی با ایمان تبدیل شود های مهم خود را برای شما بازگو می تجربه

کند پیدا  کند و کلمات و عباراتی که محبت عظیم خدا را برای نوع بشر ابراز می ه او آشکار میگوش کنید که خداوند خود را ب

 . تواند در زندگی شما تاثیر بگذارد توجه نمایید هایی که زندگی ابراهیم می به داستان ابراهیم گوش فرا دهید و به راه. کنید

در جستجوی . بخوانید و سوال کنید. ها را بیاموزید داستان «حقایق»در نظر داشته باشید که « وعدة خدا، برکت ما»در 

بیند چه پاسخی  آلودی که از مخلوق خود می کند هنگامیکه به شرایط گناه حقایقی باشید که خدا دربارة خود آشکار می

هنگامیکه  به ویژه. گذارد نشیند و در ما تاثیر می مقدس چگونه به دل می های کتاب و دقت کنید که داستان. دهد می

ها، این داستان به من و زندگی من چه  به عبارت دیگر، بنابراین، پس از تمام این صحبت« که چی بشه؟»پرسیم  می

کند همانطور که خدا در  کند و زندگی مرا به خداوند متصل می ارتباطی دارد؟ این سوال به کاربرد شخصی من برخورد می

 . زندگی ابراهیم کار کرد

مقدس خود را باز کنید  کتاب. از مطالعة خود لذت ببرید. ها لذت ببرید از داستان. یر و سیاحت را ادامه دهیموقت آنست که س

 . را بنویسید ۲۷برای شروع اولین کلمات آیة . را بخوانید ۱۱و پیدایش باب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 بخش اول

(. ۳۱: ۱۱پیدایش )کاروانی از چادرنشینان، سرزمین اور کلدانیان را به قصد اقامت در سرزمین کنعان ترک گفتند : مقدمه

. مقدس را نگاه کنید و سرزمین اور را که در شمال غربی انتهای شمالی خلیج فارس است پیدا کنید های کتاب یکی از نقشه

کنعان نوار باریکی است که در غرب . قلمرو کنعان در غرب سرزمین اور قرار دارد. شود سرزمین کنعان به آسانی دیده نمی

مرزها و حدود و حوالی کنعان را در درس آینده . صحرای عربستان قرار گرفته و تا ساحل شرقی دریای مدیترانه ادامه دارد

توانید صحرای وسیع عربستان را که بین اور و  دن نقشه از اینرو اهمیت دارد که میاستفاده و به کار بر. بررسی خواهیم کرد

های بسیار  آنها در گروه. مسیری که این چادر نشینان در پیش گرفتند، در شمال رود فرات بود. کنعان است مشاهده کنید

سفر کردن از شمال به سوی . نیاز داشتند تمام مسافران به آب. کردند بزرگی که شامل بسیاری از حیوانات بود، مسافرت می

 . ترین راه نبود اما بدون شک برای راحتی و سالمت خانواده، خدمتکاران و حیوانات ضروری بود غرب، کوتاه

 ۲۷از آیة . گوید که اینها چه کسانی بودند به ما می ۱۱های آخر پیدایش باب  این مردمان چه کسانی بودند؟ آیه: تعلیم

. تارح ــــــــــــــ ابرام بود. ای بکنیم حاال دوره. را بخوانید ۳۲تا  ۲۷آیات « .اینها فرزندان تارح هستند»: شروع کنید

آموزیم این است که آنها هیچ  و تنها چیزی که دربارة ابرام و سارای می. سارای ــــــــــــــــــ ابرام بود

این نکتة بسیار مهمی است زیرا در فرهنگ و سنت آن . ـــــــ بودزیرا سارای ـــــــــــ. ــــــــــــــــــ نداشتند

ارزش و زنان دیگر در جامعه کم  پایین و بیشد،  زنی که عقیم بود سرزنش می. زمان زن نازا مورد توجه و احترام نبود

 . شد تر بود و اغلب برای شوهرش لعنتی محسوب می اهمیت

به عالوه، نوة خود را به نام ـــــــــــــــ نیز با . رام و سارای را با خود به همراه بردتارح در مقام رییس قبیله یا خانواده، اب

پدر لوط قبل از آنکه آنها اور کلدانیان را ترک کنند، درگذشت و لوط به عنوان عضوی از این قبیله با پدربزرگش . خود برد

که این کاروان به حران رسید، آنها ـــــــــــــــــــ وقتی در هر حال، . همراه شد و همه به سوی کنعان رهسپار شدند

دانیم که تا چه مدتی  نمی. تارح تا سن ــــــــــــــــ زندگی کرد و در ــــــــــ درگذشت(. ۳۱: ۱۱پیدایش )در آنجا 

 . دانیم که انتخاب کرد که در آنجا مستقر شود و به کنعان نرود اما می. در حران زندگی کرد

در . ابرام خادمین، گله و امالک خود را داشت و مردی ثروتمند بود. شود جایی است که زندگی ابرام آغاز می ۱۲باب پیدایش 

دانیم که خدا انتخاب کرد که در رابطة بسیار نزدیکی  اما این را می. این مرحله چندان اطالعی از زندگی ابرام و سارای نداریم

شود، همه چیز برای  وقتی که خداوند به زندگی کسی وارد می. ا برای همیشه تغییر دهدبا ابرام قرار گیرد که مسیر تاریخ ر

 . کند همیشه تغییر می

هرچند که اسامی و اماکن زیادی ذکر شده است، . توجه کنید 9تا  ۱را بخوانید و به خصوص به آیات  ۱۲پیدایش : تکلیف

های گوناگون را در دفترچة خود برای مراجعه در آینده  یا مکان اگر مایلید اشخاص و. اما بر سارای و ابرام تمرکز کنید

 . یادداشت کنید
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در اصل خدا گفت که اگر تو این کار را . خداوند با ابرام صحبت کرد و دستوری به او داد ۳-۱: ۱۲در پیدایش : تمرین

نمود تا او را برای بازخرید نوع بشر از خداوند ابراهیم را فرا خواند و دعوت . بکنی، در آن صورت من چنان کاری خواهم کرد

این . به خاطر داشته باشید که نبردی برای به دست آوردن دل مردم جریان دارد: توجه. )آلودش همکاری کند شرایط گناه

ای را که  اکنون زمانی است که خدا برگزیده است که نقشة خود را، یعنی وعده.( نبرد بین خدا و شیطان است، بین خوب و بد

این سرگذشت بسیار اهمیت دارد، زیرا خدا از طریق ابرام، اصل و نسب (. ۱۵: ۳پیدایش )در باغ عدن داده بود، انجام دهد 

 . کند گذاری می دهندة ما را پایه عیسی، قهرمان خدا و نجات

  

و به ـــــــــ ات را ـــــــــــ دریکشورت، خویشاوندانت  و خانة پ»کرد؟  ابرام باید چه کار می ۱در آیة  -۱

 . ـــــــــــــــــ برو که من به تو نشان خواهم داد

شد و  می او بایستی از هرآنچه که در زندگی برایش وجود داشت و آشنا بود جدا. حال، خود را جای ابرام بگذارید -۲

را به  بقیه برو، و »: رسد که خدا به او گفت به نظر می. کرد به مکانی که هنوز تعیین نشده بود، سفر می

: این بود فکر کنید که احتماال پاسخ شما « !خوب، باشه»: دادم من احتماال چنین پاسخی می« .دست من بسپر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از یا شما  اند،  برای سفری نامعلوم آماده ستید کهخواهید؟ شاید شما از آن قبیل افرادی ه اطالعات بیشتری می -۳

رسید بدانید؟ بخشی از من آماده  جمله افرادی هستید که احتیاج دارید دقیقا راه و مکان و زمانی که به آنجا می

قدری وقت « .خوب، ابرام تو برو، آزمایش کن، و وقتی که مستقر شدی به من بگو بعد من میایم»: است که بگوید

 . رسد که باید بررسی کنید، بنویسید مواردی که احتماال به فکرتان می« ....برو»: ید و اگر خدا به شما گفتصرف کن
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  1بخش 

ها همگی با  وعده. بخش دوم، دربارة وعدة خدا به ابرام است. رفت گفت و می بایست منزل خود را ترک می ابرام می: تمرین

من »: ۲دهد؟ آیة  ای می خداوند دقیقا چه وعده. دهد خداوند تمام وعده را انجام می. شود میشروع « ــــــــــــــــــــ»

به تو ـــــــــــــــــــــــ خواهم داد، و من تو را ـــــــــــــــــــــــــــ خواهم کرد ـــــــــــــــــــ و 

ــ، و ـــــــــــــــــــــ من خواهم ــــــــــــــــ؛ من خواهم ـــــــــــــــــــ: ۳آیة . ـــــــــــــــــــــ 

 «.و به وسیلة تو همه ــــــــــــــــــــــ روی زمین ــــــــــــــــــــ خواهند بود

 :تعلیم

این وعدة فرزندان . هد ساختای که خداوند به ابرام داد این بود که به وسیلة او ملتی بزرگ خوا اولین وعده -۱

به وسیلة تو یک » گوید در عوض می. گوید که فقط ابراهیم صاحب فرزندان خواهد شد خداوند نمی اما. است

چه مشکلی سر راه وعدة خدا وجود داشت؟ . را بخوانید ۳۳: ۱۱دوباره پیدایش « .خواهم ساختـــــــــــــ 

 .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خدا وعده را به انجام رسانید؟ . سازد دهد که ابرام را ـــــــــــــــــــ بزرگی می ده میخداوند باز هم وع -۲

شود  شان شروع می چندتای آنها از ابراهیم، جایی که تاریخ مذهب. های مختلف مذهبی امروز را در نظر آورید فرقه

بله، خداوند نام ابرام را عظمت . ریدگیرند؟ به طور مثال یهودیان، مسیحیان و مسلمانان را در نظر آو ریشه می

 . بخشید

دهد و آنهایی که ابرام را لعنت کنند لعنت  کت مید، برنبرکت ده را گوید آنهایی را که ابراهیم سپس خداوند می -۳

کنی به  گوید که تو را برکت خواهم داد و برکتی که از جانب من دریافت می در اصل خدا به ابراهیم می. خواهد کرد

تو ـــــــــــــــــ خواهی »و « .به تو خواهم ــــــــــــــــــ »: گوید می ۲آیة . ان برکت خواهد داددیگر

خدا ابرام را فرا . برکتی را که خدا برای ابرام برگزید، از طریق ابرام به تمام مردم روی زمین خواهد رسید« .بود

که خدا به  برودایی و دوستان خود را ترک گوید و به جایی خواند و او را دعوت نمود تا خانواده و کشور و همة دار

های بیشمار برای ابرام بود که  فراخوانی خداوند همچنین شامل وعدة فرزند و دودمان و ثروت. او نشان خواهد داد

اوند و ابرام به دعوت خد. ساخت نه تنها خودش برکت یابد، بلکه برکتی برای دیگران نیز به شمار آید او را قادر می

 . فقط الزم بود بداند که خدا او را فرا خوانده است. وعدة او پاسخ داد

 : تمرین

 ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(۴آیة )چه کسانی با ابرام رفتند  -۱ 

 ابرام چند سال داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ــــــــــ(۵آیة )د فقط چه کسی و چه چیزی را ابرام با خود بر -۳ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(۶آیة )آنها به کجا رسیدند  -۴ 

پس خدا وعده داد که از او ملتی بزرگ . ساله ۷۵ای عقیم بود و ابرام هنگامی که خدا ابراهیم را فرا خواند، سار: بازتاب

 ...بسازد

 ـــــــــــــــــــــــــــــکنید خدا منظورش چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فکر می -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنید ابرام به چه فکر می فکر می -۲ 

کنید  آنچه که فکر می. کنید؟ نیروی سازندة خود را به کار برید و خود را به جای ابرام بگذارید شما چه فکر می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. بنویسید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :کاربرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــچقدر مشتاقم تا به آنچه غیرممکن و نامشخص است پاسخ گویم؟ ــــــــــ -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــآور می« به حرکت»در نظر دارم که آیا زمانی بوده که احساس کردم خدا مرا  -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دانید؟ چگونه به آنچه  شما دربارة خدا چه می. ابرام به خدا ایمان داشت و به شناختی که از خدا داشت عمل کرد -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدهید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دانید پاسخ می که دربارة خدا می 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

او با اراده به سرزمینی رفت که تو سرانجام . اوه خدایا، ابرام با ترک گفتن همه چیز و همه کس به دعوت تو پاسخ داد: دعا

من عطا کن که به تو اعتقاد داشته و  چنان ایمانی به. های تو ایمان داشت او به کالم تو و وعده. دادی به او نشان می

 «.گویی انجام دهم اطمینان نمایم و آنچه را که می
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 ۳بخش 

. هنگامی که رسیدند در کنعان از شمال به جنوب سفر کردند. اند چادرنشینان ما تازه وارد سرزمین کنعان شده: مقدمه

ابرام دار و ندار خود را ترک گفت و با : و چنین در نظر بیاوریداز اینر(. ۶: ۱۲پیدایش )بردند  ها در سرزمین به سر می کنعانی

ای بودند  تجربه اش گروه بی اش ابرام و قبیله در تصویر کلی ابرام و قبیله. وعدة خدا در مورد فرزند و سرزمین موعود راه افتاد

و، فراموش . بله نمایند و زمین را اشغال کنندبردند مقا ها و سایر قبایلی که در کنعان به سر می که اصال قادر نبودند با کنعانی

تو  فرزندانرا به  سرزمیناین »: گوید و با این حال خداوند به او می. نکنید که ابراهیم با همسر نازای خود سفر کرده است

جا ــــــــــــــ او در آن»: گوید ابرام بایستی خود خدا را باور کرده باشد زیرا در همین آیه می(. ۷: ۱۲پیدایش )خواهم داد 

اش  همان کسی است که به وعده( خدا)او اعتراف کرد که کسی که وعده داده . مکانی برای پرستش« برای خدا ساخت

کسی که وعده داده بود، که شخصا خدا بود عمل کرد و بر اساس آنچه که خدا گفت حرکت  ابرام طبق دستور. کند عمل می

سال داشت و زنش سارای عقیم بود و سرزمین کنعان به  ۷۵اینکه او . دانست می( راماب)کرد و نه بر اساس آنچه که خودش 

 . ها و اموریان و دیگران تعلق داشت ها، یبوسی ها، حیتی کنعانی

( ۱۴، ۱۲،۱۳)این سه باب را : توجه. )کند بینیم که خدا در زندگی ابرام کار می می ۱۴تا  ۱۲های  در پیدایش باب: تکلیف

خوانید، با مداد رنگی این  ها را نمی اگر حاال این قسمت. کند اهده کنید که خدا ابرام را در این سرزمین مستقر میمش. بخوانید

دلسرد نشوید، با کوشش به پیش روید تا به . ها را بخوانید بخش را عالمت بزنید که بعد به آن مراجعه کرده و این باب

 .(تمرین بعدی برسید

ابرام و سارای به سوی مصر رهسپار شدند زیرا در سرزمینی که زندگی . بخوانید را ۲۳-۱۳: ۱۲پیدایش  -۱

بینیم  در عین حال می. کرد و در هراس بود بینیم که ابرام احساس خطر می می. کردند قحطی شدیدی رخ داد می

 . نمود که دست خدا چگونه در این زمین بیگانه از ابرام محافظت می

کنیم و به شخصیت لوط برادرزادة ابرام پی  در این قسمت سخاوت ابرام را مشاهده می .را بخوانید ۱۳پیدایش  -۲

های زندگی برخوردار بود، خداوند دوباره به سوی ابرام آمد و  رسید لوط از بهترین هر چند که به نظر می. بریم می

 . توجه نمایید ۱۷تا  ۱۴به ویژه به آیات . یک بار دیگر خداوند عهد خود را با ابرام تجدید کرد

چهار پادشاه متحد شدند و با پنج پادشاه دیگر . شویم بار دیگر با لوط روبرو می. را بخوانید ۱۷-8: ۱۴پیدایش  -۳

زمانی که ابرام از اسارت لوط باخبر شد، تصمیم . در این مسیر لوط به اسارت رفت. نبرد کرده آنها را شکست دادند

برام را قادر ساخت که کدرالعمر پادشاه که لوط را به اسارت برده بود، شکست خداوند ا. گرفت به نجات او بشتابد

قدرت و اقتدار ابرام . در نتیجه پادشاهان شکست خورده با ابرام پیمان بستند. اش را پس بگیرد داده، لوط و خانواده

 . در سرزمین ثابت شد
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 :تمرین

این بار چه . را بخوانید ۱: ۱۵پیدایش . ی نزد ابرام آمدپس از پیروزی ابرام، دوباره خداوند به صورت بصیرت -۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. یسیدچیزی برای اطمینان بخشیدن به ابرام به او گفت؟ وعدة خداوند را بنو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ممکن است تصور کنیم که ابرام دربارة وعده به قدر کافی شنیده است و حاال وقت آن است که در عمل وعده  -۲

ــــــــــــــــــــ آیا به من »: پرسد ابراهیم به سوی خدا فریاد کمک دارد و می. توجه کنید ۲به آیة . را ببیند

 «مه دهم؟دهی تا من به ـــــــــــــــــــــــ ادا می

 ـــــــــــــــــــــ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ(۲آیة )چه کسی پس از ابرام وارث اموالش بود  -۳

 ـــــــــــــــــــــــ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(۳آیة )العاذار که بود  -۴

تو  ـــــــــــ تو ـــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــ تو نخواهد شداین ـــــ»: خداوند گفت ۴در آیة  -۵

 «.خواهد شد

ــــــــــــــــ به طرف »: او ابرام را به بیرون برد و گفت. خداوند ادامه داده او را مطمئن ساخت -۶

: س به ابرام گفتسپ« .ــــــــــــــــ و تعداد ــــــــــــــــــ، اگر قادر هستی که آنها را بشماری

 « .ــــــــــــــــــــــ »

خیلی ساده است پس از آنکه ابرام به حضور خدا . ایست که بایستی به خاطر بسپرید آیه ۶: ۱۵پیدایش : به حافظه سپردن

ن این پس از آ. دهد خدا وعدة خود را انجام می. رفت و سواالتی کرد، بار دیگر خدا آنچه را که اول به او گفته بود، گفت

ــــــــــــــــــــــ آن ـــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــ آن به او به عنوان ( ابرام)»: خوانیم کلمات را می

 «.ـــــــــــــــــــ 

این آیه را روی یک کارت یادداشت کنید و . به آنچه گفته است عمل خواهد کرداو به خدا ایمان داشت و باور کرد که خدا 

 . به خاطر بسپارید و برای همیشه در دل خود نگه دارید
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 ۴بخش 

های دیگری  کنند ممکن است مایل باشند به قسمت بعضی از افراد که این دروس را مطالعه می: توجه: تر بکاویم عمیق

اما اگر شما از . است تر بکاویم برای این منظور به وجود آمده قسمت عمیق. شود نگاهی بیافکنند که مربوط به این درس می

 )*(. جمله افرادی هستید که مایلید بر پیدایش تمرکز نمایید، در این صورت با کوشش به تمرین بعدی ادامه دهید

نگاه کنید  ۶به ستون مقابل در آیة . کنند مراجعه می ۶: ۱۵مقدس به این آیه در پیدایش  جاهای دیگر کتاب -۱

یکی از مراجع در . وجه کنیدو سپس به آیاتی که ستون مرجع ذکر شده ت شود شروع می« عدالت»که پس از کلمة 

