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 وفاداری خدا

 امید ما
 جکی اوسچ

 33-24پیدایش 

 هستی؟ چه کسیتو دختر  –: همسری برای اسحاق ۱درس 

 زادگی و برکتحق نخست –خورده : منفور و فریب2درس 

 اکنون عیسو از یعقوب نفرت دارد –کند : یعقوب فرار می3درس 

 از بئرشبع تا حران –خورد دهنده فریب می: فریب4درس 

 داشتاو راحیل را بیشتر از لیه دوست می –: تولد پسران یعقوب ۵درس 

 دخانة یبوقعبور از رو –گیرد : یعقوب با خداوند کشتی می۶درس 

 

 “سپارم...میکنم و به خاطر من کالم تو را در دل خود حفظ می”... 

 ۱۱: ۱۱۹مزمور 
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 شروع کنیم

نظیر کنید که بقیة زندگی شما را شکل خواهد داد. این سفر برای شما کامال تازگی داشته و بیشما جستجویی را آغاز می

مقدس خواهد داشت. تعهد و کوشش شما است و نقش مهمی را در اشتیاق و عالقة شما در رشد و درک کتابی به نام کتاب

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

 شود لوازم زیر را تهیه فرمایید:یجهت این دورة آموزشی توصیه م

 این کتاب: وفاداری خدا، امید ما. -1 

 . ESVمقدس انگلیسی د و در صورت لزوم کتابمقدس فارسی تفسیری یا مژده برای عصر جدیکتاب -2 

 شود. مقدس یافت مییاب و چند نقشة جغرافیایی که معموال در پشت کتابکتاب آیه 

 مداد یا خودکار -۳ 

 .۶×۴یا  ۵×۳های کارت برای یادداشت در اندازه -۴ 

شروع کنید. هرچند « مقدسسیری در کتاب»کتاب اید، بهتر است که با مطالعة مقدس آشنا شدهاگر برای نخستین بار با کتاب

« وفاداری خدا، امید ما»کنیم، اما به عنوان بخش الزم و ضروری برای مطالعة کتاب کنونی به نام که این کتاب را توصیه می

 شود.محسوب نمی

نماییم. ات توصیه میبه کار بردن مداد رنگی یا قلم جوهری رنگی )هایالیت( را برای خط کشیدن زیر عبارات و یا کلم

برداری برای ثبت افکار و نظریات خود استفاده نمایید تا شما را در این سیر و سفر در های نتتوانید از دفتر و یا کارتمی

 مقدس کمک نماید. کتاب

ای منظم و روشی مهتوانید به تنهایی آنها را مطالعه کنید. با برنااند که اگر مایل باشید میها به صورتی تهیه شدهاین درس

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

ای را که نیاز به پاسخ دارند، مطرح نمایید. با در نظر گرفتن این پاسخ، شما را تشویق گذاشتن عقاید خود، سواالت پیچیده

 ر از دوستان خود را برای شرکت در مطالعة این دروس دعوت نمایید. کنیم که چند نفمی

مقدس قلب های کتابنامیدوارم که از مطالعة خود لذت ببرید و قلب شما آمادة دریافت کالم خدا باشد. امیدوارم که داستا

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

 تو دختر چه کسی هستی؟
 همسری برای اسحاق – 24پیدایش 

 ۱بررسی اجمالی درس 

 بررسی

 ۴           مقدمه

 2۴: پیدایش 1درس 

 ۵       دستورات ابراهیم به خدمتکارش •

 7      خدای ابراهیم، خدای خدمتکارش بود •

 9         ربکا معرفی شد •

 11         تدارکات ازدواج •

 1۴         خداوند وفاداری •
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 ۱مقدمة درس 

ابراهیم پیر بود و فرهنگ آن زمان مقرر کرده بود که زمان آن است که پدر برای پسر همسری بیابد. در درس اول دقت کنید 

ة برکت خداوند ها ممکن است برای شما آشنا و ناآشنا باشند. محافظت و مراقبت ابراهیم از پسرش که تحت وعدکه فرهنگ

 بود، مشاهده کنید. 

توان این زن را یافت؟ اسحاق چه نظری نسبت به زنی که پدرش انتخاب کرده توانست باشد؟ کجا میاین زن چه کسی می

 خوانیم. می 2۴است دارد؟ جواب تمام این سواالت را در پیدایش 

کند بر نگرانی و توجه پدر االتی است که به ما کمک میآید، سواین سرگذشت بسیار ساده است، اما سواالتی که به وجود می

شناسی خدمتکار نسبت به خواستة اربابش توجه نماییم. و نقش برای همسر آیندة پسرش تمرکز کنیم و به تعهد و وظیفه

اوریم. آورد، در نظر بیبخشی که یک همسر برای شوهرش به وجود میکنندة خانوادة بزرگ و گسترده و محبت آرامشحمایت

دهد، چه هدیة بزرگی برای پدر شوهر خود محسوب تصور کنید که یک عروس پارسا و خداشناس با محبتی که به شوهرش می

 دهد. شود. زیرا با محبت کردن به شوهرش، در واقع محبت عمیق و پایدار خدای پدر را نسبت به پدر شوهر خود نشان میمی

 را بنویسید: 19باز کنید و کلمات آیة  2۵را در بخش پیدایش مقدس وقت آن است که شروع کنیم! کتاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۱بخش 

هایی است آموزیم، داستانکند. آنچه دربارة او میپیدایش چندان صحبتی دربارة اسحاق، فرزند ابراهیم و سارا نمیمقدمه: 

برکات عهد اسحاق فرزند وعده و وارث اش، همسرش ربکا و دو پسرشان یعقوب و عیسو نقل شده است. که دربارة خانواده

دریافتیم، عهد خداوند عبارت بود از وعدة بدون قید و  «وعدة خدا، برکت ما»خداوند با ابراهیم بود. چنانچه در دروس کتاب 

کردند. ای در سرزمینی ناآشنا زندگی میشرط عطای سرزمین، دارایی و نسل او. اما ابراهیم و سارا فرزندی نداشتند و مانند بیگانه

شناخت و ایمان داشت که خدا ها خواهد بود. امید ابراهیم در این بود که خدا را میم گفت که او پدر ملتخدا به ابراهی

 آورد. هایش را با وفاداری به جا میوعده

در پیدایش با درگذشت ابراهیم به پایان رسید. اما پیش از آنکه ابراهیم بمیرد، آرزویش این بود « وعدة خدا، برکت ما»کتاب 

کند. این فصل با گفتگویی بین ابراهیم داستان چگونگی انتخاب ربکا را نقل می 2۴سری برای اسحاق بیاید. پیدایش که هم

 شود. دانیم. در کالم از او به عنوان خدمتکار و یا مرد نام برده میشود. نام خدمتکار را نمیو رییس خدمتکارانش شروع می

خوانیم، به این موارد ادامه های دیگر این درس را میحالیکه این داستان و یا داستانکنم... در قبل از آغاز، یک یادآوری می

آموزیم، هشیار باشید. ( نسبت به حقایق که دربارة خدا و خودمان چه می2های داستان باشید. ( در جستجوی واقعیت1دهید: 

گونه این حقایق در زندگی امروزة ما منطبق کند و چهای مهمی که شما را به نحوة کاربرد داستان هدایت می( پرسش۳

 شود، مطرح نمایید. می

فهمید یادداشت نمایید. هرچه را مطالعه کرده و در دفترتان نظریات و عبارات و حتی شرایطی را که نمی 2۴پیدایش تکلیف: 

 .کند، بنویسیدرسد که فرهنگ آن را تعیین میآید اما به نظر میکه به نظرتان غیر عادی می

 گوید.برای شروع، ببینیم داستان چه میتمرین: 

سال  1۳7دانیم وقتی که سارا مرد ابراهیم برد. میبه سر می« در سنین کهولت»: حاال ابراهیم پیر است و 1آیة  -1

اندکی « خداوند ابراهیم را از هر جهت برکت داد.»گوید: می 1۰سالگی درگذشت. آیة  17۵داشت و او خود در سن 

 نظر کرده و برکاتی را که در این آیه برای ابراهیم ذکر شده است، بنویسید ـــــــــــــــ ۳۵: 2۴به پیدایش  فراتر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کرد. چه تکلیفی به خادم خود داد؟ ـــــــــــــــــــــــ: ابراهیم رئیس خدمتکاران خود را صدا ۴-2آیات  -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــچه دستوراتی ابراهیم به خادم خود داد که او سوگند یاد کرد که همة دستورات او را به جا آورد؟ ـــ -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ها چه الزم است که بپرسیم: چرا برای ابراهیم آنقدر اهمیت داشت که پسرش با یک زن کنعانی ازدواج نکند؟ کنعانیتعلیم: 

نگاهی  19-1۵: 1۰دانیم؟ برای آنکه پی ببریم آنها چه کسانی بودند، بایستی به پیدایش یکسانی بودند؟ دربارة آنها چه م

 آموزیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبکنیم. دربارة این مردمان چه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کردند و از تعلیمات خدای واقعی، خدای ابراهیم پیروی مردم کنعان خدایان دروغین که از چوب ساخته شده بودند پرستش می

گرفتند، به دست میشدند که هنگامی که اعقاب ابراهیم سرزمینی را که میراث آنها بود کردند. این قبایل قومی مینمی

 بایستی نابود گردند. می

آموزیم. این قوم از نسل ــــــــــــــــــ پسر نوح بودند. اسالف می 2۰: 1۰ها در پیدایش موارد دیگری نیز دربارة کنعانی

 (. 27-2۵: 9احترامی حام نسبت به پدرش لعنت شده بود )پیدایش شرمی و بیحام به علت بی

 شود کجا برود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه خادم گفته می ۴: 2۴در پیدایش 

خدا عهد و پیمان خود را با ابراهیم بست. اصل و نسب از سام به بایستی مسئلة بسیار مهم دیگری را نیز به خاطر آوریم. 

(. این یک تصمیم مذهبی برای 17با ابراهیم و نسل او بسته شد )پیدایش ابراهیم و در نهایت تا به اسحاق رسید. پیمان ابدی 

تر از همه شامل برکت عهد ابراهیم بود. به جای امر ازدواج با قبایلی که لعنت شده بودند، و از اصل و نسب او نبودند، و مهم

رفته و از میان اقوام و  حرانقدیمی خود شدند، از این رو ابراهیم از خادم خود خواست که به کشور و پیمان او با خدا نمی

خویشان خود همسری برای اسحاق جستجو کند. قرارداد و تعیین ازدواج برای پسر و یا دختر از طرف والدین، سنت مطلوب 

 فرهنگی آن زمان بود.
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 2بخش 

سوگند، بایستی دربارة مسئله گفتگو  بریم. قبل از ادایحال به مسئولیت سنگین رییس خادمین در یک خانواده پی میمقدمه: 

 شود.

 تمرین:

 : خادم چه سواالتی کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶ابراهیم چه پاسخی داد؟ )آیة  -2 

 را بررسی کنید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۳-1: 12( پیدایش 7ابراهیم چه دلیلی داشت؟ )آیة  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و را از حران بیرون آورد به او بیرون آورد و به سرزمین کنعان رساند. هنگامی که ا حرانخدا ابراهیم را از سرزمین تعلیم: 

های خود را به انجام رساند و به او امالک )زمین(، بخشد. خدا سرانجام وعدهوعده داد که سرزمین، نسل و ثروت به او می

تمام آنچه که خداوند به ابراهیم وعده داد گاهی اوقات به نام سه بخش معاهده نام فرزند )نسل(، و پیشرفت )ثروت( بخشید. 

 سرزمین، فرزند، ثروت(.« سفث)»شود. ه میبرد

بیرون آورد، با او )خادم( خواهد آمد. اما از  حرانگوید همان خدایی که او را )ابراهیم( از سرزمین حال ابراهیم به خادم خود می

گشت. او می بر حرانبایستی به بیرون آمده بود، پسرش به عنوان بخشی از عهد و پیمان نمی حرانآنجایی که ابراهیم از 

فراخوانده شده بود که سرزمین قدیم خود را ترک کند و به سرزمینی جدید قدم بگذارد. او و اعقابش عهدی جدید از جانب 

(. او خوانده شده بود که آغازی نو و پیدایشی نوین 17خدا دریافت نمودند که در پیمان ابدی خداوند مهر شده بود )پیدایش 

 بسازد. 

شویم، اما از قدرت سمت از این سرگذشت چند مورد ممکن است به فکرمان خطور کند. وارد جزئیات نمی: در این قبازتاب

 تصورات و تخیالت خود یاری بگیرید و در نظر آورید: 

کنید ابراهیم با پسرش مانند یک پادشاه که وارث تاج و تخت است رفتار نمود؟ ابراهیم کارهای خداوند فکر می -1

در تمام موارد از  -خود تجربه کرده بود. خداوند از طریق اسحاق وعدة خود را به ابراهیم عملی ساخترا در زندگی 

دانست که دست حفاظت ابراهیم می -هنگام تولد تا زمانی که بایستی به کوه موریا برای قربانی کردن اسحاق برود

دانست که اهیم به عنوان مردی کهنسال میخداوند و رحمت و برکت او از کودکی با اسحاق بوده است. و حال، ابر

فرستد )پیدایش فرشتة خود را نیز می»همان خدا، همسری برای پسرش فراهم خواهد کرد. همان خدا که وعده داد 

 و،.« ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 7: 2۴



8 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ8ل نبود که با خادم ابراهیم برگردد )آیة اگر آن زن مای

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دم ختنه شده بود. او نیز تحت برکت عهد ابدی خداوند نکتة دیگر... به عنوان عضوی از خانوادة ابراهیم، این خا -2

اش با ابراهیم، فیض خدا شامل حال او نیز شد. او نیز همراهی و محافظت قرار گرفت. به خاطر رابطه 17در پیدایش 

خادم  خداوند را مانند اربابش تجربه کرد. خادم ابراهیم از این امر آگاهی داشت زیرا ابراهیم آن را تایید کرده بود.

دانست که اسحاق بخشی از وعدة خداست همانطور که خدا با ابراهیم بوده است، به خاطر ابراهیم خدا ابراهیم می

(. 9و بنابراین نزد ابراهیم سوگند خود که دستورش را به جا آورد )آیة  دهد.وعدة خود را در مورد خادم نیز انجام می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظریات خود را بنویسید: ـــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 3بخش 

داد، به سوی ارام، منطقة رود تگریس و فرات، و به خادم با چند شتر و سایر کاالها که ثروت ابراهیم را نشان میمقدمه: 

 زیست به راه افتاد. ارام در شمال غربی مسوپوتامیا که امروزه سوریه نام دارد قرار گرفته است. حران، شهری که ناحور می

 تمرین:

ابراهیم ده شتر و انواع کاالهای خوب را با خادمش فرستاد. خادم به ارام آمد و در مکانی خارج از شهر نزدیک  -1

(. هنگامی که وارد شد ـــــــــــــــــــــ آن بود و حدودا وقتی که آن 11چاه آب مسکنی برای خود یافت )آیة 

 ــــــــــــــ آمد که آب بکشد. 

 (: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴-12عای او را بنویسید )آیات با کلمات خود د -2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خادم دعا کرد که خداوند رحم و محبت خود را با موفقیت به ابراهیم عطا نماید. چه نشانی بود که خادم بداند  -۳

 بیند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدختری که خدا برای اسحاق برگزیده است می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۵قبل از تمام شدن دعا چه اتفاقی افتاد؟ )آیة  -۴

 ی با ابراهیم داشت؟ پدرش چه کسی بود؟ ـــــــــــــــگوید؟ ربکا چه خویشاونددربارة ربکا چه می 1۵آیة  -۵

ـ همچنین پیدایش   را ببینید. 2۳: 22و پیدایش  29-27: 11ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـربکا چگونه توصیف شده است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1۶در آیة  -۶

ربکا سطلش را از آب چاه پر کرد. خادم با عجله به دیدار او رفت و درخواست یک ــــــــــــــــــ . آیات  -7

کنند که پس از آن ربکا چه کرد؟ همه چیز همانطور که خادم درخواست کرده بود ـــــــــــــــ . بعدی ذکر می

 ه ـــــــــــــــــ به آن ـــــــــــــــ تا سیر شوند.او به خادم یک ــــــــــــــــــ و پس از آن خواست ک

 بازتاب:

کنید، خادم توقع بسیار زیادی داشت که ده تا شتر آب بخورند تا سیراب شوند! وقتی که به این وقایع فکر می -1

 چند بار دختر بایستی به چاه برود و آب بیاورد تا ظرف شترها پر از آب شود!
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ـ به کمک کرد اما خیلی ساده ـــــــــــــ به نظر می 21آیة  -2 رسد که اشاره دارد که خادم اقدام ــــــــــــــ

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ »به زن در ـــــــــــــــــــ یاد بگیرد که آیا آن 

تواند ربکا پرسید که کیست و آیا میدر آیة بعدی، مرد یک حلقة طال و دو النگوی طال به ربکا داد و سپس از  -۳

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــربکا به خادم چه چیزی تعارف می 2۵شب را در خانة پدرش به سر برد؟ در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرنگ چه پاسخی میخادم بالد -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟27ماید )در آیة نکند و از او سپاسگزاری میبه چه دلیل خادم خدا را پرستش می -۵

 الف. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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دارد. کالم او حقیقت آورد. خداوند وعدة خود را نگاه میاش به یاد ما میوفاداری خداوند را در مورد وعده 27و  7آیات تعلیم: 

است. در کتاب وعدة خدا، برکت ما، زندگی ابراهیم را مطالعه کردیم و دیدیم که او برای انجام وعدة خدا صبر کرد. باید در 

اش بر طبق برنامه و زمان ما نیست. شرایط زندگی دنیوی ما با تمام شتاب نسبت به وعدهنظر داشته باشیم که وفاداری خدا 

تواند نحوة تفکر و انتظارات ما را تغییر دهد. اغلب در این فکر هستیم که وفاداری را تعریف کنیم، ای که داریم میو عجله

مان با او، درک و شعور الزم را برای فهمیدن ا و رشد رابطهبدون آنکه بگذاریم خداوند به ما آن را بیاموزد. در ضمن شناختن خد

 دهد. معنی وفاداری خدا و اعتماد کردن به وفاداری او را به ما می

های خداوند تفاوت دارد و ما نباید انتظار داشته های ما با وعدهمورد دیگری که باید در نظر داشته باشیم این است که وعده

های ما های او بر وعدههای ما از جانب ماست و نه از او. اما در هر صورت، وعدها را نگاه دارد. وعدههای مباشیم که او وعده

توانم قول بدهم که وفادار خواهم بود، اما کند. من میدهد که وفادار است و به وعدة خود عمل میسبقت دارد. او وعده می

ای بدهم، اما شرایط ایجاب کنید که آن وعده را به به کودکی وعدهطبیعت گناهکار من ممکن است وفادار نباشد. شاید من 

کنم که یا من یا خدا ممکن است نتواند به وعدة جا نیاورم. اغلب به دلیل شرایط انسانی، با خداوند مانند یک انسان رفتار می

خواهد که قول دهد، میای میوعدهکند که کسی که به خدا و یا انسان دیگری ما وفادار بماند. واقعیت وفاداری ایجاب می

خود را نگاه دارد. این خصوصیت و شخصیت خداوند باید به صورت بخشی از شخصیت ما در بیاید چنانکه او به خلقت ما ادامه 

 نماید. به خاطر داشته باشید که منظور از به شباهت او، نقشة اصلی خدا در پیدایشدهد و ما را به شباهت خود بازسازی میمی

 باشد.می 27: 1

 تمرین:

به مادرش بگوید. البان برادر ربکا، شتابان  : ربکا به سوی خانه دوید تا آنچه را که اتفاق افتاده بود۳۳-28آیات  -1

خود را به نزدیک چاه آب رسانید که خادم را مالقات کند و ربکا را دید که حلقه و النگوها را به دست کرده است. 

