دورهی کتاب مقدس کریستادلفین
اصول کتاب مقدس از پیدایش

درس 9
ابرام شهر اور را ترک کرده و به کنعان میرود
مقدمه
در آخرین درس ما به زندگی روی زمین پس از سییین نهاک کردی د دیدی که خی ی سییرید مرد
دوبارک شرور شدند و از خدا روی گرداندندد آنها خی ی زود قضاوت او در مورد سی ی که زمین را
فرا گرفت فراموش کردند و یک برج ب ند ،بابن را سییییاختند نا آنها را ایگن نهه داردد خداوند به
هگهی آنها زبانهای مخت ف داد و آنها از ه

جدا شدند و به مناطق مخت ف جهان سفر کردند.

خانواده تارح
در پ یدایش  11ما با خانوادک
جییدیییدی از مرد

آشییییینییا

میشییییوی د ب رگتر خانوادک را
نارَح نا داشتد او و خانوادک-
اش ،که شییامن سییه پ

ییر

بودند ،در اور ک دئیان زندگی
می کردنییدد آن شییییهری نییه
چیینییدان دور از بییابیین بییودد
ک دان یان ،قبی ه خاصییییی از
شییدبدک بازان بودند که مرد
را در پرستش خدایان دروغین
هدایت میکردند و در اور آنها
خدای ماک را می پرستیدند.
در کتاب یوشد میخوانی

که برخی از خانوادکی نارَح این خدایان را پرستش می کردند:

" یهوک خدای اسییییرائین چنین میفرماید” :مدنها پیش ،اجداد شییییگا یدنی نارَح و پ
ابراهی و ناحور ،در آن سوی رود میزی

ییییرانش

ن غیر را میپرستیدند' (.یوشد )2 :24
تند و خدایا ِ
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با این حال ،ما می دانی

که یکی از فرزندان نارَح ،اَبرا  ،به خدای یهانه ایگان داشییییتد خدا در

جالل به او ظاهر شد (اعگال  )2 :7به او گفت که اور را نرک کند ،خانوادک و خانه پدرش را نرک
کند و به سیرزمینی برود که خدا به او نشیان دادک .این کار برای او حتگاً کاری ب

ییار سیخت و

دردناک بودک اسیییت  -نرک هرچه در زندگی داشیییت و از این طریق به خدا اعتگاد کرد ،این یک
عگن با ایگان و قابن نوجه بودد او  70سیییابه بود که به این سیییفر ع یگت کرد و  5سیییال طول
کشید نا به مکانی که خدا به او خواهد داد برسد.
یادگیری زندگی در ایمان
این یک سفر ب

یار طوالنی برای یک پیرمرد بودد وقتی راک افتاد نگیدان

ت کجا میرود اما هنوز

اعتقاد داشت که خدا آن محن را به او نشان خواهد داد!

"به ایگان بود که ابراهی هنهامی که فرا خواندک شد ،اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که
بددها به میراث مییافت؛ و هرچند نگیدان
در این جا یک درس مه
ب

ت کجا میرود ،روانه شد ( ".عبرانیان )8 :11

برای ما وجود داردد او ه

خدا را باور ،و ه

او را ا طا عت کردد امروز

یاری از مرد خواهند گفت که آنها به خدا ایگان دارند اما در زندگی از او اطاعت نگیکنندد در

عهد جدید میخوانی

که \"ایگان بدون کار مردک ا ست\"  -ما باید اعتقاد خود را به خدا با اطاعت

از کال او نشییان دهی د در ابتدای این دورک دیدی که این هگان چی ی اسییت که خداوند از آد
خواسته استد ما دیدی که این هگان کاری است که نوح انجا داد و هگان چی ی است که او
از هر زن و مردی میخواهدد
با این حال ،دیدی که زندگی اَبرا هگیشییه با ایگان نبودد گاهی اوقات سییدی میکرد بدون دعا
کردن به خدا برای کگک ،مشییییکالنش را با ن ییییگی گیری خودش حن کندد و هرگ به نتیجه
نرسیییید ،اما او از اشیییتباهات خود درس گرفت و برای اینکه به ن د خدا برگردد و از او راهنگایی
بخواهد فروننی داشتد
زندگی ما به این شکن ا ست ،ما اغ ب در شاگردی خود شک
برگردی

و از طریق خداو ند عی

ییییی م

ت می خوری  ،اما اگر به خدا

یییییآ از او آمرزش ،و نی در ز ندگی خود راهن گایی

بخواهی  ،او هگیشه اینها را برای ما فراه میکندد
اولین وعده به ابرام ()3-1 :12
وقتی اَبرا یاد گرفت که با ایگان زندگی کند ،خدا هفت قول ب رگ به او داد و اوبین قول را قبن
از ع یگت از اور دادد