در . را بخوانید ۲۵تا  ۱8را بخوانید و پس از آن آیات  ۳: ۴ابتدا رومیان . باشد رومیان در کتاب عهد جدید میکتاب 

و  ۲۳آیات . ایمان داشت او. امید او به خدا بود. گفته شده است که ابرام قادر نبود وعدة خدا را تحقق بخشداین آیه 

نه ـــــــــــــــ او را قادر ساخت ـــــــــــــــــ در مورد ــــــــــــــــــ از خدا، »: گوید ما میبه  ۲۱

اما او بیشتر در ـــــــــــــــ خود ـــــــــــــــ همین که او داد ــــــــــــــــــ به خدا، کامال بود 

 «.ا بود ــــــــــــــــــــ آنچه را که ـــــــــــــــــــــ انجام دهدــــــــــــــــ که خد

گوید آنچه که در مورد ابرام پیش آمد، همانگونه در مورد ما که ایمان داریم که او بود که  می ۲۴و  ۲۳آیات  -۲

شمارد هنگامی که  میبه عبارت دیگر، همچنین خداوند ما را عادل . عیسی را از مرگ برخیزانید، روی خواهد داد

ایمان بیاوریم که عیسی در اختیار قرار گرفت و به خاطر گناهان ما مصلوب شد و نیز باور داشته باشیم عیسی 

ما در رابطة . عدالت ما اعالم شده است. شویم حال ما عادل محسوب می. دوباره از مرگ به زندگی برخیزانیده شد

کتاب خداوند به وسیلة پولس رسول که نویسندة . شرایط درستی قرار گرفتیممان، دوباره در  خود با خدای پدر، خالق

شد، ما نیز به  خواهد ما بدانیم که همانطور که ابرام به واسطة ایمانش به خدا، عادل محسوب می رومیان است، می

رگ، اعالم قیام عیسی از م. شویم واسطة ایمان خود به عیسی که برای بخشش گناهان ما مرد، عادل شمرده می

پرداختیم، از طریق  مان بایستی به خدا می ای که به خاطر گناهان کفاره. گناهی و عدالت ما از جانب خداست بی

 «!تماما پرداخت شد»عیسی مهر شد که 

شاید . مقدس است توجه کنید ای که در کتاب این صفحه را نگاه دارید و به نقشه. برگردید ۱8: ۱۵به پیدایش  :تمرین*

باشد که دومین یا سومین نقشه را ببینید تا هم صحرای مصر را که در مرز جنوبی زمین موعود خدا به ابرام قرار دارد و الزم 

به خاطر داشته باشید که فرات رودی است که تارح از اور تا حران . هم رود فرات را که در مرز شمالی جریان دارد پیدا کنید

 . شد در پیش گرفت تا اینکه در حران مستقر
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 2بخش 

ابرام و سارای تصمیم گرفتند که مسائل را خودشان . اند دو شخصیت جدید معرفی شده. را بخوانید ۱۶پیدایش : تمرین

 . کنترل کنند

 .سارای هیچ فرزندی برای ابرام نیاورد. سارای ــــــــــــــ ابراهیم است: ۱آیة  -۱

 .ــــــــــــــــــ بود نام او. اما سارای یک ـــــــــــــــ داشت -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــای داشت که با ابرام در میان گذاشت؟ ــــــــــــــــــــــــ سارای چه نقشه: ۲آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ای به کلی ناامید شده بود و فکر کرد که شاید خدمتکارش بتواند فرزندی برای او بزایدسار

سارای . کند گذرد که ابراهیم با همسرش موافقت می سال از وعدة خدا به ابراهیم می ۱۳بیش از : ۴تا  ۲آیات  -۴

ابرام ـــــــــــــــــــ هاجر و . بشوددهد که ـــــــــــــــــــــــ او  ـــــــــــ مصری خود را به ابراهیم می

 .هاجر ــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟(۴آیة )وقتی که هاجر حامله شد چه رفتاری با سارای داشت  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالعملی در برابر رفتار هاجر داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ سارای چه عکس -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــهای سارای چه جوابی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابرام به شکایت -۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــسارای با هاجر چگونه رفتار کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(۶آیة )هاجر چه کار کرد  -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــفرشتة خداوند هاجر را در کجا مالقات کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱۳

هاجر نزدیک یک چشمة آب در بیابان در راه شور . هایتان نگاه کنید به نقشه کنیم که بار دیگر شما را تشویق می

 . قرار دارد( اسرائیل امروزی)به نقشه توجه کنید که بیابان شور در شبه جزیرة سینا، بین مصر و کنعان . دیده شد

 .شود گفتگویی بین فرشتة خداوند و هاجر شروع می: ۱۲تا  8آیات  -۱۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــهاجر چه سوالی کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فرشتة خدا از. الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــهاجر چه جوابی داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفرشته چه راهنمایی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. پ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــچه چیز دیگری فرشتة خدا به هاجر گفت؟ ـــــــــــــــــــــ ۱۳در آیة . ت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 فرشتة خداوند دربارة بچه چه گفت؟  ۱۲-۱۱در آیات  .ث 

 . نام او را ــــــــــــــ خواهی گذاشت. آوری تو یک ــــــــــــ به دنیا می. ۱  

 .اسماعیل یعنی خدا ــــــــــــــــــــ . ۲  

 .خداوند ــــــــــــــ تو را شنیده است. ۳  

 .ـــــــ خواهد بوداسماعیل یک ـــــــــــــــــــــــ. ۴  

 . همه ــــــــــــــــــــــ او را. الف   

 . همة ــــــــــــــــــــــ به او. ب   

 .کند و ــــــــــــــــ تمام او ـــــــــــــ  او در ـــــــــــــــــــ زندگی می. ج   

وقتی که پسر دنیا آمد ابرام چند . ـــــــــــــــــ هاجر فرزند پسری برای ابرام به دنیا آورد به نام : ۱۶و  ۱۵آیات  -۱۲

 سال داشت؟ ـــــــــــــــــــــــ

 

 :بازتاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــوقتی که این داستان را تمام کردید چه افکاری به سر شما آمد؟ ــــــــــــــــــــ -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد اگر به شما بگویند که پسرتان با دشمنی نسبت به تمام برادرانش زندگی خواهد کرد؟ چه احساسی به شما دست می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . احترامی کرد و مورد نفرت قرار داد علیرغم آنکه هاجر به خانم خانه بی. خداوند به هاجر رحم و شفقت نشان داد: کاربرد

 العملی دارید اگر کسی با شما یا دوست شما بدرفتاری نماید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ شما چه عکس -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. مراجعه کنید ۴8-۴۳: ۵آمیز عیسی برای ما چیست؟ به متی  کالم تشویق -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گیرم که مشکالت را به دست  دهم و تصمیم می خداوندا، باید اعتراف کنم که اغلب اوقات صبر خود را از دست می: دعا

ی که از تو زدة مرا ببخش و رضایت اعمال شتاب. شوم خود برطرف نمایم و در نتیجه با بسیاری از نتایج نامطلوب روبرو می

خواهی رفتار  کنند، آنگونه که تو می مرا یاری ده تا به آنهایی که عزیزان مرا ناراحت می. گیرد به من عطا کن سرچشمه می

 .باشد که محبت و شفقت تو در من جاری شود. کنم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس دوم

 من خدای تو خواهم بود
 عهد – 2۱پیدایش 

 
 1بررسی درس 

 

 ۱۵          ۱۷پیدایش : بررسی اجمالی

 ۱۶            مقدمه

 ۱۷پیدایش : ۲درس 

x ۱۷          عهد پایدار 

x ۲۳          های ابراهیم سختی 

x ۲۲          عهد: تعریف 

x ۲۳        دهد خدا اسماعیل را برکت می 

x ۲۵        شوند هاجر و اسماعیل خارج می 

x ۲۷        های خدا برای اسماعیل نعمت 

x ۳۳           دوره 

 

 

 

 

 

 

 



06 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 مقدمه

هاجر . سارای عقیم باقی ماند. از زمانی که خدا به ابرام وعده داده بود، ده سال گذشته بود. چادر ابراهیم برپا بود آشوبی در

. و عالوه بر همة مسائل، سارای و هاجر با هم سازش نداشتند. باردار بود و پسری به نام اسماعیل برای ابرام به دنیا آورد

 . اکنون ابراهیم نود و نه سال دارد. کنیم دنبال می ۱۷را در پیدایش داستان ابرام . سیزده سال گذشته است

در عهد  «.من خدای آنها خواهم بود». بار دیگر خدا به ابراهیم ظاهر شد و این بار با او و اعقاب او برای همیشه پیمانی بست

ختنه نشانی از عهد . آمدند م به دنیا میشد که در خانوادة ابرا و پیمان دستور ختنه بود و این شامل تمام نوزادان پسری می

 . بین خدا و ابرام بود

کند، بلکه  سارای و ابرام بدون فرزند هستند اما خدا نه تنها عهد خود را با ابرام برقرار می. حقیقت به جای خود برقرار است

ها ابرام وعدة خدا  تمام این سال. ند بودکند که فرزندان او بیشمار خواه بندد و اعالم می این پیمان را با نسل و دودمان او می

خداوند همچنین نام سارای ! ها گوید نام ابراهیم یعنی پدر امت دهد و می حاال خدا نام ابرام را به ابراهیم تغییر می. را باور نمود

 این چطور ممکن است؟! خواند ها می را عوض کرده او را سارا یعنی مادر ملت

عهد و پیمان بدون وارث اعتباری ندارد، زیرا . زاید دهد که همسرش سارا باردار شده و پسری می خدا به ابراهیم اطمینان می

من » کند توانیم خندیدن ابراهیم را بشنویم در حالیکه فکر می می. باشد های او می عهدی که خدا بست شامل اعقاب و نسل

اهیم به خدا ایمان داشت و خدا ایمان او را به عنوان مردی اما ابر« .رسد شوم و سارا به نود سالگی می به زودی صد ساله می

 . عادل محترم شمرد

های سال ایمان  ای سال خندید که به چنین وعده شان می خندید؟ یا، شاید در ناباوری به حماقت آیا با سارا و ابراهیم می

 !تصور کنید که چه خوشی و جشنی برپا شد. داشتند؟ خدا در هر حال، با ابراهیم و نسل او پیمان بست و اسحاق به دنیا آمد

داستان . شود با امیدواری انتظار کشید هنگامی که همه چیز نشان ناامیدی دارد؟ این داستان ابراهیم و سارا است چطور می

اید؟ چه چیزی امید شما را زنده نگه  نماید، درخواست کرده شما چگونه است؟ چه وقت برای انجام آنچه که غیرممکن می

داشته است؟ تالش و سختی شما چگونه بود؟ آیا پیش آمد که از روی ناباوری بخندید؟ چه پشتیبانی و حمایتی و یا عدم 

خداوند با قوم خود . اش و عهد و پیمانش وفادار ماند حمایت از خانواده و دوستان دریافت کردید؟ خدا به ابراهیم، به وعده

من پیمان »را ندیدند اما به خدایی که گفت « ها ملت»د که ابراهیم و سارا هرگز هرچن. ماند یعنی به من و شما وفادار می

ایمان « کنم، که خدای شما باشم های آینده برقرار می خود را به عنوان پیمانی ابدی بین من و تو و نسل بعد از تو تا نسل

 .داشتند
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 2بخش 

و باز هم عهد و پیمان خود را تاکید و تایید کرد، پیمانی نزد او آمد  خداوند بار دیگر. اکنون ابرام نود و نه سال دارد: مقدمه

 . سال پیش با او بسته بود ۲۵که 

 .را بخوانید 8-۱: ۱۷پیدایش : تکلیف

 .گوید توجه کنید به تمام آنچه خدا برای تحکیم پیمان خود با ابرام می: تمرین

ـــــــــــــ بین من و تو، باشد که ـــــــــــــــ تو خواهد ــــــــــــ من ـ»گوید که او  خدا می: ۲آیة  -۱

 «.ـــــــــــــــ 

تو خواهی بود »کند  افتد و خدا ادامه داده پیمان خود را اعالم می ابرام به صورت روی زمین می: ۳آیة  -۲

 ــــــــــــ

 (۴آیة . )برای بسیاری ـــــــــــــــــــ 

مقدس شما توضیحی در پایین صفحه  ممکن است کتاب: توجه. دهد ابراهیم تغییر میخدا نام ابرام را به : ۵آیة  -۳

 .ابراهیم یعنی پدر بسیاری. داشته باشد« پدر سرافراز»در مورد معنی نام ابرام به معنی 

دیگر نام تو ــــــــــــــــ خوانده نخواهد شد، اما نام تو بایستی ـــــــــــــــــ، زیرا من تو را »

 «.ام ــــــــــ بسیاری ساختهـــ

 . با مداد رنگی زیر آنها خط بکشید( 8تا  ۶آیات )در این سه آیة بعدی « من خواهم»توجه کنید به کلمة  -۴

 .من خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . الف 

 .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ من خواهم ــــــــــــــــــ. ب 

 .من خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ج 

 .ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن خواهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. چ 

آید، خدا  برد برای او بیگانه و اجنبی در نظر می و تمام سرزمین کنعان که او حاال در آن به سر می. د 

 .من خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گوید  می

 واهم ــــــــــــــــــــــــــو من خ... »: گوید داد؟ او میای  خدا دربارة نسل ابراهیم به او وعده 8در آیة  -۵
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 «.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بیست و پنج سال پیش خدا قول داد که با او هست و از او ملتی بزرگ خواهد . خود را به جای ابراهیم بگذارید: بازتاب

اندیشد که ممکن است هنگامی که خدا به  شود و به این می ده سال بعد سارا از مادر شدن ناامید می(. ۲: ۱۲ایش پید)ساخت 

. هاجر فرزندی به دنیا آورد. دهد از اینرو کنیز خود هاجر را به ابراهیم می. ابراهیم وعده داد، به یقین وعده شامل سارا نبود

کرد که  هیم حتما از اجرای نقشة خود پشیمان شد و با ایمان فقط بایستی باور میابرا. نزاعی بین سارای و هاجر در گرفت

دهد و او هرگز در اجرای نقشة خدا دخالت  خدا وعدة خود را به هر صورتی و هر زمانی که بخواهد در مورد او انجام می

با ابرام عهد بست، نام او را به . ه را تکرار کردوقتی که ابرام نود و نه ساله بود، دوباره خدا بر او ظاهر شد و وعد. نخواهد کرد

اگر شما بهترین دوست ابراهیم بودید و او تمام رویدادهای . های وعده را اعالم نمود«من خواهم»ابراهیم تغییر داد و تمام 

پیدایش )تا زمان حاضر که خدا نامش را عوض کرد ( ۱: ۱۲پیدایش )اش را از زمان گذشته که حران را ترک کرد  زندگی

آمد که با شما غذا بخورد و از مالقات  ، با اطمینان برای شما نقل کرده بود، این بار وقتی که ابراهیم به چادر شما می(۱۷

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگفتید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ اخیر خدا با شما صحبت کند، به او چه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :کاربرد شخصی

ای  شاید نه به اندازة ابراهیم اما به هر حال شرایط به گونه. زمانی را به یاد آورید که ناگزیر بودید صبر کنید -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. بود که احتیاج به صبر و انتظار داشت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــکشیدید چه افکاری در سرتان بود؟ ـــــــــــــــ در زمانی که انتظار می -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــداستان چگونه پایان یافت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و حتی . رسد ناراحت کننده است هایی که به ثمر نمی وعده. هایی شنیدیم که هرگز انجام نشد بسیاری از ما وعده: بازتاب

اگر اعتراف کنیم که از دریافت . اید عمل نکردهاید اما به آن  ای داده شاید شما کسی هستید که وعده. برد روابط را از بین می

دهد  ایم، فرصتی به خداوند می ایم و یا به دیگران اعتراف کنیم که در این باره کسی را ناامید کرده نکردن وعده ناراحت شده

ان آن رسیده چه کسی ممکن است به ذهن شما بیاید؟ شاید زم. که شفا و آرامش و یکپارچگی روابط را دوباره برقرار نماید

که پیشقدم شده سعی کنید دلشکستگی و از هم پاشیدگی رابطة خود را با این شخص برطرف کرده تسلی دهید و فرصتی 

 . به خداوند بدهید تا صلح و آشتی به وجود آورده رابطه را دوباره برقرار سازد
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های تو را باور کند  ه ابراهیم ایمان دادی که وعدهکنم که ب تو را شکر می. خداوندا، از وفاداریت به ابراهیم سپاسگزارم: دعا

ام که به  گاهی اوقات من به دیگران قولی داده. شکنی های خود را نمی تو هیچگاه وعده. رسانی هایت را به ثمر می که وعده

قیقت را کنم مرا ببخش و با قدرت خود به من این توانایی را عطا کن که پیشقدم شده ح خواهش می. ام آن عمل نکرده

 «.بگذار شفا و مساوات دوباره برقرار گردد. ام بپذیرم و اعتراف کنم که موجب ناراحتی دیگران شده
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 :1بخش 

 .را بخوانید ۱9و آیة  ۱۷-۱۵: ۱۷پیدایش . ای را که در مورد سارای به ابرام داده بود تجدید کرد خدا همچنین وعده: تمرین

 گوید؟ خدا چه میدر مورد سارای  -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: در مورد نامش ۱۵در آیة . الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: در مورد وعده ۱۶در آیة . ب  

را دوباره  ۱۷آیة . گیرد که آنچه خدا وعده داده است صورت می کند بدون تردید، ابراهیم به سختی باور می -۲

در هشتاد و پنج سالگی هنوز ابرام قادر بود فرزندی بیاورد و . او نهایت ناامیدی و بیهودگی شرایط را دید. بخوانید

گوید که  می این آیه چه. دید که هر دوی آنها، او و سارا، هیچکدام بارور نبودند حاال در صد سالگی ابراهیم می

 سازد؟ نهایت ناامیدی را آشکار می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: توجه کنید ۱۷به شرایط بدنی و پاسخ احساسی او در آیة . الف 

 :به سواالتش توجه کنید. ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۱  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲  

دانست که  خدا می. خداوند فریاد قلب او را شنید و به او اطمینان داد که به آنچه وعده داده عمل خواهد کرد -۳

 . او نیست بلکه کامال در دست خداست ابراهیم فهمید که انجام وعدة خدا دیگر در دست ابراهیم یا توانایی

 «.همسر تو سارا ـــــــــــــــــــــــــــ خواهد شد»: سپس خدا گفت: ۱9آیة . الف 

 ـــــــمن خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــ». نام او ـــــــــــــــــــــــ خواهد بود. ب 

 «.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

توانم  کاری نمی. این از دست من خارج است»: تا به حال هرگز اتفاق افتاده که چنین چیزی بگویید: کاربرد شخصی

تیم که چه کنیم و در حیر نهایت احساس ناامیدی می ؟ در چنین شرایطی ما نیز بی«این از قدرت من خارج است»؟ یا «بکنم

به ابراهیم و سارا وفادار بود و عهد همانطور که خدا . عواقبی پیش خواهد آمد و اغلب در اضطرابیم که بدترین وقایع رخ دهد

هایش به  شان حفظ نمود، بنابراین وفاداریش در مورد ما نیز با وعده نظر از احساس ناامیدی و بیچارگی و پیمان خود را صرف

دهد، بیاندیشید و از او به خاطر آرامشی که  می 8: ۳۱ای به اطمینانی که محبت خدا در کتاب تثنیه  هلحظ. جای خود باقیست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ». کند خداوند کفایت می: در کالمش وجود دارد سپاسگزاری کنید
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 «.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