ز خواهرش شنید. سپس به سوی خادم رفته او را به اتفاق همراهانش و همچنین شترها، به البان شرح وقایع را ا

اش دعوت نمود که شب را آنجا سپری کنند. قبل از آنکه خادم غذایی را که برای او تدارک دیده بودند بخورد، خانه

 به پدر ربکا، بتوئیل و برادرش البان گفت که منظور از سفر چه بوده است. 

از آنچه رخ داده بود سخن گفت. با دستورات ابراهیم آغاز کرد و تا زمانی خادم به طور مشروح  ۴9-۳۴در آیات  -2

کنید کدام واقعیت که عمال حلقه و دو النگو را به ربکا داد، توضیح داد. از تمام حقایقی که او به آن اشاره کرد، فکر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهم بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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را « دختر چه کسی هستی» ۴7و  2۳این امر به قدری اهمیت داشت که خادم جواب سوال خود در آیات  -۳

 ابراهیم به چه چیزی اصرار کرده بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۴: 2۴دریافت نمود. در پیدایش 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خداوند گوسفند را مهیا کرده بود و حاال  1۳: 22مهیا کرده بود. در پیدایش تر از همه اینکه بار دیگر خداوند مهم -۴

همسری برای اسحاق فراهم کرد. بار دیگر خداوند وفاداری و رحم و شفقت خود را نسبت به ابراهیم نشان داد. البان 

 یست؟ ــــــــــــــــــچ ۵1-۵۰های خداوند را در این کار مشاهده نمودند. پاسخ آنها در آیات و بتوئیل نیز دست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اش رسید، قرارداد بین دو خانواده را به وجود آورد. خادم به ربکا چه هدایایی داد؟ هدایایی که به ربکا و خانواده -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۵۳ای داد )آیة به برادر و مادرش چه هدیه -۶

ربکا به همراه خادم که به همسری اسحاق در آید تدارک دیدند. البان و مادرش برای فرستادن  ۶1-۵۴در آیات  -7

هنگام صبح خادم آماده بود که به خانة اربابش برگردد. او آماده بود که توفیقی را که خداوند به او داده بود در دست 

 ــــــــــــــــخانواده چه درخواستی کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۵۵گیرد. در آیة 

اما خادم اصرار ورزید. خانواده از ربکا اجازه گرفت و او را با پرستار و مستخدمش روانة خانة ابراهیم کردند.  -8

 برای او فرستادند بنویسید:  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ۶۰برکتی را که در آیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند.اسحاق ربکا را مالقات میدربارة اتفاقاتی است که وقتی  ۶7-۶2آیات  -9

 الف. اسحاق کجا بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 پرسد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبیند و میب. ربکا اسحاق را می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کند؟گوید که اسحاق ارباب اوست و ربکا چه میپ. خادم به او می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت. اسحاق گزارش خادم را شنید. اسحاق چه می

دانیم که رابطة جنسی بین مرد و زن ازدواج شان برپا نکردند. میرای ازدواجاحتماال اسحاق و ربکا جشنی ب

 دهد.را رسمیت می
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دانیم که اسحاق او را دوست داشت. ربکا چه چیزی برای اسحاق آورد که ث. ربکا همسر او شد و می

ـ راحتی و آرامش آرزویش را داشت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آورد. یک همسر رضایت و دوست داشتن را در شوهر به وجود می
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 ۵بخش 

را دوباره بخوانید. ضمن مطالعه با مداد رنگی زیر کلماتی را که برای توصیف  2۴پیدایش آموزیم؟ دربارة خدا چه می

توان یافت دهد که آیه و یا آیات را کجا میرا که نشان می شخصیت خدا به کار رفته است خط بکشید و کلمات و عباراتی

 بنویسید.

 آیات –آیه      کلمات و عبارات  

 ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. خادم محبت و وفاداری خدا را نسبت به ابراهیم ۴9اند و نیز در آیة به کار رفته 27کلمات محبت و پایدار و وفاداری در آیة 

 کرد. دیده بود و حال این صفات خدا را در مورد خودش تجربه می

 های کاربردی:پرسش

شود. تعهد اطمینان از وفاداری تغذیه میشود. وفاداری در تعهد به انجام کالمی که گفته شده است یافت می -1

خواند که به یکدیگر وفادار بوده و به یکدیگر متعهد بوده و پایداری نمایند. وقتی که ازدواج مرد و زن را بر آن می

دارد، به آن پایدار است و عمل رود. وفاداری یعنی آنچه که یک نفر ابراز میشود، اعتماد از بین میتعهد شکسته می

 کند. تجربة شما در مورد وفاداری چگونه بوده است؟می

 الف. چه کسانی وفاداری را به شما آموختند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ای داشتید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه شما خیانت کرده است؟ چه تجربهب. چه کسی ب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ای از وفاداری خداوند اید؟ چه تجربهآموختهآیا با وفاداری خداوند دست به گریبان هستید؟ چه چیزی دربارة خدا  -2

 دارید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی را در نظر آورید که دیگران با سازد وفاداری را نشان دهید؟ زماناید که شما را قادر میچه تعهدی کرده -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاند و تعهد شما اطمینان به وجود آورده است. وفاداری شما روبرو شده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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یابیم که حتی اگر ما ما اطمینان می 1۳: 2وفاداری خداوند از شخصیت او جدا نیست. در دوم تیموتائوس تر بکاویم: عمیق

ـ ، خداوند ــــ ـ برقرار میــــــــــــــــــــــــــ  تواند خودش را ــــــــــــــماند. زیرا او نمیــــــــــــــــــــــ

گوید که جوهر و اصل ـــــــــــــــ . خدا همان است که هست. وفاداری یکی از صفات خداوند است. این صفت به ما می

. نمونة دیگر از صفت خدا وقتی است که توان گفت که وفاداری بخشی از وجود خداستاو این است. او وفادار است. می

گوید که خدا محبت است. محبت نیز یکی از صفات وجود خداست. وجود او به سادگی محبت است. مقدس به ما میکتاب

باشد. می 1۵-8: 1کند. یک مرجع درست اول یوحنا مقدس همچنین از صفت دیگری از خدا که عادل است صحبت میکتاب

که در این آیات ذکر شده کدامند؟ ــــــــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ . او وفادار و عادل  دو تا از صفات خدا

بخشد. او در گوید که وقتی که ما به گناهان خود اعتراف کنیم، او ما را میاست زیرا گناهان ما را بخشید. این آیات به ما می

مان دروغ بگوییم، وعدة او جایی در زندگی ما ندارد زیرا او عادل و به خدا دربارة گناهاناین کار وفادار است. اما اگر ما به خود 

 نیز هست.

خدایا، تو نسبت به ابراهیم رحیم و وفادار بودی. همانطور که وعدة خود را به او نگاه داشتی، از تو سپاسگزارم که با من دعا: 

م که با محبت پایدار و وفاداری دست به گریبانم. گاهی اوقات وفادار نیستم. ای. اما باید به تو بگوینیز رحیم و وفادار بوده

شود که دیگران به من اعتماد نکنند. کمبود محبت را در من ببخش و شباهت خود را در من بازسازی عهدشکنی من باعث می

بخشی. تو را شکر دوست داری و میدانم که وفاداری تو به وفاداری من بستگی ندارد. سپاسگزارم که در عیسی مرا کن. می

 دهی که محبت و رحمت تو و وفاداریت تا ابد برقرار است. کنم که به من اطمینان میمی
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 درس دوم

 زادگی و برکتحق نخست
 خوردهنومید و فریب – 2۷و  2۵پیدایش 

 2بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 17           مقدمه

 27و  2۵: پیدایش 2درس 

 18        تولد یعقوب و عیسو •

 2۰    آوردزادگی عیسو را به دست مییعقوب حق نخست •

 21        عهد و پیمان خدا با ما •

 2۳        خوردپدری فریب می •

 2۵       دهداسحاق، یعقوب را برکت می •
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 مقدمه

سر خانواده در فرهنگ آن زمان، به عنوان امتیاز شود که امتیاز و وعدة عطا شده به اولین فرزند پگفته می 27و  2۵در پیدایش 

یابید که چرا و چگونه، در می 2و اولویت و برکت رایج بوده است. اگر این امتیازات برای فرزند اول که عیسو بود، در درس 

 آورد. یعقوب دومین پسر دوقلو آن را به دست می

خانوادگی اسحاق ایجاد نمود. دلیل این آشفتگی را مشخص کسب این دو عطیه از جانب یعقوب، آشفتگی عظیمی در روابط 

ای را در خانوادة اسحاق به وجود آورد. خانوادة پدری که وارث این عهد بود. توجه نمایید. ببینید که این امر چه نفوذ و رخنه

 نمایید که این مسئله چه تاثیری در روابط خانواده گذاشت. 

تواند وعدة خود را نسبت به این خانواده حفظ کند در حالیکه چنین ور خداوند میاما چطور چنین چیزی امکان دارد؟ چط

 آموزیم؟هایش چه میآشفتگی وجود دارد؟ دریابید که چگونه خداوند وعدة خود را برای اسحاق نگاه داشت. دربارة خدا و وعده

کنار نبود. مجازات آنها چه بود و چه تاثیری اعمال آنها به هر حال مستوجب عقوبت بود و خانوادة اسحاق از این قاعده بر

 زندگی این دو برادر را در بر گرفت؟ تنها راه فرار یعقوب را مشاهده کنید. دربارة انتقال دادن امتیاز از جانب عیسو بیاموزید. 

روید، فکر کنید که برای من و شما چقدر اهمیت دارد که تنها پسر خدا، اولین فرزند خدا، از در حالیکه در این درس پیش می

 حق اولویت خود استقبال کند. بیاموزید که چه میراثی فرزند خدا به خاطر وفاداریش به ارادة پدر دریافت نمود. 
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 ۱بخش 

درگذشت، پسرانش اسحاق و اسماعیل او را در کنار سارا در یک غار واقع در زمینی که ابراهیم وقتی که ابراهیم مقدمه: 

زندگی کردند. داستان اسحاق در پیدایش « بئر لَحَی رُئی»خریداری کرده بود، به خاک سپردند. اسحاق و همسرش ربکا در 

های ساحل ل او به اندازة ستارگان آسمان و به فراوانی شنیابد. وعده به ابراهیم عبارت بود از اینکه اعقاب و نسادامه می 2۵

 گردد. حال او مرده و فقط یک پسر به نام اسحاق از او به جا مانده که وارث وعدة خداوند است. 

 را بخوانید.  ۳۴-19: 2۵پیدایش تکلیف: 

یازی به بررسی پیشینه است، از این رو رسد نبه نظر می 2۰و  19یابد. در آیات این فصل با داستان اسحاق ادامه میتمرین: 

 پردازیم.به بررسی می

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ19پدر اسحاق چه کسی بود )آیة  -1 

 (؟ ــــــــــــــــــــ2۰اسحاق چند سال داشت که ازدواج کرد )آیة  -2 

 ؟ ــــــــــــــــــــــــاسحاق با چه کسی ازدواج کرد -۳ 

 الف. پدر زن کی بود؟ ــــــــــــــــــــــــ  

 ب. برادر زن کی بود؟ ــــــــــــــــــــــــ  

 (. برای چه چیزی دعا کرد؟ ــــــــــــــــــــــــ21اسحاق برای ربکا دعا کرد )آیة  -۴ 

 چرا این مسئله اینقدر مهم بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــ -۵ 

 افتاد؟ ـــــــــــــگرفت، پس چه اتفاقی بایستی میکسی بود که وعدة خدا از طریق او انجام می اگر اسحاق -۶ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــ2۳، 21؟ )آیات فهمیدیم که خدا دعای اسحاق را جواب داد. چه اتفاقی افتاد -7 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22گوید؟ )آیة این آیه دربارة حاملگی ربکا چه می -8 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

در درون شکم مادر با »شود که فرزندان با فرزندان دوقلو باردار بود و ظاهرا حاملگی دشواری داشت. گفته میربکا تعلیم: 

تواند از دوران سخت بارداری که جنین در شکم مادر حرکت املگی را تجربه کرده باشد میزنی که ح« جنگیدند.یکدیگر می
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کند صحبت کند. اما، سختی بارداری ربکا بدون تردید ترکیبی از این واقعیت بود که دوقلو باردار بود و عالوه بر آن گفته می

کشاندند. درد و ناراحتی ربکا باعث شد که از اف شکم میها یکدیگر را فشار داده و حتی قبل از تولد در اطرشود که بچهمی

 (.2۳)آیة « افتد؟چرا این اتفاق برایم می»خدا بپرسد: 

 تمرین:

 با کلمات خودتان بگویید که خداوند به او چه گفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

زندگی ربکا تغییر خواهد کرد. او دوقلو حامله بود. خداوند به او گفت که دوقلوهایی که در شکم دارد دو گروه از مردم 

گردد. و، آخرین چیزی که به تر میدهند و از هم جدا خواهند شد. یکی از این اقوام از قوم دیگر قویرا تشکیل می

تر خدمت خواهد کرد که این بر خالف رسم و رسوم آن فرهنگ ربکا گفته شد این بود که فرزند بزرگتر به فرزند جوان

 بود. 

فرزند اول چگونه توصیف شده است؟  2۵وقتی که زمان دنیا آوردن فرا رسید، ربکا دو پسر دوقلو زایید. در آیة  -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه نامی بر او گذاشتند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۶برادرش را توصیف کنید )آیة  -۳

 چه نامی به پسر دوم دادند؟ ــــــــــــــــــــــــــــ -۴

 سال عمر دارد.  ۶۰عیسو و یعقوب بیست سال پس از ازدواج اسحاق و ربکا به دنیا آمدند. اسحاق اکنون 

دهد. چه اطالعات بیشتری دربارة عیسو اطالعات بیشتری دربارة بزرگ شدن این دو پسر می 28و  27آیات  -۵

 ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآموزیممی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــآموزیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدربارة یعقوب چه می -۶

مرد دشت و بیابان بود و مورد محبت پدرش قرار گرفته  این دو پسر به طور آشکار با هم تفاوت داشتند. یکی خشن و

 توان گفت که مورد توجه مادرش بود. بود. و دیگری پسری ساکت و خانگی بود. تقریبا می
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 2بخش 

 گیریم.را دوباره بخوانید. دربارة شخصیت این دو پسر بیشتر یاد می ۳۴-19: 2۵پیدایش تکلیف: 

 کرد و عیسو سرگرم جستجو و شناخت بیرون از خانه بود.بود و در پخت و پز کمک میبدون شک یعقوب در خانه تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29عیسو در چه وضع و شرایطی به خانه آمد؟ )آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۰کرد؟ )آیة عیسو چه چیزی مطالبه می -2 

های عیسو بدون چانه زدن و مبادله اعتنایی بکند. یعقوب چه پیشنهادی کرد؟ یعقوب مایل نبود به درخواست -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زادگی به پسر اول خانواده تعلق دارد. حال چه پسر همسر کند. حق نخستزادگی صحبت میحق نخستدربارة  ۳1آیة تعلیم: 

کند، سرانجام زادگی را دریافت میرئیس خانواده باشد و چه پسر همخوابه یا صیغة او به حساب آید. کسی که حق نخست

یابد. چنین فرزندی ین حق شده است، ادامه میشود. اصل و نسب خانواده از طریق فرزندی که صاحب ارئیس خانواده می

 برد. به ارث میهمچنین از اموال پدر دو برابر 

خواست که عیسو به عنوان فرزند نخست دریافت کرده اهمیت نبود. او چیزی را میکرد چندان بیآنچه یعقوب درخواست می

تر خواهد بود. یعقوب از روی زیرکی عمل مت پسر کوچکبود. کالم خدا را به خاطر آورید که به ربکا گفت پسر بزرگتر در خد

توانست فکر کند، غذا بود. حق پذیر است. از همه گذشته، تنها چیزی که عیسو میدانست که عیسو بسیار آسیبکرد. می

 ای دارد اگر او بمیرد؟زادگی چه فایدهنخست

 ادامه دهید... ۳۳به آیة تمرین: 

 یعقوب اصرار ورزید که عیسو قبل از خوردن، سوگند یاد کند. بنابراین عیسو چه کار کرد؟ ـــــــــــــــــــــ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 و حق ارث و میراث او به یعقوب بود. زادگی سوگند یاد کردن در واقع فروختن حق نخست 

 (.  در ازای چه چیزی عیسو حق خود را فروخت؟ ـــــــــــــ۳۴بعد از آن یعقوب غذای خود را به عیسو داد )آیة  -2 

کرد، عیسو به قیمت ـــــــــــــــــ عیسو چقدر احمقانه عمل کرد! آنچه برای یعقوب ارزش داشت و طلب می

 دس به او داد.قدری نان و سوپ ع

 بنابراین ــــــــــــــــــــــــ« »عیسو خورد و نوشید و پس از آن برخاست و رفت»یابد آیه چنین پایان می -۳

 .«ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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آیه ذکر شده  1۵زادگی است، داستان کوتاهی که فقط در این داستان که دربارة حق نخستآموزیم: دربارة خدا چه می