خداوند به َابرا گفته بود« :از سرزمین خویش و از ن د خوی شان خود و از خانۀ پدرت بیرون بیا و
به سرزمینی که به نو نشان خواه داد ،برو
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از نو قومی ب رگ پدید خواه آورد و نو را برکت خواه داد؛ نا نو را ب رگ خواه سیییاخت و نو
برکت خواهی بود
برکت خواه داد به ک

ییانی که نو را برکت دهند ،و بدنت خواه کرد ک

ییی را که نو را بدنت

کند؛ و هگۀ طوایف زمین به واسطۀ نو برکت خواهند یافت» .
مفید است که بخشهایی از این وعدک را یادداشت کنید و به مدنای آن فکر کنید.
وعدهی 1
1د من از نو م ت ب رگی خواه ساختد
2د من به نو برکت می ده و نا نو را ب رگ میکن د
3د من به ک

انی که نو را برکت می دهند برکت میده د

4د بدنت می کن

به ک

انی که نو را بدنت میکنندد

5د از طریق نو  ،هگه م ن زمین برکت مییابندد

اگرچه اَبرا و سییارای ،هگ

ییرش ،در این زمان فرزندی نداشییتند ،اما به او گفته شیید که م ت

ب رگی (م ت اسیییرائین) از وی برخواهد آمد و نا وی به طور گ

یییتردک ای شیییناخته و احترا

خواهد یافتد از طریق او نجات خدا در دسترس هگه م ت های زمین قرار خواهد گرفتد
بنابراین اَبرا و سیییارای هگراک با برادرزادکاش ،بوط ،نوسییید خداوند به سیییرزمین کندان هدایت
شدندد هنهامی که آنها به آنجا رسیدند ،خداوند دوبارک با او صحبت کردد

آنهاک خداوند بر َابرا ظاهر شد و فرمود« :به ن

ن نو این سرزمین را میبخش د» پس در آنجا

برای خداوند ،که بر او ظاهر شدک بود ،مذبحی ساختد (پیدایش )7 :12
این پاسییییخی خوب از ایگان ،و ندهد اَبرا به خدا را نشییییان می دهد  -او مذبحی سییییاخت نا
پروردگار یکتای واقدی را پرستش کندد
قحطی در سرزمین ()20-10 :12
در ادامه میخوانی
ن

بت به هگ

که در این سییییرزمین قحطی به وجود آمدک اسییییتد میتوانی نهرانی اَبرا را
رش و ک

انی که با او سفر کردک اند ن ور کنی د آنها با وجود آسایشی که در

اور داشییتند ،آنجا را نرک کردک و به این سییرزمین عجیب آمدک بودند ،اکنون کگبود غذای ب
زیادی وجود داردد احتگاال ً انتقادات زیادی ن

یییار

ییبت به اَبرا وجود داشییت و خواسییتار حن مشییکن

نوسد او بود ،بنابراین او خانوادکی خود را به سرزمین م ر بردد
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و اما در آن سیییرزمین قحطی شییید ،و اَبرا به م یییر رفت نا مدنی در آنجا به سیییر بَرد ،چراکه
قحطی شدید بودد (پیدایش )10 :12
نوجه کنید که او چه کاری انجا دادک اسییتا او برای خرید مقداری غذا به م ییر نرفت ،هگه را
به آنجا برد نا زندگی کندا او سیییرزمینی را که خدا نازک قول دادک بود به فرزندانش بدهد را نرک
کرد ،سرزمینی که پنج سال به سگت آن سفر کردک بود و کال ً به سرزمین دیهری رفت بدون
اینکه از خدا بخواهد آیا باید این کار را بکند؟
بد ضی اوقات ما در زندگی ،با م شکالت ب رگی از این د ست روبرو می شوی د اگر ما ک شاورز
ه

ییتی

بدهی
این نی

مگکن اسییت مح ییول ما از بین برود ،یا مگکن اسییت شییان یا خانه خود را از دسییت
یا م شکالت سالمتی ب

یار بدی دا شته با شی د از شاگردان عی

ی بودن ،به مدنای

یییت که خداوند ما را از نگا مشیییکالت این زندگی نجات خواهد داد ،آن ه مه اسیییت

نحوک مواجهه با آنها استد

ر ،

'و آن سخن نشویقآمی را از یاد بردکاید که شگا را پ

ران خطاب کردک ،میگوید« :ای پ

نأدیب خداوند را خوار مشگار ،و چون نوبیخت کند ،دب

رد مشود زیرا خداوند آنان را که دوست

میدارد ،نأدیب میکند ،و هر فرزند خود را که میپذیرد ،ننبیه مینگایدد» سییختیها را به من بۀ
نأدیب نحگن کنید؛ خدا با شگا هگ ون پ