موسی در . ، از سوی رهبر بزرگ موسی به یوشع گفته شد8: ۳۱ای دور، این قسمت از تثنیه  در گذشته: به حافظه بسپرید

زندگی . قیقت داشتدانست ح او این کلمات را به یوشع گفت که موسی خودش می. شد یوشع جانشین او می. حال مرگ بود

ایستد و  رود که هدایتش نماید و در کنارش می کند، با او می رود و راه را آماده می موسی شهادتی بود که خدا پیشاپیش می

. هرگز ترکش نکرده و فراموشش نخواهد کرد، او نیز ترس یوشع را از بین برد و در رهبری به او قوت و شهامت بخشید

را روی کارتی یادداشت کرده به حافظه بسپرید و از سخنانی که موسی به یوشع گفت  8: ۳۱یه برای به خاطر سپردن، تثن

 . لذت ببرید که هنوز هم در زندگی هر یک از ما در این قرن بیست و یکم به طور آشکاری ادامه دارد

هنگامی که آنها را برای  به ویژه. سپاریم معنی و حقانیت جدیدی برای ما دارند آیاتی که به خاطر می: کاربرد شخصی

شناسید که مایلید این کلمات را با آنها در میان بگذارید؟ کلماتی که آنها  آیا رهبر و یا کسی را می. آوریم دیگران به زبان می

دهد؟ شاید والدین یا معلم و یا رئیس و یا همکاری است  شان مطمئن ساخته و قوت می را از حضور همیشگی خدا در زندگی

در شهادت خود برای در . و یا شاید دوستی است که در حال تالش و سختی، یا جراحی و به شدت تنهاست. نیاز داردبه آن 

 . خواهید بگویید فکر کنید چه می. میان گذاشتن وفاداری و محبت خداوند شهامت داشته باشید

به من یاری . کنم من نیز نشان دادی شکر میخدایا تو را برای محبت عظیمت که در وفاداریت به ابراهیم و سارا و به : دعا

کنم همیشه دریافت خواهم کرد، اما به این  ده که بدانم و بفهمم و که این به آن معنی نیست که هرچه را که درخواست می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. معنی است که محبت و وفاداری تو نسبت به من هرگز تغییر نخواهد کرد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

پیمان نه تنها برای ابراهیم و سارا بود، بلکه فرزندان و . پیمانی که خداوند با ابراهیم بست، پیمانی ابدی بود: تعلیم

 .کنیم های زیر، این پیمان ابدی را بهتر درک می با بررسی بخش. گرفت ه را نیز در بر میهای آیند نسل

این پیمان از طرف  ۴: ۱۷در پیدایش . شود است که بین دو نفر بسته می ، یک قول و یا قرارپیمانیک : تعریف -۱ 

دو طرف پیمان . رفته شده استتر، یعنی ابراهیم پذی شخصی باالتر یعنی خدا، شروع شده و از جانب شخص پایین 

 . یکدیگر موافقت نمودند که شرایط عهد و بیان آن توسط کسی که پیمان را قرار داده است انجام شود با

 ۱دهد که قبال در بخش  را تشکیل می« من خواهم»ها بخش  این. دهد ای به او می گوید که چه وعده خدا به ابراهیم می

در واقع این عهد و پیمان ابدیست، زیرا خدا آن را به . گوید که چه انتظاری از او دارد میسپس خداوند به ابراهیم . دیدیم

 . های آیندة ابراهیم نیز برقرار است این پیمان در مورد فرزندان و نسل وجود آورد و گفت

برقرار « یل روی زمینتمام موجودات زنده از هر قب»آوریم که خدا پیمانی ابدی بین خود و  به خاطر می ۱۶: 9در پیدایش 

ها و جزئیات آن را در نظر  این پیمان را خدا برقرار ساخت و تمام راه. این پیمان را با نوح بست که عهد متفاوتی است. کرد

 . رنگین کمان نشانی از پیمان خدا با نوح بود که تا امروز نیز هنوز پابرجاست. گرفت و خود او بود که پیمان را نگه داشت

 . تر بیافکنیم نگاهی دقیق ۱۷ذارید به پیمان ابدی خداوند که با ابراهیم برقرار کرد در پیدایش بگ: تمرین

من خواهم  »گوید چیست؟  اولین چیزی که خدا به عنوان بخشی از پیمانش می. توجه کنید ۷به انتهای آیة  -۱ 

 «. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

من به »: گوید او می 8کند که خدای آنها باشد و بنابراین آنها قوم او خواهند بود، در آیة  پس از آنکه تعهد می -۲

 ـــ بعد از شما ــــــــــــــشما خواهم داد ـــــــــــــــــ و به ــــــــــــــــــ شما ـــــــــــــــــ

 «.ــــــــــــــــــــ، و سرزمین ـــــــــــــــــــــ، برای همیشه ـــــــــــــــــــــــ شما  

 «.و من ـــــــــــــــــــ آنها خواهم بود... »دهد  قول می 8بار دیگر خدا در آیة  -۳ 

های  ، فرزندانش و نسلکند این است که آنچه را که از ابراهیم کار دیگری که خدا در پیمانش با ابراهیم می -۴

این . دهد که تعهد آنها چه خواهد بود خداوند شرایطی قرار می ۱۴تا  9در آیات . دهد آینده انتظار دارد، شرح می

 «.هر شخص ذکور ــــــــــــــــــــــ بین من و تو»: را بنویسید ۱۱و  ۱۳آیات را        بخوانید و آیات 

دربارة توضیحات خداوند در مورد ختنه در افراد خانوادة ابراهیم و نسل او اطالعات بیشتری  ۱۳و  ۱۲آیات  -۵

 . دهد می
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 ۴بخش 

دهد که آنهایی که عهد و پیمان را احترام گذاشته، ختنه  خداوند انتظار دارد اطاعت کنیم و در آن صورت قول می: تعلیم

 ۱۴: ۱۷در پیدایش . شود فرمانی کنند، مجازاتی قائل میدر عین حال، برای آنان که از قانون ختنه نا. شوند برکت خواهد داد

 ـــــــــــــــــــــــــــافتد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ گوید برای آنان که نافرمانی کنند چه اتفاقی می خدا می

اش ختنه شده،  اهیم و خانوادهدارد و انتظار دارد ابر او قول خود را در عهدش نگاه می. گیرد خدا عهد و پیمان خود را جدی می

 . سهم خود را از قرارداد به جا آورند

شدند که نشان این  هرچند که پیمان با ابراهیم به عنوان رئیس قبیله و خانواده بسته شد و هرچند که مردان بایستی ختنه می

شان وارد این پیمان  ی توسط پدرانزنان بایست. بود که بخشی از عهد و پیمان هستند، اما عهد و پیمان شامل زنان نیز بود

. به خاطر آورید ۱۶و  ۱۵کالم خدا را در مورد سارا در آیات . کردند شان برکت را دریافت می شدند و از طریق شوهران می

 . خداوند به ابراهیم داد ۶و  ۵کالم خدا تقریبا مشابه کالمی بود که در آیات 

های یهودی این  اما در خانواده. شوند ز آنکه بیمارستان را ترک کنند ختنه میدر قرن بیست و یکم بسیاری از نوزادان قبل ا

به هر حال چه ختنه در خانوادة ابراهیم در روز هشتم در . گیرد ربای در منزل و یا سیناگوگ صورت میکار اغلب از طریق 

های مدرن قبل از ترک نوزاد  ا در بیمارستانشد یا امروزه به عنوان قانون در خانوادة یهودی یا سیناگوگ و ی چادرها انجام می

آوریم که ریختن  های گذشته به خاطر می باز در درس. دانیم که ختنه شدن مستلزم ریختن خون است گیرد، می صورت می

خواهد که قوم  ریختن خون برای پاک شدن گناهان الزم بود و حال خدا می. خون در تمام تاریخ امری ضروری و مهم بود

رابطة آنها به واسطة پیمانی که با آنها . همة آنها از طریق ریختن خون پاک شدند. رسم را به عنوان قوم او اجرا نمایند او این

 (. ۱۴آیة )و اعالم کرد که ایشان قوم او هستند ( ۷آیة )او خود را خدای آنها دانست . برقرار کرد، مستحکم بود

اما با دقتی . سد که خدا برگزید که با ابراهیم، سارا و اعقاب آنها پیمان ببنددر در نظر اول چندان مهم به نظر نمی: بازتاب

به آیات زیر توجه نمایید و . بیشتر، ممکن است خواست خدا را درک کنیم که خدای آنها خواهد بود و آنها قوم او هستند

 .د بیشتر بیاموزیدقدری بیشتر تامل نمایید که این خدا کیست و دربارة این مردمان که قوم او هستن

 ۲۷: ۱و پیدایش  ۱: ۱پیدایش  -۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا کیست. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: انسان کیست. ب  

 ۱: ۱۷پیدایش  -۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا کیست. الف  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا چه انتظاری از انسان دارد. ب  
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 ۱۶-۱۴: ۱۳9و مزمور  ۲-۱: 8مزمور  -۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا کیست. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: انسان کیست. ب  

 8: ۳۳و ارمیا  ۱9، ۱۳، ۱۱: ۲ارمیا  -۴ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: انسان کیست. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: خدا کیست. ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ها را خالصه کرده و بیان کنید که خدا کیست این قسمت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ها را خالصه کرده و توضیح دهید که انسان کیست این قسمت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تو کامل و بدون نقص، خدای قادر توانا . تو خالق زمین و آسمان هستی. سازد خداوندا، محبت تو زندگی مرا سرشار می: دعا

خواهی زندگی  تو می. ستی و تمام مردم روی زمین را آفریدیتو خالق من ه. نام تو در تمام روی زمین عظیم است. هستی

همچنین از تمام کردار، . های من با خبری اندیشی و از تمام نگرانی من بدون گناه باشد، هنوز علیرغم عظمتت به من می

. است مرا پاک نمودیدهندة من  ای و با خون عیسی که نجات اما با این حال مرا بخشیده. آلودم با خبری گفتار و افکار گناه

ستایم  تنها تو را می. تو به من حیات بخشیدی و اعالم نمودی که خدای من هستی و مرا برگزیدی که در میان قوم تو باشم

 . گویم و شکر می
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 2بخش 

ررسی کوتاهی بگذارید ب. قبل از آنکه به داستان ابراهیم ادامه دهیم، بهتر است ببینیم که بر سر اسماعیل چه آمد: مقدمه

وقتی هاجر پی برد که حامله . بستر شد و او را حامله کرد ابراهیم با هاجر هم. سارای کنیز خود هاجر را به ابراهیم داد. بکنیم

و در پایان، سارای به قدری با هاجر بدرفتاری کرد که او فرار کرد ( ۴: ۱۶پیدایش )است، نفرت خود را به سارای نشان داد 

. فرشته به او گفت که به خانة سارای برگردد و به او تسلیم شود. و فرشتة خداوند او را در بیابان پیدا کرد (۶: ۱۶پیدایش )

 . پس از آن فرشتة خدا به هاجر قول داد که فرزندان و نسل او را زیاد کند که نتواند آنها را بشمارد

در ابتدا، حاملگی او تایید . پیچیده و نامفهوم است که به هاجر در مورد پسرش گفت قدری ۱۶سخنان فرشتة خدا در پیدایش 

اسماعیل یعنی خدا ناراحتی تو را شنیده . شود که پسری خواهد داشت و باید نام او را اسماعیل بگذارد شود و گفته می می

همه نیز  گوید اسماعیل مردی مانند یک حیوان وحشی خواهد شد که بر علیه همه بوده و سپس فرشته ادامه داده می. است

شود که هاجر پسری برای ابرام به  در پایان این فصل گفته می. شوند، و با تمام برادرانش دشمنی خواهد کرد بر علیه او می

 . دنیا آورد، نام او را اسماعیل نهادند و در این هنگام ابرام هشتاد و شش سال داشت

 : تمرین

 کند و  رسد که ابراهیم به خدا التماس می به نظر می ۱8آیة  در. شنویم دربارة اسماعیل می ۱۷سپس در پیدایش  -۱ 

دهد که اسماعیل تحت برکت  خداوند به ابراهیم پاسخ می« .اوه، اسماعیل بایستی در برابر تو زندگی کند»: گوید می 

 . ، اما در هر حال او فرزندی نیست که خدا پیمان ابدیش را با ابراهیم بسته استخدا زندگی خواهد کرد 

 «.ام اما دربارة اسماعیل، سخنان تو را شنیده»گوید؟  خدا دربارة اسماعیل چه می ۲۳: ۱۷در پیدایش  -۲ 

 من دارم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او را؛. الف  

  او خواهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، و. و خواهم ـــــــــــــــــــــــــــــ . ب  

 «.من خواهم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . پ  

را  ۲۷-۲۳: ۱۷پیدایش . در همان روز که پیمان ابدی خداوند به ابراهیم داده شد، ابراهیم با اطاعت پاسخ داد -۳

 .توجه کنید که دربارة اسماعیل چه گفته شده است. بخوانید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابراهیم چه کرد؟ ــــ: ۲۳آیة . الف  

 «.ابراهیم ـــــــــــــــــــــ ساله بود که ختنه شد»: ۲۴آیة . ب  

 «.پسرش اسماعیل ـــــــــــــــ ساله بود... »: ۲۵آیة . پ  

 .یک ـــــــــــــــــــــــ  ابراهیم و اسماعیل هر دو ـــــــــــــــــــــــــــ در: ۲۶آیة . ت  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــچه کس دیگری با آنها ختنه شد؟ ــــــــــــــــــــــــ: ۲۷آیة . ث  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

هر فرزند ذکور . سر ابراهیم باشد تا برکتی را که پسر خودش یافت، به دست آوردو فکر کنید که نباید حتما کسی پ

که در خانوادة او به دنیا آید و یا آورده شود، چون از بیگانگان خریداری شده بود، ختنه شد و از این رو تحت برکت 

ون استحقاق دریافت او را بدبخشی از جانب خداوند که محبت  چه عمل فیض. پیمان ابدی خداوند قرار گرفت

 !کنیم

بریم که آنهایی که عقیده دارند خونی که عیسی روی صلیب ریخت موجب  کنیم، پی می وقتی که به عیسی نگاه می: تعلیم

ابراهیم، اسماعیل و تمام ! نظیری چه موقعیت بی. شوند بخشش گناهان ما شد، شامل عهد و پیمان رابطه با خدای پدر می

خداوند با محبت رایگان خود نزد . ه بودند، هیچ کوششی برای دسترسی به این پیمان ابدی نکردندآنها که در آن خانواد

بنابراین . روند او خدای آنها خواهد بود و آنها نیز قوم او به شمار می. ابراهیم آمد و همه را مشمول عهد و پیمان خود ساخت

ت و به ما حیات بخشید و اعالم کرد که او خدای ماست و ما را آموزیم خداوند ما را پاک ساخ ضمن اینکه در درس آینده می

 . تطهیر نمود و تعمید داد« القدس در نام پدر، پسر و روح»با برکت آب و کالم 

تو مرا فرزند . خداوندا، همانطور که با اسماعیل عهد بستی، با من نیز عهد بستی و مرا عضوی از خانوادة خود ساختی: دعا

از فیض عظیمت در . پرستم تو خدای من هستی، کسی که دوست دارم و می. پدر آسمانی من هستیخود خواندی، تو 

هایی را که در زندگیم جاری  بگذار برکت. زیرا نجات مرا کامال با آنچه که خود انجام دادی میسر ساختی. زندگیم سپاسگزارم

. م عیسیا دهنده تو از طریق نجات را با ام به ویژه نعمت بازسازی رابطه. نمودی همیشه در خاطر داشته باشم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۶بخش 

این آیات را . سرانجام اسحاق به دنیا آمد. شود یافت می ۲۱-8: ۲۱مرجع دیگری در مورد اسماعیل در پیدایش : تکلیف

 .بخوانید

 این بار چه مشکلی وجود دارد؟ . آید بار دیگر در خانوادة ابراهیم مشکالتی به وجود می: رینتم

اسحاق بزرگ شد و وقتی که از شیر گرفته شد ابراهیم ــــــــــــ عظیمی برپا آموزیم؟  ما چه می: 8آیة  -۱

 .کرد

 . رد مادر در پسرش نمایان شدسارا چه چیزی مشاهده نمود؟ ــــــــــــــــ رفتار و برخو: 9آیة  -۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــپس سارا چه درخواستی از ابراهیم داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــ: ۱۳آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . از همة اینها گذشته، اسماعیل ــــــــــــــ او بود. هیم به شدت تحت فشار قرار گرفتابرا: ۱۱آیة  -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه راهنمایی به ابراهیم کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۲آیة  -۵ 

 . گیرد است که وعده انجام می از طریق اسحاق، پسر ابراهیم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ــــــــــ ای به ابراهیم می در مورد اسماعیل خداوند چه وعده: ۱۳آیة  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها پیش در بیابان در راه شور به هاجر که باردار بود،  ای را که سال سماعیل را فراموش نکرده بود و یا وعدهخداوند ا: تعلیم

دهد  خدا به ابراهیم دستور می. خواهد که کنیز مصری و پسرش را اخراج کند حاال سارا از ابراهیم می. داده بود، از خاطر نبرد

وز بعد، ابراهیم با قدری آب و غذا هاجر و پسرش اسماعیل را از خانة خود رو صبح ر که حرف سارا را گوش دهد، از این

 . کند بیرون می

زن ــــــــــــــــــــ و ـــــــــــــــــــــ در ـــــــــــــــــــــ از »: یابد با این کلمات خاتمه می ۱۴آیة 

باشد که پدر و پسر از هم جدا شوند، به خصوص برای  اما چقدر باید دشوار. خواندنش آسان است« .ــــــــــــــــــــ 

چه شرایط دشواری؟ سیزده سال ابراهیم و اسماعیل با . پدری که پسرش را که ممکن است هرگز نبیند، بسیار دشوار است

اما حاال این . بخشی با پدرش داشت بدون شک اسماعیل در مسیر رشد و بزرگ شدن، لحظات لذت. هم زندگی کرده بودند

دانست که آن آب و غذا  ابراهیم می. یافت زیرا مادر و پسر ناگزیر بودند به بیابان وسیع بئرشبع رهسپار شوند رابطه پایان می

 . کند و پس از آن دیگر چیزی ندارند مدت کوتاهی به آنها کمک می
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یم که مقدار آبی که داشتند تمام شد پی برد ۱۵: ۲۱در پیدایش . یابد حال داستان با مادر و پسر در بیابان ادامه می: تمرین

 . ای بگذارد و هاجر ناچار شد پسرش را زیر بوته

 بعد از آن هاجر چه کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱۶آیة  -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه ـــ”... ـــــــ از طرف پسرو خدا ـــــــــــــــ آن ـــــــــــ»: صدای گریة پسرش را شنید: ۱۷آیة  -۲ 

 ــــــــــ از آن ـــــــــــــمترس، زیرا خدا ـــــــــــــــ دارد ـــــــــــــــــــ آن ـــــــ“ تو، هاجر؟ 

 «.که او هست هرجایی 

 ــــــــــــــــــــــــــــــچه دستوری دریافت کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ۱8آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــز کرد خدا چه چیزی به او نشان داد؟ ـــــــوقتی که چشمانش را با: ۱9آیة  -۴ 

 بنابراین هاجر کیسة خالی را از آب پر کرد و به پسرش داد؟ 

 . شد خدا با او بود اسماعیل چه شد؟ در حالیکه بزرگ می: ۲۳آیة  -۵ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کجا زندگی می. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــچگونه بزرگ شد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب  