های هر خانواده، چه کسی را مورد لطف قرار آموزیم. دربارة ارزشاش میاست، اما حقایق بسیاری را دربارة اسحاق و خانواده

فتیم که هر کدام از پسرها چه ارزشی برای حق شان به کدام سو بود آموختیم. همچنین دریادادند، و گرایش طبیعیمی

شود که این خانواده بر علیه یکدیگر بودند و هر کدام از یکی دیگر حمایت کرد و موجب زادگی قائل بود. احساس مینخست

 گردید. خشنودی می

شد. ممکن است فکر ما منحرف در عین حال خدا به وعدة خود به ابراهیم وفادار بود و این خانواده وارث وعدة خداوند می

های خدا بستگی به شده، باور کنیم که خدا ما را به کار نگیرد زیرا اعمال نیکویی نداریم. ممکن است تصور کنیم که وعده

دهد وگرنه، شود که خدا به ما چیزی عطا کند. اگر خوب باشیم، خداوند ما را برکت میطرز رفتار ما دارد و اعمال ما سبب می

کند. عیسو همیشه گرسنه بود و به بینیم که یک برادر از برادر دیگر سوءاستفاده میاز برکت خدا محرومیم. در این داستان می

زادگی را از استفاده نمود تا امتیاز حق نخستوقعیتی داد. یعقوب این ضعف برادر را دید و از آن به عنوان مغذا اهمیت می

پرستی اعمال و رفتار او دهد که شکمکنیم که برادر بزرگتر اجازه میعیسو بگیرد و از آن خود سازد. در عین حال مشاهده می

اهمیت شمرد و یعقوب میراث خود را که پسر نخست خانواده بود، بی را کنترل نماید و بنابراین عیسو بدون تفکر عمل نموده،

 گیرد.کاری آنچه را که طالب است در تملک میگیرد و با فریباز این موقعیت بهره می

کند زیرا او با ما عهد بسته است. او به ما قولی داده اعمال خداوند به رفتار ما بستگی ندارد. خداوند آنچه بخواهد عمل می

های نسل او برقرار است. خداوند آن را به ما و با ابراهیم و اعقاب او و نوادهاست. خداوند وعده داد که عهد و پیمان ابدی ا

اگر قول »و یا « گویم انجام دهنداگر آنها آنچه را که می»و یا « وب باشنداگر آنها به قدر کافی خ»بخشید با گفتن اینکه ن

به ابراهیم و اسحاق و پسرانش وعده داد و وعدة خود کند زیرا به ما قول داده است. او خیر، خدا عمل می«. خود را نگاه دارند

گیریم و هاست. ما همه در تعمید تحت وعدة او قرار میمحبت عظیم خدای برای همة قومدارد. همه چیز به خاطر را نگاه می

ریم و از دیگران کنیم که وعدة خود را انجام دهد. حتی وقتی که اعمال فریبکارانه و نادرست داصد در صد به او اطمینان می

 کند. کنیم، او از روی راستی و صداقت، حقیقت و با احترام وعدة خود را حفظ میسوءاستفاده می

سازد. او برگزید که شرایط انسانی ما، خداوند مردم را بازسازی نوع بشر به صورتی که در اصل خلق کرد، شریک میعلیرغم 

. خدا نیز یک پسر ازد تا آزاد از گناه زندگی نماییم. بازخرید ما در عهدة خداوند استآلود ما را ببخشد و ما را قادر سطبیعت گناه

به یاد  17-1۶: ۳زاده داشت. نام او عیسی بود. او مسئولیت خود را به عنوان فرزند نخست با جدیت تقبل نمود. یوحنا نخست

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآورد. این آیات را بنویسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــما می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زادگی خود را نادیده گرفت. او به عنوان فرزند نخست آمد. تنها فرزند خدا، مایل به برکت یافتیم زیرا عیسی حق نخستما 

ای بود که خدای پدر برگزید تا تمام مردم را بازسازی هم نمودن حیات ابدی برای آنان که به او ایمان آورند. عیسی وسیلهفرا

 نموده و به ملکوت فرزند خویش وارد نماید. 

فکری خواهم به دست آورم. بیام تا آنچه را که میخداوندا، من نیز مانند یعقوب با فریب و خدعه با دیگران رفتار کردهدعا: 

کنم که و عدم صداقت من نسبت به اعضای خانواده، دوستان و همکارانم، روابط را به هم ریخته است. اغلب احساس می

ام. عیسی به من شهامت بده تا گناهانم را بپذیرم و به آن اعتراف نمایم. شده کامال تنها هستم و در ناامیدی با تقصیر ترک

کنی که از دهی تا صادق و راستگو باشم و تو هستی که مرا هدایت میمن ایمان دارم که تنها تو هستی که به من قوت می

ــــــــــــ در من کار کنی. کنم که به خصوص در مورد ـــــــــــروی وجدانی پاک عمل کنم. از تو درخواست می

خود را از دست ندادی بلکه انتخاب کردی زادگی عیسی، من سپاسگزارم که تو به عنوان فرزند نخست خداوند، حق نخست

 که برای گناهان من بمیری تا من بتوانم وارث تمام آنچه که پدر آسمانی برای ما به عنوان فرزندانش دارد، گردم. 
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رود. خداوند کنیم که مسائل و اموری که در خانة اسحاق وجود دارند خیلی خوب پیش نمیما رفته رفته احساس میمقدمه: 

« دهداو فریب می»دهند. یک پسر یعقوب نامیده شد که به معنی به ربکا آشکار ساخت که دوقلوهایش دو ملت را تشکیل می

کار یا عمال در کار فریب است و یا کنیم که یعقوب فریبصل آینده، مشاهده میو کار او فریب دادن است. در سرتاسر چند ف

زادگی او را به چگونه یعقوب با هوشیاری عیسو را فریب داد و حق نخست 2خورد. به تازگی آموختیم که در بخش فریب می

بزرگتر قائل نبود. در حقیقت دست آورد. در این فصل همچنین آموختیم که عیسو ارزشی برای حق خودش به عنوان پسر 

شود که او از این حق نفرت داشت. او از خدای پدر و مادرش دوری کرد و زنی از میان مردم حتی اختیار نمود )پیدایش می گفته

احترامی محسوب شد و هر آنچه را ( و مصمم بود که به میل خود زندگی کند. این تصمیمات او برای پدرش بی۳۵ -۳۴: 2۶

اهمیت انگاشت. بسیار مهم است که به یاد بیاوریم که اسحاق از برکت به وجود آورده و یا نمایندگی کرده بود، بیکه پدرش 

خدا که به پدرش اعطا شده بود برخوردار بود. تمام آنچه که به ابراهیم وعده داده شده بود به اسحاق رسید و حاال به یعقوب 

 تعلق داشت. 

زادگی شدند. حق نخستنخست اعطا میت هر دو هدایایی بودند که از جانب پدر به فرزند پسر زادگی و برکحق نخست تعلیم:

رساند که او را هدایت نماید و تسلط و حاکمیت پسر را سازد، اما برکت، کالم پدر را به پسر میمیراث پدر را به پسر منتقل می

زادگی عیسو را به دست آورد. حال در که چگونه حق نخست آموختیم ۳۴-29: 2۵دارد. در پیدایش تا پایان عمرش اعالم می

 آموزیم که چگونه او برکت عیسو را نیز از آنِ خود نمود. می 27پیدایش 

 یابد.نگاهی به این آیات بیندازیم و ببینیم داستان چگونه ادامه میتکلیف: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(؟ ــــــــــــــــــــــــ1وضعیت سالمتی اسحاق چگونه بود )آیة  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

داند که وقت دارد که عمرش در این دنیا رو به پایان است. او کهنسال، ضعیف و نابیناست و میاسحاق اعالم می -2

 .۴و  ۳دهد؟ آیات خواند. چه دستوراتی به عیسو میکه عیسو را برکت دهد. بنابراین، عیسو را فرا می آن است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ. 

 «که روح من ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قبل از آنکه بمیرم.»اسحاق صحنه را آماده کرده است  -۳

اش بود. پدر دانست، مصمم بود که او را برکت دهد. عیسو پسر مورد عالقهعلیرغم آنچه که اسحاق دربارة عیسو میتعلیم: 

(. اما عیسو خدای 28-27: 2۵بردند )پیدایش و پسر هر دو به شکار کردن عالقه داشتند و از خوردن حیوانات شکاری لذت می
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(. از جمله با زنی از خانوادة اسماعیل وصلت نمود و با مردمی که بخشی ۳۴ :2۶پدر را طرد کرد و به راه خود رفت )پیدایش 

 (. 9-8: 28از وعده و پیمان خداوند نبودند همراه گشت )پیدایش 
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داد. حال او نیز در صدد بود پسر مورد عالقة ربکا ــــــــــــــــــ بود. ربکا به صحبت اسحاق و عیسو گوش میتمرین: 

 داشت. که برکت اسحاق را دریافت نماید البته نه برای خودش بلکه برای یعقوب که او را بسیار دوست می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـ7-۶: 27وقتی که عیسو رفت، ربکا چه کار کرد؟ )پیدایش  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــچه دستوراتی به یعقوب داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 8در آیة  -2 

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9در آیة  الف.  

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۰ب. در آیة   

 (.1۰: 27ـــــــــــــــــ تو قبل از آنکه بمیرد )پیدایش پس او ــــــــــ»ربکا نیز صحنه را آماده کرده  -۳ 

 نگرانی او کدامند؟ ــــــــــــــــــــــــ 12و  11آیات خورد. در اما یعقوب در نقشة خود به مشکالتی بر می -۴ 

کار بزرگترین ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  به طور آش

شود و به جای آنکه برکت پدر را دریافت نماید، لعنت او را کاری مشتش باز میاو این است که در این فریبنگرانی 

 آورد. به دست می

اش توفیق نیابد لعنت را بر خود ربکا آنقدر مایل است که یعقوب برکت را دریافت نماید که حاضر است اگر نقشه -۵

 گوید؟ ـــــــــــــــدهد. ربکا چه میزدگی به خواننده میربکا نوعی حس پنهانی و شتاب 1۳ة آیهموار سازد. در 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کنید که برای فریب رود. توجه کند و با نقشة فریب دادن پدر و برادر پیش میبنابراین، یعقوب از مادر اطاعت می -۶

 دادن اسحاق تا چه حد پیش رفتند.

 : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۴آیة  الف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــ1۵ب. آیة  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶ج. آیة  

 ــــــــــــــــــــــــــاولین سوال اسحاق چیست؟ ـــــــــــــــ 18آیة رود. در پس یعقوب نزد پدر می -7

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، یعقوب چه جوابی می19در آیة  -8
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 پرسد: ـــــــــــــــــــــــــــــمی(. اسحاق 2۰اسحاق تعجب کرده است که عیسو خیلی زود برگشت )آیة  -9

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد: یعقوب جواب می -1۰

تر برود که او خواهد که نزدیکخواهد اطمینان یابد که این عیسو است. از اینرو، از او میاسحاق می 21در آیة  -11

بود. مگر اسحاق قبال هم فریب خورده  بتواند او را ـــــــــــــــــــــــــــ . چرا او شک داشت که او عیسو

 کنید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبود؟ یا فریب داده بود؟ شما چگونه فکر می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کرد. همسر خودش انتخاب کرد که او را برای به دست آوردن آنچه ای از خدعه و فریب زندگی میر خانهداسحاق 

خواست برادرش را فریب داد، برای یعقوب در نظر داشت، فریب دهد. یعقوب پسر اسحاق برای گرفتن آنچه که می

آوردن برکت پدر بودند که فقط از  زادگی. و حاال، مادر و پسر خواهان به دستمشخصا به دست آوردن حق نخست

 پذیر بود.طریق خدعة یعقوب امکان

هایش پوشیده از مو بود و به این دلیل نقشة مادر و برادر هرچند که صدایش مانند صدای یعقوب بود اما دست -12

 ـــــــــــــــاسحاق یک بار دیگر پرسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2۴انجام گرفت. در آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و اسحاق جواب داد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -1۳

غذا را خورد و شراب را نوشید. پس از ذایی که آماده شده قدری برایش بیاورد. او اسحاق به او دستور داد از غ -1۴

چه چیزی سرانجام اسحاق را قانع کرد که او عیسو  27آن از یعقوب خواست که برای بوسیدنش جلو برود. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــبود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (29-28سرانجام برکت داده شد. برکت چه بود؟ )آیات  -1۵

 باشد که خدا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ـــــــــــــــــب. بگذارد مردم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 . رهبر باشد بر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپ 

 ت. لعنت بر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اید؟ والدین؟ دوستی؟ یعقوب داد! آیا تاکنون از کسی برکت دریافت کردهچه برکتی اسحاق به پسرش کاربرد شخصی: 

ها برکت دادن رایج نیست. اما برکت دادن به کسی که شبانی، کشیشی و یا بعضی از کارکنان کلیسا؟ در بعضی از فرهنگ

 توانید برکت خدا را در زندگی خود بشنوید؟دهد. آیا مینماید قوت میدریافت می
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 دارید خدا چه چیزی به شما بگوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوست  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــدهید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمی چه برکتی به یک کودک، به همسر، یا یک دوست یا همکار -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

به خاطر داشته باش، تو را »گوید ممکن است اینگونه باشد والدین به کودک هنگامی که خانه را ترک میبرکت 

 «وست دارم.د

داد که برکتی برای دیگران گردد. در نظر بیاورید که به خاطر آورید که خدا چه برکتی به ابراهیم  12در پیدایش  -۳

چگونه زندگی شما ممکن است به زندگی دیگران برکت دهد. چه کسی یا چه کسانی ممکن است باشند؟ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 چه چیزی ممکن است بگویید و چه کاری انجام دهید که در زندگی آن شخص برکت باشد؟ ـــــــــــــــــــ -۴

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ای. من هرگز ترسی ندارم که ممکن است تو مرا فریب بدهی. مرا قادر ساز خداوندا، مرا با حقیقت وجود خود برکت دادهدعا: 

باشد که خدای امیدبخش وجود شما را با شادی و آرامش خود پر »دهی: که صدای تو را بشنوم که با کالمت مرا برکت می

: 1۵)رومیان « ر امید قدرت یابید.القدس در شما بریزد. باشد که دسازد و همچنان که به او اعتماد و ایمان دارید، قدرت روح

احترام و کنم برای دهنده را در زندگی دیگران دریابم. باشد که در هر کاری که میهای برکت(. مرا هوشیار ساز تا موقعیت1۳

 جالل تو باشد. 
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 درس سوم

اکنون عیسو از یعقوب نفرت 

 دارد
 کندیعقوب فرار می – 2۸، 2۷پیدایش 

 3بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 29           مقدمه

 28، 27: پیدایش ۳درس 

 ۳۰         دروغ و حقیقت •

 ۳۳       شودیعقوب آشکار میدروغ  •

 ۳۵       خداوند در بخشیدنوفاداری  •

 ۳۶       کندبه حران فرار مییعقوب  •

 ۳8       آوردفریب دشمنی را به وجود می •

 

 



29 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 مقدمه

آموزد؟ اگر فریب خبر بدی است، خبر مقدس دربارة فریب چه میآید؟ نتایج فریب کدامند؟ کتابفریب چیست؟ از کجا می

 خوب چیست؟ از این درس انتظار داشته باشید که در دانش و درک خود از فریب و قدرت تخریبی آن در روابط، رشد نمایید. 

زادگی و برکت داشتن اولین فرزند، پدر و برادر خود را فریب داد. حق نخست آموختیم که یعقوب با به دست آوردن 2درس در 

دهد. به کارانة برادر در آنچه که به او تعلق داشت، میکنیم که عیسو چه پاسخی به عمل فریبکشف می ۳حال در درس 

 نقشة ربکا برای یعقوب توجه نمایید. و به سقوط عیسو پی ببرید. 

ة این داستان، فرصتی برای تفکرات و بازتاب شخصی است. تجربة شخصی من در مورد فریب چه بوده پس از مطالع سرانجام،

دهیم. آموزد که ما حتی خود را فریب میام؟ آیات کالم به ما میام و در چه زمانی فریب دادهاست؟ چه زمانی فریب خورده

یید و به طور جدی به واقعیت درون خود نگاه سوال این است که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ قدری وقت صرف نما

 سازد در نظر گیرید. کنید. محترمانه پاسخ خود را با آنچه که خداوند آشکار می
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 ۱بخش 

 را بخوانید. 27پیدایش  تکلیف:

های بعدی است، بد نیست که زمانی را به مطالعة مراجع از آنجا که خدعه و فریب بخش مهم این داستان و داستانتعلیم: 

کاری کند، اختصاص دهیم. فریب چیست؟ مجازات کسانی که دروغ گفته، فریببیشتری که در کالم دربارة فریب صحبت می

را کنار گذاشته،  27ین سواالت و سواالت دیگر، پیدایش کنند چیست؟ ریشة این مشکل از کجاست؟ جهت پاسخ به امی

مقدس های مختلف کتابدهند که یافتن آیات را در کتابکنیم. این منابع فرصتی به ما مینگاهی به منابع کمکی کالم می

 نماید که کالم خدا به ما تعلیم دهد. بیاموزیم و موقعیتی ایجاد می

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما را فریب می چیزی اغلبچه  – 2۳-22: 1۳متی  -1 

 آید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکاری از کجا میفریب – 9: 17ارمیا  -2 

 دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه قلب گناه را نگاه می – 2۳-2۰: 7مرقس  -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخداوند چیست؟ ـــــــــــــــــــــــدستور  – 11: 19الویان  -۴ 

افتد تنها برای ایم. اغلب اتفاق میگوید که با ثروت همراه است. همة ما فریب ثروت را تجربه کردهاز فریبی سخن میمتی 

روتی کسب ای ثشود و یا تا اندازهداشته باشیم. وقتی که خریدی انجام می بایدطلبیم که عقیده داریم آنکه چیزی را می

ایم و ثروت و خریداری ما موجب رضایت و خوشبختی ما نشده است یا بریم که فریب خوردهشود، تازه پی میمی

ایم کردیم به دست نیامده است. حقیقت این است که ما فریب خوردهمان و یا هر آنچه  را که ممکن است تصور میهایدوستی

 که دروغی را باور نماییم. 

