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 :4درس 

 لیو هاب لیقاب

 یمعرف

باغبان بود  کی، او متولد شد اول لی. قابمیخوان یمرا  لیو هاب لی، قابتولد دو پسر از آدم و حوا 4 بابدر  ما

 چوپان بود. لیهاب و

خارج از  خدا عبادتاز ثبت شده  یعبادعمل  نیاول نیکه خانواده آدم به پرستش خدا رفتند. ا دیفرا رس یزمان

 باغ عدن است و از این ما قواعد مهمی را یاد میگیریم. 

 (5-3: 4خدا ) حضورآمدن به پرستش در 

 آورد. را که پرورش داده بود یجاتیسبز ای وهیم لی. قاببودکرده بود آورده  دیرا که تول یزیهر برادر چ

 مادرش بود. زائیده از وانیح نیاول نیآورد و ا یوانیاز گله خود ح لیهاب

که خدا قانون را به  یهنگام ، قی، در عهد عت. چرا؟ بعدا  رفتیرا پذ لیاما هاب را نپذیرفت لیقاب شنهادیپ خدا

به  دیمثال رجوع کن ی)برا که رشد کرده بودند مورد قبول او هستند ییزهای، او روشن ساخت که چداد یموس
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بخشش  یبرا نیا و شدند یم میبه خداوند تقد وانیح کیکردن  یپس از قربان شهیهم نهایا هرچند(. 2 انیالو

 بود: یضرور

 یخون، آمرزش ختنیو بدون ر شودیخون پاک م ۀلیبه وس زیهمه چ با  یتقر عت،یبنا بر شر قت،یدر حق"

 (22:9 باب" عبرانیان).ستین

 عهد جدید بیشتر در بارۀ آنچه اتفاق افتاد توضیح می دهد. به آیات زیر نگاه کنید: 

او  ۀدربار مانیا نیکرد، و به سبب هم میقائن به خدا تقد یاز قربان کوترین یایقربان لیبود که هاب مانیه اب"

سبب، هرچند چشم  نیشهادت داد. به هم ییکویاو به ن یایهدا ۀخدا دربار رایشهادت داده شد که پارساست، ز

 (4:11" عبرانیان )باب.دیگویاز جهان فرو بسته، هنوز سخن م

 بارها می توانیم این را در کتاب پیدایش ببینیم. این یکی از قوانین بزرگ کتاب مقدس است و ما 

 عبرانیان در ادامه به ما می گوید: 

داشته  مانیا دیبا شود،یم کیهر که به او نزد رایبتوان خدا را خشنود ساخت، ز ستیممکن ن مانیو بدون ا"

 (.6:11"  عبرانیان ) باب .دهدیخود را پاداش م ندگانیباشد که او هست و جو

 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. 

 ل درست بود، خداوند از او خشنود شد. خداوند ایمان او را پذیرفت و گفت این یک عم 

 )و ایمان داشت که  او به دنبال پیدا کردن راهی برای بازگشت به سوی خدا بود)او در جستجوی خدا بود

 خداوند راه این امکان را فراهم می کند و امیدوار بود که این قربانی این را ممکن سازد. 

یت دارد. خداوند از ما نمی خواهد که حیوانات را در امروزه در عبادت خداوند این موضوع برای ما اهم

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 

م و انتظار داشته باشیم که او ما را بپذیرد. ما باید از طریق سرور عیسی مسیح به سوی او سوی خدا بیایی

 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 

 که او هابیل را پذیرفت اما قابیل را خیر.  باید ما بپذیریم همانطور

 (9-6: 4) لیقاب یغرور و لجباز

 شد. هنوز یاو را رد کرد عصبان شنهادیکه خداوند پ یو هنگام دیامتناع ورز یاصل فداکار رفتنیاز پذ لیقاب

  هشدار هم وجود داشت! کیداد تا امور را درست کند. اما  یبه او فرصت وندخدا
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انجام  کوستیاگر آنچه را که ن ؟یاگشته شیو چرا دلر ینیاز چه سبب خشمگ»به قائن گفت: آنگاه خداوند "

نشسته و  نیبدان که گناه بر در به کم ،یانجام نده کوستیاگر آنچه را که ن یول ؟یشوینم رفتهیپذ ایآ ،یده

 (7-6: 4" پیدایش ).«یشو رهیبر آن چ دیمشتاق توست، اما تو با

گناه بود که او  نیاست. ا لیدر انتظار گرفتن قاب طانیش ای ابلیسکه خداوند نگفته است که  دیتوجه داشته باش

 دیخواست چنان شد یاز انجام آنچه خدا م لیو امتناع قاب تیکه عصبان دیگو یما م به خواست. خداوند یرا م