 ـــــــــــــــــــــکرد چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ نام بیابانی که در آن زندگی می. پ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــبرای او همسر انتخاب نمود؟ ـــــــــــــاش از کجا  مادر مصری. ت  
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 ۱بخش 

اما بپرسیم چرا؟ اسماعیل و مادرش از سارا نفرت . محبت و نعمات خداوند برای اسماعیل همچنان ادامه داشت: تعلیم

مند بود؟  های خداوند در زندگیش بهره و نعمتچرا همیشه اسماعیل از محبت . دادند  داشتند و سارا و ابراهیم را آزار می

او پسر ابراهیم « .زیرا اسماعیل ـــــــــــــــــ توست»: گوید که چرا خداوند به او وفادار بود به ما می ۱۳: ۲۱پیدایش 

رگ به وجود به اسماعیل وعده داده شده بود که از او قومی بز. برد بود و طبق قانون ختنه، از وعدة ابدی خداوند برکت می

 . وعدة خداوند به او تعلق داشت. آید می

بسیاری از مردم این دنیا قادر نیستند محبت . گیرد فیض خداوند، محبتی که ما شایستگی آن را نداریم، به همه تعلق می

باران ما این محبت را به صورت . گیرد درک نمایند بدون شرط خداوند که را به هر دو گروه عادل و غیرعادل تعلق می

محبت با او آغاز شد و به . شود محبت او با شایستگی ما کسب نمی. ریزد باراند و بر ما می او باران را می. کنیم مشاهده می

 « .ما دوست داریم زیرا ابتدا او ما را دوست داشت»: گوید می ۱9: ۴اول یوحنا . همة ما داده شد

 ۴-۳: ۶رومیان . مان بیافزاییم مقدس را به کتابخانة حافظه بوقت آنست که یک قسمت دیگر از کتا: به حافظه سپردن

ایم و همانطور که او برای گناهان ما جان داد، از این رو ما  شود که ما حیات نوینی داریم زیرا در عیسی تعمید یافته یادآور می

این دو آیه . نوینی در عیسی داریممان مردیم و همچنان که او از مرگ برخاست، ما نیز زندگی و حیات  در تعمید، در گناهان

 : های خود یادداشت کنید و در طول هفته به ذهن بسپارید و به سواالت زیر پاسخ دهید را در کارت

کند که بدانید از این امتیاز برخوردار هستید که تحت عهد ابدی بخشش گناهان قرار  برای شما چه فرقی می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــقب گناه حیات و زندگی جدیدی دارید؟ ــــآزاد شدن از عوادارید و حاال به دلیل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تیم از برکتی که توانس آید که اگر مانند ابراهیم و اسماعیل، من و شما نیز می چه افکاری به سر شما می -۲

که خدای ماست و ما قوم او کند  مند شویم زیرا او اعالم می دهد بهره خداوند بدون آنکه شایسته باشیم به ما می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهستیم؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آموزید، هرگونه  در حالیکه این آیات را می. “کاربرد شخصی”بنویسید  ۴-۳: ۶در پشت کارت خود برای رومیان 

زاد از تقصیر و آورید به آن اضافه کنید که حیات جدید که یک زندگی آ بینی و کشفیاتی را که به دست می درون

 . شرم و یک زندگی پوشیده از عهد ابدی خداوند با بخشش گناهان برای شما چه مفهومی دارد

این محبت را در زیبایی هر روز نوین . کنم تو را شکر می. قید و شرط تو همة ما را در بر گرفت خداوندا، محبت بی: دعا

طلبم که به من توانایی  کنم از تو می تو را شکر می. اند در برگرفته بینم، در محبت یک فرزند، در دوستانی که زندگی مرا می

 . ببخشی که درک و باور کنم که فقط به فیض عظیم تو در حیات ابدی با تو نیاز دارم



31 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ۸بخش 

در ستون سمت راست . چندین گروه از مردم و اماکن بسیاری به ما معرفی شد. ای بکنیم بیایید دوره: دوره و بررسی

اید  کنید که این کلمه نام محل یا شخص است و سپس در آخرین ستون کلماتی دربارة آنچه که در این درس آموخته تعیین

این برای امتحان شما . آورید به شما یادآوری کند های مرجع استفاده کنید تا آنچه را که به خاطر نمی از بخش. بنویسید

 . نیست

 آموزش شخص/محل کلمه

 حران
 (۴: ۱۲پیدایش )

  

 ابرام
 (۳۱، ۲۷: ۱۱پیدایش )

  

 سارای
 (۵: ۱۲پیدایش )

  

 اور کلدانیان
 (۳۱: ۱۱پیدایش )

  

 کنعانیان/کنعان
 (۱9-۱۵، ۶: ۱۳پیدایش )

  

 لوط
 (۵: ۱۲پیدایش )

  

 هاجر
 (۱: ۱۶پیدایش )

  

 اسماعیل
 (۱۵: ۱۶پیدایش )

  

 ابراهیم و سارا
 (۱۶-۱۵، ۵: ۱۷پیدایش )

  

 حبرون
 (۱8: ۱۳پیدایش )
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 درس سوم

آیا امری هست که برای خدا خیلی 

 دشوار باشد؟
 (سه نفر مهمان)کننده  سه نفر مالقات – 2۸پیدایش 

 

 ۳بررسی اجمالی درس 

  ۳۱         ۱8پیدایش باب : بررسی اجمالی

 ۳۲            مقدمه

 ۱8پیدایش : ۳درس 

x ۳۳         نوازی ابراهیم مهمان 

x ۳۵          خندد سارا می 

x ۳۷         نوازی مهمان: کاربرد 
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 مقدمه

توان گفت  به سخنی دیگر می. مان بسیار دشوار است فکر کنیم توانیم به کارهایی که انجامش برای بدون تردید همة ما می

م و تا حدی های انسانی خود را داری ما محدودیت. توانیم به چیزی فکر کنیم که انجامش برای ما غیر ممکن است که می

آیا کاری هست که برای خدا بسیار »: گیرد در این درس ابراهیم در مقابل این سوال قرار می. توانیم کاری را انجام دهیم می

 . خدا خالق زمین و آسمان است. نه، هیچ کاری برای خدا سخت نیست. که پاسخ آن آشکار است« سخت باشد؟

آنها هر دو در سنین کهولت هستند . هیم و سارا در آن قرار گرفتند در نظر بگیریمناگزیریم شرایطی را که ابرا ۱8در پیدایش 

خندد و سوال  العمل سارا این است که در ناباوری می عکس. و عالوه بر آن سارا عقیم است و از سن باروری نیز گذشته است

 «آیا چیزی برای خدا دشوار است؟»: گوید و خداوند می« شوم؟ آیا واقعا من در سن پیری صاحب فرزند می»: کند می

ابراهیم به خدا ایمان داشت و خدا به ایمان »: کند خداوند همچنان وعدة خود را به ابراهیم و سارا در مورد فرزند گوشزد می

 .همة جزئیات این موقعیت باور نکردنی نبود، اما ابراهیم به خدا ایمان داشت« .گذاشت ابراهیم که مردی عادل بود احترام 

و ابراهیم اعتقاد داشت که . به ابراهیم امید بخشید خدا. است که او صاحب فرزندی خواهد شدگفته  خدا. وعده داده است خدا

 (. ۱8: ۶عبرانیان )تواند دروغ بگوید  خدا نمی

یزی در زندگی کنید؟ چه چ اگر خدا امروز به در شما ظاهر شود آیا از او استقبال می! خیر، هیچ کاری برای خدا دشوار نیست

گیرد؟ آیا بخشیدن موردی در گذشته است؟ یا شفا یافتن از اندوهِ از دست  شما غیر ممکن است که او به شما بگوید انجام می

دادن عزیزان است؟ شاید برای شما غیر ممکن است که از یک شکست عاطفی درمان یابید؟ شما بگویید دست یافتن به چه 

 ند دشوار نیست؟چیزی در زندگی شما برای خداو

گناهان . آنچه که برای ما بسیار دشوار است، برای خدا دشوار نیست. شاید یک مسئلة دیگری هست که باید در نظر بگیرید

محبتی که ما با اشتیاق در (. ۳۴: ۳۱ارمیا )گذشته که قادر نیستیم فراموش کنیم، خداوند گناهان ما را دیگر در نظر ندارد 

ای که ما  امنیت و ثبات رابطه(. ۳: ۳۱ارمیا )بخشد  وند به عنوان محبت ابدی خود آن را به ما میجستجوی آن هستیم، خدا

دهد که هرگز ما را ترک و یا  خداوند به ما وعده می. سازد دهد و از احساس طردشدگی آزاد می را از تنهایی نجات می

خدا دروغ . ها را وعده داده است شوار نیست، بلکه او تمام ایننه تنها این امور برای خدا د(. ۵: ۱۳عبرانیان )کند  فراموش نمی

 . کالم او حقیقت است و حقیقت جوهر وجود خداست. گوید نمی

آیا برای (. ۱۳-۱: ۲افسسیان )ایم؟  های این دنیا را برگزیده آیا برای خدا دشوار است که ما را دوست بدارد در حالیکه ما راه

دارد که ما انتخاب کردیم که از او دور و جدا شده و به عنوان دشمن او زندگی کنیم؟ آیا خدا سخت است که ما را دوست ب

برای خدا سخت است که ما را دوست بدارد و به ما زندگی کامل با خویش عطا کند؟ آیا برای ما سخت است که هدیة 

ه باور کنیم او ما را در عیسی خلق کرد رایگان حیات ابدی او را در عیسای مسیح دریافت کنیم؟ آیا برای ما دشوار است ک

فیض من برای شما کافیست، زیرا قدرت من در ضعف شما »: گوید که اعمال نیکو به جا آوریم؟ شکر و سپاس بر خدا که می

 (. 9: ۱۲دوم قرنتیان )« گردد کامل می
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گذاریم و یا  ود را با دیگران در میان میاغلب، هنگامی که تجارب خ. های مردم بسیار آموزنده است شنیدن داستان: تعلیم

در . شوند  شویم که سرانجام دوست صمیمی ما می دهیم، به تدریج با کسانی آشنا می های دیگران گوش فرا می به داستان

توان  می ۲۲-۱8ها را در پیدایش  این حکایت. خوانیم اش می این درس چهار سرگذشت متفاوت را دربارة ابراهیم و خانواده

 :کنیم ها این سه سوال را می در ضمن مطالعة این داستان. افتی

افتد؟ و عمال  ها کیستند؟ داستان در چه مکانی اتفاق می شخصیت: این داستان کدامند؟ به طور مثال حقایق -۱

 دهد؟ چه اتفاقی رخ می

 آموزیم؟ دربارة خدا و نوع بشر از این داستان می حقایقیچه  -۲

 در زندگی من دارد؟  بردیکاراین داستان چه  -۳

به یاد داشته باشید که این درس، . ها، تکلیف خواندنی نیز انجام دهید کنیم که در بین داستان عالوه بر آن، شما را تشویق می

کند  توانیم با بعضی از آنها که پایگاه مطالعات آینده را محکم می شود اما ما می مقدس را شامل نمی تمام رویدادهای کتاب

آموزیم دربارة سه نفر مهمان است که روزی به دیدار ابراهیم و سارا  اولین داستانی که می. یابد ماجرا ادامه می. ع کنیمشرو

 . این دیدار زندگی آنها را برای همیشه تغییر داد. آمدند

 .را بخوانید ۱۵-۱: ۱8پیدایش : تکلیف

 ...حقایق داستان را جستجو کنید: تمرین

 راهیم ظاهر شد؟ ـــــــــــــچه کسی به اب. کند رسد که با لحنی واقعی شروع می ه نظر میب ۱: ۱8پیدایش  -۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ابراهیم کجا بود و چه کار می -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه موقع از روز بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــچه کسی کنارش ایستاده بود؟ ــــــــــــ(. ۲آیة )ابراهیم به باال نگاه کرد  -۴ 

 ــــــــوقتی که آنها را دید چه کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵ 

 : مثال. آید بدون شک این سواالت پیش می: سواالت

x این مردان که بودند؟ 

x شناخت؟  آیا ابراهیم آنها را می 

x  اعمالش مرسوم بود؟ ۲طبق آیة ، 
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x کرد؟ آمد همین طور با او رفتار می با هر کس که به مالقاتش می 

x ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شما چه سوالی ممکن است داشته باشید؟ 

x ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سوال دیگر شما چیست؟ 

 ...حقایق بیشتر: تمرین ادامه دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــ، ابراهیم چگونه از مردان پذیرایی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــ۳در آیة  -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. یابد ادامه می ۴دعوت و پذیرایی گرمش در آیة  -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (!۵آیة )ای  نوازی سخاوتمندانه چه مهمان -۳ 

 :بازتاب

x  هنگامی که ابراهیم مهمانانش . نوازی داشتند کردند، انتظار مهمان از مکانی به مکان دیگر سفر میوقتی که مردم

 ــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ـــــــــــــــــــــــــ پذیرد، چه طرز برخورد و رفتاری مشاهده می را می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

x به نیازمندی جسمانی آنها توجه کرد و برای شستن پا و کفش آنها . ابراهیم در مقابل مهمانانش فروتنی نشان داد

. و پیش از آنکه به سفر خود ادامه دهند، با غذا از آنها پذیرایی نمود. که از راه رسیده و خسته بودند، آب مهیا نمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــکنید؟ ــــــــــــــ شما چه فکر می. سازد نوازی دیگران را خوشحال می مهمان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ...بیشتری باز هم حقایق: تمرین ادامه دارد

 د؟ ـــــــــــــــــــــــــکند که چه کار کن کند؟ از سارا درخواست می توجه نمایید که بعد ابراهیم چه می -۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــدهد چه کند؟ ـ کند و به خدمتکارش دستور می او گوسالة جوانی را انتخاب می -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــعالوه بر آن، چه چیزی برای مهمانان آورد و با غذا به آنها داد؟ ــــــــــــ -۳ 

 چه کار کرد؟ ــــــــــــــــــخوردند او  ابراهیم غذا را جلوی مهمانان گذاشت و در ضمن اینکه آنها غذا می -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نوازیش تماما  مهمان. او آماده بود که از مهمانانش پذیرایی کند و مطمئن شود که آنچه الزم دارند به آنها بدهد

 . شان فراهم آورد سازد برای او مشتاق بود هرچه که آنها را خوشحال می. بودبرای مهمانانش 

 ...شود شروع می 9: ۱8گفتگو در پیدایش  -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــکنند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ آنها چه درخواستی می. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــ ابراهیم چه پاسخی می. ب  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــوجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۳ای در آیة  چه وعده. پ  

ها  وجود آورد و حاال پس از مدت بدن آنها دیگر قادر نبود به. ها صبر کردند که وعده تحقق یابد تمام این سال -۶

در . گوید سال آینده در همین موقع سارا پسری به دنیا خواهد آورد شود و به ابراهیم می خداوند به آنها ظاهر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۳آیة )این صحبت سارا کجاست؟  هنگام

به ما چه  ۱۱آیة . ممکن است این وعده انجام گیردسازد که تا چه حد غیر  آیة بعد به ما خاطرنشان می -۷

 ـــــــــــــــــــــــــسارا ـ. گوید؟ ابراهیم و سارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بودند می

 .بود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــسارا چگونه به این وعده پاسخ داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -8

 که من ــــــــــــــــــــــبعد از آن»کند؟  ای که توسط این مردان رسید، سارا چه فکری می دربارة وعده -9

 «ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هستم؟
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 «چرا او ـــــــــــــــــــــــــــــ؟»: پس از آن خدا از ابراهیم پرسید -۱۳

چه بود؟  ۱۴پاسخ خدا در مقابل خندة سارا در آیة . کرد که انجام این وعده ممکن باشد سارا دیگر باور نمی -۱۱

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «.ــــــــــــــــــــــــ من خواهم ـــــــــــــــــ»: کند سپس خداوند اعالم وعده را تکرار می -۱۲

از این رو خندة خود را انکار ( ۱۵آیة )احتماال برای آنکه شرایط بدتر شود سارا ـــــــــــــــــــــــ بود  -۱۳

 «.من نکردم ــــــــــــــــــــــ »: کرد و به زبان آورد

خداوند شخصا « ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»: اما خداوند او را مسئول عملش دانست و گفت -۱۴

توانست فریاد قلبش را بشنود و او را  فقط خداوند می« ...در دل خندید»سارا . سارا را مطمئن ساخت که او خداست

 . ای که به او و ابراهیم داده است ایمان آورد فرا خواند تا به وعده
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 ۳بخش 

ها به جستجوی حقیقت دربارة  شود که در البالی داستان این درس به ما گفته می در ابتدایآموزیم؟  دربارة خدا چه می

« آموزیم؟ از سرگذشت ابراهیم و سه نفر مهمانی که مالقات کرد، دربارة خدا چه می»: شود از این رو سوال می. خدا بپردازیم

رشته و خداوند بودند که به صورت انسان وارد اند که این سه نفر مهمان، در واقع دو ف مقدس بر این عقیده دانشمندان کتاب

 . خداوند قابل رویت بود، غذا خورد و با ابراهیم و سارا به صحبت پرداخت. شدند

 . گوید؟ به این داستان فکر کنید و نظریات خود را بنویسید این برخورد دربارة خدا چه می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقتی که او به ابراهیم . داشت گوید که سارا پسری خواهد حال، در پایان خداوند به صورت انسان نزد ابراهیم آمده به او می

کند، سارا  اش بازخواست می وقتی که خداوند او را برای خنده. این غیر ممکن است. خندد گوید، سارا از روی ناباوری می می

 علیرغم ناباوری. حال وعدة خود را تغییر نداد هرچند که خداوند عمل او را دید، با این. برد ترسیده و به دروغ گفتن پناه می

 . ماند ابراهیم و سارا، خداوند در انجام وعدة خود وفادار می

قبل از آنکه این درس را به پایان برسانیم، الزم است که به کاربرد شخصی آن که کالم خدا را به : کاربرد شخصی

ک واقعة تاریخی بیان هایی را جستجو نماییم که این داستان را خیلی فراتر از ی باید راه. دهد پی ببریم زندگی ما ارتباط می

 . کند می

. اش نمونة بارزی است نوازی صمیمانه مهمان. بینیم که ابراهیم با سخاوت از مهمانانش پذیرایی کرد می -۱

خاطر دارید که از شخص بسیار مهمی در منزل خود پذیرایی کرده باشید، شخصی که برای شما بسیار اهمیت  به

یا . یا مربی شما باشد؛ کسی که برای شما در مقام خیلی باالیی قرار دارد دارد؟ ممکن است که رئیس شما، معلم و

پذیرایی . اید ها او را ندیده آید که مدت شاید دوست و یا کسی که به عنوان مهمان از شهر دیگری به دیدن شما می

 . کردن از کسی که برای ما بسیار مهم است، یک مورد است

موقعیتی به وجود آمد که باید از یک شخص ناآشنا و یا کسی که چندان  حال، شرایطی را به خاطر آورید که

آید؟ آن شخص چه کسی ممکن است باشد؟ چگونه  چه افکاری به سر شما می. آشنایی نداشتید پذیرایی کنید

 ــــــــــــــــــکردید؟ ـــــــــــــــــــــ پذیرایی خود را به او نشان دادید؟ آیا به نحوی متفاوت عمل می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این آیه ما . به عمل آورید ۲: ۱۳ممکن است که پذیرایی از یک شخص بیگانه را با توجه به عبرانیان  -۲