یابد. گناه کار است و شفا نمیگوید قلب ما فریبرود. ارمیا مید که مشکل ما در قلب ما نهفته است و از بین نمیگویمیارمیا 

به قلب ما وارد شده و مایة گناه، فریب است. به یاد آورید که در باغ عدن وقتی که مار با زن صحبت کرد، چه اتفاقی افتاد. 

دارد. و این بخشی از گوید که قلب ما گناه را در خود نگاه میحاال، مرقس به ما میتمام آنچه که مار گفت فریبنده بود. و 

 های گناهکار است. وجود ما انسان

دستور خداوند در کتاب الویان این است که ما نباید یکدیگر را فریب دهیم. خداوند این دستور را برای خیر و خوبی خود ما 

کاری گرفت ناچار شد که دروغ بگوید. او نه یک بار، بلکه چندین وب تصمیم به فریبداده است. توجه کنید که وقتی که یعق

آموزد که شیطان دروغگو و پدر دروغگویان است مقدس به ما میبار به پدرش دروغ گفت. تمام فریب یک دروغ است. کتاب

 (.۴۴: 8و هیچ واقعیتی در او نیست )یوحنا 
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 ها نگاهی کرده و حقیقت را بیاموزید:کدام از این قسمت عکس فریب، حقیقت است. حال به هربر 

 خصوصیات یک شاهد وفادار چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ – ۵: 1۴امثال  -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآید؟ از کجا میحقیقت  – 2۴-21: ۴افسسیان  -2 

 چه کاری را نباید انجام دهیم؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما  – 18: ۳اول قرنتیان  -۳ 

 ـــــــــــــــــــقسمت را بنویسید: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین  – 9-8: 1اول یوحنا  -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 مسیح چیست که ما باید از آن پیروی کنیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنمونة  – 22-21: 2اول پطرس  -۵ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ ــــــــــــــــــــــدربارة خود چه میعیسی  – ۶: 1۴یوحنا  -۶ 

دهنده نیست. حقیقت قابل اعتماد است. چند بار اسحاق در جستجوی این حقیقت بود که اطمینان یابد که مردی فریبحقیقت 

توانست ببیند، خواهد برکت دهد، پسرش عیسو بود؟  خدعه و فریب قبال در خانوادة او وجود داشت. او آنچه را که نمیمی

 باشد. توانند با هم وجود داشته باشند. کسی یا شاهد حقیقتی است و یا شاهد دروغین میطمینان نداشت. حقیقت و دروغ نمیا

گوید که او راه و راستی و حیات است. هنگامی که آید. حقیقت اصل وجود عیسی است. عیسی میحقیقت از سوی عیسی می

حقیقت عیسی اعتماد کنیم. از همه باالتر، باید از فریب دادن خود بپرهیزیم. وقتی توانیم به شیطان قصد فریب ما را دارد، می

توانیم تصور کنیم که دهیم. میکنیم که شخص مهمی هستیم در حالیکه حقیقتا اینطور نیست، خود را فریب میکه فکر می

تر بسازد. فریب نخورید. خداوند و با ارزش مهم یا باهوش هستیم و یا فریب دیگری به خود بدهیم که ما را از دیگران باالتر

گوید که هرچه بکاریم درو خواهیم کرد. این اصل و بنیان برزگری پولس رسول به ما می 8-7: ۶تقلیدی نیست. در غالطیان 

م: اگر مان بکاریکنیم. از اینرو، اگر بذری مانند دروغ و فریب در زندگیاست. اگر بذر گندم بکاریم، محصول گندم حاصل می

 ایم. ها خود را فریب دادهمان محصول حقیقت و اعتماد به بار بیاورد، تنانتظار داریم که زندگی

دهد. خبر بد این است که اگر ما ادعا کنیم بیگناهیم خود را فریب قدیس، به ما خبر بد و خبر خوب )مژده( را مییوحنای 

گوید که در ما راستی وجود ندارد. اما خبر خوب این است که اگر دیس میایم. یوحنای قایم. حقیقت را دربارة خود نگفتهداده

بخشد. همانطور که به ابراهیم، اسحاق و یعقوب به گناهان خود اعتراف نماییم، خداوند وفادار و عادل است و گناهان ما را می

خواهد که ما راستگو و شد. خداوند میبخوفادار بود نسبت به ما نیز وفادار است و تمام گناهان ما را به خاطر عیسی می

 گو باشیم، هم به خود و هم به او. حقیقت



۳2 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

ایم. اعمال ما ممکن است با آنچه یعقوب و ربکا کردند متفاوت باشد، اما فریب، فریب است. و مهم ما به گناه فریب آلودههمة 

دهد. و فریب آزاد سازد. قلب ما، ما را فریب مینیست که به چه صورتی انجام گیرد. عیسی آمده است که همة ما را از دروغ 

دهند. اما هایش و حتی دوستان و خانواده ما را فریب میدهد. جهان اطراف ما با تبلیغات و سرگرمیشیطان ما را فریب می

ا با عیسی تنها کسی است که فریبی در او نیست. خبر خوب این است که هرچند که به بهای زندگی عیسی تمام شد، حال م

گیرد، از ریشه نابود کرد. قدرت او قادریم که از او پیروی نماییم. زیرا او دروغ و فریب که ما را به آسانی در چنگال خود می

 حقیقت فیض و بخشش او ما را آزاد ساخت که به عنوان فرزندان خداوند و وارثین ملکوت او زندگی نماییم. 
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 2بخش 

 برگردیم. یعقوب برکت یافته و از حضور پدرش خارج شد. حال عیسو به خانه آمده است.  27به پیدایش  تمرین:

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳1کند؟ )آیة عیسو چه می -1 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپرسد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسحاق چه می -2 

 دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعیسو چه پاسخی می -۳ 

 بار هر یک از آنها توجه کنید.العمل احساس خشونتکاری یعقوب بر مال شده است. به عکسفریب -۴ 

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۳ل اسحاق در آیة العمعکس الف.  

 : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳۴العمل عیسو در آیة ب. عکس  

عیسو دربارة  ۳۶است. در آیة  کنند که یعقوب چه دروغی گفتهنمیاند. باور اسحاق و عیسو هر دو فریب خورده -۵

 یعقوب چه میگوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در « ای؟مرا هم برکت بده پدر! هیچ برکتی برای من نگاه نداشته»کند: به پدرش التماس میعیسو  ۳۶در آیة  -۶

« پسرم، حاال چه کار برایت بکنم؟»پرسد: گوید که همه چیز را به یعقوب داده است و میاسحاق به عیسو می ۳7آیة 

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــعیسو از پدر چه درخواست می ۳8چقدر این پدر ناراحت و ناامید است. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می ۴۰و  ۳9آیات دهد. در پس اسحاق عیسو را برکت می -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آیا به نظر شما این برکت است؟ کلماتی که اسحاق به عیسو برکت داد، با کلماتی که به یعقوب گفت مقایسه  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکنید. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شویم. اما چیزهای بیشتری در راه است. برکت داده شده است. خدعه و فریب کار خود به پایان داستان نزدیک میبازتاب: 

ر خواهد بود، منظور خدا را در این خانواده انجام داده است. وقتی که خدا به ربکا گفت که برادر بزرگتر در خدمت برادر کوچکت

 این بود؟

 ــــــــــــــــــــــــــــ اگر ربکا و یعقوب نقشة خود را اجرا نکرده بودند، پایان داستان چه تفاوتی داشت؟ -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



۳۴ 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

شود. اما چرا ناگهان عیسو به برکت احتیاج داشت در العمل پدر احساس مینوعی پشیمانی در عکس تردیدبدون  -2

زادگی را طرد کرده بود و کارهای اسحاق مورد قبول نبود، برکت چه اهمیتی برایش داشت؟ حالیکه حق نخست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــزندگی بدون آن برکت چگونه خواهد بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

چه برکتی برای ما از جانب پدر آسمانی باید باشد کسی که ما را به شباهت خود خلق نمود و مشتاق است که ما  -۳

 آمیز خود را برقرار بسازد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموده و با ما رابطة محبترا بازسازی ن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د. آیا ما هم به اندازة عیسو اشتیاق داریم که برکت پدر عیسو خیلی اشتیاق داشت که این برکت را دریافت نمای -۴

 آسمانی را به دست آوریم؟ نظر شما چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دهیم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــچگونه اشتیاق خود را در دریافت برکت زندگی از پدر آسمانی نشان می -۵

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۳۵ 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 3بخش 

های باشد. در قسمتمی 9-8: 1بخشی که اهمیت فراوانی در این درس دارد، اول یوحنا حفظ کردن و به حافظه سپردن: 

های یادداشت خود این قسمت را روی کارتکنیم که اولیة این درس به این آیات اشاره شد. بار دیگر شما را تشویق می

بنویسید و ظرف چند روز آینده از حقیقت این کلمات لذت ببرید. بگذارید کلمات به شما برکت دهند در حالیکه به آرامشی که 

بخشد یبرید که تمام گناهان شما را مآورید و از پی بردن به حقیقت وفاداری و عدالت خدا پی میبا اعتراف کردن به دست می

 سازد. کند و شما را به خاطر عیسی، پسرش عادل میو پاک می

شان هستند. مشاغل دچار انهدام و ها در جدال روابطتخریب خدعه و فریب ما را فرا گرفته است. خانوادهکاربرد شخصی: 

 رود. ابودی میکنند و در نهایت سابقه و بنیادشان به نها و رهبران سیاسی سقوط میورشکستگی هستند. شخصیت

 اید و یا کسی بودید که فریب دادید؟ ـــــــــــــــشما ممکن است با چه نتایجی روبرو شوید اگر فریب خورده -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه دروغی بود؟  -2 

 در اثر این نادرستی چه روابطی از هم گسیخت و یا تحت تاثیر قرار گرفت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 چه گناهی باید اعتراف شود؟ چه عملی از روی بخشش باید انجام شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خواهد که حقیقت و راستی نماید که به حضور او رفته به گناه خود اقرار کرده و به او اعتراف کنیم. خدا میما را تشویق میخدا 

 و بخشش او را دریافت نماید.  کند تا محبتپذیرد و به اشتباه خود اعتراف میبخشی از زندگی ما باشد. حقیقت که می

توانم این شرایط درونی من است و از جانب خودم نمیخداوندا، باید اعتراف نمایم که دروغ و فریب در قلب من است. دعا: 

خورم زیرا من انسانی گناهکارم. اما تو حقیقت هستی. کالم آید فریب میهایی که از درونم بر میآن را برطرف سازم. از دروغ

بخشی. به حضور تو حقیقت است. به من بگو که با اعتراف به گناهانم، تو وفادار و عادل هستی و تمام گناهان مرا می تو

کنم که عیسی با قدرت و راه خودش درون آیم و ایمان دارم که پسر تو عیسی شفای قلب بیمار من است. درخواست میمی

 مرا پاک سازد. 
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 4بخش 

، برکتی را پدرش برای عیسو برادرش در نظر داشت به دست آورد. وقتی که عیسو دریافت که برکت یعقوب با خدعه مقدمه:

به یعقوب رسیده است، بسیار ناراحت شد و از پدر درخواست کرد که به او هم برکتی عطا نماید. اما دیگر برکتی وجود نداشت 

رده بود و با این امر تمام خانوادة عیسو خدمتکاران یعقوب اسحاق ریاست بر برادر را به یعقوب عطا ککه او دریافت نماید. 

یابد که نتوانست غصة عیسو ادامه میشدند. همچنین برکت پدر شامل کنترل محصول غله و شراب تازه بود. حال داستان با می

 زادگی را از پدر دریافت نماید. های نخستبرکت

 را مطالعه کنید. 9: 28تا  ۴1: 27پیدایش تکلیف: 

(. دروغ 9: 17)ارمیا « پذیر نیستدل بیش از همه فریبنده است و چاره»در بخش اول از ارمیای نبی آموختیم که تعلیم: 

(. فریب 1۳: ۳قدرت ویرانگر خود را در باغ عدن نشان داد که مار زن را فریفت و او را وادار کرد که میوه را بخورد )پیدایش 

آورد که شباهت خدا توسط گناه از بین رفته است و ما قادر زد. دروغ به یاد همه میساوضعیت گناهکار قلب را آشکار می

 نیستیم آنطور که او در نظر داشت، او را از خود منعکس نماییم. 

 کنیم. داستان را تعقیب می ۴1: 27عیسو قصد نداشت که آرامش برقرار گردد. در پیدایش تمرین: 

 گذرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیسو میچه افکاری در سر ع ۴1طبق آیة  -1 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــ۴1ریشة نارضایتی و کینة عیسو در کجا بود؟ چرا ناراحت و ناراضی بود )آیة  -2 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴1کشد؟ )آیة او برای چه کاری نقشه می -۴ 

نقشه ممکن است دو برادر دیگر را به یاد آورد. برادری به نام ــــــــــــــــــ که در فکر کشتن برادرش این 

 (.8: ۴باشد )پیدایش ـــــ میــــــــــــــــ

شوند حتی قادرند آلود و امیال نادرست تغذیه میهایی که مکررا از افکار گناهآورد. کینهکینه شرارت را به وجود می -۵

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــپولس به ما چه می 2۶: ۴به کشتن منجر شوند. در افسسیان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( و افکار شریرانه در 27: ۴دهد که پایش در شرارت ثابت شود )افسسیان چرا نه؟ خواب به شخص شریر فرصت می

 ذهن ناخودآگاه خود پرورش دهد. 

 گوید؟ ـــــــــــبه یعقوب چه می ۴2دهد. در آیة به سرعت به یعقوب اطالع میربکا از نقشة عیسو آگاه شده و  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ای دارد. او فقط باید صبر کند تا پدرش بمیرد. دریافته است. او نقشهعیسو 

 (: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۴۳گوید )آیة برای سومین بار، ربکا به یعقوب می 27فصل  در -7

 پیدا کنید و یادداشت کنید که کجا آنها را یافتید: 27مرجع دیگر را در فصل دو 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

گویم انجام بده. این دستورات چه فقط آنچه را که می« از صدای من اطاعت کن»دستورات ربکا این است:  -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد؟ بینش و بصیرتی به شخصیت ربکا می

 اش با یعقوب چه تاثیری دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطهدر 

 ـــــــــــــــــــــــــای دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــربکا چه نقشه ۴۵تا  ۴۳بر طبق آیات  -9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی بصیرت ۳۵-۳۴: 2۶پیدایش (؟ ۴۶کند )آیة زده آنها را ترک میدهد که یعقوب شتابربکا چه دلیلی ارائه می -1۰

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهد. ــرا نشان می

کند که باید یعقوب را به خانة پدرش بفرستد تا اسحاق به سرعت نقشة ربکا را تایید می 2-1: 28در پیدایش  -11

خود را به سوی خویشاوندان خود روانه کرد  یاد آورید که پدر اسحاق، ابراهیم نیز خادمهمسری برای خود بیابد. به 

 تا همسری برای او پیدا کند. پدر چه دستوراتی به یعقوب داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ـــــــــــــــــــــ۴-۳: 28)پیدایش  چه برکتی اسحاق به یعقوب داد قبل از آنکه او را به سفرش بفرستد -12

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کدام یک از این کلمات، شبیه کلمات خدا به پدربزرگ یعقوب، ابراهیم بود و نیز به کلماتی که به پدرش اسحاق  -1۳

 ــــــــــداده بود، شباهت داشت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اش ــــــــــــــــــــــ باشد که برادر ـــــــــــــــــیعقوب در راه است که با دایی ۵: 28در پیدایش  -1۴

کنیم که حفظ اصل و نسب به نحوی درست، برای اصل و ــــــــــــــــــــ بود. بار دیگر مشاهده میپدرشان 

 ا ابراهیم و نسل او بود. نسب عیسی بسیار اهمیت دارد. عهد و پیمان ب
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 ۵بخش 

 تر بکاویم: عمیق

-۶در مدتی که یعقوب خانه را به قصد خانة دایی خود البان ترک کرد، عیسو تصمیم گرفت چه کار کند؟ )آیات  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (9

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 افتد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید؟ چه اتفاقی برایش میاعمال عیسو چه چیزی به ما می -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عموی عیسو و برادر ناتنی اسحاق از جانب پدرش است. آیا پدرش به یاد آورید که اسماعیل کیست. اسماعیل  -۳

یی شود که عیسو تصمیم دارد از خانوادة اسماعیل همسر دیگری بگیرد؟ از اینها گذشته، یعقوب نزد داخشنود می

خود رفت. چه اشکالی دارد که عیسو به خانة اسماعیل برود؟ به خاطر آورید که فرشتة خداوند به هاجر دربارة اسماعیل 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12-11: 1۶چه گفت )پیدایش 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 «به سر بردند. و آنها در دشمنی نسبت به تمام قبایلی که با آنها خویشاوندی داشتند،»گوید: می 18: 2۵پیدایش 

گیرد. اما قبل از آنکه بر حران با یعقوب تکیه نماییم، الزم است قدری به احساسات داستان جهت دیگری به خود میبازتاب: 

ای از هم گسیخته. برادرها در دشمنی با یکدیگر هستند. والدین گذرد تامل کنیم. خانهو طرز فکر خودمان دربارة آنچه می

بند است. در کنند. پدر به وعدة خدا که از پدرش ابراهیم به او رسیده است پایب خود طرفداری میهریک از فرزند محبو

شوند و پسر بزرگتر خدمتکار حالیکه این برادرها هنوز در رحم مادر بودند خداوند به ربکا گفت که پسرانش از هم جدا می

 شود. به طور آشکار دقیقا همین طور شده است. کوچکتر می

زادگی و هم برکت را به دست آورد. حقاً اینها متعلق به عیسو بود، اما حاال از این حقوق و نیز از پدر و هم حق نخستوب یعق

کند و ای برادر با برادر دیگر صحبت نمیشنویم. به هر دلیل و بهانهها میبرادرش نفرت داشت. امروزه اغلب از این داستان

 ر و کینه النه کرده است. روابط از هم گسیخته و محبت از میان رفته است. اند. تنفخواهران از هم جدا شده

آیندة این خانوادة ویژه در خطر است؟ آیا حیات عهد و پیمان در خطر است؟ اسحاق تنها وارث وعده است. او فقط دو پسر  آیا

پسر دیگر برای نجات زندگی خود در حال فرار بند بود دور شده است. دارد که حاال یکی از آنها از همة آنچه که پدر به آن پای

است و در هراس است که برادرش او را خواهد کشت. خدا در همة این رویدادها کجاست؟ آیا خدا این خانواده را ترک کرده 
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و  رسد که گویی دروغاست؟ آیا نظرش در مورد عهد و پیمان که با ابراهیم و فرزندان او بست تغییر داده است؟ به نظر می

