دوره آموزشی کتاب مقدس کرستادلفین
قوانین کتاب مقدس از کتاب پیدایش
باب 4

درس :4
قابیل و هابیل
معرفی
ما در باب  4تولد دو پسر از آدم و حوا ،قابیل و هابیل را می خوانیم .قابیل اول متولد شد ،او یک باغبان بود
و هابیل چوپان بود.
زمانی فرا رسید که خانواده آدم به پرستش خدا رفتند .این اولین عمل عبادی ثبت شده از عبادت خدا خارج از
باغ عدن است و از این ما قواعد مهمی را یاد میگیریم.
آمدن به پرستش در حضور خدا ()5-3 :4
هر برادر چیزی را که تولید کرده بود آورده بود .قابیل میوه یا سبزیجاتی را که پرورش داده بود آورد.
هابیل از گله خود حیوانی آورد و این اولین حیوان زائیده از مادرش بود.
خدا پیشنهاد قابیل را نپذیرفت اما هابیل را پذیرفت .چرا؟ بعدا ،در عهد عتیق  ،هنگامی که خدا قانون را به
موسی داد ،او روشن ساخت که چیزهایی که رشد کرده بودند مورد قبول او هستند (برای مثال رجوع کنید به
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الویان  .)2هرچند اینها همیشه پس از قربانی کردن یک حیوان به خداوند تقدیم می شدند و این برای بخشش
ضروری بود:
"در حقیقت ،بنا بر شریعت ،تقریبا همه چیز به وسیلۀ خون پاک میشود و بدون ریختن خون ،آمرزشی
نیست ".عبرانیان(باب )22:9
عهد جدید بیشتر در بارۀ آنچه اتفاق افتاد توضیح می دهد .به آیات زیر نگاه کنید:
"به ایمان بود که هابیل قربانیای نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد ،و به سبب همین ایمان دربارۀ او
شهادت داده شد که پارساست ،زیرا خدا دربارۀ هدایای او به نیکویی شهادت داد .به همین سبب ،هرچند چشم
از جهان فرو بسته ،هنوز سخن میگوید ".عبرانیان (باب)4:11
این یکی از قوانین بزرگ کتاب مقدس است و ما بارها می توانیم این را در کتاب پیدایش ببینیم.
عبرانیان در ادامه به ما می گوید:
"و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت ،زیرا هر که به او نزدیک میشود ،باید ایمان داشته
باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش میدهد ".عبرانیان ( باب .)6:11
از اینجا می توانیم ببینیم آنچه را که هابیل به آن ایمان داشت:
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او ایمان داشت قربانی ای که حاوی ریختن خون باشد از جانب خداوند برای بخشوندن گناهان مورد
پذیرش قرار می گیرد.
خداوند ایمان او را پذیرفت و گفت این یک عمل درست بود ،خداوند از او خشنود شد.
او به دنبال پیدا کردن راهی برای بازگشت به سوی خدا بود(او در جستجوی خدا بود) و ایمان داشت که
خداوند راه این امکان را فراهم می کند و امیدوار بود که این قربانی این را ممکن سازد.

امروزه در عبادت خداوند این موضوع برای ما اهمیت دارد .خداوند از ما نمی خواهد که حیوانات را در
هبادت به عنوانی قربانی نزد او بیاوریم .هرچند ،او از ما می خواهد که ما به فداکاری که او برای ما از
طریق سرور عیسی مسیح مهیا ساخته یمان آوریم .ما نمی توانیم در هر راهی که خودمان انتخاب می کنیم به
سوی خدا بیاییم و انتظار داشته باشیم که او ما را بپذیرد .ما باید از طریق سرور عیسی مسیح به سوی او
بیاییم ،راهی که او به ما می گوید راه درست است.
این بدین معناست که قوانین و عقاید درستی هستند که ما قبل از اینکه خداوند ما را به خانواده خود راه دهد
باید ما بپذیریم همانطور که او هابیل را پذیرفت اما قابیل را خیر.
غرور و لجبازی قابیل ()9-6 :4
قابیل از پذیرفتن اصل فداکاری امتناع ورزید و هنگامی که خداوند پیشنهاد او را رد کرد عصبانی شد .هنوز
خداوند به او فرصتی داد تا امور را درست کند .اما یک هشدار هم وجود داشت!
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"آنگاه خداوند به قائن گفت« :از چه سبب خشمگینی و چرا دلریش گشتهای؟ اگر آنچه را که نیکوست انجام
دهی ،آیا پذیرفته نمیشوی؟ ولی اگر آنچه را که نیکوست انجام ندهی ،بدان که گناه بر در به کمین نشسته و
مشتاق توست ،اما تو باید بر آن چیره شوی "».پیدایش ()7-6 :4
توجه داشته باشید که خداوند نگفته است که ابلیس یا شیطان در انتظار گرفتن قابیل است .این گناه بود که او
را می خواست .خداوند به ما می گوید که عصبانیت و امتناع قابیل از انجام آنچه خدا می خواست چنان شدید
بود که تهدید به تبدیل شدن به یک قدرتی شد که او را نابود می کرد .گناه منتظر بود زندگی او را تصاحب
کند اما نباید تسلیم جانبازی وسوسه درونش شود ،او باید بر آن مسلط شود.