را تصاحب  او یبود زندگ منتظر اه. گنمی کردکه او را نابود  شد یقدرت کیشدن به  لیبه تبد دیبود که تهد

 بر آن مسلط شود. دی، او باش شوددرون وسوسه یجانباز میتسل دیکند اما نبا

 

 یزیو از چ میشو یم یعصبان زیاوقات ما ن ی. گاهمیبه وضوح درک کن میتوان یاست که م یاتیآ نهایا

احساسات درون  نیکه ا میدان ی. اما ما مقرار می دهد دیتهد مورد ما را یزندگ کهچیزی می شویم  وسواس 

 کند. بیکه ما را ترغ ییماورا موجود یکنند ، نه برخ یکار را م نیما هستند که ا

 یگوش نم به او ، اماصحبت کرد لیکه او با هاب میداد و نه به برادرش. ما خواند ینه به خدا گوش م لیقاب

 لیشود". قاب یبا کالم خدا حاصل م دنیو شن می آید دنیبا شن مانیکه "ا دیگو یداد. اما کتاب مقدس به ما م

به  اصال   دهد. او یم حیخودش را ترج یراهها کهلجباز ، خشم خورده  یمرد عنوان به است یبزرگمثال 

 گناه به او چیره شود و او برادرش هابیل را به قتل رساند.  .گوش نمی داد به خدا ایبرادرش 
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 (15-10: 4کند ) یرا مجازات م لیخداوند قاب

 را به او گفت.ش صحبت کرد و مجازات لیخدا با قاب سپس

نبود که خدا از او  یزیچ نی، ا اوردیخدا بنزد به  شکشیاصرار داشت که محصوالت باغ را به عنوان پ او

 .خواست یم

 بصورت نیخورد. زم یکشاورز شکست خواه کیبه عنوان  توپس  نیگفت ، از ا به او خدا نیبنابرا -

 (.12:4نخواهد کرد ) دیشما غذا تول یبرا مجانی

 -که او انتخاب کند و به سخنان خدا گوش ندهد  یبه گونه ا ردیخواست مورد قبول خداوند قرار گ یم او

 (.12:4خواهد بود ) نیزم یو سرگردان رو ی، او فرارفرستاداز خانواده  دوربه خدا او را  نیبنابرا

 ده و خداوند برای قابیل بسیار سخت بود، او گفت : این اخراج شدن از جانب خانوا

 (12:4پیدایش )«" از تحمل من است. شیمکافاتم ب»قائن به خداوند گفت: "

 لیخواهد داشت. قابدر جهنم  یشتریخدا به او نگفت که به خاطر شرارت او خواهد مرد و سپس مجازات ب

خداوند به آدم گفته بود كه  رایز گردد یوجود او خواهد بود و او سپس به خاک بازم انیدانست که قبر پا یم

از که هنوز زنده است  یحال که او در مجازات اضافی بود یبرا لیمجازات گناه مرگ است. غم و اندوه قاب

 (.16:4گرفت ) دوریاش  یاز باغ عدن و نفوذ خدا در زندگ لیقاب نیبنابرا .آن رنج می برد
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 (23-16: 4) لیواده قابخان

 پدرشان بلکه مانند فلزاتبودند. نوازندگان و کارگران  ی، آنها افراد با استعداد می خوانیم یاز خانواده و ما

را به خاطر  یکه المچ گفته است "من مرد میخوان یم رایز میدان یرا م نیهستند. ما ا زین متجاوزافراد 

 کردنم کشته ام". یزخم

 یم چهآن چهمند بودند عالقه  خودشانبودند که فقط به  یاز خدا دور شدند و افراد لیاو مانند قاب فرزندان

رای لذت بردن خود به انجام د بستنتوان یم آنچه کهکار دست خود بدست آورند و چه  قیاز طر ستندتوان

 برسانند.

 اکنونو نامیده شد  ثی. او شمیخوان یرا که از آدم و حوا متولد شد ، م یگریپسر د 4 باب انی، در پا سرانجام

 کنیم. به او و خانواده اش نگاه شتریب اتیبا جزئ دیبا

 خالصه

 :میدرس آموخته ا نیدر ا

 میداشته باش مانیا به او قبل از آمدن به پرستش خدا دیما با. 

 خودمان انتخاب  میتوان یما نم - میعبادت کن است او را که او به ما نشان داده یبه روش دیبا نیما همچن

 .میانجام ده یکه چه کار میکن
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 به دردسر انداخت. شتریاو را ب یبرادرش. لجباز لیداد و نه به هاب ینه به خدا گوش م لیقاب 

 .میریبگ ادی یدرس فروتن لیاز رفتار قاب دیبا ما

 

 

 