 فریب در این خانواده تمام نقشة خدا را به خطر انداخته است. نظر شما چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند که دربارة امکاناتی که ممکن است وجود داشته ی ضرورتا جوابی ندارند. اما به ما اجازه میهای بازتابی یا فکرپرسش

آورند که تصور کنیم اگر جای دیگری بودیم، در زندگی چه ها این موقعیت را برای ما به وجود میباشد بیندیشیم. پرسش

هند که در مورد شرایط سخت سوال نماییم. در تمام این داحساسی ممکن بود داشته باشیم. سواالت بازتابی به ما فرصت می

اندیشد؟ آیا کاری خواهد کرد؟ آیا خدا خشمگین است؟ خدا چه احساسی دارد وقتی که ماجرا خدا کجاست؟ خدا به چه می

تمام این ادر دیگر است؟ آیا خدا بیند این خانواده در سختی و جنگ و جدال است، تا حدی که یک برادر در صدد کشتن برمی

تواند هدف خود را انجام دهد؟ پذیرد؟ علیرغم اینکه تمام روابط از هم پاشیده است، آیا میافتد را میفریبکاری که اتفاق می

 افکار شما چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 آید؟ چه سواالت دشواری مایلید بپرسید؟ ـــــــــــــرسید، چه افکاری به ذهن شما میوقتی که به این نقطه از داستان می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برم که آموزم، پی میاش میکنم. هرچه بیشتر دربارة اسحاق و خانوادهکم دارم احساس ناراحتی میخداوندا، من کمدعا: 

ها و نامالیمات در خانوادة من پنجه انداخته است. آنطور که ختیشان ابراز همدردی دارم. سبیشتر با آنها در مورد وقایع زندگی

کنم که روابط از هم رسد شفا یابد. از تو درخواست میهایی ایجاد کرده است که به نظر نمیایم، زخمما با یکدیگر رفتار کرده

بخش را ا خواهانیم تا زندگی لذتها و دردها بریز. ما دست صلح و آرامش تو رگسیخته را شفا بخشی. محبت خود را در زخم

 آورم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ما بازسازی کند. نگرانی خاصی که در قلبم دارم به حضورت می

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس چهارم

 از بئرشبع به حران
 خورددهنده فریب میفریب – 2۹، 2۸پیدایش 

 4اجمالی درس بررسی 

 

 بررسی

 ۴1           مقدمه

 29، 28: پیدایش ۴درس 

 ۴2         رویای یعقوب •

 ۴۴      کندوعدة عهد را دریافت مییعقوب  •

 ۴۶       خویشاوندان در حرانمالقات  •

 ۴7         فریب دادیعقوب  •

 ۵۰         و بازتابکاربرد  •
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 مقدمه

یعقوب برای حفظ جان خود فرار کرد. مادری را ترک نمود که در فریب دادن برادر و پدرش با او همدستی نموده بود. پدری 

خورد. و برادری زادگی و نیز برکت، غصه میرا پشت سر گذاشت که در اندوه حقوق از دست رفتة پسر نخست خود از نخست

 ه قتل برساند. را به جا گذاشت که تصمیم گرفته بود او را ب

تجربة او در راه حران، زندگی او را عوض کرد. احتماال چه اتفاقی در راه رخ داده بود که چنین تغییر و تبدیلی صورت اما 

 کنید، به این نقطة عطف، این تغییر جدید در زندگی یعقوب توجه کنید. گرفت؟ در حالیکه درس چهارم را مطالعه می

کند. زندگی او در میان منصوبینش چگونه بود؟ ان شده و دایی خود، برادر مادرش را مالقات میاز مدتی، یعقوب وارد حرپس 

 شود. کاری پدر راحیل پیچیده میت به راحیل بیاموزید. اما داستان با فریبعشق یعقوب را نسب

از چه قبیل بود؟ چه کسی درد را  هاشکستگیپروای این پدر را دریابید. دلبله، عواقبی هم در کار بودند. عواقب نقشة بیو 

 تحمل نمود؟

های شخصی و فردی خود را برای کسب تجربة یک آغاز تازه و نوین آماده سازیم. نماید که زندگیدرس ما را دعوت میاین 

 شوید، به آغاز جدید خود توجه کنید. ضمن اینکه با خداوند در کالمش و در میان قومش روبرو می
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 ۱بخش 

کلمة پاتریارک یا پدرساالری ممکن است برای شما آشنا باشد. سه عدد از مشهورترین پدرساالرهای عهد عتیق،  تعلیم:

آید. این مردان به عنوان پدران قوم یهود، باشند. کلمة پدرساالر از کلمة التین پاتری، یا پدر میابراهیم، اسحاق و یعقوب می

آموزیم که خدا یعقوب را برگزید تا وعدة پیمان ابدی را به عهده می 22-1۵: 28یش شوند. در پیداملت عبرانی محسوب می

 بگیرد. 

کنیم، به داستان ادامه دهیم. یعقوب بئرشبع را بخوانید. بگذارید در حالیکه با یعقوب سفر می 22-1۰: 28پیدایش تکلیف: 

کند م نیز نام دارد و مسکن دایی او البان است سفر میزیستند ترک گفته و به سوی حران که پدان ارامکانی که والدینش می

 (.28: 1۰)پیدایش 

 تمرین: 

 ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ11کند؟ )آیة یعقوب در راه خود است. او چه کار می -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 توصیف کنید ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 12رویای او را در آیة  -2 

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر باالی نردبان چه کسی بو 1۳طبق آیة  الف.  

 ب. او گفت چه کسی است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 او گفت که او چه خواهد داد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.  

 ای به یعقوب و فرزندان او داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو چه وعده 1۴در آیة ت.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. چه کسانی توسط یعقوب و فرزندان او برکت خواهند گرفت؟   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ای داد؟او چه وعده 1۵در آیة  -۳ 

 ـــــــــــــ. من هستم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف  

 ب. و خواهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 پ. و خواهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنخواهم ـــــــــــــــــــــــــــــت. من   

ای که به ابراهیم و اسحاق داد، به یعقوب داده یک بار دیگر وعدة سرزمین و فرزند داده شده است. همان وعده -۴

 ـــــچیست؟ ـــــــــــ 17العمل او در آیة (. عکس1۶شود )آیة او به آگاهی از حضور خداوند بیدار میشده است. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاو چه می -۵

یعقوب چه کار کرد؟ « صبح خیلی زود...»گوید که: در ادامه می 18ا آیة شب روی داد زیرظاهرا این رویا در نیمه -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نگاه کنید. ممکن است  تانمقدساو نام این مکان را چه نهاد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ به پاورقی کتاب -7

آید. بیت به ئیل از دو کلمه به وجود میبیتیل را به شما بدهد. ـــــــــــــــــــــــــــ کلمة ئمعنی کلمة بیت

 معنی خانه و ئیل به معنی خدا است. 

 تعهد ترکیبی از اگر و پس بود. یعقوب تعهدی داد. این  22-2۰در آیات  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقسمت اگر چیست؟ ـــ الف. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــب. قسمت پس چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

( او را در امنیت ۳( خوراک و پوشاک مرا بدهد، و 2( خدا با من باشد و از من مراقبت کند، 1گوید که اگر مییعقوب 

( ۳( سنگ یا ستون خانة خدا خواهد بود، و 2( خداوند خدای او خواهد بود، 1و سالم به خانة پدرش بازگرداند، پس 

 گرداند. میهر آنچه که خدا به او بدهد، او یک دهم آن را به خدا بر 

تعیین نمود که ده درصد آنچه مقدسی دربارة دادن هدایا به خداست. یعقوب اولین مرجع کتاب 22: 28پیدایش  -9

مقدس از ثروت یا دارایی و های دیگر کتابکه دریافت نماید به خداوند برگرداند. یک دهم هدیة او بود. در قسمت

ها دست به دست به زمان حاضر خشیدن هدایا از آن زمان از طریق نسلبرند. بملک و امالک به عنوان هدایا نام می

کنند. هدیه یک اصولی است که از آن پیروی میکنند. هدیة دهانتقال یافته است. در کلیساها مانند یعقوب عمل می

است که هر آنچه آید. او کسی سازد که هر چه که داریم از خداوند میدادن به خانة خدا در ما این فکر را ثابت می

 سازد.داریم و برای زندگی نیاز داریم فراهم می
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 2بخش 

بار دیگر الزم است در مطالعة خود توقف کنیم و فرصتی را به فکر و تامل خود دربارة تمام آنچه روی داده است  بازتاب:

کوشد. در سر راه خود شبی را در بیابان زیر آسمان بدهیم. یعقوب به خانة دایی خود البان فرار کرد. او برای حفظ جان خود می

بیند که مانند رویای قدیمی او نیست. این رویا خوابیست که خداوند نزد رویایی میخوابد. پر ستاره سر بر سنگی گذاشته و می

دهد. سرزمین وعده حاال متعلق بخشد که هر آنچه که به ابراهیم و اسحاق داد، حاال به او میاو آمده و وعدة خاصی به او می

. باالتر از همه، تمام مردم روی زمین توسط او و به او و فرزندان اوست و فرزندان او مانند خاک روی زمین پخش خواهند شد

سازد و روی برد و یادبودی از سنگ برای خداوند مییابند. یعقوب به حضور خداوند در این مکان پی میفرزندان او برکت می

سپارد که با سازد. او تعهدی به خدا میهای دیگر جهت دعا و عبادت متمایز میریزد که آن را از سنگاین سنگ روغنی می

باشد. این خالصة داستان است. این نقطة عطفی و شود و شامل تعهد آوردن هدایا به حضور خدا میها آغاز میاگرها و سپس

آغاز نوینی برای یعقوب است. قبل از این چنین چیزی را یعقوب از خدای پدرش دریافت کرده بود؟ خدا برای او چه معنی و 

ترسید. او دریافت که این مکان، جایی عادی و یعقوب میدید حضور خدا در این مکان بود. اهمیتی داشت؟ هیچ؟ بدون تر

معمولی نیست. اما بسیار عالی بود. چیزی به غیر از خانة خدا و دروازة بهشت نبود. مثل اینکه آن شب و روز بعد تمام زندگی 

ترسم که مرا بکشند. من چیزی ندارم من مراقبت کن زیرا می در نظر یعقوب تغییر کرد. آماده بود که خدا را آزمایش کند. تو از

کنم. تو ام و هر آنچه به آن خو گرفته و دوست دارم، فرار میام، خانوادهبنابراین تو برایم غذا و لباس فراهم کن. من از خانه

چیزها را برایش فراهم کند! آیا دهد تمام این مرا صحیح و سالم به خانه برگردان. چه جرأت و گستاخی که به خدا دستور می

های دلم را تامین کند؟ چه زمانی ممکن است چنین کاری ام که از خدا بخواهم خواستهتا به حال من اینگونه گستاخ بوده

 صورت گرفته باشد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواهم درخواست کنم که از محبت خداوند برای خود کند که میام، چه چیزی بر قلبم سنگینی میاگر قبال چنین گستاخ نبوده

 خواهد خدای من باشد و من فرزند او؟ ـــــــــــبخشد که او میوند به من اطمینان میاطمینان یابم؟ چه چیزی از محبت خدا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که خداوند، خدای او باشد، که او این مکان را به عنوان خانة خدا محترم شمارد و یک دهم یعقوب نیز به خداوند تعهد می

خدایی که نیازهای دلت را برآورده بخشد به خدا برگرداند. این خدا، همان خدای توست؟ آیا او را به عنوان از آنچه خدا به او می

دهد. شما چگونه به یک به رابطة خود با خداوند شهادت میای؟ یعقوب احساس کرد که با دادن هدیة دهسازد، پذیرفتهمی

 دهید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابطة خود با خداوند شهادت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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برد به او ظاهر شدی. او فراری بود. او ناامید، نیازمند و دور از هر خداوندا، تو زمانی که یعقوب در سرافکندگی به سر میدعا: 

برد. در تنهایی و ناامیدی، تو آمدی و از حضور خود به او اطمینان دادی و پیمانی را که چیزی که در زندگی داشت به سر می

کنم عالم کردی و بخشیدی. تو تغییر نکرده بودی. کالم تو تغییر نکرده بود. از تو درخواست میبا پدربزرگش بسته بودی به او ا

دانی. از تو سپاسگزارم که خدای من هستی و مرا تا ابد فرزند خود که در تنهایی من نزد من بیایی. تو نیازهای دل مرا می

ای که بین ما توسط پسرت عیسی به وجود هم و به رابطهساختی. باشد که من شهامت آن را داشته باشم که تو را شهادت د

 آمده است، اعتراف نمایم. امیدوارم که شجاعت و سخاوتمندی، آنچه را که به من دادی با سپاسگزاری و ستایش به تو برگردانم. 
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دهد. او به سرزمین مردم مشرق حران ادامه میکند و به سفر خود به سوی ئیل، مکان رویایش را ترک مییعقوب بیت مقدمه:

. این چاه برای آب گوسفندان شود. چاهی در آن محل بود و سه گلة گوسفند در آن نزدیکی دراز کشیده بودندزمین وارد می

زدند. شدند، چوپانان سنگ را از روی چاه کنار میبود و سنگ بزرگی روی چاه گذاشته بودند. وقتی که همة گوسفندان جمع می

ها را به دهانة چاه بر شدند، چوپانان سنگشد برای گوسفندان بود. و وقتی که گوسفندان سیراب میآبی که از چاه گرفته می

 گردانند. می

شوند. به خاطر داشته باشید که البان برادر را بخوانید. در این آیات البان و لیه به ما معرفی می 1۴-1: 29پیدایش تکلیف: 

 ایی یعقوب است. ربکا و د

 برد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعقوب به چه چیزی پی می ۴در آیة  -1 

 کند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعقوب چه درخواستی می ۵در آیة  -2 

کند که یعقوب اشاره می 7آیة شود. در ن خوب است و دختر البان، راحیل معرفی میآموزد که البامی ۶در آیة  -۳

وجود  8زار برگردند. چه مشکلی در آیة اند به آب احتیاج دارند و باید به علفگوسفندانی که در اطراف دراز کشیده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــدارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 یک ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بود.راحیل با گوسفندان پدرش به سوی چاه آب آمد. راحیل  -۴

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۰وقتی که یعقوب راحیل را دید چه کرد )آیة  -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دود تا به پدرش بگوید. وقتی و راحیل به طرف خانه می کندیعقوب خود را به راحیل معرفی می 12و  11در آیات  -۶

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــ1۳که البان خبر آمدن یعقوب را شنید چه کرد؟ )آیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــ1۴العملی نشان داد )آیة و وقتی یعقوب تمام وقایع را تعریف کرد، البان چه عکس -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پس از آنکه همة این رویدادها در زندگی یعقوب رخ داده است، او پناهگاهی یافت. خانوادة مادرش، که هرگز آنها را  تعلیم:

اما یعقوب «. تو پوست و استخوان من هستی»ندیده بود، به عنوان عضوی از خانوادة البان از او استقبال کرد و به او گفت: 

 دهد. خصوصیات این خانواده ریشة عمیقی دارد. چه معنی میپی خواهد برد که پوست و استخوان او بودن 

دهد که خصوصیت البان و خانوادة ای را که در این قسمت نشان میرا بخوانید. زیر کلمه ۳۰-1۴: 29پیدایش تکلیف: 

 ربکاست خط بکشید. این کلمه چیست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شوند.بان و یعقوب وارد مذاکره دربارة دستمزد میال 1۴: 29در پیدایش تمرین: 

کند چون یعقوب خویشاوند اوست، به این کند و البان فکر مییعقوب یک ماه است که با البان زندگی می -1

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ، البان چه درخواست می1۵معنی نیست که به طور رایگان کار کند. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بزرگتر ــــــــــــــــ نام دارد و دختر کوچکتر شویم. دختر با دو دختر البان آشنا می 17و  1۶در آیات  -2

 ــــــــــــــــ نام دارد. 

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلیه چگونه توصیف می الف. 