اینها آیاتی است که می توانیم به وضوح درک کنیم .گاهی اوقات ما نیز عصبانی می شویم و از چیزی
وسواس چیزی می شویم که زندگی ما را مورد تهدید قرار می دهد .اما ما می دانیم که این احساسات درون
ما هستند که این کار را می کنند  ،نه برخی موجود ماورایی که ما را ترغیب کند.
قابیل نه به خدا گوش می داد و نه به برادرش .ما خواندیم که او با هابیل صحبت کرد ،اما به او گوش نمی
داد .اما کتاب مقدس به ما می گوید که "ایمان با شنیدن می آید و شنیدن با کالم خدا حاصل می شود" .قابیل
مثال بزرگی است به عنوان مردی لجباز  ،خشم خورده که راههای خودش را ترجیح می دهد .او اصال به
برادرش یا به خدا گوش نمی داد .گناه به او چیره شود و او برادرش هابیل را به قتل رساند.
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خداوند قابیل را مجازات می کند ()15-10 :4
سپس خدا با قابیل صحبت کرد و مجازاتش را به او گفت.
او اصرار داشت که محصوالت باغ را به عنوان پیشکش به نزد خدا بیاورد  ،این چیزی نبود که خدا از او
می خواست.
 بنابراین خدا به او گفت  ،از این پس تو به عنوان یک کشاورز شکست خواهی خورد .زمین بصورتمجانی برای شما غذا تولید نخواهد کرد (.)12:4
او می خواست مورد قبول خداوند قرار گیرد به گونه ای که او انتخاب کند و به سخنان خدا گوش ندهد -
بنابراین خدا او را به دور از خانواده فرستاد ،او فراری و سرگردان روی زمین خواهد بود (.)12:4
این اخراج شدن از جانب خانواده و خداوند برای قابیل بسیار سخت بود ،او گفت :
"قائن به خداوند گفت« :مکافاتم بیش از تحمل من است "».پیدایش ()12:4
خدا به او نگفت که به خاطر شرارت او خواهد مرد و سپس مجازات بیشتری در جهنم خواهد داشت .قابیل
می دانست که قبر پایان وجود او خواهد بود و او سپس به خاک بازمی گردد زیرا خداوند به آدم گفته بود كه
مجازات گناه مرگ است .غم و اندوه قابیل برای مجازات اضافی بود که او در حالی که هنوز زنده است از
آن رنج می برد .بنابراین قابیل از باغ عدن و نفوذ خدا در زندگی اش دوری گرفت (.)16:4
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خانواده قابیل ()23-16 :4
ما از خانواده وی می خوانیم  ،آنها افراد با استعدادی بودند .نوازندگان و کارگران فلزات بلکه مانند پدرشان
افراد متجاوز نیز هستند .ما این را می دانیم زیرا می خوانیم که المچ گفته است "من مردی را به خاطر
زخمی کردنم کشته ام".
فرزندان او مانند قابیل از خدا دور شدند و افرادی بودند که فقط به خودشان عالقه مند بودند چه آنچه می
توانستند از طریق کار دست خود بدست آورند و چه آنچه که می توانستند برای لذت بردن خود به انجام
برسانند.
سرانجام  ،در پایان باب  4پسر دیگری را که از آدم و حوا متولد شد  ،می خوانیم .او شیث نامیده شد و اکنون
باید با جزئیات بیشتر به او و خانواده اش نگاه کنیم.
خالصه
در این درس آموخته ایم:



ما باید قبل از آمدن به پرستش خدا به او ایمان داشته باشیم.
ما همچنین باید به روشی که او به ما نشان داده است او را عبادت کنیم  -ما نمی توانیم خودمان انتخاب
کنیم که چه کاری انجام دهیم.
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قابیل نه به خدا گوش می داد و نه به هابیل برادرش .لجبازی او را بیشتر به دردسر انداخت.

ما باید از رفتار قابیل درس فروتنی یاد بگیریم.