ران رفتار میکندد زیرا کدا پ

ر است که پدرش او

را نأدیب نکند؟' (عبرانیان )7-5 :12
این آموز ش دشییییوار اسییییت ،اما امتحان ایگان و اعتگاد ما به خداسییییتد خواهی

دید که اَبرا

چهونه این کار را آموخت و چهونه فهگید که وعدک زندگی ابدی در پادشییاهی خدا برای او آنقدر
گرانبها است که میتواند مشکالت زندگی خود را با ایگان و صبر نحگن کندد این درسی بود که
پوبس رسول نی آموخت ،او مردی بود که متحگن ب

یاری از مشکالت شد اما نوشت :در نظر

من ،رنجهای زمان حاضر در قیاس با جالبی که در ما آشکار خواهد شد ،هیچ است (رومیان :8
)18
ابرام در مصر
اَبرا و هگ

ییرش سییارای به م ییر سییفر کردندد حتگاً او زن ب

سارای در آن زمان حدود  70سال دا شتد اَبرا نهران بود که م

یییار زیبایی بود ،حتی با اینکه
ریها او را بک شند نا بتوانند

سارای را بهیرند و اَبرا به او پیشنهاد داد که سارای خواهر او باشد (خواهر ناننی او بود) و نه
هگ

رشد این چقدر احگقانه بودا

فرعون ،پاد شاک م

ر سارای را خوا ست و او را به خانه خود بردد او به اَبرا گ ه و خاد زیادی

داد ،اما خدا در خواب به او ه شدار داد که او را بگس نکند زیرا او هگ

ر اَبرا بودد فرعون اَبرا
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و سارای را با نگا دارایی که دا شتند فر ستاد و آنها به کندان بازگ شتندد بدداً خواهی

دید که

نگا این ثروت باعث ایجاد مشکالت اَبرا در خانوادک اش در طی سابهای طوالنی شدک است.
ما از این چه می آموزی ؟ ما دیدی که اَبرا هنها رفتن به م یییر برای زندگی به روشیییی بی
که این ن ییگی مشییکن ب رگ دیهری را برای او به وجود آوردک

ایگان عگن کردد اکنون می بینی

اسیتد زندگی اینهونه اسیتد ما یک ن یگی بد و بی ایگان می گیری و متوجه می شیوی که
در نتیجهی آن با م شکالت بی شتری روبرو می شوی د خدا گناهان ما را می آمرزد اما ما هگی شه
باید با پیامدهای آنها زندگی کنی د
مشکالت خانوادگی
در ابتدای ف ن  13می خوانی

که اَبرا به کندان بازگ شت و \"نا بِیتئین به مح ی که در ابتدا

چادرش در آنجا بودک ا ست\" رفت و آنجا نا خداوند را صدا زدد گویی او می خوا ست هگه چی
را از ابتدا شروع کند و مشکالت م ر را پشت سر بهذاردد
او با حیوانات زیادی که داشییییت ب

یییییار ثرونگند بود (ثرونی که از م ییییر به ارماان آورد) و بین

چوپانان اَبرا و بوط در مورد چراگاک و آب برای گ ه های آنها م شاجرک ای درگرفتد ف ضای کافی
برای هر دو نفر نبود و آنها باید از ه

جدا شوندد

بوط برادرزادک اَبرا بود که با او سفر کردک بودد در این مرح ه نهاهی به روابد درون خانوادک اَبرا
مفید استد
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تارح

سارای (به
یادداشت زیر
نگاه کنید)

هاران

ناحور

اَبرام (با
سارای ازدواج
کرد)

لوط

ِبتوییل

اسحاق (با ربکا
ازدواج کرد)

البان

ربکا

نکته :پدر سییییارای
(نارح) با اَبرا

یکی

بود امییا از مییادری
متفاوت متوبد شدک
بود ( پیییدا یش :20
)12

اگرچه خدا این سییرزمین را به اَبرا وعدک دادک بود ،اما سییخاونگندانه به بوط اجازک داد نا جایی
که می خواهد برود را انتخاب کندد بوط به زمین نهاک کرد و ن ییییگی
ن دیکی ُ
سدو و َعگورَک که ب