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. راحیل چگونه توصیف می 

 ورد دستمزد به البان داد؟ ــــــــم گوید که یعقوب عاشق راحیل بود. یعقوب چه پیشنهادی دربه ما می 18آیة  -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2۰آیة کرد که بهتر است دخترش را به یعقوب دهد تا به یک مرد بیگانه. طبق البان موافقت نمود و فکر می -۴

 شود، چگونه در نظر آورد؟ ــــــــــــــــــــــا برای البان با این تصور که راحیل همسرش مییعقوب کار خود ر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

های خدمتش به پایان رسیده است اقع سالزمانی که ـــــــــ سال تمام شد، یعقوب به البان گفت که در و -۵

خواهد با همسرش )راحیل( زندگی کند. البان موافقت نمود و جشن و سهم خود را از قرارداد انجام داده است و می

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ22چه کار کرد )آیة گرفت. البان 

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبان چه می 2۳آیة شود. در تان پیچیده میاما داس -۶

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 د که ــــــــــــــــــ نام داشت.حال لیه همسر یعقوب است. البان به دخترش لیه خدمتکاری دا

در کنار یعقوب خوابیده بود. نیازی به گفتن نیست که یعقوب نزد البان هنگام صبح، حقیقت آشکار شد. لیه  -7

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ او از البان چه پرسید؟  2۵رفت. در آیة 

آید که و بعد سوالی پیش می« من برای همسری راحیل برای تو کار کردم، اینطور نیست؟»گوید میبه او یعقوب 

 سازد: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحقیقت شرایط را آشکار می

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــالبان به او چه می ۳۶دهد، در آیة پس از آنکه یعقوب را فریب می -8

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داشت که اول بایستی دختر بزرگتر ازدواج کند. البان موافقت نمود که راحیل را در و رسوم آن عهد مقرر میآداب 

یعقوب هفت سال عروسی «. یعقوب چنین کرد»گوید می 28فت سال کار مجدد به ازدواج یعقوب در آورد. آیة ازای ه

را با لیه تمام کرد و سپس راحیل را به عنوان همسر دریافت نمود. عالوه بر آن، البان ـــــــــــــــــ را به عنوان 

 (. 29خدمتکار به راحیل داد )آیة 

ای پرورش یافته بود که والدینش بین کند. او در خانهطة یعقوب با دو همسرش صحبت میدربارة راب ۳۰آیة  -9

کند که یک همسر را بیشتر از دیگری دوست ای زندگی میشدند و حاال خود او در خانهفرزندان خود استثنا قائل می

 برای البان ـــــــــــــــــ سال دیگر کار کرد. دارد. او 

 کند که در نظر گیریم:چند مورد به فکرمان خطور می در اینجابازتاب: 

یکی از موارد بر لیه تمرکز دارد، زنی که پدرش از او استفاده نمود که مردی را فریب دهد که اکنون شوهر  -1

مقدس او را دوست نداشت. اگر جای لیه بودید چه احساسی داشتید؟ او دختر زیبایی نبود. کتاب اوست و مردی که او

کند. او سنش باال بود و ازدواج نکرده بود. خواهرش راحیل بدون تردید سو و ضعیف توصیف مینی با چشمانی کمرا ز

دانست که از طریق خدعه خواستار بسیار داشت. لیه از رسم و رسوم قوم خود آگاه بود. در مدت هفت سال اول آیا می

هراسد که همه چیز آشکار ای میکند و از لحظهازدواج می دانست کهو فریب به ازدواج یعقوب در خواهد آمد؟ آیا می

 شود و ناامیدی واقعی یعقوب را نسبت به خود احساس کند؟

چه سوالی مایلید از او نگاری هستید که باید با لیه مصاحبه کنید. برای یک لحظه فرض کنید که شما روزنامه -2

که نوعی بصیرت دربارة آنچه که اتفاق افتاده است به دست بپرسید؟ چه سوالی مورد عالقة خوانندة گزارش شماست 

گناهی بود؟ چه احساسی دارید که شما را همیشه با خواهر او قربانی بی دهد؟ آیا لیه بخشی از توطئة فریب بود؟می

شما زیبایی  کوچکتر و یا برادر بزرگترتان مقایسه کنند؟ اگر در موقعیتی قرار گیرید که همه انتظار داشته باشند که در

 دهد؟ چند تا سوال را برای مصاحبة خود بنویسید:ظاهری و جذابیت مشاهده کنند، چگونه احساسی به شما دست می
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

 کاربرد:

کسی رقیب شما بود؟ چه امتیازی آن شخص اید. چه قابت و یا حتی برای محبت داشتهای برای رشاید تجربه -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داشت که شما خود را کمتر از او دیدید؟

 تر از دیگران هستید؟ ــــــــکردید که داشته باشید که احساس کنید با ارزشچه چیزی بود که همیشه آرزو می -2

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دیگران چگونه با شما رفتار کردند؟ تجربة شما چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچگونه اجازه دادید رفتار آنها چنان احساسی در شما ایجاد کن -۴

رسد ورم. به نظر میآکنم زیرا خود را کمتر از دیگران به حساب میخداوندا، تو آگاهی که چه دردی در درونم احساس میدعا: 

نماید. به منظر و با استعداد و توانا، بسیار باهوش و با استعداد هستند و شخصیتی دارند که آنها را جذاب میکه دیگران، خوش

کنم که مرا دوست داری و ای. تو را شکر میمن توانایی بده که از تو سپاسگزار باشم که مرا همینطور که هستم خلق کرده

 دهی. داریت برکت میمرا با وفا

فکر دیگری که باید در نظر گرفت، دربارة یعقوب است. او در انتهای دیگر این فریب بود. او و البان قراردادی داشتند  بازتاب:

که او بایستی جهت به دست آوردن راحیل هفت سال کار کند و او دقیقا همین کار را انجام داد. حال زمان فرا رسیده و آماده 

حجاب و تاریکی بدون تردید این امکان را برای البان فراهم راحیل را به چادر خود ببرد و در کنار خود داشته باشد. است که 

 کارانة خود را به اجرا در آورد. اما در روشنایی صبح حقیقت آشکار شد. آن لحظة حقیقت را مجسم کنید.کرد که نقشة فریب

توانیم به گذشته برگشته و نگاهی به آدم و حوا در افتد؟ مید چه اتفاقی میشوقتی که چشمان کسی به حقیقت گشوده میو

کنیم که کنیم! احساس میگوید که چشمان هر دوی آنها باز شد. چقدر احساس حماقت میوقتی که می 7: ۳باغ بیاندازیم. 

پرسیم: چرا اینقدر احمق بودم؟ د میخوریم. از خوبریم که چه آسان گول میپذیر هستیم. و پی میمان رو شده و آسیبدست

سازد و به این صورت کوشش داریم از خود دفاع کنیم تا خود را از تمام آنچه مان آگاه میهایها و سستیگناه ما را از ضعف

رکز فریبنده است محافظت نماییم. در عین حال، ما نیز مانند یعقوب چه بسیار اوقات بر آنچه که باور داریم حقیقت دارد تم

 کنیم تا آنکه بر آنچه که حقیقت است بیاندیشیم. می
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  کاربرد شخصی:

اید که کسی که مورد اعتمادتان بوده، شما را فریب داده باشد؟ آن شخص کی بود؟ و در آیا هرگز تجربه کرده -1

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرایطی اتفاق افتاد؟ چه 

العمل شما در مقابل فریبی که تجربه تواند در ما کینه ایجاد کند، چنانکه برای عیسو پیش آمد. عکسفریب می -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــکردید چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند که از سنگینی باری اگر فریب سبب شده است که از کسی کینه به دل بگیرید، خداوند از شما دعوت می -۳

شوید که بگذارید خدا این بار شود، آزاد شوید. شما دعوت میآورد و مانع زندگی کامل شما میکه شما را پایین می

 ما بر دارد و برای شما حمل نماید. سنگین را از دوش ش

کنم. من های شریر را باور میخورم و به جای آنکه حقیقت کالم تو را باور کنم، دروغخداوندا، چه بسیار اوقات فریب میدعا: 

 خورم. حتیاز تبلیغات نادرست، شناخت نادرست کاالها و خدمات، توسط رهبران و دوستان و حتی اعضای خانواده فریب می

خواهم واقعیت را خواهم با حقیقت زندگی کنم. میها فریب دهم؛ مرا ببخش. میکنم که خود را با دروغگاهی انتخاب می

 خواهم عیسی را بشناسم و به عنوان کسی که راه و راستی و حقیقت و حیات است باور کنم. بدانم. می
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 درس پنجم

او راحیل را بیشتر از لیه 

 دوست داشت
 تولد پسران یعقوب – 3۰و  2۹پیدایش 

 ۵بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی 

 ۵۳           مقدمه

 ۳۰و  29: پیدایش ۵درس 

 ۵۴     پسرانی که برای یعقوب و لیه به دنیا آمدند •

 ۵۶       راحیل و تنهایی لیهحسادت  •

 ۵8        ماندعقیم میراحیل  •

 ۶۰       آوردپسری به دنیا میراحیل  •

 ۶2         حسادتوحشت  •
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 مقدمه

آموختیم که چگونه دروغ و فریب اثر  ۴حاال یعقوب با لیه و راحیل دو دختر داییِ خود البان ازدواج کرده است. در درس 

پایداری بر این دو خواهر و یعقوب گذاشته است. در نتیجه، بسیاری از روابط متقابل در این خانواده در فشار است. این درس 

سازد. شباهت به بخشی از زندگی خانوادگی او با ربکا و اسحاق داشت، آشکار میهای شخصی یعقوب را که همچنین ویژگی

آسیبی که در این رابطه بین یعقوب و هر یک از  -دربارة این خصوصیت و خسارتی که در هر رابطه ایجاد کرده بود، بیاموزید

ویژگی خود را در خانوادة یعقوب آشکار  ای که بین خواهران وجود داشت. ببینید چگونه اینهمسرانش به وجود آمده و کینه

 سازد. می

شان ها از دل مادرانشدند. این نامیعقوب از داشتن پسران متعدد برکت یافت. این پسران از طرف لیه و راحیل نامگذاری می

در »پرسید اره نمیها که صاحب فرزند شدند برای آنها رخ داده است. آیا دوبدهد. دریابید که چه اتفاقی در این سالخبر می

 « تمام این مسائل خدا کجاست؟

خواستید به جای کدام شخصیت های شخصی رسیدگی کنیم. به طور مثال میدهد که به بازتابداستان فرصتی به ما میاین 

د که مانند این داستان باشید؟ چرا؟ اگر جای لیه بودید چه احساسی داشتید؟ و یا جای راحیل اگر بودید؟ آیا هرگز احساس کردی

 یکی از آنها هستید؟ اسامی آنها چه تاثیری در احساسی که از خود داشتند دارد؟ اسم شما چه اهمیتی برای شما دارد؟

عهدی که با ابراهیم بست و آن را به اسحاق منتقل کرد و  -داردخاطر داشته باشید که خدا همچنان عهد خود را نگاه میبه 

دهد، وعده بر جای خود برقرار آورد. علیرغم تمام آنچه که در این خانواده روی میب به جا میحال عهد خود را در زندگی یعقو

 کنید، وفاداری خدا را دریابید و باشد که به او امید داشته باشید. را مطالعه می ۵است. در حالیکه درس 
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 ۱بخش 

شود که یعقوب تر و زیباتر است. گفته میند. راحیل جوانیعقوب ازدواج کرده است و لیه و راحیل همسران او هست مقدمه:

آورد و ـــــــــــــــــــــ . این فرق گذاشتن محیطی برای رقابت به وجود میراحیل را ـــــــــــــــــــــ از لیه 

دمتکار لیه ـــــــــــــــــ یابد. البان به هر یک از دخترانش خدمتکاری داده است. خحسادت بین خواهران افزایش می

 بود و خدمتکار راحیل ــــــــــــــــــــ بود. 

(. یاد گرفتن این اسامی 9: 7نماییم که با اسامی پسران یعقوب که پدرساالران بودند آشنا شوید )اعمال را تشویق میشما 

برند. ممکن است هنوز در عصر حاضر به کار میها را اهمیت دارد. بعضی از اسامی برای شما ناآشناست در حالیکه سایر نام

مقدس هر یک های دیگر کتاببرداری نمایید تا در آینده به آن مراجعه کنید. در بخشمایل باشید که شخصا از این اسامی نت

 نند.خواگانة اسرائیل میرا به عنوان قبایل دوازده مام اسامیتای هستند. شان نام قبیلههایدهاز پسران و خانوا

 را مطالعه کنید. ضمن خواندن زیر اسامی پسران یعقوب را خط بکشید.  2۴: ۳۰تا  ۳1: 29پیدایش تکلیف: 

رحم بارور در فرهنگ آن روز اهمیت فراوان داشت که آن زن مورد رحمت خداوند بود. از سوی دیگر زن عقیم مورد تعلیم: 

باز هم  ۳1: 29(. در پیدایش 21: 2۵؛ 1: 1۶گرفت. همچون سارا و ربکا که هر دو عقیم بودند )پیدایش تحقیر اجتماع قرار می

 شویم. یبا مورد دیگری از رحم بارور و زن عقیم آشنا م

آموختیم  ۴-۳: 1۶دیگر فرهنگ چادرنشینی که الزم است درک کنیم، اهمیت داشتن مستخدمین است. قبال در پیدایش بخش 

که چون سارا عقیم بود، کنیز خود را که هاجر نام داشت به شوهرش ابراهیم داد که همسر او باشد. ابراهیم با هاجر همبستر 

(. او با هر یک از آنها 9، ۴: ۳۰زلفه و بلهه را به عنوان همسر به یعقوب دادند )پیدایش شد و هاجر باردار گردید. کنیزان 

آموزد که وقتی یک مرد و یک زن همخوابه شوند، زن مقدس میهمبستر شد و آنها باردار شدند. جالب توجه است که کتاب

دارد. مقاربت عملی است را در عمل اعالم میشود. عمل رابطة جنسی یا مقاربت، اتحاد زن و مرد همسر آن مرد محسوب می

 (. 2۴: 2شوند )پیدایش که در آن شوهر و زن با هم یک می
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های پایین صفحه به شما کمک نمایید، جدول مربوط را تکمیل کنید. نتدر حالیکه چند آیة بعدی را مطالعه میتمرین: 

های داخلی همسران یعقوب توجه کند. نام مادر، نام پسرش و معنی نام پسر را بنویسید. با نامیدن هر فرزند به درگیریمی

 نمایید. 

 معنی اسم پسر اسم پسر اسم مادر 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

آموزیم که خداوند دید که لیه مورد عالقة شوهرش نبود و خداوند رحم او را باردار ساخت. دربارة می ۳1در آیة  -1

 گیریم؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحیل چه چیزی یاد می

او چیست؟ معنی نام او چیست؟ )به جدول اضافه کنید( چه لیه اولین پسر یعقوب را به دنیا آورد. نام  ۳2در آیة  -2

 کند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگوید که لیه دربارة زندگی خود چه فکر میای به ما میکلمه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآرزویش چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــ تنها

دهد؟ )جدول( لیه عقیده داشت که چه این پسر چیست و چه معنی میشود. نام لیه دوباره حامله می ۳۳در آیة  -۳

 ـــــــــــــچیز واقعیت دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که خدا او را با فرزند دیگری برکت داد. چرا؟ دانست که خدا دعای او را شنیده است و ایمان داشت او می

 یابد؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ آرزوی عمیق قلبش برای چه ادامه می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 تمرین ادامه دارد: 

شود. نام او چیست و معنی آن چیست؟ )جدول( لیه ایمان داشت که حاال سومین پسر لیه متولد می ۳۴در آیة  -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافتد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه اتفاقی می

شود که ما فکر کنیم او احساس آرزویش این بود که با شوهرش یکی شود. چه چیز سبب میلیه  الف.

 مانند یک کنیز یا مستخدم است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کردمی

 و ناراحتی لیه وجود دارد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب. در این آیه چه دیدگاهی از درد 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رسد ؟ به نظر میاین پسر و معنی آن چیستگوید که لیه دوباره باردار شد و باز پسر دیگری زایید. نام می ۳۵آیة  -2

که لیه به جای مهمی در زندگی خود رسیده است و دیگر ضرورتی ندارد که برای آنچه که ندارد تالش کند از جمله 

ـــــــــــــــ . بلکه تولد چهارمین پسر خود را به عنوان فرصتی برای ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگچه می ۳۵نماید. انتهای آیة تلقی می

 راحیل در چه حالیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1: ۳۰در این ضمن، در پیدایش  -۳

 کند. راحیل به خواهرش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ می الف. 

از جایگزین کردن است. این تعریف از حسادت چگونه در مورد شرایط راحیل به کار وحشت ب. حسادت، 

 رود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی

 ــــــــــــــدهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراحیل به یعقوب چه دستوری می پ.

 دهد: ــــــــــــــــــــــت. و به طور آشکار در فشار قرار گرفته، با خشم و عصبانیت متقابال جواب می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (. 2: ۳۰یعقوب نیز عقیده دارد که خدا مانع بارداری اوست )پیدایش  2: 1۶مانند سارای در پیدایش 

 ــــــــــــــــــــــــ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ۳گوید؟ )آیة ث. راحیل به یعقوب چه می

ست که ممکن است به کند. او در وحشت از دست دادن یعقوب ااز حسادت، با ترس زندگی میراحیل 

سوی خواهرش لیه برود که تاکنون چهار پسر برایش آورده است. کوشش بسیار دارد که عشق و محبت 

 یعقوب را حفظ کند. 
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شود که راحیل، کنیز خود بلهه را به یعقوب داد تا برایش فرزندی بیاورد. یعقوب گفته می ۶-۴: ۳۰در پیدایش  -۴

 آورد. نام او چیست و معنی آن چیست؟ )جدول( ه دنیا میبا وی همبستر شده و بلهه پسری ب

 چه کسی فرزند را نامگذاری کرد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 که بر زن عقیم وارد است، چرا راحیل این نام را انتخاب کرد؟ ــــــــــــــــــــب. به یاد آورید با ننگی  

او عقیده دارد که تبرئه و رو سفید شده است. خدا به او پسری داده است ـــــــــــــــــــــــــــ ـــ

 تقصیر است. کنند. او بیو دیگر او را مقصر و گناهکار که در خور مجازات خداوند باشد، محسوب نمی
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 (۳۰)پیدایش ن ادامه دارد: تمری

(. نام فرزند چیست؟ و معنی آن چیست؟ )جدول(. باز هم راحیل بچه را 8-7بلهه دوباره باردار شد )آیات  -۵

 سازد؟ کند. نام این فرزند چه چیزی را دربارة راحیل آشکار مینامگذاری می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راحیل سبب شد که با خواهرش رقابت کند، زیرا هرچند توسط کنیزش بلهه صاحب دو پسر شده است، حسادت 

 داند!راحیل خود را پیروزمند می

پسری به دنیا شد، از اینرو کنیز خود را به نام زلفه به همسری یعقوب داد. او دار نمی: لیه دیگر بچه11-9آیات  -۶

کودک چیست و معنی آن چیست؟ )جدول(. لیه خوشحال بود که فرزند پسر دیگری به یعقوب داده است. آورد. نام 

 دهد؟ طرز رفتار لیه چه انعکاسی دارد؟  ـــــــــــــــــــتغییراتی به وجود آمده است. اسم این پسر چه معنی می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

او چیست و معنی آن چیست؟ )جدول(. حاال لیه چه طرز رفتار و زلفه پسر دیگری برای یعقوب آورد. نام  -7

توان احساس کرد دهد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تقریبا میبرخوردی در اجتماع از خود نشان می

کنند که لیه به او داده است که هرگز از یعقوب دریافت نکرد. حال دوستان مشاهده میکه خدا محبتی 

ـــــــــــــــــــــــــ منعکس کرد به جای آنکه ــــــــــــــــــــــــ . این رنج و ناراحتی که زمانی 

 گزین شده است. خانواده و دوستان را پراکنده ساخت، حال با خوشحالی و استقبال و توجه دیگران جای

تا  1۴در آیات رود. امیدواریم که در حال حاضر همه چیز بین خواهران و مستخدمین و یعقوب خوب پیش می -8

ای بود که برای درمان توجه: مهرگیاه، سبزیذکر شده است که پسر لیه قدری مهرگیاه پیدا کرد و به مادرش داد.  1۶

شد و سیب عشق و محبت برای نیز خوانده می« سیب شیطان»ین گیاه رفت. ادرد، زخم و از این قبیل به کار می

دانیم که رفت. راحیل گیاه را دید و درخواست کرد که به او هم بدهند. در این موقع میایجاد بارداری به کار می

 ـــــــــدهد؟ ـــــــــــــــــــــــلیه چه پاسخی می 1۵جنگ و جدال بین دو خواهر تمام نشده است. در آیة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پسر آموزیم که خدا به درخواست لیه جواب داد و او پنجمین پسر را به دنیا آورد. نام می 18و  17در آیات  -9

 کند شایستگی چه چیزی را دارد؟ ـــــــــــــــسد که لیه فکر میرچیست و معنی آن چیست؟ )جدول(. به نظر می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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پسرانی کسب شده به کسی که شایستگی آن را داشت اعطا شد. حال که زلفه هم مانند بلهه برای یعقوب پاداش 

 زایید، لیه چه احساسی دارد؟ 

حال یعقوب (. اسم فرزند و معنی آن را در جدول بنویسید. 2۰-19آورد )آیات لیه ششمین پسر را به دنیا می -1۰

داند. لیه دیگر خواهان محبت از جانب شوهرش نیست. ای ارزشمند میپسر است. لیه این فرزند را هدیه 1۰دارای 

 نه با او رفتار کنند؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحال انتظار دارد چگو

عقیده دارد چون شش پسر برای یعقوب آورده است، استحقاق دارد از جانب یعقوب مورد احترام و توجه قرار لیه 

 گیرد. 