 ــــــــــــــــــــــــکسی برای شما بیگانه است؟ ـــــچه . شویم که از بیگانگان پذیرایی نماییم تشویق می
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خوانید، به این بیاندیشید که خدا کسی است که همیشه به کالم خود وفادار  وقتی که دوباره این داستان را می -۳

. خندیم دهد حتی هنگامی که ما از روی ناباوری می خدا پاسخ ما را با محبت بدون قید و شرط خود می. است

چه چیزهایی دربارة . ایمانی ما رهای خدا در زندگی ما سرشار از محبت و رحمت است علیرغم ایمان ضعیف یا بیکا

دهید و در دل  ایمانی به خود پاسخ می خدا ممکن است بیاموزید که تصور کنید غیر ممکن است و در ناباوری و بی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخندید؟  به آن می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خانة خود را به ابراهیم با فروتنی مهمانان خود را پذیرفت و درِ . خدایا، تو کسی هستی که آرزو دارم به قلبم وارد شوی: دعا

ای نه به وسیلة  ای و محبت خود را نشان داده دانم که تو مرا دوست داشته می. روی آنها گشود که محبت خود را نشان دهد

گیرم که تو  در حالیکه یاد می. ام، بلکه فقط از روی محبت خالص خود برای من بوده است ام یا نداده کارهایی که انجام داده

کنم،  و چنان که زندگی می. گویی هستی خواهم که به من ایمان عطا کنی که باور کنم که تو آنچه می میرا بشناسم، از تو 

 «.هیچ کاری برای تو دشوار نیست»به من ایمان بده که باور کنم 
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 درس چهارم

 خاطر دَه نفر به
 کننده ابراهیم، شفاعت – ۳۳-2۶: 2۸پیدایش 

 

 ۴بررسی اجمالی درس 

 ۳9          ۴اجمالی درس  بررسی

 ۴۳            مقدمه

 ۳۳-۱۶: ۱8پیدایش : ۴درس 

x ۴۱           نقشة خدا 

x ۴۳          دادخواست ابراهیم 

x ۴۵          خدا، داور عادل 

x ۴۷          شفاعت: تعریف 

x ۴8          کاربردهای درس 
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 مقدمه

کند که مردم و شرایط را در دعا به حضور خدا  ملی آن ما را تشویق میدرس چهارم درس نسبتا کوتاهی است، اما تعلیم ع

شان با او صحبت  های گویند و از نگرانی کنند، شکر می ای است که از طریق آن مردم خدا را ستایش می دعا وسیله. ببریم

ی عمل دعا کردن برا. براز نماییمهای خود را در مورد دیگران ا آورد که نگرانی دعا کردن موقعیتی برای ما پیش می. کنند می

 .دیگران، دعای شفاعتی نام دارد

شان به قدری زیاد بود که خداوند  شرارت مردم سدوم و گناهان. زیست پسرِ خواهرِ ابراهیم در شهر سدوم در جنوب کنعان می

آموزیم که ابراهیم  اما می. بردخداوند به ابراهیم گفت که تصمیم دارد شهر را از بین ب. تصمیم گرفت این شهر را نابود کند

. گناه نزد خداوند شفاعت کرد او با خدا صحبت کرد و به خاطر مردم بی. حاضر نبود که به آسانی با تصمیم خدا موافقت نماید

ر نف ۵۳اگر ». شود چرا مردم عادل به همراه مردم گناهکار نابود شوند؟ پس از آن ابراهیم با خداوند وارد مذاکره و گفتگو می

و خداوند « ...نفر وجود دارند ۱۳حتی اگر »نماید  و سرانجام درخواست می« نفر وجود دارند ۴۳یا  ۴۵... گناه وجود دارند بی

دانست که خدا داور تمام زمین است و  ابراهیم می. نفر هم که شده، شهر سدوم را نابود نسازد ۱۳خاطر  دهد که به قول می

 . عدالتش برقرار است

عیسی قادر است آنهایی »آموزیم که  می ۲۵: ۷در عبرانیان . گوید که ما نیز شفیعی نزد خدا داریم اب عبرانیان مینویسندة کت

زیرا او یک بار خود « .آیند کامال نجات دهد، زیرا او زنده است که تا ابد برای آنها شفاعت نماید را که از طریق او نزد خدا می

شفیع کامل و . نباید هراسی به دل راه دهیم. کند ب همة ما نزد خدای پدر شفاعت میرا قربانی گناهان ما نمود و از جان

کند و حاال با  جا آوریم، برای ما وساطت می خاطر آنچه که برای ما انجام داد که ما قادر نبودیم برای خودمان به گناه ما، به بی

 . شویم مان آزاد می شفاعت او ما از کفاره شدن برای گناهان

ایم، این امتیاز را به دست آوردیم و  ما که عضوی از خانوادة خدا شده. یک نکتة دیگر در مورد این شفاعت وجود دارداما 

مان نزد خدای پدر به شفاعت دعا کنیم که خدا از روی رحمت و شفقت خود آنچه را که  مسئولیم که برای خانواده و دوستان

به ما این فرصت داده شده است که در این شکاف به . به آنها ندهد( مرگ ابدی و آتش جهنم)آنها مستحق آن هستند 

همانگونه . ایم که با آنها دعا کنیم و برای آنها دعا کنیم  ما فراخوانده شده. عنوان واسطه و میانجی برای دیگران قرار گیریم

ها،  نماید که با درخواست تشویق میکه خدای پدر عیسی را به عنوان شفیع ما در حضور خداوند به ما بخشیده است، ما را 

درخواست ما از خدا این است که دیگران . ایمانان، به حضور او برویم مان برای هر دو، ایمانداران و بی های دعاوی و خواسته

 . را در پناه محافظت و رحمت خویش قرار دهد

 ۵و در درس . ادل را با گناهکاران نابود نسازدخواهد که اشخاص ع شرایط ابراهیم را بخوانید، به ویژه وقتی که از خدا می

 . نتایج دعاها و شفاعت او را بیاموزید
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 2بخش 

دهد که هنگامی که سه تن مهمان ابراهیم آمادة ترک کردن او بودند چه  همچنان گزارش می ۱8داستان پیدایش : مقدمه

گوید که سال  خداوند به سارا و ابراهیم می... ر خوباول خب. باشد این حکایت شامل خبر خوب و هم خبر بد می. اتفاقی افتاد

اما درست قبل از خبر بد داستان، گفتگویی بین ابراهیم و ! جشن بگیرید. دیگر در همین وقت، سارا پسری به دنیا خواهد آورد

 . روابط توجه نمایید های بینی مواظب باشید و به درون. سازد این داستان رابطة نزدیک آنها را آشکار می. گیرد خدا صورت می

کشف واقعیتی ( ۲مشاهدة حقایق داستان، ( ۱خاطر داشته باشیم که کوشش ما شامل  بار دیگر، در ضمن ادامة این درس به

 .چگونه کاربرد عملی وقایع تاریخی را با زندگی روزمرة خود مرتبط سازیم( ۳آموزیم و  که دربارة خدا و بشریت می

 . ا بخوانیدر ۳۳-۱۶: ۱8پیدایش : تکلیف

نوازی ابراهیم در چادرش، شرایط را برای سه تن مهمانش آماده ساخت که خبر فرزند وعده را به او و سارا  مهمان: تعلیم

قدرت تخیل . توانستند با واقعیت انتظار فرزند روبرو شوند حال آنها از زمان ورود پسر جدیدشان خبر داشتند و می. اعالم کنند

رود و  گیرد و چند بار به فروشگاه نوزادان می ، تصور کنید که سارا اتاق مخصوصی برای نوزاد در نظر میخود را به کار ببرید

گیرد، میزی برای تعویض و تمیز کردن پوشک نوزاد  دهد، گهوارة مخصوص برای نوزاد می وسایل اتاق کودک را تغییر می

اعتراف . کند پوشک نوزاد را برای مصرف هفتگی آماده می و شاید حتی -کند، و تمام جزئیات را در نظر بگیرید تهیه می

. کند که داستان را با شرایط مربوط نزدیک کنیم ایم، اما این تصورات کمک می روی کرده باره زیاده کنم که قدری در این می

 . دارد تا چند ماه آینده، کوچولوی دیگری خواهد آمد که به اندازة نقشه ریختن برای رسیدن این وعده اهمیت

شان را به ابراهیم رسانده بودند و حال بایستی به سفر خود ادامه دهند و  پیغام. سه تن مهمان برخاسته و آنجا را ترک کردند

وقتی که برای رفتن از جا برخاستند، به پایین به طرف »: گوید می ۱۶آیة . شد کارهای دیگری بود که بایستی انجام می

به اولین . را دریابیم  ها و فاصله کند که مکان این ضرورت استفاده از نقشه را ایجاب می« ... .ــــــــــــــــــــــــــ

در قسمت غربی، حدود یک سوم راه به طرف . مقدس وجود دارد نگاه کنید و دریای مرده را ببینید ای که در کتاب نقشه

از آنها نام برده شد در حبران وجود دارد  ۱ر آیة درختان عظیم ممری که د. توان حبران را یافت جنوب دریای مرده، می

 ۱۶آیة . این مکانی است که ابراهیم در آن ساکن بود و سه نفر مهمان او را مالقات کردند(. را ببینید ۱8: ۱۳پیدایش )

بر این مکان دقیق شهر سدوم معلوم نیست اما دانشمندان . گوید که مهمانان به طرف پایین به شهر سدوم نگاه کردند می

 . کردند، یا احتماال پایین در مسیر باالی تپه عقیده هستند که بیشتر به طرف جنوب در مسیری که احتماال آنها نگاه می

شود که  باز هم مشاهده می. که ابراهیم مهمانانش را تا مسافتی به سوی سدوم مشایعت کردکند  این آیه اشاره می

 . نوازی بود تجربه کردند ا که نشان فرهنگ پذیرایی و مهمانمهمانانش رفتار و برخورد گرم ابراهیم ر

 :گوید گوش فرا دهید که خداوند می. گوید خداوند بعضی از افکار خود را به ما می ۱۷در آیة : تمرین
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آیا من خواهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -۱ 

 ؟

دید یک ــــــــــــــــــ خواهد شد و ــــــــــــــــ ملت، و تمام ابراهیم بدون تر»: ۱8آیة  -۲

 «.ــــــــــــ خواهند ــــــــــــــــــ یافت

 «.ام، که او باشد ــــــــــــــــ او گردد برای آنکه من او را ــــــــــــــــ کرده»: ۱9آیة  -۳

 گوید؟ خداوند چه می. کند ارة سدوم و عموره با ابراهیم صحبت میخداوند درب ۲۳در آیة  -۴
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 1بخش 

 :سواالت

 وجود دارد؟ ۲۱و  ۲۳و سدوم و عموره در آیة  ۱9، ۱8: ۱8چه تفاوتی بین ابراهیم در پیدایش  -۱ 

خداوند به ابراهیم . انجام رسانیداش را به  خداوند ابراهیم را برگزیده بود، برکت داد، و توسط او اهداف عادالنه -۲

ای برقرار کرد که با ابراهیم عهد بست که خدای او  تر، رابطه و از همه مهم. سرزمین، نسل و اعقاب و ثروت بخشید

 ، جواب خداوند به سوال خویش چه بود؟۲۱-۱۷: ۱8طبق پیدایش (. ۷: ۱۷پیدایش )و خدای اسالف او باشد 

 تان چه معنی داشت؟ ، به این گونه در ذهن خداوند قرار گرفتن برایاگر شما جای ابراهیم بودید -۳

 . دو تن از مهمانان جدا شده و به سفر خود به سوی سدوم ادامه دادند: تمرین ادامه دارد

 «. ابراهیم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ»آموزیم؟  ولی دربارة ابراهیم چه می: ۲۲آیة  -۱ 

اول، سه سوال . گوید اش با خداوند سخن می دهد که از نگرانی شجاعت ابراهیم را نشان می ۲۳-۲۱ات آی -۲

 :کند مطرح می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟. الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؟. پ 

او هم به عادل بودن و هم قدوسیت خدا (. ۲۵آیة )« داور تمام روی زمین»دانست که خدا عادل است و  ابراهیم می

 . دهد گفتگو با خداوند ادامه میکند و به  اعتراف می

 «!از تو بعید است. انجام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از تو بعید است». الف 

 «ــــــــــــــــــــــــــــ نخواهی کرد؟» . ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ. را دوباره بخوانید ۱۳-۱۳: ۱۳چرا ابراهیم آنقدر نگران سدوم بود؟ پیدایش  -۳

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــ می خداوند چه. دهد ، خداوند به عنوان داوری عادل به ابراهیم پاسخ می۲۶در آیة  -۴

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های شهر سدوم هراس دارد اما هنوز برای پسر برادر خود، لوط، نگران  ز شرارتبینیم که ابراهیم ا می ۲۷در آیة 

 ـــــــببین، من به انجام ــــ»: گوید رود و می مشاهده کنید که چگونه ابراهیم با فروتنی به حضور خدا می. است
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 «.ام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شروع کرده

 چیست؟ ۲8ة سواالت او در آی -۵

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب 

 «.ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــاگر پیدا کنم ـــــــــ»دهد،  و خداوند پاسخ می -۶

دهد که اگر فقط ــــــــــــــــــــ پیدا شوند، سدوم را نابود  یابد و خداوند قول می گفتگو ادامه می: ۲9آیة  -۷

 . نخواهم کرد

کند که خدا  درخواست میداند، با شجاعت دوباره  کسی که خود را با فروتنی چون خاک و خاکستر می: ۳۳آیة  -8

 «فرض کنیم اگر ـــــــــــــــــــ پیدا شوند؟»: گوید از او خشمگین نشود و می

 «اگر فقط ـــــــــــــــــــــــ بتوان آنجا جست؟»: پرسد ابراهیم می: ۳۱آیة  -9

ـــــــ آنجا فرض کنیم ـــــــ». کند که یک بار دیگر صحبت کند سپس ابراهیم درخواست می: ۳۲آیة  -۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــدهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ و خدا پاسخ می« بتوان یافت؟

 . گردد خداوند جدا شده، ابراهیم به خانه بر می. یابد شان خاتمه می گفتگوی
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 ۳بخش 

گفتگوی ابراهیم با خدا را در مورد حفظ کردن یا نابود کردن تازه بررسی حقایق مربوط به آموزیم؟  دربارة خدا چه می

. گوید که خدا کیست دربارة خدا از این داستان چه آموختیم؟ ابراهیم به ما می: پرسیم بنابراین می. سدوم را به پایان رساندیم

خدا هم عادل است و . ست استدهد در خواند که هرآنچه انجام می او خدا را داوری می. را بخوانید ۲۵: ۱8دوباره پیدایش 

همة . او تنها کسی است که قادر است این کار را بکند. گناه است دارد نوع بشر گناهکار یا بی اوست که اعالم می. هم قدوس

 (. ۲۴: ۳رومیان )ما گناهکار و از جالل خداوند قاصریم 

خود را در مورد گناهان بر ما بریزد و یا فیض تواند خشم  ابراهیم اعتراف کرد که خدا داور عادل است و کسی است که می

. خود را نشان دهد( چیزی که ما شایستة آن نیستیم)و رحم و بخشش ( چیزی که ما شایستگی آن را نداریم)خود را 

دهد زیرا قدوسیت و عدالت  همچنین ابراهیم قدوسیت خدا را دریافت و اعتقاد داشت که خدا تنها کار درست را انجام می

تواند آن را در  ای یا بنیاد وجودی خداست و نمی. ان. قدوسیت و عدالت در دی. از شخصیت وجودی خداوند استبخشی 

 . وجود خود انکار نماید

 :بازتاب

ای خاتمه دهید، زیرا شخصی که با او در  در نظر بیاورید زمانی که در شرایطی بودید که حق داشتید به رابطه -۱

. احترامی نمود، یا به نحوی شما را ناراحت کرد نمود، یا شاید به نام شما بیرابطه بودید به شما خیانت 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نماینده از شما اما این . ریدطبق قانون شما حق دارید که رابطة خود را قطع کنید احتماال آن شخص را به دادگاه بب

جای آنکه  کند که به دانستید انکار نکنید و به شما التماس می نماید که حقیقتی که را دربارة خود می درخواست می

 . مقصر را به دست قانون بسپارید، او را ببخشید و بپذیرید

کنیم به برقراری قانون  شکنی می به طور مثال، وقتی که قانون. دانیم که قانون و عدالت ضرورت دارد می -۲

مان وجود دارد از بین ببریم و یا  اطمینانی که در رابطه. کنیم گاهی تخلف می دانیم که گاه و همچنین می. نیازمندیم

ایم که علیرغم اعمال ما، دوست یا همسر  هنوز، همة ما احتماال اوقاتی را تجربه کرده. نماییم با کسی بدرفتاری می

ما از روی خودخواهی عمل کردیم و مستحق انجام . آمیز به ما پاسخ داده است ار ما با عملی محبتو یا حتی همک

 . بدون شک ما شایستگی محبت و بخشش آنها را نداشتیم. عدالت بودیم

 ...گیرید وقتی که روابط زندگی خود را در نظر می: کاربرد

x  قانون عمل کنید، اما سرانجام محبت و بخشش از خود زمانی را به خاطر آورید که حق داشتید در مورد کسی طبق

 .نشان دادید

x به خاطر آورید که طرف مقابل شما چه کسی بود. 
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x داستان را از سوی خود و از سوی آنها بررسی کنید. 

x که عدالت را به کار ببرید، اما انتخاب کردید که ببخشیدشما حق داشتید . دربارة چگونگی پایان داستان بیاندیشید .