گرفت که درک رود اردن ،در

یار حاص خی است برود ،و او رفت و در آنجا ساکن شد ،اما که

افرادی که در آنجا زندگی میکردند ب

یار شرور بودندد این ن گی

بدی بودد بوط انتخاب خود را

انجا داد زیرا فکر میکرد میتواند در ن دیکی سییییدو زندگی کندد او از خدا درخواسییییت کگک و
ن یحت نکرد و زندگی مدنوی خود را در اوبویت قرار ندادد در درس بددی خواهی

دید که چهونه

این ن ییییگی  ،فاج ده برای او و خانوادکاش به بار آوردد هر وقت بدون این که خدا را در اوبویت
زندگی خود قرار دهی و ن گی

بهیری

خود را در مدرض خطر مدنوی قرار میدهی د
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اَبرا متفاوت بودد او از ا شتباک خود در رفتن به م ر آموخته بود و به دا شتن هر زمینی که خدا
به او میداد راضی بودد خداوند اکنون قول دو را به او میدهدد

'پس از آن که بوط از َابرا جدا شیید ،خداوند به َابرا گفت« :اکنون نو چشییگان خویش را برافراز
و از جایی که ه

تی به سوی شگال و جنوب و شرق و غرب بنهر ،زیرا سراسر این سرزمین

را که میبینی نا ابد به نو و ن
چنانکه اگر ک

ن نو خواه بخشیدد ن

ییی بتواند غبار زمین را بشییگارد ،ن

ن نو را هگ ون غبار زمین میگردان ،

یین نو را نی مینوان شییگرد' ( .پیدایش :13

)16-14د
ما می نوانی ق

گتهای این قول را اینهونه بنوی

ی .

وعدهی 2
1د من نگا سییییرزمینی را که مینوانی ببینی را به نو و فرزندانت
میده .
2د آن را برای هگیشه به نو میده .
3د فرزندان نو ب

بنابراین به ابراهی

یار زیاد خواهند شدد

و فرزندانش نگا

سرزمینی که مینواند از یک کوک ب ند  -سرزمین کندان را

ببیند ،وعدک دادد ما دیدی که فرزندان او ،یهودیان ،یک م ت ب رگ خواهند بود ،اکنون یاد گرفتی
که این سرزمین به آنها ند ق خواهد گرفتد این برای هگیشه به آنها و اَبرا دادک خواهد شدد
اما ما میدانی که اَبرا درگذ شت و هنوز ه

مردک ا ست ،چهونه میتواند زمین را برای هگی شه

داشته باشد؟
ننها راهی که میتواند انفاق بیفتد این اسییت که او از مردگان زندک شییود و زندگی ابدی نوسیید
خداوند به او دادک شییودد نوجه کنید که در بهشییت به او پاداشییی دادک نگیشییودد پاداش او در
زمین  -در سرزمین کندان (که بدداً ا سرائین نامیدک می شود) خواهد بودد این پاداش هنوز به او
دادک ن شدک ا ست اما هنهامی که عی

یم

یآ به زمین برگردد و قیا مردگان انفاق بیفتد،

این وعدک نحقق خواهد یافتد
پوبس ر سول در مورد اَبرا و ایگان او در نامه به غالطیان نو شت ،که هر ک

ی که مانند اَبرا

به خدا ایگان داشییته باشیید ،از طرا خدا وعدکهایی دریافت خواهد کرد – " نا آن ه وعدک دادک
شدک بود بر پایۀ ایگان به عی

یم

یآ به ایگانداران عطا شودد"
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پاداش خداوند به مردان و زنان ِبا ایگان ،وقتی که عی

ی برمیهردد نا پادشاهی خدا را برپا کند

دادک خواهد شد ،که زندگی جاویدان روی زمین استد

خالصه
در این درس نکات ک یدی زیر را یاد گرفتی .


ابراهی

نگونه ای از مردی اسییییت که یاد گرفت که در طول زندگیاش با ایگان زندگی

کندد


خدا به خاطر ایگانش وعدکهای ب رگی دربارک آیندکاش به او داد.



اگرچه اشتباهانی مرنکب شد ،اما آموخت که خدا را در ن گیگانی که میهیرد در اوبویت
قرار دهد.



کتاب مقدس به ما میهوید که او برای ما نگونه اسییییتد ما باید یاد بهیری

که اینهونه

زندگی کنی د


برخالا اَبرا  ،بوط خود را به جای خدا در اوبویت قرار داد.



خداوند خطاها و گناهان ما را میبخشیییید اما ما هگیشییییه باید با عواقب کاری که انجا
میدهی زندگی کنی )ذکاوت داشته باشی )د
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