دهد؟ اگر در قاتی بین این دو خواهر و شوهرشان روی میدر فرصتی مناسب، افکار خود را در نظر گیرید. چه اتفابازتاب: 

 زیستید، چه احساسی داشتید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاین شرایط می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4بخش 

 (۳۰)پیدایش امه دارد: تمرین اد

یگر لیه دختری زایید به نام دینه. این تولد در کالم ذکر شده است زیرا اتفاقی رخ داد گوید زمانی دمی 21آیة  -11

 ثبت شده است. ما این فصل را مطالعه نخواهیم کرد بنابراین اگر مایلید خودتان داستان را بخوانید.  ۳۴که در پیدایش 

درخواست راحیل گوید که خداوند راحیل را به خاطر آورد. به به سادگی می 22خبر؟ در آیة  و، از راحیل چه -12

گوش داد و رحم او را بارور ساخت. نام پسرش چیست؟ نام او چه معنی دارد؟ )جدول(. سرانجام او حامله شد و خداوند 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ ــــننگ و رسوایی را از او دور کرد. و بالدرنگ او چه درخواستی می

گزارش تولد یازده پسر یعقوب ذکر شده است. اما در عین حال یک پسر دیگر به دنیا  ۳۰و  29های در فصل -1۳

 برگردیم.  2۰-1۶: ۳۵آنکه دربارة این پسر بدانیم باید به پیدایش آید. برای می

ئیل مکانی بود که در آن رویا دید و جایی است که رد. بیتئیل بیرون آواش را از بیتعقوب خانوادهی الف.

ئیل حرکت کرده که خداوند عهدی را که با ابراهیم و اسحاق بسته بود، با یعقوب تجدید نمود. آنها از بیت

 دهد؟ چه اتفاقی روی می 1۶لحم( چندان دور نبودند، و در آیة از افراته )شهر بیت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« بن اونی»را دهد که صاحب پسر دیگری شده است. راحیل نام پسر قابله به راحیل خبر می 17ب. در آیة 

نهاد اما پدرش او را چه نامید و معنی آن چیست؟ )جدول( خداوند به درخواست راحیل پاسخ داد )پیدایش 

( و پسر دیگری به او داد. و سپس راحیل در هنگام زایمان در گذشت. یعقوب راحیل را دست راست 2۴: ۳۰

 دانست، کسی که او را بسیار دوست داشت و حاال بایستی او را به خاک بسپارد. خود می

شود که اسحاق گفته می 28(. در آیة 21قبل از آنکه یعقوب بتواند به خانة پدری برگردد، راحیل درگذشت )آیة  -1۴

سالگی درگذشت. پسران او ـــــــــــــــــــ و ــــــــــــــــــــــ او را به خاک سپردند )آیة  18۰در سن 

29.) 

کند. نظریات، سواالت و بار دیگر، با مطالعة این قسمت از پیدایش، افکار و نظریات متعددی به ذهن ما خطور میبازتاب: 

دهد که دربارة این دروس بحث و گفتگویی صورت گیرد. به خاطر داشته باشید که برای فرصتی به دست میاحساسات افراد 

ها جوابی وجود ندارد. ما فقط کالم مکتوب خداوند را در دست داریم تا به حقیقت خداوند دربارة بشریت پی ببریم. بعضی سوال

رچه اطالعات و دانش بیشتر کسب نماییم، به درک طالعة ما نبود، اما هتمام آنچه را که در این درس آموختیم، ضرورتاً برای م

 ای از محبت و بخشش تا ابد به سر ببریم. رسیم که آرزویش این است که همة ما با او در رابطهتری از خدا میعمیق
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 گوناگون بپرسید؟های سواالتی مایلید از شخصیتبعضی از نظریات خود را در مورد این داستان بنویسید. چه  -1 

 یعقوب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ب. لیه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزلفه ــــــــــــــــ پ. 

 ت. راحیل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث. بلهه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

و  29پر قدرتی در ما برانگیزد. در حالیکه این داستان را در پیدایش تواند عواطف و احساسات تجربة شخصی می -2

 خوانید، نظریات و افکار خود را بنویسید. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمی ۳۰

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باشد. داستان این افراد که خداوند با محبت سرگذشت ابراهیم، اسحاق و یعقوب، پیدایش هستند که آغاز تاریخ اسرائیل می

رسد. در طول داده است به انجام می 12ای که خداوند در پیدایش که وعده بخشدخود آنها را برکت داد، به ما اطمینان می

 تاریخ اسرائیل، خداوند پیمان خود را نگاه داشت، این پیمان که توسط این قوم تمام مردم دنیا برکت خواهند یافت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۶2 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ۵بخش 

بریم که راحیل نسبت به خواهرش حسادت داشت. در عین حال راحیل بود که از محبت پی می 1: ۳۰در پیدایش  تعلیم:

حاکی است که یعقوب راحیل را بیشتر از لیه دوست داشت. چرا راحیل نسبت به خواهرش  ۳۰: 29مند بود. پیدایش یعقوب بهره

کرد؟ مگر راحیل دار شدن لیه حسودی میرزد؟ چرا راحیل از بچهبهره است حسادت وکه از محبت شوهری که هر دو دارند بی

زن مورد عالقة یعقوب نبود؟ به یاد داشته باشید که حسادت، وحشت از جایگزین شدن است. راحیل از این وحشت داشت که 

برد زیرا بط را از بین میترسید که لیه جای او را در قلب یعقوب بگیرد. حسادت روایعقوب لیه را بیشتر دوست بدارد. راحیل می

کنیم. راحیل از هیم، افکار ما منحرف شده و به طور نامعقول عمل میدر ترس ریشه دارد. وقتی از روی ترس کاری انجام می

 این وحشت داشت که لیه با آوردن شش پسر، بتواند محبت یعقوب را به خودش اختصاص دهد. 

 اید؟سادت داشتهای با مسئلة حشما چه تجربهکاربرد شخصی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاید؟ آیا در زندگی حسادت را تجربه کرده -1 

 ترسیدید؟ چگونه ترس از جایگزینی خود را آشکار ساخت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز چه می -2 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اید که ممکن است جایگزین شوید؟ آیا نیاز دارید که به حسادت خود اعتراف کنید؟ آیا با این وحشت زندگی کرده -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ به خطر افتد؟که جای شما در رابطة شما در خانه، یا کار و شغل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. خطر میهای اجتماعی دیگران احساس شخص حسود پیوسته از موفقیت دیگران، از دوستی دیگران، و پایگاه -۴

انگیزد. درک و شناخت توانایی افراد در انجام هر کاری در مقایسه با اعمال دیگران، افکار ترس و تردید در آنها بر می

احساس ناتوانی و عدم شایستگی، آنها را از تشویق دیگران که موجب اعتماد و استحکام شخصیت آنها شود، باز 

 اید؟ ـــــــــــــــــــــویق و تایید دیگران به علت حسادت، خودداری کردهدارد. آیا زمانی بوده که شما از تشمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ام. به سبب ترس از دست دادن قرار گرفتهها و استعدادهای دیگران مورد تهدید خداوندا باید اعتراف کنم که با تواناییدعا: 

کنم که خود را خوب نشان ام. در غیاب دیگران صحبت میام که در فکر نابودی او بودهشغلم، به جای بنا کردن کسی، دریافته

یی بروم که با هادهم. افکار خودپسندانة مرا ببخش و مرا از خودم آزاد ساز تا به راهدهم و در تمام مدت خود را بیشتر آزار می

ها کنم که زندگی مرا با همة نعمتآمیز دیگران را برکت دهم. تو را شکر میآمیز و کارهای محبتافکار نیکو و کالم تشویق

 ای. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرکت داده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درس ششم

 یبوقعبور از رودخانة 
 گیردیعقوب با خدا کشتی می – 33و  32پیدایش 

 ۶بررسی اجمالی درس 

 

 بررسی

 ۶۴           مقدمه

 ۳۳و  ۳2: پیدایش ۶درس 

 ۶۵      شوددیدار با عیسو آماده مییعقوب برای  •

 ۶7     کنندیعقوب از رودخانة یبوق عبور میکاروان  •

 ۶9      دهدبه یعقوب نام جدیدی میخدا  •

 71       شونددوباره متحد میبرادرها  •

 7۳       بین یعقوب و عیسوآشتی  •
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 مقدمه

از ثروت  ۶دهد؟ در درس رسد. این بار چه آشفتگی رخ میرسد که زندگی یعقوب از یک بحران به بحران دیگر میبه نظر می

ها و شترها و حتی خدمتکارانش را گسترش ها و اسبشویم. خداوند تا حد زیادی قبیله، اموال و امالک، گلهیعقوب آگاه می

 ان را ترک نماید و زندگی خود را در دست گیرد. داده است. حال وقت آن است که خانة الب

ها، کاری بود که یعقوب ناتمام گذاشت. یاد بگیرید اما کسی وجود دارد که یعقوب باید با او آشتی کند. پس از تمام این سال

 کردید؟رفتار می نماید. فکر کنید که شما چگونهکه یعقوب چه باید انجام دهد و توجه کنید که او چگونه شرایط را کنترل می

در شرایط یعقوب، خداوند انتخاب نمود که به نحوی عجیب خود را بر او آشکار نماید. به نتایج این رویارویی توجه کنید. خدا 

 افتد؟چه گفت؟ خدا چه کرد؟ چه اتفاقی برای یعقوب رخ داد؟ اگر ما با خداوند روبرو شویم چه اتفاقی می

آموخت که وفاداری خدا در تمام مدت عمرش با او خواهد بود و او را با با تمام ثروتش، میانگیز است. یعقوب هیجان ۶درس 

 بخشد. امید خود قدرت می
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 ۱بخش 

خوب، عیسو چه شد؟ او ناگهان ناپدید شد؟ بین عیسو و یعقوب چه اتفاقی رخ داد؟ آیا هرگز دوباره یکدیگر را دیدند؟ مقدمه: 

شان با هم متفاوت بودند. رابطة آنها به قدری از هم پاشیده بود که یعقوب این دوقلوها بدون تردید در ظاهر و شخصیت و دل

ها دوری، چگونه این دو برادر آموزیم که پس از سالاو را بکشد. در این درس می ناگزیر از فرار شد، زیرا عیسو قصد داشت

ای بزرگ و ثروتی سرشار دارد. حال وقت آن است که با یکدیگر را مالقات کردند. یعقوب پیشرفت کرده است و خانواده

 عقوب به این امر پی خواهد برد. خواهد برادرش را بکشد؟ یبرادرش روبرو شود. آیا عیسو هنوز قصد انتقام دارد و می

گیرد، اما چندان به تمام جزئیات اشاره را بخوانید. توجه: این درس مطالب بسیاری را در بر می 21-۳: ۳2پیدایش تکلیف: 

 شود.نمی

 شود.قدم مییعقوب برای تماس با برادرش پیشتمرین: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند چیست؟ ـــــــــ، اولین کاری که یعقوب می۳در آیة  -1 

 عیسو کجاست؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -2 

یای به نقشه بیندازید و ادوم را پیدا کنید. این مکان همچنین سعیر نام دارد. ادوم قلمرویی در جنوب شرقی درنگاهی 

 باشد. مرده یا دریای نمک می

 خواهد در پیغام به برادرش بگوید، چیست؟سه چیزی که می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــب. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ. 

خواهد مورد لطف او قرار گیرد. یعقوب خواهد عیسو بداند که او کجا بوده است، ثروتی به دست آورده، و مییعقوب می

تر از ای به برادر بدهد، و رابطة او با عیسو بسیار مهماست و قدرت آن را دارد که هدیه سازد که مایلخاطرنشان می

 ثروت اوست. 

 ، قاصد چه گزارشی به یعقوب داد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ۶در آیة  -۴

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العمل یعقوب دربارة این گزارش چه بود؟عکس 8-7در آیة  -۵

 نقشة او برای اقدام فوری چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۶

 چه بود؟ چهار مورد را در نظر بیاورید: 12-9یعقوب نزد خداوند دعا کرد. دعای یعقوب در آیات  -7
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 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9خدا کیست )آیة  الف. 

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۰ب. او کیست )آیة  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(؟ ـــــــــــــــــــــــــــــ11کند )آیة او چه درخواست می پ. 

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12ای داده بود )آیة ت. خدا چه وعده 

اش، ه جای آنکه مانند یک رهبر و رئیس خانواده و گلهسازد. بنقشة یعقوب ترس او را از برادرش آشکار می -8

ای برای عیسو در نظر های متعددی تقسیم کرد و هدیهخانواده و اموال خود را به گروه ایستادگی نماید، بر عکس

 ای انتخاب کرد؟(؟ یعقوب دقیقا چه هدیه1۵-1۴گرفت. هدیه چیست )آیات 

 بز: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب. گوسفند: 

 شتر: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ. 

 ـــــــــــــــــــــــــــگاو: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت: 

 ث. االغ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1۶چه کسی کاروان را هدایت نمود )آیة  -9

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ2۰-17د که هنگام دیدار عیسو چه بگویند )آیات به مستخدمین دستور دا -1۰

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــکرد؟ ـــــــــــسازد. او به چه فکر مینیت یعقوب را آشکار می 2۰آیة  -11

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به همراهی مستخدمین جلوتر از یعقوب راه افتادند. یعقوب عقب ماند و شب را در چادرش به سر برد. هدایا 
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رود کند. رهبری پیروانی دارد. یعقوب رییس یا سردستة قبیلة خود است. به مالقات برادر خود میرهبری هدایت می بازتاب:

برند ای با خود میفرستد؟ نوکرانش را! این خادمین هدیهآید. و او چه کسی را به رهبری قافله میسپاه می ۴۰۰که به همراه 

 پذیرد. اضی نموده و عیسو او را با صلح و آرامش میکند برادرش را با آن رکه یعقوب فکر می

بسیار خوب، شما از طرف یک ایستگاه تلویزیونی محلی مامور هستید که با این برادرها گفتگو کنید. چه  -1

 هایی دوست دارید از راحیل و لیه بپرسید؟ ــــــــــــــــــــــــــید از یعقوب بپرسید؟ چه سوالهایی مایلسوال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه نظر شما شخصیت یعقوب چگونه توصیف می -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــدهید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه مشاهداتی را گزارش می -۳

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کاربرد شخصی: 

هایی در رهبری شما ها و نگرانیاید که به نظرتان کار دشواری بوده است؟ چه ترسآیا در موقعیت رهبری بوده -1

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خصوصی تاثیر گذاشت؟در شرایط به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم موفقیت در مقام رهبری: گاهی اوقات والدین در ایفای نقش خود به عنوان رهبر تردید دارند. کودکان نمونة 

ن حد و مرزی برای روند و از والدین خود انتظار راهنمایی، تعییبه سوی والدین خود برای راهنمایی و هدایت می

های مطلوب دارند. اگر والدین رهبری نکنند و جایگاه محکمی ای از ارزشاعمال خود و تداوم در نشان دادن نمونه

گذارند. اغلب کودکان از خود تصمیم ای نمیدر رهبری در خانه نداشته باشند، در کودکان خود تاثیر مثبت و سازنده

 شود. که مکرراً به شرارت و نافرمانی منجر می پردازندیکدیگر به زد و خورد می گیرند و بدون هدایت والدین بامی

 اید بنویسید.های دیگر رهبری را که تجربه کردهنمونه -2

 های رهبری مستحکم کدام است؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. برکتالف 

 شود چیست؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــست منجر میب. نتایج نامطلوب رهبری که به شک 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 



۶8 

WWW.CROSSCM.ORG © CROSSCONNECT MINISTRIES 

 ادامه دهید. ۳2-22: ۳2به خواندن پیدایش تکلیف: 

ای که سرزمین دوازده خانة یبوق عبور داد. این رودخانه را در نقشهیعقوب، همسران، فرزندان و کنیزان خود را از رودتعلیم: 

دهد، پیدا کنید. رودخانة یبوق بین دریای جلیل )دریای کناره( و دریای مرده )دریای نمک( قرار دارد. این قبیله را نشان می

زد. یعقوب از حران که در شمال واقع است ریرودخانه حدوداً نیمة راه بین این دو دریا جریان دارد که از شرق به رود یبوق می

 آید. کند. عیسو از سرزمین سعیر یا ادوم که از پشت به بئرشبع در جنوب میبه سوی بئرشبع که در جنوب قرار گرفته سفر می

 (.2۴-22: ۳2پس از آنکه یعقوب خانواده و تمام اموالش را از رودخانة یبوق فرستاد، شبی را تنها به سر برد )پیدایش تمرین: 

 (؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۶-2۴آیات در طول شب چه اتفاقی افتاد ) -1 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

شود که این مرد خدا بود. یعقوب بر او مسلط شد. آن مرد مییعقوب شب هنگام با مردی کشتی گرفت. گفته  -2

 (؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2۵چه کرد )آیة 

، او از خدا چه درخواست 2۶ش در تعقیب او بود. در آیة یعقوب در شرایط بسیار تنگ و دشواری قرار گرفت. برادر -۳

 کرد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به یعقوب گفت که پس از این نام او یعقوب نیست. نام جدید یعقوب مرد در پاسخ نام یعقوب را پرسید. سپس  -۴

 چه بود؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اهمیت نام جدید او چه بود؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۵

 عقوب آن مکان را ـــــــــــــــــــــــــــــــــ نامید. داد. یآموزیم که خدا یعقوب را برکت می 29در آیة  -۶

 این نام چه معنی دارد؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -7

 (؟ ــــــــــــــــ۳2 کنند )آیةها چه قواعدی را اجرا میحقیقت مورد توجه دربارة ران یعقوب چیست و اسرائیلی -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ند نام یعقوب را به اسرائیل تغییر داد. چندین سال پیش از آن خدا نام ابرام را به ابراهیم و سارای را به سارا عوض خداو تعلیم:

گذارد، همان کسی است که قدرت را به آن شخص یا چیزی که نامیده است کسی که نام میکرد. اعتقاد رایج این است که 

م بود که حیوانات را نامگذاری کرد، و او بود که مسئولیت و اقتدار تسلط بر که آد 2بخشد. به طور مثال در پیدایش باب می

 آنها را در دست داشت.