 دادید؟ یا حرفی و یا عملی دیگر انجام میآ

شود  به من یادآوری می. سازی تو جهان را با عدالت خود برقرار می. خداوندا، از تو سپاسگزارم که خدایی عادل هستی: دعا

از تو سپاسگزارم که مرا . که طبق عدالت تو من گناهکارم، اما تو با رحمت خود، بخشش و محبت به من نشان دادی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ی و به من موقعیتی دادی که محبت و بخشش تو را به دیگران بدهمبخشید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۴بخش 

ای دارد زیرا برای مردم سدوم و به ویژه برای برادرزادة خود لوط نزد التماس  در این داستان، ابراهیم نقش عمده: تعلیم

 . اش برخاست سدوم و لوط و خانواده ابراهیم به شفاعت برای دیگران، مشخصا مردم. کند می

در اول تیموتائوس . به معنی عمل آمدن به حضور خدا از جانب دیگران برای درخواست دیگران -شفاعت: تعریف

 . روند شویم که شفیع باشیم، آنها که از جانب دیگران به حضور خداوند می ، همة ما تشویق می۱:۲

گری یا شفاعت  کند که برای دیگران در حضور خداوند میانجی را تشویق می یکی از کاربردهای این حکایت ما: کاربرد

اند، و یا با مشکالت دیگری از  های زندگی قرار دارند، کار و شغل خود را از دست داده دوستانی که بیمارند، در سختی. کنیم

توانیم به عنوان  ختی داشته باشند که ما میای از اوقات تلخ و س توانند نمونه اند، می قبیل فرزندانی که از خانه فرار کرده

 . های آنها دعا کنیم ها و ناراحتی شفیع نزد خدا رفته برای نگرانی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــتوانم شفاعت کنم؟ ــــــــــ چه کسی در زندگی من وجود دارد که من می -۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــص به حضور خدا ببرید؟ توانید از جانب آن شخ چه نگرانی و درخواستی را می -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهم از خدا درخواست کنم؟ چه چیزی دربارة نگرانی این شخص می -۳ 

روح . کند دانیم که روح خدا برای ما شفاعت می زیرا می. یابیم ، آرامش عظیمی می۲۷-۲۶: 8در رومیان : تر بکاویم عمیق

حتی هنگامی . کند های ما آگاه است و نیز از ارادة خدا برای ما با خبر است و به عنوان شفیع ما برای ما دعا می خدا از نگرانی

القدس نزد خدا  در دفتر یادداشت خود افکار خود را دربارة آرامشی که از شفاعت روح. کنیم ا میدانیم برای چه دع که ما نمی

 . کنید، بنویسید در دل احساس می

این امر به ما . کند القدس از جانب ما شفاعت می ما احتیاج داریم که همواره به خاطر داشته باشیم که روح: حفظ کردن

این آیات را . های خود بنویسید و به حافظه بسپارید روی کارت( ۲۷-۲۶: 8رومیان )و آیه را این د. دهد اطمینان و آرامش می

 . به صورت جمله و عبارت از هم جدا کنید

 گوید؟ به ما چه می ۲۶آیة  -۱ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ القدس ما را یاری می گوید که روح کجای این آیه به ما می. الف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنیم؟ دانیم که برای چه چیزی دعا می ا همیشه میآی. ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ القدس برای ما چه می وقتی که افکارمان پراکنده است، روح. پ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ چرا هرگز نباید بترسیم؟ ـــــــــــــــــــ به ما چه می ۲۷آیة  -۲ 
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 : کابرد شخصی

اید؟ افکاری که باعث  کنید در مشکالت غرق شده شود که احساس می چه عواملی باعث ناراحتی شما می -۱

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید کدامند؟ شود احساس کنید در شرایط غیر ممکنی قرار گرفته می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید که بدانید روح خدا از درون شما آگاه است و بیشتر از خود شما از افکارتان  تا چه حد احساس آرامش می -۲

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآگاهی دارد؟ 

ساز، شرایط سخت، و اوقات بسیار دشوار، در زندگی  کند اگر بدانید که در رابطه با افراد مشکل چه فرقی می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ روح خدا برای شما شفاعت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــسازید؟ چگونه خود را برای شرایط دشوار بعدی که بدون شک پیش خواهد آمد، آماده می -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابراهیم با شهامت به خدا . شود به حضور خداوند رفتن برای شفاعت کردن برای دیگران یک امتیاز محسوب می: تعلیم

هرچند . او اعتراف کرد که چیزی جز خاک و خاکستر نیست و به درخواست خود برای رحم خداوند ادامه داد. التماس نمود

تواند احساس  که گناهان مردم سدوم و عموره به قدری زیاد بود که خدا بر آنها خشم گرفت، اما ابراهیم یقین داشت که می

او را توانست  رابطة ابراهیم با خدایی که می. او رابطة بسیار نزدیکی با خدا داشت. خدا را عوض کند و فکر او را تغییر دهد

 . کسی بود که به فریاد ابراهیم برای رحمت و بخشش دیگران گوش داد نابود سازد، رابطه با همان

. پس با شجاعت و فروتنی دعاهای خود را نزد خداوند بیاورید. ابراهیم شجاعانه اما با فروتنی به حضور خداوند آمد: دعا

 ـــــــــــــــــ :بیان کنید های خود را گرانة خود را به سوی خداوند برافرازید، و با شکرگزاری، درخواست سخنان ستایش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امروز، خداوندا، من به . شخص معین یا شرایطی را در نظر آورید و از جانب آن شخص یا شرایط نزد خدا شفیع باشید

 ــــــــــــــــــــــــــــــکنم که ـــــــــــــــــــــــــــــ دعا می. کنم ـــــــــــــــــــ فکر میــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس پنجم

 فریادها بلند است
 نابودی سدوم و عموره – 2۱پیدایش 

 

 2ی اجمالی درس بررس

 ۴9          ۱9پیدایش : بررسی

 ۵۳            مقدمه

 ۱9پیدایش : ۵درس 

x ۵۱        شوند فرشتگان وارد سدوم می 

x ۵۲        دیدارهای نامطلوب مردم شهر 

x ۵۵          اقدامات فوری  

x ۵8          خدا، عادل و رحیم 

x ۵9        ۳۲-۱8: ۱رومیان : تر بکاویم عمیق 
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 مقدمه

این سرگذشتی . کنیم که خشم خدا بر مردم شرور و گناهکار سدوم و عموره ریخته شد در این درس به روشنی مشاهده می

. او هیچ ترحمی بر مردم این شهرها ندارد. دهد انگیز است زیرا عدالت خداوند قدوس را به طور آشکاری نشان می تاسف

وقتی لوط در « .بشتاب وگرنه نابود خواهی شد»: شتگان به لوط اخطار کردندفر. فرشتگان به عملی بسیار عالی دست زدند

داوری بر . لوط، همسرش و دخترانش نجات یافتند. های او را گرفته و از شهر بیرون بردند عمل تردید داشت مردان دست

 . اش مورد لطف خدا قرار گرفتند سدوم و عموره قرار گرفت، اما لوط و خانواده

نشانگر فیض خداوند نسبت به ابراهیم بود که دعایش را در مورد لوط، خانواده و شهرهای سدوم و عموره درس گذشته 

سازد  شان نابود می بینیم که چگونه این شهرها را به خاطر شرارت و خشونت عدالت خداوند را می ۵در درس . پاسخ داد

اش  بخش خدا را در مورد لوط و خانواده ن عمل نجاتهمچنی. شود هنگامی که فریاد شکایت از آنها به آسمان بلند می

خداوند از شدت گناهان مردان سدوم تعجب کرد، اما محبتش برای آنها که برای ابراهیم عزیز بودند، غلبه نمود و . بینیم می

 . به وعدة خود به ابراهیم وفادار ماند
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را محتوای آن پر از جنگ و ستیز مردم است و باید به خاطر داشته باشیم ایست زی فصل ناراحت کننده ۱9پیدایش : مقدمه

های  که هدف از این درس و مطالعه، بحث و مجادله به نفع یا ضرر موقعیتی خاص نیست بلکه هدف آگاهی یافتن از نوشته

 مقدس با تمرکز به اینکه هدف کالم خدا برای ما چیست؟ کتاب

 .انیدرا بخو ۲9-۱: ۱9پیدایش : تکلیف

خوانیم که پس از آنکه گفتگو بین ابراهیم و خدا خاتمه یافت، خداوند او را ترک کرد و  می ۱8در انتهای پیدایش : تمرین

 .فرشته وارد سدوم شدند بریم که دو پی می ۱9: ۱دانیم خدا کجا رفت، از پیدایش  هرچند که نمی. ابراهیم به خانه رفت

 ــــــــــــــــــبود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چه ساعتی از روز ۱بر طبق آیة  -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــبا چه کسی روبرو شدند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــآن مرد کجا بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 العمل لوط پس از دیدن آنها چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولین عکس -۴ 

یابیم که ابراهیم دم در چادرش  در می ۱: ۱8در پیدایش . دروازة شهر مکانی معمولی برای دیدار مردان شهر بود

 .نشسته است

لوط چگونه از آنها پذیرایی کرد؟  ۲در آیة . نوازی ابراهیم بود وازی که لوط انجام داد، مانند مهمانن مهمان -۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :سوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــکنید که لوط آنها را شناخت؟ چگونه شناخت؟ و یا چرا نشناخت؟ ـــــ فکر می -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

رسد که لوط مشتاقانه اصرار  کنید به نظر می فکر می. بالفاصله ظاهر شد و با سخاوتمندی از آنها پذیرایی نمود -۲

 اش اقامت کنند؟ چرا؟ و چرا نه؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داشت که آنها در خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــگویند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چه می ۳در آیة 
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شهرهایی هستند که شما آیا سدوم و عموره . مکالمة خدا و ابراهیم را در فصل گذشته به خاطر داشته باشید -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ چرا و چرا نه؟( ۲۱-۲۳: ۱8پیدایش )مایلید فرزندان خود را در آن پرورش دهید؟ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . دهید، هوشیار و مراقب باشید ضمن اینکه به مطالعة خود ادامه می. افتد تفاق میمسائل نادرستی در این جا ا
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 1بخش 

 :تمرین

 ــــــــــــــــــــــــــــــاش پاسخ دادند؟ ــــــــــــــــــــ آن دو تن چگونه به دعوت لوط به خانه -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــدانیم که لوط با آن نظر موافق نبود؟ ـــــــــــــــــــ از کجا می ۳در آیة  -۲ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه چیزی برای آنها تدارک دید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ. کند نوازی می لوط باز هم از فرشتگان مهمان -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ا داد بدون ـــــــــــــشود نانی که به آنه دهد، هشداری وجود دارد زیرا گفته می رخ می در مورد اتفاقاتی که -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نانی که بدون خمیر ترش درست . کند شود که لوط با نوعی شتاب و عجله رفتار می احساس می. ساخته شده بود

این غذا را با غذایی که ابراهیم برای آنها تدارک دید . شود احتیاجی به صرف زمان برای آماده شدن ندارد می

: و آیات زیر( ۶: ۱8پیدایش )مقایسه کنید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــقبل از خواب چه کسی به مالقات آمد؟ ــــــــــــــــــــــــــــ :۴آیة  -۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »( ۵آیة )خواستند؟  آنها از این مردان چه می -۶

 «.بیاور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیم که مردان شهر سدوم ـــــــ می ۱۳: ۱۳در پیدایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . شویم از گناهان و شرارت آنها آگاه می ۱9در فصل 

 :سواالت بازتابی

مشخصا شهر . مردان بخشی از فرهنگ مقبول شهر سدوم بود ممکن است احساس شود که عملیات این -۱

آیا این خصوصیات در . آلودشان توصیف کنید شرایط این مردان را با اعمال گناه. عموره هیچ تفاوتی با آن نداشت

 ــــــــــــــــــــــخانواده و فرهنگ اجتماعی جا گرفته بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردید؟ این مردان مهمانان شما هستند، به  اگر شما در این لحظه از داستان به جای لوط بودید، چه کار می -۲

دانید که خارج از خانة شما مردانی  می. خانة شما بگذرانند اند که با شما غذا بخورند و شب را در خانة شما آمده

چگونه به آنها جواب . هستند که خانه را احاطه کرده و قصد دارند با مهمانان شما از روی شرارت و گناه عمل کنند

دهید؟  می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :تمرین

گوید و انجام  دارد، که لوط می از دو مورد پرده بر می ۶آیة . کند لوط از خانه بیرون رفته با مردان مقاومت می -۱

 ــــــــ»ت آنها بیرون رفت و لوط برای مالقا. شود ما اخالق و رفتار لوط را زیر سوال ببریم دهد که باعث می می

 «.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ آن عمل چه چیزی را به شما نشان می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چگونه با آنها صحبت می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــ لوط چه پیشنهادی به آنها می ۷در آیة  -۴

 :سواالت بازتابی

شان را از هم جدا  های وقتی که او و ابراهیم گله. لوط برگزید که در سرزمین سدوم و عموره زندگی کند -۱

های  اش را به این سرزمین نقل مکان داد که زمینی سبز و خرم بود و چراگاه د، لوط اموال و احشام و خانوادهکردن

فهمیم که لوط با مردمی آشنا شده است که آنها را  به طور آشکار می ۷و  ۶از آیات . بسیاری برای حیواناتش داشت

های گناه و شرارت آنها آشنایی داشت، زیرا  او با راه توانیم حدس بزنیم که عالوه بر آن، می. نامد دوست خود می

. کند، مهمانانش گفتگو و مذاکره را نشنوند بیرون رفت و در را پشت سر خود بست تا وقتی که با آنها صحبت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟ چه افکاری یا مشاهداتی دربارة شخصیت لوط به ذهن شما خطور می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هرکاری »توانند  چطور ممکن است پدری دختران باکرة خود را به این مردان بدهد و بگوید آنها می -۲

لوط . دخترانش را به عهده دارد؟ پدری که مسئولیت محافظت و مراقبت از «خواهند با آنها انجام دهند می

در عین حال شاید فکر کنیم که راه و . محافظت را برای مهمانانش به بهای از دست دادن دخترانش فراهم ساخت

شود تحت هرگونه مراقبت و محافظت در آن خانه  مهمانی که به خانة کسی وارد می. رسم فرهنگی آنها این بود
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چه افکار دیگری از مشاهدة اعمال و . در جهت این محافظت انجام شودگیرد و ممکن است هر عملی  قرار می

 ــــــــــــــــــشخصیت لوط در این موقعیت ممکن است در سر داشته باشید؟ ــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۳بخش 

به شیوة عمل کردن آنها به . شویم در مرحلة بعد با عمل زورگویی و تهاجمی مردان خارج از خانة لوط مواجه می: تمرین

 : دقت توجه کنید

آمد به ( لوط)این مرد »و آنها گفتند « عقب بایست»آنها پاسخ دادند : گوید می 9آیة  -۱

خواهیم ـــــــــــــــــــــ  می حاال ما! ـــــــــ، و او ـــــــــــــــــــــــ شده استـــــــــــــــــ

گوید که آنها همچنان لوط را تحت فشار قرار دادند و  در ادامه می 9آیة « .بدتر از این با شما عمل کنیم

 «.ـــــــــــــــــــــــــــــ »

 ــــــــــه به مقصود خود برسند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــداشتند ک 9چه شیوة عملکردی در آیة  -۲

مردم شهر لوط و . کند که رفتاری بهتر از آنها دارد کند و وانمود می آنها لوط را محکوم کردند که آنها را قضاوت می

پذیرد و  ی آنها را نمیدیدند که او راه و رسم فرهنگ و حاال می. اش را هرچند که بیگانه بود پذیرفته بودند خانواده

خواهند انجام  لوط به آنها پاسخ داد که آنچه آنها می. آورد دستور آنها را برای بیرون آوردن مهمانانش به جا نمی

کند؟  گوید عمل نمی آیا آنها فکر کردند که لوط دو رو و ریاکار است؟ به آنچه که می. دهند نادرست است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنند؟ آنها چه می(. ۱۱و  ۱۳آیات )شوند  مردانی که داخل خانة لوط بودند حاال وارد عمل می -۳

 .ـــــــــــــــــــــ بیرون. الف 

 و ـــــــــــــــــــــــــــ لوط ـــــــــــــــــــــــــ و . ب 

 ـــــــــــــــــــــــ در را. پ 

 آنها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بعد. ت 

 ـخواهند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ از لوط چه می ۱۲در آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــکنند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چه راهنمایی به لوط می -۵

 گویند که چه کار خواهند کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به لوط می -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۳آیة )خواهند آن را نابود کنند؟  یچرا م -۷

 ــــــــــــــگوید؟ ــــ به آنها چه می. اش برود شود که به جستجوی دامادهای آینده بنابراین، لوط جدا می -8
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــپاسخ آنها چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -9

 دهند؟ ـــــــــــــ به لوط میچه دستوراتی ( ۱۵آیة )کنند  رسد و فرشتگان با شتاب عمل می دم می سپیده -۱۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۶آیة )دهد؟  لوط چگونه پاسخ می -۱۱

 اش پاسخی بدهند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ کنند که او و خانواده سرانجام فرشتگان چه کار می -۱۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به آنها چه گفتند؟. فرشتگان آنها را با امنیت از شهر بیرون آوردند و دستورات فوری به آنها دادند -۱۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. لفا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. پ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ت 

شود که لوط به دالیلی از فرشتگان درخواست نمود که به آنها اجازه دهند که در  گفته می ۲۲-۱8در آیات  -۱۴

از نظر سالمتی و یا به علت باال بودن  شاید تصور شود که لوط. شهر کوچک ــــــــــــــــــــــــ پناه ببرند

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــ یای به او م فرشته چه وعده. سن، قبل از وقوع ویرانی قادر نیست به کوهستان برسد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. لوط از خطر گذشته و در سوغر پناه یافته و پس از آن شهر ویران شد. دم فرا رسیده است سپیده: ۲۳آیة  -۱۵

 ــــــــــــــــالعمل شما چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اولین عکس

 رود آمد؟ ـــــــــــــــــــبارانی فچه . داوری و خشم خدا بر مردم سدوم و عموره فرو ریخت ۲۴در آیة  -۱۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تمام مردم و . ویرانی سرتاسر دشت را فرا گرفت. خداوند آن شهرها را ویران ساخت. همه جا ویران گشت -۱۷

 د وفا نمود؟ ـــــــــــــــــــخدا چگونه به عهد خو ۳۲: ۱8در پیدایش . ن سرزمین نابود شدهای ای مزارع و باغ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ چه بود؟ ـــــ ۱۷دستورات فرشته در آیة . رسیم می ۲۶سپس به آیة  -۱8

 ــــــــــــــــــــــــــــــهمسر لوط چه کرد و پس از آن چه اتفاق افتاد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ

. شود کنیم که برای افراد عادل با خداوند وارد مذاکره می ابراهیم را در شرایطی مشاهده می ۲8-۲۷در آیات  -۱9

 راهیم به سوی سدوم و عموره نگاه کرد چه چیزی دید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنگامی که اب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : کند به سادگی تمام فصل را خالصه می ۲9آیة  -۲۳

 . ای آن دشت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خدا شهره. الف 

 .خدا ــــــــــــــــــــــــــــــ ابراهیم. ب 

خدا ــــــــــــــــــــــ لوط ــــــــــــــــــــــــــــ از آشفتگی و به هم ریختگی . پ

 .شهرهایی که لوط در آنها زندگی کرده بود
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 ۴بخش 

« .خدا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »: یابد پایان میبا کلمات مهمی  ۱۶آیة آموزیم؟  رة خدا چه میدربا

لوط . چنانچه به خاطر دارید، رحم و بخشش یعنی دریافت آنچه که شایستگی آن را نداریم. کلمة بخشنده معنی عمیقی دارد

شود که هرچند که لوط با مردم شرور آنجا در ارتباط نبوده،  احساس می. بودزیست جا افتاده  با فرهنگ شهری که در آن می

رسد که چشم و گوش خود را نسبت به اعمال آنها بسته و زندگی آن اجتماع را که با هرج و مرج در رابطة جنسی  به نظر می

خداوند با . مورد قبول او بودیگران برای د اما این اعمال ناشایست را هر چند نه برای خود،. گرفته پذیرفته بود صورت می

کند که مبادا لوط شخصا اقدام کند و سرانجام از این نحوة زندگی  اش وساطت می رحم و بخشش خود برای لوط و خانواده

 . مراجعه نمایید ۵تر بکاویم در بخش  را بخوانید و به عمیق ۱۶: ۲و  ۳۲: ۱برای مرجع بیشتر رومیان . پشتیبانی نماید

آید و فیض خداوند که محبت رایگان اوست بر مردمی  م که داوری خداوند توسط سالح خشم او بر شرارت فرود میبینی می

فیض خداوند حتی بر کسانی که از رابطة نزدیک با خداوند دور . شود گیرند ریخته می آمیز با او قرار می که در رابطة محبت

بینیم چنانکه تصمیم  آورد و نیز رحم و بخشش او را در عمل می  به یاد میهای خود را  خداوند وعده. گیرد اند قرار می بوده

 . گرفت نوع بشر را از مرگی که شایستگی آن را داشت نجات دهد و رهایی بخشد

 :های کاربردی پرسش

 ــــــــــــــــــــــــــــــچه موقع رحم و شفقت خدا را تجربه کردید؟ ـــــــــــــــ. خدا رحیم است -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