زند و او را لنگ ای غیرعادی یعقوب را مالقات کرده است. در موقع کشتی با یعقوب خدا ران او را صدمه میشیوه به خداوند

گوید که اسم جدید او اسرائیل است. پرسد و سپس به او مینماید. مرد نام یعقوب را میکند. یعقوب درخواست برکت میمی

را به خداوند سپرد. او تحت مالکیت جدیدی و اعمال جدیدی قرار گرفت.  نامگذاری یعقوب اختیار و قدرت عمل در زندگی او

داند. خداوندی که با ابراهیم و اسحاق پیمان بسته بود، اکنون سخاوتمندانه زندگی یعقوب را برکت داده، او را از آن خود می

 بنابراین، خدا یعقوب را برکت داد. 

ن دشوار نیست. نام خود را در نظر آورید. به عنوان یک نوزاد، پدر و در عهد حاضر، چنین شرایطی چنداکاربرد شخصی: 

تان ثبت اند. احتماال قبل از آنکه بیمارستان را ترک کنید، نام شما را تعیین کرده و در شناسنامهمادر شما را نامگذاری کرده

 کرده بودند. 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر هنگام تولد چه نامی به شما دادند؟ ـــــــــــــــــــــ -1 

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام شما چه معنی می -2 

 ــــــآیا نام کسی را برای شما انتخاب کردند؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -۳ 

 چه کسی شما را نامگذاری کرد و اختیار و مسئولیت شما را در دست گرفت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــ -۴ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ای است؟ نامی کند چه احساسی دارید؟ آیا این امر تازهاز تصور اینکه کسی بر شما اقتدار داشته و حکومت می -۵

اید و اید و یا حتی طالق گرفتهاکنون دارید همیشه با شما بوده است؟ شاید فرزند خوانده هستید، یا ازدواج کردهکه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام جدیدی دارید. چه افکاری دارید؟ ـــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواند و مایل فرا می همانطور که خدا نام یعقوب را تغییر داد و مسئولیت زندگی او را در اختیار گرفت، ما را نیز -۶

و او خواهد که قانون او را بپذیریم خواهد بر ما ریاست نماید و از ما میاو میاست که مسئولیت ما را به دست گیرد. 

خواهد خدای ما باشد، چه فکری آورید که میهای خدا را در نظر میهای ما حکومت نماید. وقتی که برکتبر قلب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآید؟ ـــــــبه سر شما می
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خدایا، تصور اینکه تحت اختیار و فرماندهی تو باشیم، به نحوی ناآرام است. به این معنی است که من دیگر در کنترل دعا: 

کند و دانم که مسائل چگونه تغییر میت و نمیدانم که به چه صورتی اسزندگی خویش نیستم و اختیار دست تو است. نمی

طلبم قلبم را آید. از تو میآوری و زندگی من به چه صورتی در میدهم به وجود میچه تفاوتی در آنچه که من انجام می

ظیم و همچون یعقوب آماده سازی که از تو استقبال نمایم و نخواهم تو را از دست بدهم تا آنکه مرا برکت دهی. از محبت ع

 پایدار تو سپاسگزارم. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 4بخش 

 را بخوانید. 17-1: ۳۳پیدایش  تکلیف:

آید. یعقوب خانواده میتن از سپاهیانش  ۴۰۰بیند که برادرش با ببینید! یعقوب می تغییری در یعقوب رخ داده است.تمرین: 

شان هستند. پس از آن لیه دهد. اولین نفر در صف مستخدمان و فرزندانو افرادش را از کهترین تا بزرگترین در صف قرار می

 شوند. اش راحیل و یوسف دیده میمورد عالقه و در انتهای خط افراد

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می ۳آیة  -1 

کند. عیسو با دیدن برادر گیرد. او با فروتنی جلوی برادر خود تعظیم میپیش رفته و رهبری را به دست مییعقوب 

 دهد؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعملی از خود نشان میچه عکس خود

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خواست که آنجا تان میسید و هر دو با هم گریستند! دلبه سوی یعقوب دوید و او را در آغوش گرفت و بوعیسو 

 ای!باشید؟ چه شادمانی

آن »کند که فرزندان او شود. یعقوب نزد برادر خود اعتراف میخانوادة یعقوب معرفی میعیسو به  7تا  ۵در آیات  -2

این « ــــــــ به خادم شما.ـــــــــــــــــــ که خداوند آنها را ــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــ

 اند. عزیزان خوشبختانه از طرف ـــــــــــــــــــــ به یعقوب داده شده

 نماید؟ ــــــــــــیعقوب چه اعترافی می 8آیة پرسد. در می« تمام این همراهان که دیدم»سپس عیسو دربارة  -۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کند. او عیسو هدیة یعقوب را امتناع می 9در آیة توجه کنید که چه اصرار و امتناعی بین برادران وجود دارد. ابتدا  -۴

 ــــــــــگوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه می

 گوید؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــچه میورزد. او اما یعقوب اصرار می -۵

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پذیرد. تمام ف کند که خداوند به او لطف کرده است که برادرش با محبت او را میخواهد به برادرش اعترامییعقوب 

 پذیرد. (. سرانجام با اصرار یعقوب، عیسو هدایای یعقوب را می11نیازهای او برآورده شده است )آیة 

ودتان بنویسید کلمات خعیسو قصد دارد یعقوب را تا سرزمین سعیر همراهی کند اما یعقوب نقشة دیگری دارد. با  -۶

 گوید؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکه یعقوب به برادرش چه می
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 د خود را جهت کمک به یعقوب در راه سفر آنجا بگذارد، اما پاسخ یعقوب چیست؟خواهد چند تن از افراعیسو می -7

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــکند؟ چه میگردد. یعقوب عیسو به سعیر یا ادوم بر می 1۶پس در آیة  -8

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتد. در سکوت مکانی برای خانوادة خود و پناهگاهی برای و به طرف سکوت که در جهت مخالف سعیر است راه میا

 سازد. حیواناتش می

وقتی که عیسو به طرف یعقوب دوید، چه آرامشی باید به یعقوب دست داده باشد که برادرش او را در آغوش بگیرد، بازتاب: 

ببوسد و با هم از خوشحالی دیدار مجدد گریه کنند. هدایای او که برای آرام کردن برادرش در نظر گرفته شده بود، ضرورتی 

گر را ببینند پذیرفته شد. این برادرها دوقلو بودند. به این صورت نبود که از نیافت اما با خوشرویی به شرط آنکه باز هم همدی

 یک خانوادة بزرگ آمده باشند، بلکه این دو پسر فرزندان اسحاق و ربکا بودند. 

ن توجه است که یعقوب با برادرش به سرزمین سعیر نرفت، بلکه اعتقاد داشت که خدا او را فرا خوانده است که به سرزمیجالب 

 پدرش برگردد، سرزمینی که خدا به یعقوب و فرزندان او وعده داده بود. 

صلح و آشتی بین دو برادر برقرار شده بود. آیا کسی در زندگی شما وجود دارد که نیاز به تسلی و ترمیم کاربرد شخصی: 

ی هر یک از شما ایجاد نمود؟ رابطه با او داشته باشید؟ چه چیزی به وجود آمد و یا چه حرفی پیش آمد که ناراحتی برا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تواند شرایط ناراحتنسبت به یعقوب رحم و شفقت داشت که شفا و یکپارچگی را بین این دو برادر برقرار نمود. خدا میخداوند 

 های شما را نیز شفا بخشد. و شکستگی

کنم ای. من شایستگی هیچکدام را ندارم. گاهی اوقات فکر میخداوندا، تو با رحم و بخشش خود همه چیز را به من دادهدعا: 

توانم یگیرم، فقط مخواهم اما وقتی که صادقانه تمام آنچه را به من دادی در نظر میبیشتر نیاز دارم. گاهی اوقات بیشتر می

ام به من نشان بده. به من شجاعت بده تا بخشش بطلبم آنهایی را که ناراحت کرده و از خود رنجانیدهاز تو سپاسگزاری کنم. 

ها بین خودمان به تو اعتماد نمایم. تو تنها کسی هستی که ما را دوست داری و به ها و شکستگیو برای شفای تمام ناراحتی

 ح و آرامش با یکدیگر زندگی کنیم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهی که در صلما قدرت می

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ۵بخش 

کاری بود که به کمک مادرش ربکا نه تنها حق چندین درس را مقدمتاً به یعقوب احساس دادیم که دوقلوی فریب تعلیم:

ران رفتیم. جایی که مکان امنی در را از برادرش گرفت، بلکه برکت را نیز از پدر دریافت نمود. با او سفری به ح زادگینخست

فرار از عیسو به دست آورد. پس از آنکه یعقوب از دایی خود البان فریب خورد، دو دختر او را به زنی گرفت. در آخرین درس 

دار به دوازده پسر یعقوب معرفی شدیم و بعد از رویارویی او با خدا، دیدیم که دو برادر در صلح و آرامش دوباره با یکدیگر دی

 کردند. 

ئیل جایی که در رویا با خدا برخورد کرده بود، برگشت آموزیم که یعقوب عیسو را ترک کرد و به بیتمی ۳۵پیدایش در 

(. پس 1۳-9: ۳۵(. خداوند دوباره بر او ظاهر شد و او را برکت داده، نام او را اسرائیل نام نهاد )پیدایش 1۵-1۰: 28)پیدایش 

ترین پسر از دوازده پسر آموزیم که راحیل در هنگام زاییدن پسرش بنیامین درگذشت. بنیامین جوانمیاز آن در همین فصل 

بریم که یعقوب پی می 29-27یعقوب بود. او و برادرش یوسف به واسطة مادرشان راحیل مورد لطف یعقوب بودند. در آیات 

دگی نمود و هنگامی که درگذشت، یعقوب و عیسو هر سالگی زن 18۰به سرزمین پدرش در حبرون مراجعت کرد. اسحاق تا 

 دو او را به خاک سپردند.

دهد. آن سرزمین آنقدر بزرگ نبود که هر دو برادر بتوانند در آن به سر گزارش اصل و نسب عیسو را به دست می ۳۶فصل 

باشد و ای کشور سعیر مید که بخش تپههای فراوان داشتند. از اینرو عیسو در ادوم اقامت گزیبرند زیرا افراد و امالک و گله

ها همسرانی برگزید. این ها شد. عیسو از خدای پدرش اسحاق رو برگرداند و از میان اقوام کنعانی و حیتیپدر قوم ادومی

 مردمان قوم برگزیدة خداوند نبودند. 

دانیم که هنگامی که دربارة د. این را میگویمقدس در اینباره چیزی نمییعقوب و عیسو دوباره یکدیگر را دیدند؟ کتابآیا 

ها آماده بودند وارد سرزمین شنویم، گزارش مثبتی وجود ندارد. هنگامی که اسرائیلیمقدس میهای دیگر کتابعیسو در قسمت

 پرستیدند. ها خدایان دروغین را میها مشکالتی برای آنها به وجود آوردند. ادومیوعده شوند، ادومی

گردان شد و به مصر رفت، در حالیکه پسر دومی، ست که ابراهیم دو پسر داشت که اولی از خدای پدر رویجالب اچقدر 

گردان ای را که خدا به پدرش داده بود دریافت نمود. حال اسحاق دو پسر دارد که یکی از آنها از خدای پدرش رویاسحاق، وعده

ای را که از گردد و وعدهگر، یعقوب، به سرزمین پدر در حران باز میرود، در حالیکه پسر دیشود و به سرزمین ادوم میمی

دهد و دیگری پذیرد و ادامه میهای پدر را میآید و راهکند. از یک خانواده، یک پسر میپدربزرگش به او رسیده دریافت می

 شود. گرداند و دور میکامال رو بر می

های والدین خود مورد دقت و طرز رفتار و فکر خود را نسبت به شیوه و ارزشخانوادة خود را در نظر آورید کاربرد شخصی: 

قرار دهید. در وهلة اول بایستی ببینیم که آیا راه و شیوة والدین ما هماهنگ با خواست خدا بود یا نه. سپس در مورد شیوة آنها 

به عنوان افراد گناهکار در یک دنیای پر از گناه، عملی فکر کنیم. چه والدین و فرزند، کارفرما و کارمند، شاگرد یا معلم، همة ما 
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نماید به سوی او رفته و راه او را در توانیم صدای عیسی را بشنویم که ما را دعوت میدهیم. و هنوز، میرا درست انجام نمی

 پیش گیریم. 

سازد؟ آیا قلب شما آماده است که به یقلب شما به سوی خداوند جلب شده که با وفاداری تمام نیازهای شما را برآورده مآیا 

ای باشید که شما را فرزند خود بخواند؟ زمانی که والدین نماید با او در رابطهراه خدایی بروید که همواره از شما دعوت می

دا ما را گوید که خمی 17: ۳خواند. صفنیا داوند مشتاق است که پدر ما باشد و ما را فرزند خود میخورند، خدنیوی شکست می

 بسیار دوست دارد. این آیه را بنویسید:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یکی از آیاتی است که باید همیشه به خاطر داشت. این آیه تصویری بسیار زیبا از پدری  17: ۳صفنیا به حافظه بسپارید: 

های خود بنویسید و در کنم که این آیه را روی کارتبرد. بار دیگر شما را تشویق میاست که از وجود فرزندش لذت می

 روزهای آینده این آیات را در قلب خود نگاه دارید. 

مان از بین آلود پدر دنیویخداوندا، تو مشتاقی که پدر ما باشی. گاهی اوقات تصورات ما از یک پدر به واسطة اعمال گناهدعا: 

سازد. درک سازد. محبت تو تمام نیازهای مرا برآورده میرفته است. چشمان مرا بگشا تا ببینم که محبت تو زندگی مرا پر می

شود که هرگز مرا ترک نکنی و همواره با من بوده مرا از نامالیمات بت تو سبب میمحبت تو از قدرت من خارج است. مح

دانم که به قلبم رخنه محفوظ بداری. تو از من راضی هستی. درک این مسئله برای من دشوار است به ویژه هنگامی می

 یرم. گکند. مرا با محبت خود آرام کن و با سرود به من شادی ببخش. من در تو آرام میمی
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 بررسی این کتاب

 وفاداری خدا،

 ماامید 
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 بررسی

های عهد عتیق: اسحاق، ربکا، عیسو این تمرین به طور خاص برای آن تهیه شده است که رشد و دانش شما را از شخصیت

 و یعقوب، تایید و تضمین نماید. 

 توصیف کنید:های زیر را به طور خالصه با کلمات خود با یک جمله، شخصیت -1 

 اسحاق: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الف.  

 ب. ربکا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 عیسو: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ پ.  

 یعقوب: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت.   

آوریم. علیرغم شرایط م گسیخته به شمار میای از هاحتماال این خانواده را به عنوان خانوادهدر عصر حاضر،  -2

 ، توضیح دهید که وفاداری خداوند برای خانواده و برای پسران یعقوب چه مفهومی داشت: انسانی آنها

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رفتار و اعمال خداوند در مورد این خانواده هیچ ارتباطی با شیوه و نحوة زندگی آنها نداشت. هیچ عملی و یا  -۳

چیز دربارة خدا در این درس باشد. چه  اقدامی از جانب آنها نبودند که سبب شود خدا دیگر آنها را دوست نداشته

( و از این جهت اعتماد دارید که او شما را آنقدر ۳۳: ۳آموختید که باعث اعتماد شما نسبت به حقیقت خدا شد )یوحنا 

 (؟ ـــــــــــــــــــ1۶: ۳دوست دارد که عیسی را داد تا او تنها کسی باشد که به شما حیات ابدی بخشد )یوحنا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم مربوط  تفریح و سرگرمی سعی کنید که اسامی زیر را باها آموختید. جهت شماری از مردم و مکاناسامی بی -۴

 نمایید:

 . سرزمین کهن1     سرزمین سعیر الف. 

 نخستین فرزند. میراث 2      ب. حران 

 هاپدری اسرائیلی. اجداد ۳      البان پ. 

 که یعقوب رویا دید. مکانی ۴     ئیلت. بیت 

 . ادوم۵     یک(هدایا )دهث.  

 جدید یعقوب. نام ۶     ج. برکت دادن 

 . یک ده از آنچه خدا به یعقوب داد7    یزادگحق نخست چ. 

 که زندگی پسر را تعیین کرد. کلماتی 8     ح. پدرساالرها 

 ربکا. برادر 9     خ. اسرائیل 

 

شوید. از طریق زندگی این های عهد عتیق آشنا میتبریک! کتاب وفاداری خدا، امید ما را به پایان رساندید. با داستان

ای مشابه با خداوند هستیم که برگزیده است با آنها در رابطه باشد. خداوند اشتیاق دارد که در رابطهها، شاهد محبت شخصیت

کند که او را به عنوان خدای خود و پسرش عیسای مسیح نماید. او دعوت میما نیز زندگی نماید. او از من و شما دعوت می

 به مطالعة خود با کوشش ادامه دهید. خبرهای بسیار خوب در راه است!دهنده و امید به حیات ابدی بپذیریم. را به عنوان نجات

در طریق آموزش کالمت، همواره خود را بیشتر بر من آشکار ساز. قلبم را بگشا تا کالم تو خداوندا، تو پدر من هستی. دعا: 

های قدیم انتخاب کردی، بشنوم. همواره به یادم بیاور که علیرغم هایت و زندگی افرادی که در زمانرا در البالی داستان

ختی. همانگونه که مرا برکت دادی، باشد که من نیز گذشته و سابقة من، تو مرا برگزیدی. زندگی مرا با هدف و امید پر سا

 ـــــــــــــــــای. دیگران را برکت دهم. این ارادة تو است. اشتیاق تو از آن من نیز هست، زیرا همواره به من وفادار بوده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