تجربة شما در چه موردی بوده است؟ . دهد خداوند اغلب رحم و بخشش خود را از طریق دیگران به ما می -۲

رف نظر کردن از آنچه که شخصی سزاوار آن بوده است، زمانی را به خاطر آورید که شما موقعیتی داشتید که با ص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. آنچه که شایسته نبود، نشان دادید محبت خدا را با دادن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آید؟ ــــــــــــــــــــ ود میآورید چه افکار و احساساتی در شما به وج زمانی که آن شرایط را به خاطر می -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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در این داستان از تفسیرهای . توانیم بقیة داستان لوط و دخترانش را بخوانیم می ۳8-۳۳ :۱9در پیدایش : تر بکاویم عمیق

کنند، از او باردار شده و فرزندان  پس از آنکه دختران پدر را مست می. بخش و مثبت دربارة زندگی لوط، اثری نیست رضایت

ها به سرزمین موعود سفر کردند،  عد زمانی که اسرائیلیها ب ای که سال دو قبیله. دهند ها را تشکیل می قبیلة موآبی و عموری

 . کینه ورزیدند

. باشد می ۱۶: ۲تا  ۱8: ۱شود، در رومیان  دیده می ۱9مقدس که دربارة شرارت موجود در پیدایش  قسمت دیگری از کتاب

این قسمت با قوم زمان  .کند اما قابل توجه است این بخش نیز از مطالبی با خصوصیات مثبت، دلپذیر و جالب صحبت نمی

های قرن  زیستند، و همچنین با ما که در سال کند؛ با اشخاصی که در قرن اول در زمان پولس می ابراهیم و لوط صحبت می

خوانیم،  می ۲و  ۱و روایاتی که در رومیان  ۱9حکایات در شهر سدوم و عموره در پیدایش . گوید بریم سخن می به سر می ۲۱

دور گناهانی که در رومیان ذکر شده، تنها محدود به گناهان . کند بارة گناهان در روابط جنسی صحبت میهر دو به ویژه در

تفاوتی و طاقت آوردن تا مرحلة پذیرش  نمونة رفتار و شیوة تداوم از مرحلة بی. جنسی نیست بلکه در مورد انواع گناهان است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. دهید و سرانجام حمایت کردن از سایر امور اخالقی را تشخیص

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وران اولیة کالم و در زمان حاضر بر داوری خداوند و نیز رحم و بخشش او در د ۲و  ۱و رومیان  ۱9با استفاده از پیدایش 

 ـــــــــــــــــــــــــــــاین کالم خدا از واقعیت برای شماست؟ ــــــــــــــآیا عقیده دارید که . تامل و فکر کنید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اش از نابودی و ویرانی که بر سدوم و عموره رخ داد،  الشأن، تو محبت خود را در نجات لوط و خانواده خدای عظیم: دعا

پی . بینم گاهی اوقات خود را در کشاکش بین قدرت شریر و محبت قدرتمند و پایداری که تو نشان دادی می. نشان دادی

از . هایی که در تالش بود به عقب ببرد، دور ساختی و مرا از آن همه قدرت برم که مرا نجات دادی، دست مرا گرفتی می

گویم که این امتیاز را به من بخشیدی  تو را سپاس می. کنم تو را برای کالم حقیقت شکر می. رحم و محبت تو سپاسگزارم

: کنم فکر می به خصوص دربارة این .شان ده به آنها رحم نما و یاری. شناسند دعا کنم که برای آنهایی که تو را هنوز نمی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 



60 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 درس شش

 بره کجاست؟
 قربانی – 11-12پیدایش 

 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 ۶۳           پیدایش: دوره

 ۶۱            مقدمه

 ۲۲-۲۱پیدایش : ۶درس 

x ۶۲          قتولد اسحا 

x ۶۲        کند خداوند ابراهیم را آزمایش می 

x ۶۴          ترس: تعریف 

x ۶۶          عیسی، آن هدیه 

x ۶8         ابراهیم و قربانی اسحاق 

x ۷۳         ...ابراهیم از طریق ایمان 

 ۷۴           دورة بخش

 

 

 

 

 

 



62 
WWW.CROSSCM.ORG                                                                                 © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 مقدمه

ما دربارة بسیاری از چیزها و به طرق بسیار . به انسان بخشیده است خندیدن بیان بسیار زیبایی از عواطف است که خداوند

غافلگیر شدن، محبت، جشن گرفتن و . شود خوشی موجب خندة ما می. خندیدن نشان شوخ طبعی است. خندیم متفاوتی می

 . خشدب شود احساس خوبی داشته باشیم و به بدن ما سالمتی می خنده موجب می. شود خبر خوب باعث خندة ما می

او بر . خندد حتی خدا می(. ۴: ۳جامعه )آموزد که زمانی برای خنده و زمانی برای گریه وجود دارد  مقدس به ما می کتاب

کنند  و بر آنهایی که بر ضد عدالت او توطئه می( ۴: ۲مزمور )زنند  آنهایی که از روی ناباوری بر او و مسح شدة او طعنه می

 . شماری در برگیرد اهمیت بی ت و نه چندان بیاهمی های بی ای از پیام تواند مجموعه ه میخند(. ۱۳: ۳۷مزمور )خندد  می

هنگامی که خدا به ابراهیم گفت . دوبار از خنده گفتگو شده است ۱۷در پیدایش . خنده در داستان اسحاق بسیار جالب است

خدا گفت که سارا پسری به نام اسحاق به دنیا . د خندیدشود، ابراهیم با صورت به زمین افتاد و با خو ها می که سارا مادر امت

خوانیم که وقتی که مهمانان به سارا که پشت در چادر  می ۱8در فصل . باشد می“ خندد او می”آورد که نام او به معنی  می

رم هم پیر است، ام و شوه حاال که من پیر و خسته»شود، با خود خندید، زیرا فکر کرد  ایستاده بود، گفتند صاحب پسری می

خدا برای من خنده »: پس از تولد اسحاق که پدرش نام را بر او نهاد، سارا گفت« آورم؟ حاال این شادمانی را به دست می

همة ما باید بپذیریم که بر هرچه غیر ممکن است « .باره بشنود با من خنده خواهد کرد آورده است، و هر کس که در این

خندیم زیرا از نقطه نظر انسانی غیر  ما به آنچه که باورنکردنی است می. ا تعیین کرده باشدخندیم حتی اگر خدا آن ر می

دانستند  ابراهیم و سارا هر دو خندیدند زیرا می. سالگی صاحب فرزند شوند ۱۳۳و  9۳ممکن است که زن و شوهری در سن 

زنی مشتاق است که . گذاریم و نامش را حماقت میخندیم  ما هم به ناامیدی خودمان می. که هیچ کاری از آنها ساخته نیست

 .پسری جویای مهر و محبت زنی پارساست. دختری خواستار شوهری پارساست. مردی مایل است پدر شود. مادر بشود

البته که خندة شادمانی و اشک . های ناباورانة ما، وعدة خداوند به تحقق پیوست و سرانجام اسحاق زاده شد علیرغم خنده

آید، از جانب خداوند خنده و شادمانی به خانة این  اسحاق همانطور که از نامش بر می. ه چشمان پدر و مادر آوردشوق ب

به خنده در زندگی خودتان . های سال مردم با سارا خندیدند سال. و ما هم دعوت داریم که با آنها بخندیم. والدین جدید آورد

آورد، لحظاتی که انتظارش را نداشتیم که غیر عادی  به زندگی من و شما می خداوند لحظات غیر ممکن شادمانی. فکر کنید

اطراف خود را نگاه کنید و برای دالیلی که خداوند از طریق دیگران به زندگی شما شادمانی . و حتی باورش غیر ممکن بود

 !خندد به خاطر داشته باشید که خدا هم می. دهد جشن بگیرید می
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دهد که نه تنها آنها صاحب نسلی خواهند شد، بلکه  خداوند وعده می. دهیم به داستان ابراهیم و سارا ادامه می حال: مقدمه

در این درس بر پیدایش . یابد ادامه می ۲۱داستان در پیدایش . ظرف مدت یک سال سارا باردار شده و پسری خواهد آورد

به طور مثال، . را تا آخر بخوانید و ضمن خواندن، سوال کنید تمام این دو بخش. تمرکز داریم ۱9-۱: ۲۲و  ۷ -۱: ۲۱

این کلمات کمک . کنند؟ سواالت را با چه کسی، چه چیزی، کجا، کی، و چرا شروع کنید ها کیستند و چه کار می شخصیت

 .کنند که حکایات صورت واقعی بیابند می

خداوند از روی محبتش . را بشنویم ۲-۱: ۲۱پیدایش  مدت طوالنی با ابراهیم و سارا انتظار کشیدیم که کلمات: تمرین

 . وعدة خود را در مورد سارا انجام داد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــخدا دقیقا چه کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۲طبق آیة  -۱ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۳آیة )ابراهیم او را چه نامید؟  -۲ 

دستور . کردند بود ابراهیم مطیع دستورات خدا در مورد تمام کسانی که تحت پیمان خدا و ابراهیم زندگی می -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــچه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۱۲: ۱۷خدا در پیدایش 

از این رو وقتی که اسحاق هست روزه . کردند، انتخابی نبود ای مردانی که در خانوادة ابراهیم زندگی میختنه بر

 (. ۴آیة )شد، او ـــــــــــــــــــــ شد 

طبق . خواند بداند که ابراهیم مرد کهنسالی بود خواست مطمئن شود که هرکس که این داستان را می خدا می -۴

به . ــــــــــــــــــــــــ بود و ابراهیم ــــــــــــــــــــ بود( سارا)او  ۱۲: ۱8گفتة سارا در پیدایش 

شود که ابراهیم  گفته می ۵: ۲۱در پیدایش . عبارت دیگر از دیدگاه انسانی وعدة خدا غیر ممکن بود

 ! ساله بود ـــــــــــــــــ ساله بود که اسحاق به دنیا آمد و سارا ـــــــــــــــــــــــــــ

مقدس وجود دارد؟  چه معنی برای اسحاق در نت پایین صفحة کتاب. اسحاق یعنی ـــــــــــــــــــــــــ  -۵

 : ها پس از دریافت وعده به وجود آمده در نظر آورید ای که در مدت این سال خنده

 ؟ ــــــــــــــــــــرد چه گفتچه کسی خندید؟ ــــــــــــــــــــ آن م – ۱۷: ۱۷پیدایش . الف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 زن چه گفت؟ ــــــــــــــــــــچه کسی خندید؟ ـــــــــــــــــــــ آن  – ۱۲: ۱8پیدایش . ب 

 چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــ آن زنچه کسی خندید؟ ـــــــــــ – ۶: ۲۱پیدایش . پ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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 :جالب است که به دو مورد توجه کنید -۶

شود که از  احساس می .گوید که خنده از ناباوری بود می ۱8و ۱۷دو نوع خنده کدامند؟ در پیدایش . الف

 . ناچاری و ناامیدی بود

ای که داده  وعده. مشخصا خندة آنها بدون تردید از روی جشن و شکرگزاری است ۶: ۲۱در پیدایش . ب

 . شده بود سرانجام تحقق یافت

 ــــــــــــــــــــــــــــــکردند که باعث شد از روی ناباوری بخندند؟ ــــــــــ به چه چیزی فکر می -۷ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــای قرار گرفت؟ ـ هنگامی که وعده را دریافت کردند، تمرکزشان بر چه مسئله -8 

. ساعت زمان آنها به پایان رسیده بود»گوییم  چنانکه امروزه می. در ابتدا فقط به خودشان نگاه کردند -9

شان به خدا و آنچه که خدا علیرغم  ادی خندیدند، نگاهوقتی که در جشن و ش. شان پیر و فرسوده بود های بدن

 . را به خاطر آورید ۱۴: ۱8پیدایش . شان انجام داده بود، افتاد شرایط ناامیدکنندة آنها برای

ما شروع . گرایش ذهن انسان این است که اول به درون خود نگاه کند و توانایی و قدرت خود را بسنجد: کاربرد شخصی

ر را در اختیار گرفته، مسائل را به دست خود بر طرف نماییم و اغلب کمک و راهنمایی که خدا در اختیارمان کنیم که امو می

گاهی اوقات کمک خدا از طریق دیگران . حاصل است رسیم که کوشش ما بی تا اینکه به این واقعیت می. بینیم گذارد نمی می

تان به کوشش و ستیز وادار کرد؟ آیا  ، چیزی که شما را فراتر از تواناییچه زمانی امر غیر ممکنی را تجربه کردید. رسد به ما 

العمل شما در مورد این واقعیت چگونه بود؟ خندیدید؟ آیا با  ضعف و ناتوانی شما بود؟ عکسازدیدگاه شما در زمینة ضعف 

آید  ها به وجود می غلب این نکتها« .توانم این کار را انجام دهم من نمی. کنی چه کسی، من؟ حتما شوخی می»: خود گفتید

. اند که هنوز باید به آن پی ببرید اغلب دیگران چنین توانایی را در شما مشاهده کرده. کنیم زیرا ما فقط به خودمان نگاه می

ما پس از اید، ا اند انجام دهید ولی شما در ناباوری خندیده چند تا از این موارد را یادداشت کنید که ممکن است از شما خواسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :تان را بنویسید های چندتا از دیدگاه. اید آن در پایان با موفقیت و پیروزی خندیده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1بخش 

. باور نکردنی است. ست که تاکنون نقل شده است هایی ترین داستان ترین و پیچیده دربارة یکی از مهم ۲۲پیدایش : علیمت

چرا خدا چنین کاری را انجام دهد؟ چه نیازی به آزمایش ابراهیم دارد؟ انتظار طوالنی برای داشتن فرزند برای این زن و 

کنی؟ بیایید نگاهی  خلوق خود آنقدر مهربان و رحیم هستی، چرا آنها را آزمایش میشوهر کافی نبود؟ خداوندا، اگر در مورد م

 . کند به ما کمک می ۱9-۱: ۲۲خواندن دوبارة پیدایش . به داستان بیافکنیم

 .زمانی پس از آن، خدا تصمیم گرفت ابراهیم را آزمایش کند: تمرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخدا چه دستوری به ابراهیم داد؟ ــــــــ ۲در آیة  -۱ 

ـــــــــــــــــ خود را بردار، »: کرد وقتی که گفت هیچ اشتباهی رخ نداد که خدا با چه کسی صحبت می -۲

 «.تنها ــــــــــــــــــ خود را ـــــــــــــــــــــ، ـــــــــــــــــــــــ را بسیار دوست داری

دوم )شد  کوهستان موریا، همان کوهی است که اورشلیم بر آن بنا می. رفتند آنها بایستی به ناحیة موریا می -۳

 . های بعد کوه صهیون خوانده شد کوهستان موریا در دوره( ۱: ۳قرنتیان 

ی که در آن سرزمین مردم. درخواست اینکه ابراهیم فرزند خود را به عنوان هدیة سوختنی تقدیم کند غیر عادی نبود: تعلیم

هایی دارای اهمیت و احترام بود و مردم  چنین قربانی. کردند خود تقدیم میبه خدایان   های سوختنی سکونت داشتند قربانی

. کند مسئلة غیر عادی این بود که خدای ابراهیم قربانی انسانی درخواست می. کنند عقیده داشتند که خدایان آن را طلب می

نوح، . قائن که برادرش را کشت، توسط خدا کشته نشد. آدم و حوا به خاطر گناه نافرمانی خود کشته نشدندبه یاد آورید که 

این . ها خواهد شد خدای ابراهیم به او گفته بود که او پدر امت. شان نابود شدند ابراهیم، هاجر و سارا نیز  به خاطر گناهان

 . و ابراهیم و نسل او قوم او خواهند بود خدا با ابراهیم پیمان بسته بود که خدای او باشد

 :های فکری پرسش

روز ( ۳آیة )زند در حالیکه آمادة رفتن است؟  توانید تصور کنید که چه احساسی در قلب ابراهیم موج می می -۱

. ندبعد، صبح زود، زین و افسار را آماده کرد، چند چوب برید و به هم بست و با اسحاق و دو تن از خدمتکارانش رفت

توانید تصور کنید که چگونه با سارا خداحافظی کرد؟ آیا به او گفته بود که خدا از او چه درخواستی کرده است؟  می

دانیم بلکه فقط  دانست که دیگر هرگز فرزندنش را نخواهد دید؟ بسیاری از چیزها را در حقیقت نمی آیا سارا می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــالت شما باشد؟ ــــــــچه افکاری ممکن است در تخی. توانیم تصور کنیم می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آیة )سفر سه روز به طول انجامید و در آن زمان ابراهیم پی برد که زمان قربانی کردن اسحاق نزدیک است  -۲

دهد که به باالی کوه برای  شوند و به آنها توضیح می ابراهیم و اسحاق از دو نفر خدمتکارشان جدا می ۵در آیة (. ۴

به طور یقین . ساختن مذبح برای ابراهیم کار غیر عادی نبود. گردند روند و بعد از آن بر می پرستش خدا می

ای از پرستش خدا داشت و سر بریدن و قربانی کردن حیوانات  کنیم که اسحاق تجربه دانیم اما فقط تصور می نمی

 .ودرا دیده ب

احتماال سطلی از )ها را روی شانة اسحاق نهاد که به باال حمل کند و خود آتش  گوید ابراهیم چوب می ۶آیة  -۳

اسحاق به . در نظر بیاورید که چه گفتگویی در راه به محل قربانی در گرفت. و یک کارد را به باال برد( ذغال داغ

ای برای قربانی و هدیة سوختنی  تش نیز با آنها بود اما برهچوب را داشتند و آ. سرعت دریافت که چیزی کم دارند

 . وجود نداشت

ای نبودند که بتوانند گفتگوی پدر و  احتماال در فاصله. تصور کنید که دو خدمتکاری که در پایین منتظر ماندند -۴

 . زدند دیدند که پدر و پسر با هم به سوی پرستشگاه قدم می از این رو فقط می. فرزند را بشنوند

 8در آیة . سخنانی که ابراهیم با فرزندش دارد، کلماتی است که باید در کتابخانة حافظة خود بسپارید: به حافظه سپردن

 «.خداوند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خواهد کرد»: گوید؟ کلمات را بنویسید چه می

عالوه بر آیه، افکار و حتی دعایی از . های خود یادداشت نمایید روی کارت کنم این کلمات را یک بار دیگر شما را تشویق می

 . سپس در روزهای بعد این آیه را یاد بگیرید، طوریکه هرگز از شما دور نشود. دل خود روی کارت بنویسید
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 ۳بخش 

 :تمرین

 اهیم چه کرد؟ابر. اند رسد که بر مبنای واقعیت نوشته شده به نظر می ۱۳و  9آیات  -۱ 

 ساخت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الف  

 مهیا کرد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ب  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه هم بست ـــــــــــــــــــــــــــــــ. پ  

 گذاشت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ت  

 دست برد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ث  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برداشت. ج  

اسحاق چه کرد؟ وقتی که فهمید که اوست که باید قربانی شود چه کار کرد؟ : آید ناگزیر این سوال پیش می -۲

 ــــــــــــــــــــــــــــــکنید دربارة پدرش و ایمان پدرش به خدا چه چیزی یاد گرفت؟ ـــــــــ فکر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با  ۱۱آیة . ایست که خداوند مداخله کرد آیا چیزی دشوارتر از این لحظه برای یک پدر وجود دارد؟ و این لحظه -۳

فرشته به ابراهیم چه  ۱۲در آیة . خواند فرشتة خداوند ابراهیم را می. شود شروع می“ اما”معنی کلمة کوچک و پر 

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۲آیة )چرا آزمایش؟  -۴

 . دانست دانست؛ اسحاق می دانست؛ ابراهیم می خدا می

 (.۱۲: ۲۲پیدایش )دانیم که ابراهیم خداترس بود  می: تعلیم

x به کار بردن ترس در این قسمت، به معنی وحشت و هراس نیست بلکه . ترس معانی گوناگونی دارد: لغت معنی

ابراهیم بیش از محبتی که برای پسرش . محبت، احترام نمودن و احترام، افتخار و احساس متعالی داشتن است

 . گذاشت داشت خداترس بود و به خدا احترام می
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و به حرف توجه کرده و آیة مرجع را . پس از کلمة پسر، عالمت یک مرجع وجود دارد ۱۲یة در انتهای آ: تر بکاویم عمیق

باشد که  می ۲۲از پیدایش  ۲یکی از مراجع آیة . حرف که در مرجع متقابل در وسط آن صفحه وجود دارد را در نظر بگیرید

. ذکر شده است ۱۶: ۳مرجع دیگر در یوحنا . شود کند که تنها پسر یگانة ابراهیم باید قربانی خداوند به طور روشن بیان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: این آیه را بنویسید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در این قسمت پدر کیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ۱ 

 چه کسی تنها پسر یگانه است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ. ۲ 

 و. های بعد رخ داد ، بخش پیش رونده از حوادثی است که سال۲۲آموزیم که داستان نقل شده در پیدایش  از این مراجع می

کوه صهیون، وقتی که خدا از روی محبت عظیم خود برای همة ما یگانه فرزندش عیسی را به عنوان . نیز از کوهستان موریا

 . قربانی نهایی برای گناهان تمام دنیا تعیین نمود

برای نجات بشریت از مرگ . جهت قربانی گناه، پدر آسمانی از قربانی کردن پسرش روی مذبح صلیب خودداری نکرد

فقط . قربانی دیگری نیز وجود نداشت. شد ای در جنگل یافت نمی هیچ بره. حتمی، نتوانست از قربانی دادن صرف نظر کند

از این رو او مطابق دستور عمل کرد و به خاطر خون عیسی، تمام . گناهش بایستی صورت گیرد مرگ پسر کامل و بی

 . از گناهان را از طریق قربانی عیسی اعالم نمایدتواند بخشش  تمام بشریت می. گناهان بشر پاک شده است

باز . را در نظر آورید 9: ۴، اول یوحنا ۱۶: ۳به غیر از یوحنا . برای دانشجویان مشتاق یک مرجع متقابل دیگر وجود دارد

ین آیات به چه دیدگاهی ا. شوند کنیم که عهد قدیم و عهد جدید هر دو با این آیات مرجع به یکدیگر مربوط می مشاهده می

 افزاید؟ آگاهی و آموزش شما در مورد قربانی که خدا برای گناه جهان مقرر نمود، می

و همچنین اول یوحنا  ۱۶: ۳شود و یوحنا  آغاز می« ....دانم حاال من می»که با کلمات  ۱۲: ۲۲پیدایش : به حافظه سپردن

های یادداشت خود بنویسید و  آنها را روی کارت. بسپاریدکنم آن را به خاطر  آیات دیگری هستند که شما را تشویق می 9: ۴

همچنین به آیاتی که در اطراف این آیات مرجع . به همراه داشته باشید تا به صورت گنجینة شخصی شما از کالم خدا در آید

از . دهند ما میاین آیات هوشیاری و حکمت بیشتری در این دروس به ش. هستند به ویژه در آیات عهد جدید نگاهی بیافکنید

جستجوی گنج کالم خدا، و فراموش نکنید که کتابخانة این غنایم را با سخاوتمندی با . اید لذت ببرید ای که یافته گنجینه

 .دیگران شریک شوید
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 ۴بخش 

 !کرد، از مرگ نجات یافت پسری را که بایستی قربانی می. نهایت بود شوق و اشتیاق عاطفی پدر و پسر بی: تمرین

 ــــــــــــــــشد؟ ــــ وند می، به جای ریختن خون اسحاق چه چیزی قربانی سوختنی برای خدا۱۳در آیة  -۱ 

 . شویم که تنها ریختن خون برای خداوند قابل قبول بود باز یادآور می 

 ۱۶: ۳که یوحنا زمانی . دهد ابراهیم این مکان را یهوه یایرا خواند که ــــــــــــــــــــــــــــ معنی می -۲

 . دهنده در اختیار گذاشت دانیم که خدا پسرش را به عنوان نجات آوریم بار دیگر می را در نظر می

 ابراهیم چه گفت؟ ــــــــــــبا کلمات خودتان بنویسید که خدا به . کنند با هم شباهت پیدا می ۱8-۱۵آیات  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . شود که ابراهیم و اسحاق در ـــــــــــــــــــــــ زندگی کردند گفته می ۱9در آیة  -۴

شود، کلمة  ای که محبت عظیم خدا را برای نوع بشر دوباره به ما یادآور می احتماال کلمه: آموزیم رة خدا چه میدربا

ما خدا را به عنوان خدایی . خداوند نسبت به سارا بخشنده بود و وعدة خویش را به او نگاه داشت. مهربان و بخشنده است

چیزی از . اندازد که بر ما قرار گرفت نده ما را به یاد لطف خداوند میبخش. کنیم بخشنده در سرتاسر این درس مشاهده می

طریق شایستگی و یا کار و کوشش حاصل نشده و هیچ ارزشی در ما وجود ندارد، بلکه فقط فیض اوست که به ما تعلق 

آلودمان با  شرایط گناه او رحیم و بخشنده است و ما را از. دارد های خود را نگاه می خدا بخشنده است و وعده. گرفته است

 .کند های جسم و روح ما را فراهم می او رحیم است و تمام نیازمندی. دهد دادن تنها پسر یگانة خود نجات می

 : کاربرد شخصی

توانیم  با مشاهدة ابراهیم در این درس می. یابیم که چقدر ناتوانیم آموزیم، در می خدا میهرچه بیشتر دربارة  -۱

او . پاسخ بالدرنگ ابراهیم نسبت به فیض خداوند این بود که او را پرستش کرد. را درک نماییمکاربرد این درس 

 قربانی کردن و پرستش چگونه باید باشد؟. خدا را پرستش کرد در حالیکه به اتفاق اسحاق بره را قربانی کردند

 ــــهای خدا ـــــــــ نیقربا»: بنویسیداین آیه را . پذیرد هایی را خداوند می گوید که چه قربانی می ۱۷: ۵۱مزمور 

 «.شما ناامید نخواهید شد. هستند ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م خود روید که به گناه تقصیر و شر کار می هنگامی که به حضور خداوند با روحی شکسته، قلبی شکسته و توبه -۲

. اعتراف کنید، قربانی قلب شما چیست؟ وقت صرف کنید و با صداقت و آشکارا در این باره با خداوند گفتگو کنید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و دهان من ستایش تو را ... ». را بخوانید ۱۵: ۵۱مزمور . ودش خداوند از سخنان و شکرگزاری ما خشنود می -۳

کنیم؟ ستایش چه معنی دارد؟ اگر باید او را ستایش کنیم، چه  بنابراین چگونه ما خدا را ستایش می« .کند اعالم می

 .کنیم گوییم؟ ما با شکرگزاری خودمان او را پرستش می می

های  از درس« آموزیم دربارة خدا چه می»های  از قسمتی بعض. کنیم او را برای آنچه که او هست شکر می

او را سپاس گویید برای آنچه که فراهم . او را سپاس گویید برای آنچه که انجام داده است .گذشته را دوره کنید

 هنگامی که مردم دربارة. بریم ایم لذت می همة ما از شنیدن کلمات تشکرآمیز برای آنچه که انجام داده. کرده است

با کلمات شکرگزاری خود . اند کنند، سپاسگزاریم که آن را تشخیص داده شخصیت ما و اعمال ما به نیکویی یاد می

 .او را خشنود کنید

 ــــــــــــــــــ. برید بگذارید که اکنون زمانی باشد که شما از تقدیم قربانی و سپاسگزاری و ستایش خود لذت می: دعا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2بخش 

شود که سارا تا ــــــــــــــ سالگی زندگی کرد و  گفته می ۲۳در پیدایش . رسانیم داستان ابراهیم را به پایان می: مقدمه

نگی به دست آوردن زمینی برای خاکسپاری سارا در این فصل همچنین از چگو. در ـــــــــــــــــــــــــ درگذشت

 .بپردازیم ۲۵اما حاال به پیدایش . شود صحبت می

 .را بخوانید ۱۱-۷: ۲۵پیدایش : تکلیف

 :تمرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ، ابراهیم چند سال زندگی کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ۷در آیة  -۱ 

  گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ان مرگ ابراهیم چه میدر مورد زم 8آیة  -۲ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( 9آیة )چه کسی او را به خاک سپرد؟  -۳ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ۱۳و  9آیات )کجا به خاک سپرده شد؟  -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــابراهیم با چه کسی به خاک سپرده شد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــاسحاق کجا زندگی کرد؟ ــ. خداوند اسحاق را پس از فوت پدرش برکت داد -۶ 

اگر در . نظرگاه دیگر این درس این است که به نحوی ترتیب یافته که مراجع متقابل را به کار ببرید: توجه
صورت از مراجعی که در درس داده شده استفاده کند، در آن  ای به مراجع متقابل نمی مقدس شما هیچ اشاره کتاب
 . کنید

. آیه و مرجعی که در ستون به آن اشاره شده است پیدا کنید. به مرجعی که پس روی آمده است توجه نمایید -۷ 

تجربة . اسحاق پسر ابراهیم انتخاب نمود که نزدیک بئر لحای روی زندگی کند. را بخوانید ۱۴-۷: ۱۶پیدایش 

این تجربه قبل از تولد . هاجر مادر اسماعیل پسر دیگر ابراهیم در این مکان داشت به خاطر آوریدمتفاوتی که 

 . اسماعیل، وقتی که هاجر از خانة سارا فرار کرد پیش آمد

اما شاید این زمان . مرگ چیزی نیست که ما اغلب به آن بیاندیشیم، به خصوص در زمان جوانی: های فکری پرسش

به مراحل پیر شدن خود فکر کنید و اینکه باالخره روزی شما هم مانند ابراهیم و سارا به کهولت رسیده و مناسبی باشد که 

 .میرید می

 خواهید در چه مکانی شما را به خاک بسپارند؟ اید که می آیا در نظر گرفته -۱ 

 با چه کسی مایلید به خاک سپرده شوید؟ -۲ 
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 رسد؟ اموال شما به دست چه کسی می -۳ 

 دهید؟ ای می آیا به بازماندگان خود هدیه -۴ 

 تان دیگران دربارة شما چه بگویند؟ دوست دارید پس از مرگ -۵ 

 گذارید؟ چه یادگاری برای فرزندان و نسل بعد از خود به جای می -۶ 

 کنید؟ در حال حاضر برای انجام این امور چه اقدامی می -۷ 

ات را با وفاداری برای آنها نگاه داشتی و سرزمین و  وعده. ی طوالنی عطا کردیخداوندا، تو به ابراهیم و سارا عمر: دعا

همانطور که به . تو آنها را پدر و مادر قومی قرار دادی و آنها فقط فرزند وعدة خود اسحاق را دیدند. پسری به آنها بخشیدی

دانم که  چنانچه می. که دوست دارم سپاسگزارم از محبت عظیمت برای خود و آنها. ای آنها وفادار بودی، با من وفادار بوده

 ــــــــــــــــــــــــکنم که ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یابد، دعا می زندگی من نیز پایان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در این کتاب به ایمان در . اند ذکر شده« نقشة خدا، انتخاب ما»هایی از قبیل هابیل و نوح در کتاب  شخصیت: تعلیم

در این فصل چهار مورد دربارة . گردیم در پایان داستان ابراهیم بار دیگر به عبرانیان بر می. رجوع شد ۱۱یان فصل عبران

را مطالعه کنید و با مداد رنگی این  ۱9-8: ۱۱عبرانیان . شود آغاز می« ... توسط ایمان»ابراهیم ذکر شده که همه با کلمات 

آید زیرا در درس ابراهیم و سارا در پیدایش  به نظرتان آشنا می ۱۱ر عبرانیان د  تمام این قسمت. مراجع را مشخص کنید

 . اید آن را خوانده ۱۲-۲۵

 :تمرین

توانید پی ببرید  دو مرجع متقابل ذکر شده است که به وسیلة این دو مرجع به سرعت می 8: ۱۱در عبرانیان  -۱

 . که در چه مکانی داستان ابراهیم نقل شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدربارة چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستان دا. الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــچه مرجع متقابلی داده شده است؟ ــــــــــــــــــــــــــــــ. ب 

و از روی اطاعت شهر  ای دریافت کرد، چه فصلی در پیدایش است که ابراهیم فراخوانده شد، وعده. پ

 . رود؟ پیدایش ـــــــــــــــــــ است دانست کجا می خود را ترک نمود در صورتی که نمی

 . استفاده کنید ۷و  ۴-۱: ۱۲آنهایی که مراجع متقابل در کتاب ندارند، از مرجع متقابل پیدایش : توجه 

او همچون . انة خود را در سرزمین وعده بنا کردابراهیم خ« توسط ایمان»شود که  گفته می 9: ۱۱در عبرانیان  -۲

 . ای در این سرزمین به سر برد و چادرنشین بود بیگانه
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــداده شده است؟ ــــــــــــــ« چادرها»چه مرجعی بعد از کلمة . الف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . شود؟ پیدایش ـــــــــــــ و ــــــــــــــــ  در چه فصلی از پیدایش این مراجع یافت می. ب 

 .استفاده کنید 9، ۱: ۱8و  8: ۱۲مقدس شما وجود ندارد، از پیدایش  اگر مرجعی در کتاب: توجه

 .چندین مرجع ذکر شده است ۱۱: ۱۱در عبرانیان  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــداستان چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الف 

 آید چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می« پدر»مرجع متقابلی که بعد از کلمة . ب 

 رد؟ پیدایش ـــــــــــــــگی در کدام فصل از پیدایش، وعدة خداوند به ابراهیم انجام می. پ 

 . را پیدا کنید ۲: ۲۱مقدس شما مرجع متقابل ندارد، پیدایش  اگر کتاب: توجه

 ...۱۲: ۱۱در عبرانیان  -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــآید؟ ــــــــــ می« ساحل دریا»کلمة کدام مرجع متقابلی پس از . الف  

 دا عهد خود را با ابراهیم تجدید کرد؟ پیدایش ـــــــــــــگوید که خ کدام فصل پیدایش می. ب  

 عهد چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعدة . پ  

 . را پیدا کنید ۱۷: ۲۲مقدس شما مرجع متقابل ندارد پیدایش  اگر کتاب: توجه 

 .ن دیگری آمده است که آشنا خواهد بودداستا ۱9-۱۷: ۱۱در عبرانیان  -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــداستان چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الف  

 ـــــشود؟ ــــــــــــــ فت میکند این داستان در کجا یا کدام مرجع متقابل است که مشخص می. ب  

 .«قربانی»است پس از کلمة مرجع متقابل احتماال مرجعی   

کدام فصل در پیدایش دربارة ایناست که خدا ابراهیم را آزمایش کرد و او مطیعانه برای قربانی . پ

 اسحاق رفت؟ پیدایش ــــــــــــــ

 .مراجعه کنید ۱۳-۱: ۲۲مقدس خود ندارید، به پیدایش  اگر مرجع متقابل در کتاب: توجه 

آورند و ما را  ها را به یاد ما می این داستان ۱۱چندین آیه در عبرانیان . گویند ارة ابراهیم میهای متعددی در پیدایش درب فصل

داستان ابراهیم، فیض . آیند از روی ایمان عمل کنیم هایی که در زندگی ما به وجود می نمایند که در داستان تشویق می
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در عین حال، . کنند آنهایی که در رابطه با او زندگی می خداوند را به ما نشان داد، محبت بدون قید و شرط خداوند برای

او با کسانی که به او ایمان داشته باشند با رحم . نماید که خدا عادل است داستان زندگی ابراهیم همچنین به ما یادآوری می

کند،  ای ما شفاعت میالقدس بر اما باز هم هنگامی که روح. کند عدالت او عقوبت گناه را ایجاب می. کند و شفقت عمل می

 . القدس گوش فرا دهید به روح

 !خداوند وعده داده است که خدای ما باشد که این واقعا برکت است
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 بررسی این دوره

 وعدة خداوند، برکت یافتن ما
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 بررسی

ایی مانند ابراهیم و سارا در عهد عتیق ه این تمرین ویژه به این منظور طرح شده که دانش و رشد شما را از درک شخصیت

 : هایی را که پیمودیم بررسی کنیم بیایید با وقتی بیشتر، قدم. تایید نماید

 ۳های  چهار داستانی که در درس. ها را خواندیم و حقایق مربوط به هر واقعه را دریافتیم هریک از سرگذشت -۱

 بودند کدامند؟ ۶تا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳درس . الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴درس . ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵درس . پ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶درس . ت 

حقایق مختلفی که ما تحت هر قسمت از هر بخش تحت . چیزهای متفاوتی دربارة خدا و بشریت آموختیم -۲

 کدامند؟« دربارة خدا چه آموختیم»عنوان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳درس . الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴درس . ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵درس . پ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶درس . ت 

ای دور اتفاق افتاده بود، بتواند امروز در  هایی پرداختیم که درس هر داستان که در گذشته به جستجوی راه -۳

 ش آموختیم؟چه نوع کارایی در هر بخ. زندگی شخصی ما به کار آید

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳درس . الف 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴درس . ب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵درس . پ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶درس . ت 

در این فصل چندین سرگذشت وجود داشت که ایمان ابراهیم را . نگاهی افکندیم ۱۱در پایان به عبرانیان  -۴

توانیم داستانی را از عهد عتیق با استفاده از  یم که با استفاده از مرجع متقابل به سرعت میآموخت. آشکار ساخت

اگر در حال مطالعة . حرکت مقابل را از عهد جدید به عهد قدیم را تجربه کردیم. مرجع در عهد جدید پیدا کنیم
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دانستید که در کجای  نید، اما نمیها را بررسی ک بودید و الزم بود یکی از این داستان ۱۱دقیقی از عبرانیان 

 . مقدس نوشته شده است، در این مورد مرجع متقابل بسیار مفید است کتاب

. کنیم با کوشش به مطالعة خود ادامه دهید شما را تشویق می: یابد وعدة خدا، برکت ما با این نکات خاتمه می

دهید، تا  در حالیکه مطالعات خود را ادامه می. روید ش میمقدس پی تر در کتاب و راحت. اید تاکنون چیزهای بسیاری آموخته

 . گوید اید که کالم خدا به شما چه می حدی در خود اطمینان یافته

هرچند که او همة آنچه را . آموزد کنم که کالمت دربارة مردان ایمان از قبیل ابراهیم به من می خداوندا، تو را شکر می: دعا

به من چنین . آنچه وعده دادی مشاهده کرد. و او را قادر ساختی که با ایمان به آینده بنگردکه وعده دادی تجربه نکرد، ت

خدایا چشمانی . ایمانی عطا کن، ایمانی که باور کنم با من رحیم و مهربان هستی، ایمانی که باور کنم عیسی امید من است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. از ایمان عطا کن که بدانم وعدة حیات ابدی را با تو در بهشت دارم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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